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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการสรางยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนในการสราง
ส่ิงกอสรางในชุมชน : กรณีศึกษาการสรางสะพานขามคลอง ป. พิบูลสงคราม  ตําบลบางปะกง  
อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมุงเนนการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ
กําหนดตําแหนงและเลือกรูปแบบสะพานขามคลอง  ที่ตรงกับความตองการของประชาชน  ซ่ึง
ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี  รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ศึกษาวจิัย  สรุปประเด็นไดดงันี้ 
 2.1  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง 
 2.2   ความรูเกี่ยวกบัสะพาน 

2.3  แนวคดิ  ทฤษฎีและความหมายที่เกี่ยวกับการมีสวนรวม 
2.4  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 

2.1  โครงสรางองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง  

 
 องคการบริหารสวนตําบลบางปะกง  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่ไดจัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบญัญัติซ่ึงแบงการปกครองออกจากเทศบาลตําบลบางปะกง  มีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน  
10  หมูบาน  มีหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
บางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวดัฉะเชิงเทรา  โดยมีขอมูลพื้นฐานที่สรุปได  ดังนี ้
 

2.1.1 ประวัติความเปนมา   
องคการบริหารสวนตําบลบางปะกง  เปนองคการบรหิารสวนตําบลที่ไดรับการจัดตัง้ขึ้น

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ทีไ่ดมีการประกาศจัดตัง้ขึ้นเปนครั้งแรกในวนัที ่ 2  มีนาคม 25438  
มีฐานะเปนนิตบิุคคล  ตั้งอยูเลขที่  7  หมู  16  ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยอยูหางจากที่วาการอําเภอบางปะกงประมาณ 6 กิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่  
ใกลเคียง ดังนี ้
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 ทิศเหนือ           ติดตอองคการบริหารสวนตําบลบางสมคัร  องคการบรหิารสวนตาํบล 
      ทาสะอาน 
 ทิศใต                      ติดกบัฝงแมน้ําบางปะกง    ตรงขามกับเทศบาลตาํบลทาขาม 
 ทิศตะวนัออก     ตดิกับแมน้ําบางปะกง  ตรงขามกับองคการบริหารสวนตาํบลบางผึ้ง 
 ทิศตะวนัตก          ติดกับองคการบริหารสวนตาํบลบางเกลือ  และองคการบรหิารสวนตําบล 
                      สองคลอง 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 34.8  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 21,750 ไร   มีภูมิประเทศ
เปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา   เดิมพื้นที่เหมาะแกการเกษตรกรรม   แตในปจจุบันเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมเขาสูสังคมอุตสาหกรรม  เนื่องจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิสูง  การปกครองแบงเปน
เทศบาลตําบลบางปะกง  และองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง  องคการบริหารสวนตําบล     
บางปะกงประกอบดวยหมูบาน 10  หมูบาน  มีครัวเรือนทั้งหมด 1,540   ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด
7,201  คน  แบงเปนชาย  3,542   คน หญิง   3,659   คน  (สํานักงานทะเบียนราษฎรอําเภอบางปะกง,  
2548, หนา 5-45) การคมนาคมมีทางหลวงแผนดินหมายเลข 34   ถนนบางนา-ตราด  และทางหลวง
แผนดินหมายเลข 314  สายฉะเชิงเทรา – สมุทรปราการ  เปนเสนทางคมนาคมสายหลัก  จากเดิมทีม่ี
อาชีพเกษตรกรรม มีแหลงน้ําธรรมชาติ  คือมีคลองในเขตพื้นที่อยูถึง 26  คลอง  ซ่ึงเปนหัวใจหลัก
ของการคมนาคมในอดีต  และเปนเสนเลือดใหญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงตองอาศัยน้ํา
ในการประกอบอาชีพ  แตในปจจุบันสภาพเศรษฐกจิ  และสังคมเปลี่ยนไปความเจริญของพื้นที่ได
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วการคมนาคมเปลี่ยนจากการใชแมน้ํา ลําคลอง มาเปนการใชเสนทางถนน
เปนหลัก  ทําใหเกิดสิ่งปลูกสรางขึ้นในตําบลเปนอยางมาก  โดยเฉพาะสะพาน  ซ่ึงเปนตัวเชื่อมโยง
ระหวางชุมชน 2  ฝงคลอง  เพื่อรองรับการขยายตวัในดานการคมนาคมจากหมูบาน ตําบลออกสู
ภายนอก 
 

2.1.2  โครงสรางสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางปะกง  ประกอบดวย 
  1)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มีพนักงาน  3  คน  ลูกจาง  24  คน 
  2)  กองคลัง  มีพนักงาน  2  คน  ลูกจาง  5  คน 
  3)  กองชาง  มพีนักงาน  3  คน  ลูกจาง  1  คน 
  4)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  5)  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
        6)  ฝายตรวจสอบระบบบัญชี 
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 ซ่ึงแบงหนวยงานออกเปน  6  หนวยงาน  มพีนักงาน  8  คน  ลูกจาง  30  คน  รวม  38  
คน  (องคการบริหารสวนตําบลบางปะกง, 2548  หนา  12) 
 
 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอตัรากาํลัง  3  ป 
โครงสรางสวนราชการ  อบต.บางปะกง 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพ 2  แผนภมูิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง  3  ป 
(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลบางปะกง,  2548,  หนา  13) 
 
 

ปลัด  อบต. 
(นักบริหารงาน  อบต.7) 

รองปลัด  อบต. 
(นักบริหารงาน  อบต.6-7) 

ฝายตรวจสอบ 
ระบบบัญชี 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
( 3 –5/6 ว) 

สํานักงานปลัด  อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป อบต.6-7) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง 6-7) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง 7) 

เจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี 
( 3 – 5 / 6 ) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 6-7) 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(นักบริหารงานการศึกษา 6-7) 
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2.1.3 หนาท่ีในการใหบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในชุมชนตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ดังนี ้

          1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
          2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
          3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม  และที่จอดรถ 
          4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 
          5)  การสาธารณูปการ 
          6)  การสงเสริม การฝกและประกอบอาชีพ 
          7)  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 
          8)  การสงเสริมการทองเที่ยว 
          9)  การจัดการศึกษา 
        10)  การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส  
   11)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี 
         12)  การปรับปรุงชุมชนแออัด และการจัดการเกีย่วกับที่อยูอาศัย 
         13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 
         14)  การสงเสริมกีฬา 
         15)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิสรีภาพของประชาชน 
         16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
         17)  การรักษาความสะอาด และความเปนระเบยีบเรยีบรอยของบานเมือง 
        18)  การกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
        19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพบายบาล 
        20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
        21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
        22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
        23)  การกัษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ 
        24)  การจัดการ การบาํรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ทีด่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
        25)  การผังเมือง 
        26)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 11 

        27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
        28)  การควบคุมอาคาร 
        29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
        30)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรกัษา

ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 
        31)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด    
 

 2.1.4  ภารกิจหนาท่ีของกองชาง   
กองชางองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง มีหนาที่เกีย่วกับงานในหนาที่ดังตอไปนี ้

  1)  ควบคุม ตรวจสอบ ออกใบอนุญาตกอสราง ร้ือถอน ดัดแปลง ตอเตมิอาคาร 
และขุดดนิ ถมดิน ตามระเบยีบกฎหมาย 
  2)  งานกอสราง ไดแก งานกอสรางบูรณะถนน กอสรางสะพานและเขือ่น งาน
ระบบขอมูลและแผนที่เสนทางคมนาคม 
  3)  งานออกแบบและควบคมุอาคาร ไดแก งานวิศวกรรม  ประเมินราคา ควบคุม
การกอสรางอาคารออกแบบ ผังเมืองและบริการขอมูล 
  4)  งานประสานสาธารณูปโภค  ไดแก งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ
ประปา งานระบายน้ํา  งานจดัตกแตงสถานที่ 
  5)  ใหบริการตรวจสอบแบบ รูปรายการ เปนที่ปรึกษาในงานออกแบบและ
กอสรางขององคการบริหารสวนตําบล เพือ่ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองเหมาะสมกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบกอสรางตาง ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตกอสราง ตรวจทางแบบ
กอสรางดานชางโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบงานโยธา เชน สะพาน ถนน ทอระบายน้ํา     
ทางเทา คลอง อาคาร และส่ิงกอสรางอื่น ๆ สวนสาธารณะ 
  6)  สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซอมแซม
ไฟฟาสวนสาธารณะ  
  7)  ควบคุมการใชบํารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครือ่งมือเครื่องใชของ
หนวยงานใหถูกตองตามหลักวิชาการ  
  8)  งานรวบรวมขอมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัดตกแตงสถานที่ ในงานพิธี
ทองถ่ิน งานราชพิธี งานรัฐพิธี เปนกรรมการตรวจรับพสัดุ เปนกรรมการควบคุมการกอสราง 
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  9)  เปนนายตรวจปองกันอคัคีภัยเปนนายตรวจเวรยามสาํนักงาน ตอบปญหาและ
ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขา
รวมประชุมในการกําหนดนโยบายการปฏิบัติ  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณ  
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วนิิจฉัยส่ังการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา 
  10)  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย 
 

2.2  ความรูเกี่ยวกับสะพาน 
 

2.2.1 ความหมายของสะพาน 
 สะพาน  หมายถึงสิ่งเชื่อมโยงในการสัญจรขามสิ่งกีดขวางตางๆ มนุษยรูจักใชประโยชน   
จากสะพานมาตั้งแตดึกดําบรรพมาแลว  โดยการสังเกตจากธรรมชาติ   เชนมีตนไมลมพาดคูคลอง 
ทําใหตนไมนัน้เปนสะพานที่มนุษยและสัตวใชเดินขามคูคลองดังกลาวได  จากนั้นมาก็ไดมีการ
พัฒนาในการออกแบบกอสรางสะพานเกดิขึ้นอยางกวางขวางตามความจําเปนและความตองการ
ของมนุษย  สะพาน นอกจากจะใชประโยชนในการขามสิ่งกีดขวางตางๆ เชน คูคลอง แมน้ํา หุบเขา 
เปนตนแลว ยงัมีสะพานที่สรางขึ้นมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชประโยชนดานอื่นๆ อีก เชน 
สะพานปลา  สะพานเดนิเรอื สะพานลอย สะพานชัก สะพานหก สะพานหัน  (กรมโยธาธิการ และ
ผังเมือง,  2540,  หนา  19)  
 สะพานมีมากมายหลายชนิด  สามารถกอสรางไดดวยวัสดุหลายอยาง เชน เชือก  ไม  อิฐ 
หิน  คอนกรีต   เหล็ก   เปนตน  และยังกอสรางเปนรูปแบบโครงสรางที่แตกตางกนัมากมายหลาย
รูปแบบ เชน แบบแผนพื้น  (Slab  Bridge) แบบระบบคาน  (Girder  Bridge )  แบบโครงขอแข็ง   
(Rigid  Frame)  รูปแบบโคง  (Arch  Bridge) แบบโครงถัก  (Truss  Bridge)   แบบแขวน  
(Suspension  Bridge)  เปนตน  ซ่ึงความเหมาะสมของสะพานแตละชนดิแตละแบบจะขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการ การเลือกชนิดของโครงสรางสะพาน จึงมคีวามจําเปนมากอยางหนึ่งใน
การที่จะทําใหไดโครงสรางที่เหมาะสม มคีากอสรางต่ํา การบํารุงรักษานอย และคุมคากับการลงทุน 
 

2.2.2 ชนิดของโครงสรางสะพาน 
  โครงสรางของสะพานมีหลายชนิด แบงไดตามประเภทตาง ๆ ดังนี้  

1) แบงตามชนิดของวัสดุที่ใชในการกอสรางเปนสะพานทีใ่ชเชือกซ่ึงขามลําหวย   
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คลอง หรือหุบเหว  ที่ไมคอยกวางมากนัก  มีลักษณะเปนสะพานแขวน  ใชเปนสะพานทางเดิน  ใน
ถ่ินทุรกันดาร  หรือในปาเขา ซ่ึงหาวัสดุอ่ืน ๆ ไดยาก  ในปจจุบันเรามักจะไมเห็นกันแลว   นอกจาก
จะทําไวเดนิเลนสนุก  ๆ  ในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  เทานั้น 

2)   สะพานอิฐ  หรือสะพานหนิ  เปนสะพานที่ใชอิฐหรือหินกอมีลักษณะเปนรูปโคง  
มักใชเปนสะพานทางเดนิ หรือรับน้ําหนกับรรทุกไมมากนัก และมีความยาวชวงไมมากในสมัยกอน
นิยมใชกันเพราะวัสดหุางายในปจจุบันไมนยิมกอสรางแลวเพราะไมคงทน เสียคาใชจายในการ
บํารุงรักษาสูงและไมสามารถใชรับน้ําหนกับรรทุกมาก ๆ ได 

3) สะพานไม  เปนสะพานที่มชีวงความยาวไมมากนัก มกัจะกอสรางเปนแบบคาน
หรือแบบโครงถัก  ในสมัยกอนนยิมกอสรางในชนบทเพราะราคาถูกหาวัสดุงาย และชางกอสรางก็
มีความถนัดในงานไมอยูแลว แตในปจจบุันไมนยิมกอนสรางสะพานไมกันแลว เพราะรัฐบาลมี
นโยบายทีจ่ะอนุรักษปาไมของชาติเอาไว ทําใหไมมีราคาแพง  หายาก มีอายกุารใชงานนอยเมื่อ
เทียบกับวัสดชุนิดอื่น  และยังตองเสียคาใชจายในการบาํรุงรักษาสูง 

4) สะพานคอนกรีต   เปนสะพานที่นยิมกอสรางกันมากทีสุ่ดในประเทศไทยเพราะ
วัสดุที่ใชในการกอสรางนั้น  สวนใหญสามารถผลิตขึ้นมาไดในประเทศไทย  ทําใหมีราคาถูกลง   
และเสียคาใชจาย ในการบํารุงรักษาต่ําเมื่อเทียบกับสะพานที่กอสรางดวยวัสดุชนิดอื่น  สะพาน
คอนกรีตนี้ยังแบงออกไดเปน  2  ชนิด  ดังนี้ 

(1)   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถาเปนสะพานที่มคีวามยาวชวงนอย  มัก
กอสรางเปนแบบแผนพื้น  หรือแบบคาน   ถาเปนสะพานที่มีความยาวชวงมาก  มักทาํเปนแบบคาน
ยื่น  แบบโครงถัก  หรือแบบสะพานโคง  ในปจจุบันสะพานชวงยาว มักไมนิยมกอสรางเปนสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากคากอสรางสูง และวิธีการกอสรางก็ยุงยาก  แตสําหรับสะพานชวงนี้
ส้ันยังคงนิยมกอสรางเปนสะพานคอนกรตีเสริมเหล็กอยูโดยเฉพาะในแบบแผนพืน้  เพราะเปน
แบบสะพานทีก่อสรางงายและมีราคาคากอสรางถูก 

(2)  สะพานคอนกรีตอัดแรง  เปนสะพานชนิดที่เหมาะสมกับสะพานที่มีชวงยาว  
ซ่ึงในปจจุบันวิทยาการทางดานการสรางสะพานคอนกรีตอัดแรงมีความเจริญกาวหนามากขึ้น  
ตลอดจนวิศวกรผูออกแบบและผูรับจางเหมากอสราง  ในประเทศมคีวามคุนเคยกบัสะพานชนดินี้
มากขึ้น  จึงนยิมใชกอสรางสะพานชวงยาว ๆ  แตในบางครั้งก็นิยมใชกอสรางสะพานชวงสั้น ๆ 
ดวยเพื่อลดปญหาในการทํานั่งราน สะพานคอนกรีตอัดแรงมีหลายรูปแบบมากมาย เชน แบบแผน
พื้น    แบบคานรูปตัว   I , T   หรือ รูปกลอง เปนตน   คอนกรีตอดัแรง  แบงออกไดเปน2  ระบบ    
คือ  ระบบดึงเหล็กอัดแรงกอน    (Pre – tensioning  System)   และระบบดึงเหล็กอัดแรงภายหลงั   
(Post – tensioning  System) 
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    ก. ระบบดึงเหล็กอัดแรงกอน  คือ  การดึงเหล็กอัดแรงใหยึดออกมากอน
แลวจึงเทคอนกรีตหลอหุมเอาไวเมื่อคอนกรีต แข็งตวัสามารถรับแรงอัดเขาสูคอนกรีต การดึง
เหล็กในระบบนี้เหมาะสําหรบัใชในโรงงาน  เพราะสามารถกระทําไดคร้ังละหลาย ๆ คาน  และ
มักจะหลอเปนคานชวงไมยาวมากนกั  เพือ่สะดวกในการขนสงและยกเขาติดตั้ง 
    ข. ระบบดึงเหล็กอัดแรงภายหลัง  คือ การเทคอนกรีตหลอคานกอนโดยฝง
ทอสําหรับรอยลวดเหล็กอัดแรงเอาไวเมื่อคอนกรีตแข็งตัวสามารถรับแรงอัดไดตามกําหนดแลว จึง
ทําการดึงเหลก็อัดแรง แรงอัดจะถายเขาสูคอนกรีต ในระหวางการดงึ  เมื่อทําการดึงเหล็กอัดแรง
เสร็จในแตละเสนแลว จะยึดปลายลวดเหล็กอัดแรงดวยล่ิม เพื่อไมใหลวดเหล็กอัดแรงหดตัว
กลับคืน จากนั้นก็อาจจะอุดชองวางในทอรอยลวดเหล็กดวยน้ําปูนขน  ระบบนี้เหมาะสําหรับ
สะพานชวงยาว ๆ เพราะสามารถจัดตําแหนงลวดเหล็กอัดแรง  ใหอยูในตําแหนงที่ทาํใหโครงสราง  
สามารถรับแรงไดสูงกวาระบบดึงเหล็กอัดแรงกอน  และยังสามารถดึงเหล็กอัดแรงเปนขั้นตอน
ตามลําดับไดอีกดวย 

5)  สะพานเหล็ก  โครงสรางสะพานเหล็กมีหลายแบบ  อาจเปนโครงสรางแบบคาน 
รูปตัว  I   แบบคานรูปกลอง  แบบโครงถัก  หรือแบบสะพานแขวน  เปนตน ในประเทศไทยเคย
นิยมกอสรางสะพานเหล็กอยูระยะหนึ่ง เชน สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก  สะพาน
กรุงเทพฯ  สะพานกรุงธน เปนตน  แตตอมาในระยะหลังวิทยาการทางดานโครงสรางคอนกรีต
เจริญกาวหนามากขึ้น ทําใหสามารถกอสรางสะพานคอนกรีตชวงยาวๆไดงาย และราคาถูกลง
ประกอบกับทีป่ระเทศไทยสามารถผลิตวัสดุที่ใชในการกอสรางสะพานคอนกรีตไดเกอืบทั้งหมด 
ทําใหความนิยมในการกอสรางสะพานเหล็กลดนอยลง  เนื่องจากเหล็กโครงสรางมีราคาแพงและยัง
ตองสั่งซื้อมากจากตางประเทศอีกดวย  อีกทั้งสะพานทีก่อสรางโดยทัว่ไป ในประเทศไทยมีความ
ยาวชวงไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกนัแลวราคาคากอสรางสะพานเหล็กจะมีราคาสูงกวา สะพาน
คอนกรีตมากและยังตองเสยีคาบํารุงรักษาสูงอีกดวย  ในปจจุบนักย็ังมีการใชสะพานเหล็กอยูบาง  
เชน สะพานแบลียใชเปนสะพานชั่วคราว สําหรับงานบางประเภท  เชน ทําทางเบี่ยง  เปนตน แตใน
กรณีที่สะพานมีชวงความยาวมากๆ  สะพานเหล็กก็อาจจะมีราคาถูกกวาสะพานคอนกรีตก็ได 

6)   สะพานผสม  เปนสะพานที่ใชวัสดุตั้งแตสองชนิดขึน้ไป เชน  ไมกับคอนกรีตโดย
กอสรางตอมอเปนคอนกรีตและพื้นเปนไม หรือคอนกรีตกับเหล็กโดยกอสรางโครงถัก เปนเหล็ก
และพื้นเปนคอนกรีต เปนตน 
  ค.  การออกแบบโครงสรางสะพาน  จํานวน  4  แบบ  พรอมขอดี  ขอเสียของ
สะพานแตละแบบเพื่อนําเสนอในที่ประชุมเวทีประชาคม  เพื่อใหประชาชนที่เขารวมจัดทําเวที
ประชาคม  เปนผูเลือกและนาํเสนอแบบโครงสรางสะพานที่เหมาะสม 
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สะพานรูปแบบที่  1 
 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ชวงเดียวพื้นราบมทีางเทาในตวั 

 
ตาราง 1 สะพานรูปแบบที่ 1 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ชวงเดียวพื้นราบมทีางเทาในตวั 
 

ขอดี ขอเสีย 
-  เหมาะกับคลองที่มีความกวางของคลองไม 
มากนัก 
-  มีเสาสะพาน  2  ตน  ไมกดีขวางทางน้ํา 
-  การสัญจรของยานพาหนะสะดวกคลองตัว 

-  การกอสรางตองออกแบบใหเหมาะสมกบั
ความกวางของคลองเพราะทั้งสะพานที่วางชวง
เดียวตองเสริมเหล็กโครงสรางใหเหมาะสมกับ
การรับน้ําหนกับรรทุกของยานพาหนะ 
-  ทางเทาที่อยูในพื้นจราจรเปนอันตราย  เพราะ
ยานพาหนะทีว่ิ่งผาน  ไป – มา  มีโอกาสที่จะ
เฉี่ยวชนผูเดินสัญจรบนสะพาน 
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สะพานรูปแบบที่  2 
 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ชวงเดียวพื้นโคงมทีางเทาในตวั 

 
ตาราง 2 สะพานรูปแบบที่  2  สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ชวงเดยีวพื้นโคงมีทางเทาในตัว 
 

ขอดี ขอเสีย 
-  เปนสะพานชวงเดยีวยกพืน้ใหโคงเพื่อเพิ่ม
ความสูงของสะพาน  ในการรับระดับน้ําสงูสุด
จากในระดับปกติ 
 -  มีความสวยงาม 

-  ระดับการกอสรางริมถนนสองฝงคลองขนาน
จะเปนอุปสรรคตอการ  ขึ้น – ลง  ของ
ยานพาหนะ  ตองเพิ่มความระมัดระวังในการใช
เสนทางสัญจร  ไป – มา 
-  ทางเทาที่อยูในระดับเดยีวกันกับสะพาน  จะ
เปนอุปสรรคตอผูใชสะพาน 
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สะพานรูปแบบที่  3 
 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ชวงเดียวพื้นราบยกระดับทางเทา 

 

 
ตาราง 3 สะพานรูปแบบที่ 3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)  ชวงเดียวพื้นราบยกระดับทางเทา 
 

ขอดี ขอเสีย 
-  เหมาะสมกบัคลองที่มีความกวางไมมากนัก  
คือความกวางไมเกิน  12  เมตร 
-  เหมาะสมกบัคลองที่มีถนนขนานกับคลองทั้ง
สองดาน 
-  สะดวกตอการใชสัญจร  ขึ้น-ลง  เพราะไมตอง
ยกระดับสูงมากนัก 
-  ปลอดภัยตอผูใชสะพานเพราะมีทางเทา
ยกระดับขึ้นสงูกวาพืน้สะพาน 

-  ไมสามารถใชเสนทางคมนาคมทางน้ําได
เพราะเรือไมสามารถลอดใตสะพานได 
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สะพานรูปแบบที่  4 
 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 3 ชวงทางเทายกระดบัมีพื้น 3 ชวง 

 

 
ตาราง 4 สะพานรูปแบบที่ 4 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 3 ชวงทางเทายกระดบัมีพื้น 3 ชวง 
 

ขอดี ขอเสีย 
-  มีความมั่นคงแข็งแรง 
-  มีเสาเสริมลงคลองเพิ่มขึ้นทําใหเกดิความ
แข็งแรงของโครงสรางตัวสะพาน  และทําใหมี
ความปลอดภยัมากขึ้น 

-  ไมเหมาะกบัคลองที่มีความกวางไมมากนัก 
-  กีดขวางทางน้ํา  เปนอุปสรรคตอการขุด 
ลอกคลอง 
-  ส้ินเปลืองงบประมาณในการกอสราง  ใชเวลา
ในการกอสรางมากขึ้น 
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 2.2.3  การเลือกชนิดของโครงสรางสะพาน 
 การเลือกชนิดของโครงสรางสะพาน ก็เพื่อใหไดโครงสรางที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม  สภาพพื้นที่  มีราคาคากอสรางต่ํา  มีความมั่นคงแข็งแรงองคประกอบที่เกี่ยวของใน
การพิจารณาเลือกชนิดของโครงสรางมีหลายอยาง ดังนี ้

1)   ความยาวชวงของสะพาน  โครงสรางของสะพานแบงออกไดเปน  2  สวน  คือ 
โครงสรางสวนบน  (Super  Structure)  และโครงสรางสวนลาง  (Sub  Structure)  โดยทั่วไปแลว
โครงสรางสวนบนของสะพานจะมีราคาคากอสรางสูง เมื่อสะพานมีความยาวชวงมาก ดังนั้นถาเรา
สามารถเลือกสะพานที่มีความยาวชวงนอย ๆ ก็จะทําใหราคากอสรางสะพานถูกลง 

2) ความยาวชวงสําหรับโครงสรางสะพานชนดิตาง ๆ 
 
ตาราง 5  ลักษณะของโครงสรางสะพาน 
 

ลักษณะของโครงสรางสะพาน วัสดุที่ใช ความยาวชวงของสะพาน (เมตร) 
สะพานแบบแผนพื้น   
สะพานแบบคาน  
 
สะพานแบบโครงขอแข็งดึงร้ัง  
 
สะพานแบบโครงถัก 
สะพานแบบโคง  
 
สะพานแขวน  

คอนกรีต 
คอนกรีต 
เหล็ก 
คอนกรีต 
เหล็ก 
เหล็ก 
คอนกรีต 
เหล็ก 
เหล็ก 

0 – 12 
12 – 210 
30 – 260 

ไมเกิน -  240 
30 - 340 
90 – 550 
90 – 300 

120 – 520 
300 - 1400 

 
(ที่มา : ฝายออกแบบสะพาน  กองวิศวกรรมสะพาน  กรมโยธาธิการ,  2544,  หนา  32) 
 

จากตารางจะเห็นไดวาสะพานที่มีความยาวชวงของสะพานไมมากนกั โครงสรางสะพาน
ที่เหมาะสมเปนแผนพืน้ และแบบคาน  สวนสะพานที่มีความยาวชวงของสะพานประมาณตั้งแต    
90 – 210  เมตร  โครงสรางของสะพานที่เหมาะสมกบัความยาวชวงดังกลาวมีไดหลายชนิด   เชน  
โครงสรางแบบคาน แบบคานดึงร้ัง  แบบโครงถัก  หรือแบบโคง  เปนตน  ดังนั้นการพิจารณาวา 
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โครงสรางลักษณะใดจะเหมาะสมที่สุด จะตองวิเคราะหถึงวิธีการกอสรางที่งาย  ราคาคากอสรางถูก 
และคาบํารุงรักษาต่ํา  ก็ควรจะเปนโครงสรางที่เหมาะสมทีสุดเงื่อนไขที่เปนตวักําหนดความความ
ยาวชวงของสะพานจะมี  ดังนี้ 
                        (1)  สภาพพื้นที่ที่จะกอสรางสะพาน ในสภาพพื้นที่บางแหง  ที่สามารถกอสราง
ตอมอไดงายและมีราคาถูก การกําหนดใหตอมอมีระยะหางไมมากนัก  เปนผลทําใหโครงสราง
สวนบนมีราคาถูกไปดวย แตบางพื้นที่อาจมีปญหาในการกอสรางตอมอ  คือ ตอมอมีความสูงมาก
กอสรางยาก  ทําใหราคาคากอสรางมีราคาสูง  การกําหนดใหตอมอมีระยะหางมากขึ้นจะทําให
จํานวนตอมอที่จะกอสรางนอยลง หรืออาจทําใหไดตาํแหนงตอมอที่มีราคาคากอสรางถูกลงก็ได 
ดังนั้นการกําหนดชนิดและตาํแหนงของตอมอ  ซ่ึงจะมีความสัมพันธรวมกับการกําหนดความยาว
ชวงของสะพาน  ในอันทีจ่ะทําใหไดคากอสรางของสะพานต่ําสุด 
                            (2)  ส่ิงลอยน้าํ   ไดแก  เรือ  แพ  ซุง  วชัพืชลอยน้ํา เปนตน ส่ิงเหลานี้จะเปน
องคประกอบอยางหนึ่ง ในการกําหนดความยาวชวงของสะพานเพือ่ใหมีความกวางของชวงลอด
เพียงพอทีจ่ะใหส่ิงตาง ๆ เหลานั้นลอยผานไป แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับแรงกระแทกของสิ่ง
ลอยน้ําดวย 
   (3)  ความกวางของสิ่งกีดขวาง ไดแก  ถนน  ทางรถไฟ เปนตนซึ่งความยาวชวง
ของสะพานตองยาวเพียงพอที่จะขามสิ่งกดีขวางตางๆ เหลานั้นโดยไมกีดขวางการจราจร  และ
ตําแหนงของตอหมอสะพานก็จะตองไมกีดขวาง การวางตําแหนงของสาธารณูปโภคตาง ๆ   ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะสะพานขามทางรถไฟก็จะตองยาวเพียงพอตามขอกําหนดของ      
การรถไฟ ทั้งนี้จะตองคํานึงถึงแผนการขยายโครงการในอนาคตดวย 
  (4) ขอกําหนดของหนวยงานที่เกีย่วของ โดยเฉพาะกรมเจาทา กระทรวง
คมนาคม  ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ ฯ ที่มีหนาที่ดแูลในเรื่องการขนสงทางน้ํา จะเปนผูกําหนดขนาด
ของชองลอดสะพานตามแมน้ําสายตางๆ  และจะตองยืน่ขออนุญาตกอสรางสิ่งลวงลํ้าลําน้ําดวย 
 3)  สถานที่กอสราง  ในการกอสรางสะพานในบริเวณทีห่างไกล ชนิดของ
โครงสรางสะพานที่เหมาะสม ควรเปนชนดิหลอในที่ หรือหลอที่บริเวณหนางานซึ่งสามารถยกหรือ
เล่ือนเขาติดตั้งไดงาย เชน  แบบแผนพืน้  แบบคานคอนกรีตอัดแรง ทั้งระบบดึงเหล็กอัดแรงกอน
และหลัง แตถากอสรางในบริเวณยานชุมชนหนาแนน ซ่ึงมีปญหาในเรือ่งการจราจรตดิขัด มักนิยม
เลือกชนิดของโครงสรางสะพานแบบคานคอนกรีตอัดแรงในระบบดึงเหล็กอัดแรงกอน โดยกอ   
ตอมอจนเสร็จกอน แลวจึงขนยายคานเขามาติดตั้งในชวงที่มีการจราจรนอย เชน ในเวลากลางคนื 
เปนตน หรืออาจเลือกโครงสรางชนิดอื่น ๆ เชน สะพานดนั  (Push  Bridge)  เปนตน 
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 4)   ส่ิงลอยน้ํา   นอกจากจะเปนองคประกอบในการกําหนดความยาวชวงของ
สะพานตามทีไ่ดกลาวมาแลว ยังอาจเปนตัวกําหนดในการเลือกชนิดของโครงสรางสะพานอีกดวย 
เชน ในกรณทีี่มีเรือขนาดใหญมาก ๆ และมีความสูงมาก ๆ ดวยซ่ึงจําเปนจะตองผานบริเวณทีจ่ะ
กอสรางสะพาน การที่จะออกแบบสะพานใหมีชองลอดสูงเพียงพอใหเรือขนาดใหญผานไปมาได
นั้น ก็จะทําใหสะพานมีความยาวมากซึ่งจะเปนผลใหส้ินเปลืองคากอสรางสูงดวย ในกรณีเชนนี้ 
อาจเลือกชนิดของโครงสรางสะพานเปนแบบ  เปด  ปดได เพื่อใหเรือผานไปมาไดโดยวิธีนี้จะทําให
ไมตองยกระดบัสะพานใหสูงมากนัก ทําใหความยาวของสะพานสั้นลง คากอสรางก็จะลดลงดวย 
เชน สะพานพระพุทธยอดฟา สะพานกรุงเทพฯ เปนตน หรืออาจเลือกเปนแบบสะพานหมนุกไ็ด  
แตทั้งนี้จะตองพิจารณารวมกบัผลกระทบดาน อ่ืนๆ ดวยเชน การจราจรที่อาจจะตดิขัดในขณะที ่
เปดสะพานใหเรือผาน เปนตน 
 5)  ลักษณะการใชงาน  ในบางครั้งอาจมีความจําเปนจะตองทําสะพานเบี่ยง ซ่ึงใช
เปนสะพานชัว่คราว เมื่อกอสรางสะพานถาวรเสร็จแลวกจ็ะทําการรื้อถอนออกไป  ในกรณีเชนนี้
อาจเลือกกอสรางสะพานชั่วคราวที่กอสรางดวยไม หรืออาจเลือกใชสะพานเหล็กแบลียก็ได 
 6)  การบํารุงรักษา  ในการเลือกชนิดของโครงสรางสะพาน  จะตองคํานึงถึงเรื่อง
การบํารุงรักษาสะพานดวย เชน สะพานไมก็จะตองคอยตรวจดูวาไมตวัไหนที่ผุพังตามกาลเวลาก็
จะตองเปลี่ยนใหมอยูเสมอ หรือถาเปนสะพานเหล็ก ก็จะตองมีการทาสีเปนประจําเพื่อปองกันการ
เกิดสนิมโดยเฉพาะในบริเวณใกลชายทะเลก็ควรจะหลีกโครงสรางที่มีความสลับซับซอนยุงยาก
มาก  เกินขีดความสามารถของผูรับจางเหมา หรือมีวสัดุ อุปกรณไมเพียงพอทีจ่ะนํามาใชในการ
กอสรางสะพานชนิดนัน้ๆ ก็จะทําใหเกิดผลเสียหายตอโครงการกอสราง  หรืออาจทําใหราคาคา
กอสรางสูงขึ้นดวย 
 สรุปไดวา ในการพิจารณาเลือกชนิดของโครงสรางสะพานตามที่กลาวมาขางตนนัน้มี
ความสําคัญเปนอยางมาก  การสรางสะพานจะตองพิจารณาเลือกใหไดชนิดที่มีความเหมาะสมกับ  
สภาพแวดลอม  และการใชงานโดยใหมีคากอสรางต่ํา  และคาบํารุงรักษานอยโดยจะตองคํานึงถึง
ประโยชนของการใชงาน  และการขยายตวัในอนาคตของสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย 
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2.3  แนวคิด  ทฤษฎี  และความหมายเกี่ยวกับการมสีวนรวม 
 
 แนวคดิ  ทฤษฎี  และความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวม  มีผูศึกษา และนําเสนอไว
มากมาย  เพราะการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของเปนกลยทุธที่สําคัญในการพัฒนางานทุกสาขารวมถึง
การพัฒนาชุมชน และสังคมของประเทศหรือของโลก  ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี  และ
ความหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม  ดังตอไปนี ้
 
 2.3.1  ความหมายของการมสีวนรวม 
 การมีสวนรวม  มีผูใหความหมายไวมากมายขึ้นกับลักษณะงานที่เกี่ยวของและ
เปาประสงคของงาน  ดังนี ้
 สุรีย  ตัณฑศรีสุโรจน (2531, หนา 45)  ใหความหมายการมีสวนรวมวาเปนการรวมมือ 
รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบดวยกัน  ไมวาจะเปนของปจเจกบุคคล  หรือของกลุม   ทั้งนี้เพื่อให
เกิดการดําเนินการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่องคการตองการ  และเพื่อบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
 เกียรติศักดิ์  เรือนทองดี (2536,  หนา 76)  ไดสรุปวา  การมีสวนรวมของประชาชน       
ในการพัฒนาชุมชน  หมายถึง  การรวมคิดแกไขปญหา  การดําเนนิการ  และกจิกรรมในชุมชน  
รวมวางแผนวางโครงการรวมปฏิบัติงานในรูปของการเสียสละแรงงาน  การบริจาคเงิน วัสดุส่ิงของ  
และรวมตดิตามผลงาน  บํารุงรักษาสาธารณประโยชนในหมูบาน  ทั้งนี้  การแสดงออกในการ       
มีสวนรวมอาจเปนการแสดงออกของบุคคลโดยตรงโดยผานองคกรประชาชนในชุมชนนั้นๆ เอง 
 ประยูร  ศรีประสาธน และคนอื่นๆ (2541,  หนา 3) กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชน 
ในการจดัและบริหารการศึกษาวา  หมายถึงการเปดโอกาส  หรือจดัใหประชาชนไดเขารวมเปน
กรรมการของหนวยงาน หรือเขารวมในการดําเนินงานกจิกรรมอยางใดอยางหนึ่งของหนวยงาน
หรือเขารวมแสดงความคิดเห็น เพื่อการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ การจัดหรือบริหาร
การศึกษาในระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวดั  อําเภอ  และสถานศึกษา 
 เสนาะ  ติเยาว  (2543,  หนา  303)  ใหความหมายวา  การมีสวนรวมเปนปจจยัเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงาน  ทําใหรูวาพนักงานเปนสวนหนึ่งของกลุม  เปนการสรางใหเกดิ
ความรูสึกรวมของกลุมขึ้น  เปนการยอมรับวาแตละคนมีคุณคา และมีความหมายตอองคกรไมทํา
ใหรูสึกวาตนเองอยูนอกกลุม 
 เดวิดและนิวสตรอม (Davis & Newstrom, 1989  อางถึงใน  เสาวนยี  เลวัลย, 2545,  หนา 
58) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวมเปนเรื่องของความเกี่ยวของทางดาน
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จิตใจและความรูสึกนึกคิดของแตละคนทีม่ีตอกิจกรรมหนึ่งของกลุม หรือเปนแรงกระตุนที่ชวยทํา
ใหมีความสําเร็จ  ซ่ึงเปนเปาหมายของกลุมหรือเปนความรับผิดชอบตอกิจกรรมรวมกันดวยการเขา
ไปเกี่ยวของ (Involvement)   ชวยเหลือ (Contribution) และรวมรับผิดชอบ (Responsibility) 
 ทวี  นาคบุตร  (2545,  หนา  88 - 91) ใหความหมายของการมีสวนรวม  หมายถึง การเขา
มาปฏิบัติกิจกรรมในฐานะทีม่ีสวนไดสวนเสียรวมกนั ในสถานะที่เทาเทยีมกนั  และดวยความ
สมัครใจของแตละคน การมีสวนรวมสําคัญเพราะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาทั้งปวงที่มีผลยั่งยนื
สงเสริม ความเปนมนุษย และความเสมอภาค  การมีสวนรวมนั้น เปนกระบวนการทีเ่ปน
ประชาธิปไตย   ความเทาเทียมกัน  การถายทอด  และการรับรูปญหาใหกลายเปนเปาหมายในการ
ดําเนินการเลือกแกปญหารวมกัน  ระดบัของการมีสวนรวมนั้น ขึน้อยูกับความเต็มใจจะเขารวม
กิจกรรมนั้นโดย    ไมมีการบังคับขูเข็ญ  หรือกดดันใดๆ  และหากผูเขารวมกิจกรรมไมมีสิทธิที่จะ
ควบคุมการดําเนินงานของเขาเอง (อยากหยุดหรือลงมือทําเมื่อไรก็ได) แลวการกระทําของเขาก็ไม
อาจถือไดวามสีวนรวมในกจิกรรมนั้น  และการมีสวนรวมนั้น ควรที่บุคคลทุกคนจําไดปฏิบัติหรือ
ทํากิจกรรมอยางแข็งขัน และกระตือรือรน  การมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพมากคือการรวมกระทํา
การตั้งแตการรวมคิดวางแผน  กําหนดวธีิการทํางาน  ลงมือทํางาน  และการประเมนิผลการทํางาน  
แตการเขารวมสวนใดสวนหนึ่งก็ถือวายังมปีระโยชน 
 สมยศ  นาวกีาร  (2545,  หนา 1)  ใหความหมายวา การมสีวนรวม หมายถึง กระบวนการ
ของการใหผูอยูใตบงัคับบัญชามีสวนเกีย่วของในกระบวนการตดัสินใจ  เนนการมีสวนเกี่ยวของอยาง
แข็งขนัของบุคคล  ใชความคิดสรางสรรคและเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแกปญหาของการบริหารที่
สําคัญ 
 เสาวนีย  เลวัลย ( 2545,  หนา  58)  สรุปความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนในทาง
การศึกษาไววา  หมายถึง  การที่องคประกอบตางๆ  ทั้งครู  ผูเรียน  ผูบริหารการศึกษา  ผูนําชุมชน  
และสมาชิกชมุชนมารวมดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  โดยในการดําเนินการมีลักษณะกระบวนการ  
(Process)  ที่มุงหมายจะใหเกิดการเรยีนรู  (Learning)  อยางตอเนือ่ง  เพื่อสรางความยั่งยืนใน
ความสัมพันธของทุกฝายที่เขารวม  ซ่ึงมีความหลากหลายตามความเกี่ยวของของกิจกรรมที่จะทํา 
 จากความหมายของการมีสวนรวม  ผูวิจัยสรุปความหมายของการมีสวนรวมวา  หมายถึง
การใหโอกาสประชาชนผูที่มีสวนเกีย่วของไดเขารวมกิจกรรมในชุมชนของตน  โดยไดรวมแสดง
ความคิดเหน็  รวมตรวจสอบ  รวมปฏิบัติ  หรือรวมตัดสนิใจ  และรวมประเมินผลอยางใดอยางหนึง่
หรือทั้งหมด  ในฐานะที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียรวมกนั  ในสถานะที่เทาเทียมกนั และดวยความ
สมัครใจของทุกฝาย  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการของชุมชน 
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2.3.2  รูปแบบการมีสวนรวม 
กรรณิกา  ชมดี  (2524,  หนา  12 )   ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมไว 8 รูปแบบ  คือ 

1) การมีสวนรวมประชุม (Attendance at meeting) 
2) การมีสวนรวมออกเงิน (Financial) 
3) การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership on Conmittees) 
4) การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position of Leadership) 
5) การมีสวนรวมสัมภาษณ  (Interviewer) 
6) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน  (Solicitor) 
7) การมีสวนรวมเปนผูบริโภค  (Customers) 
8) การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิม (Enterpreneur) 

ประธาน  สุวรรณมงคล (2542,  หนา  82 อางถึงในชนัฐ  วหิคเหิร, 2547  หนา  12)  
กลาวถึงลักษณะการมีสวนรวม ดังนี ้

1) การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ 
2) การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินการ 
3) การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน 

จินตนา  ทองรอด  (2542,  หนา  97 อางถึงในชนัฐ  วิหคเหิร, 2547  หนา  19)  ลักษณะ
การมีสวนรวมมีลักษณะดังนี ้

1) รวมในการสละเงนิ 
2) รวมสละแรงงาน 
3) รวมในการเขาประชุม 
4) รวมสละวัสดอุุปกรณ 
5) รวมในการวางแผน 
6) รวมแสดงความคิดเห็น 
7) รวมชักชวนชาวบาน 
8) รวมรับผิดชอบหรือควบคุมการดําเนินการ 
9) รวมติดตามผลการดําเนินงาน 
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2.3.3 ขั้นตอนการมสีวนรวม 
ฉอาน  วุฒิกรรมรักษา (2543, หนา  33-34)  จัดลําดับขั้นตอนการมีสวนรวม ในลักษณะตางๆ   

ดังนี ้
1) การรวมประชมุ 
2) การออกความคิดเห็น 
3) การตีปญหาใหกระจาง 
4) การออกเสียงสนับสนุนหรือคัดคานปญหา 

โคเฮนและอัฟฮอฟ  (Cohen & Uphoff, 1980  อางถึงใน  เสาวนยี เลวัลย, 2545, หนา 61) 
ไดจําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปนเรื่องของการตัดสินใจ  (Decision  Making)  การ
ดําเนินการ  (Implementation)  ผลประโยชน (Benefits)  และการประเมินผล (Evaluation)   ดังมี
รายละเอียดตอไปนี ้
 ขั้นที่ 1  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการแรก
ที่สุดที่จะตองกระทําก็คือ  การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญตอจากนั้นก็เลือก
นโยบายและประชากรที่เกีย่วของ  การตัดสินใจในชวงเริ่มตน  การตัดสินใจชวงการดําเนินการ
วางแผน  และการตัดสินใจในชวงการปฏบิัติตามแผนทีว่างไว 
 ขั้นที่ 2  การมสีวนรวมในการดําเนินงาน   ในสวนทีเ่ปนองคประกอบของการดําเนนิงาน
โครงการนั้น  จะไดมาจากคําถามที่วาใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง  และจะทํา
ประโยชนไดโดยวิธีใด  เชน   การชวยเหลือดานทรัพยากร  การบริหารงาน และประสานงาน และ
การขอความชวยเหลือ 
 ขั้นที่ 3  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  ในสวนที่เกี่ยวของกบัผลประโยชนนั้น
นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว  ยังจะตองพิจารณาถึงการ
กระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย  ผลประโยชนของโครงการนี้  รวมทั้งผลที่เปนประโยชนใน
ทางบวก  และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ  ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษ
ตอบุคคลและสังคมดวย 
 ขั้นที่ 4  การมีสวนรวมในการประเมินผล   การมีสวนรวมการประเมินผลนั้น  ส่ิงสําคัญที่
จะตองสังเกต  คือ ความเห็น (View)  ความชอบ (Preferences)  และความคาดหวัง (Expectations)  
จะมีอิทธิพลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 
 ดิเรก  ฤกษหราย (2537,  หนา 73-74)  ช้ีใหเหน็ขั้นตอนของการมีสวนรวม  ซ่ึงเรียกวา
เปนขอบเขตของการมีสวนรวมที่สําคัญ  6  แบบ  คือการวิเคราะหปญหาความตองการของชุมชน  
หรือของกลุม  การกําหนดแนวทางการดาํเนินการใหบรรลุในการแกปญหา  หรือบรรลุเปาหมาย  
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การระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน  การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว  การควบคุมติดตามและ
ประเมินผล  และการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้นอยางยุติธรรม 
 เจิมศักดิ์  ปนทอง  (2529,  หนา  25 )  สรุปการมี สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาไว  
4  ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
2) การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนนิกิจกรรม 
3) การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
4) การมีสวนรวมติดตามและประเมินผล 

 ปรารมณ  ยานะวิมตุิ  (2541,  หนา 96)  ไดศึกษาถึงขัน้ตอนการมีสวนรวมในกิจกรรม   
แปรรูปผลผลิตเกษตรของสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร  ซ่ึงไดแบงเปน  5  ขั้นตอน  ดังนี ้

1)   การมีสวนรวมคิด  คือ  รวมในการประชุมปรึกษาหารอืเพื่อดําเนนิการวางแผน
กิจกรรมตาง ๆ  

2)   การมีสวนรวมตัดสินใจ  คอื  กิจกรรมตาง ๆ ที่กลุมเสนอจะตองนาํมาพิจารณา
และตัดสินใจเลือกทํากิจกรรมที่เหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุดเพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือ
วัตถุประสงคของโครงการ 

3)   การมีสวนรวมปฏิบัติ  คือ  การเขารวมจัดโครงการตามแผนที่วางไวใหลุลวงไป 
4)   การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  คือ  รวมในการรับผลประโยชนที่ไดจาก

การจัดทํากจิกรรมหรือโครงการที่ไดวางแผนและปฏิบัตไิว  
5)   การมีสวนรวมในการประเมินผล  คือ  การเขารวมประเมินผลการทํางานของ

สมาชิกและของกลุมเพื่อทราบปญหาและหาแนวทางแกไขปรับปรุงใหประสบความสําเร็จใหดี
ยิ่งขึ้น 
 
 2.3.4  ระดับการมีสวนรวม   
 องคกรการวิจยัอยางมีสวนรวมในเอเชีย  (Participatory Research in Asia หรือ  PRIA)
เปนผูริเร่ิมการทํางานแบบมสีวนรวม และไดนําเสนอรูปแบบของการจัดระดับการมีสวนรวมของ
สหกรณหมูบานในอเมริกากลางและอเมริกาใต  ในการประชุมเรื่องการจัดหมูบาน สหกรณใน
อเมริกาใต  (Verhagen,  1985, pp. 55-70 อางถึงใน  มัลลิกา  เขียวหวาน, 2547, หนา  19) ไดเสนอ
ระดับและรูปแบบ  ประเภทการฝกอบรม  และเปาหมายของการมีสวนรวมดังนี ้
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ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ศนอ.) (2537,  หนา 4)  ซ่ึงมี
ประวัติอันยาวนาน  ที่เกีย่วของกับการพฒันาชนบท  แบงการมีสวนรวมออกเปน  3 ระดับตาม
บริบทที่เหมาะสมกับประเทศไทย  คือ 

1)  ระดับเปนผูใชประโยชน  เปนการเขามามีสวนเกีย่วของ  ดวยการรับประโยชน
เพียงอยางเดยีว  ถือวาเปนระดับต่ําสุดของการมีสวนรวม  หนวยงานราชการไทยมักมีประชาชน  
เขามามีสวนรวมในระดบันี้  และทึกทกัวาทั้งหมดนี้  คือ  การมีสวนรวม 
 2)  ระดับเปนผูใหความรวมมือ  ระดับนี้ประชาชน  หรือหนวยงานอื่นที่เขามา
เกี่ยวของโดยการใหความชวยเหลือในเรื่องตางๆ เทาที่จะใหได  หนวยงานตางๆ มกัมีสวนรวมกบั
ประชาชน  หรือระหวางกันและกันในระดับนี้  และเขาใจวานี่คือเนื้อหาทั้งหมดของการมีสวนรวม 

3)  ระดับเปนผูตัดสินใจ  ระดับนี้ซ่ึงถือวาเปนระดับสูงสุด  ประชาชนจะเปนผูศึกษา
สถานการณและตัดสินใจทีจ่ะดําเนินการในเรื่องตางๆ ตั้งแตการวางแผนการดําเนนิงานการประเมนิ  
และการแบงปนผลประโยชน   นักพัฒนาอาจเปนเพียงผูใหคําแนะนาํ   หรือหุนสวนในฐานะที ่   
เทาเทียมกนั   
  เบญจมาศ  อยูประเสริฐ (2544,  หนา  26) แบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนเปน        
7 ระดับ คือ 

1)   ระดับ 1  ไมมีสวนรวมเลย  เปนลักษณะที่ทางหนวยงานของรัฐเขาไปดําเนินการ
ใหประชาชนทั้งหมด  หรือบางครั้งบังคับประชาชนใหเขามามีสวนรวมโดยไมมีทางหลีกเลี่ยงได  
เพราะประชาชนเกรงความผิดที่อาจเกิดขึน้  รวมทั้งเกรงวาจะตองสญูเสียผลประโยชนบางประการ  
เชน  การถูกปรับการถูกเพงเล็งจากทางราชการและถาหลีกเลี่ยงไดประชาชนจะไมเขามามีสวนรวม 

2)   ระดับ 2  มีสวนรวมนอยมาก  ประชาชนเขามีสวนรวมเพราะมีส่ิงลอใจ  หรือ
ผลประโยชนบางประการทีจ่ะไดรับ  เชน  ไดรับเงินตอบแทนจากการใชแรงงาน  ไดมีโอกาส      
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่  การไดมีชื่อเสียง  ฯลฯ  แตตัวประชาชนเองมิไดมีความเลื่อมใสตอ     
กิจกรรม  ดังนั้น  เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนเห็นวาตนเองไมไดรับประโยชนเพียงพอที่จะเขามา         
มีสวนรวม  กจ็ะไมเขามามสีวนรวม 

3)   ระดับ 3  มีสวนรวมนอย  ประชาชนเขามามีสวนรวมเพราะถูกชักจูงใจโดย
โฆษณาประชาสัมพันธในรปูแบบตาง ๆ ที่มุงเนนเหน็ถึงผลดี  และผลประโยชนที่จะไดรับซึ่ง    
ไมไดคํานึงถึงความตองการของประชาชนทองถ่ิน  และประชาชนมไิดมีสวนเสนอความเหน็ใดๆ 
ทั้งสิ้น  ถาประชาชนเขามามีสวนรวมแลวจะไดรับผลประโยชนอาจใหความรวมมือตอไป 

4)   ระดับ 4  มีสวนรวมปานกลาง  ทางราชการจะทําการสอบถามประชาชน  ถึง
ความตองการของทองถ่ิน และสภาพขอเท็จจริงที่เปนอยู  แลวทางราชการจะนําขอมูลที่ไดเหลานี้ 
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ไปทําการกําหนดแผนงาน เพื่อใหประชาชนปฏิบัติตาม  ซ่ึงแผนงานที่กําหนดขึ้นนี้ บางครั้ง                 
อาจไมตรงตามความประสงคของประชาชนได 

5)   ระดับ 5  มีสวนรวมคอนขางสูง  ทางราชการจะมกีารยอมรับใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมคอนขางสูง โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นตางๆ  รวมทั้งแนวทางแกไขปญหา  
ความประสงคของประชาชน  แตการตัดสินใจในการกาํหนดแผนงานจริงๆ  ยังขึ้นอยูกับอํานาจ 
และหนาที่ของทางราชการ 

6)   ระดับ 6  มีสวนรวมสูง  ทางราชการจะเปดโอกาสอยางมากใหประชาชนแสดง
ขอคิดเห็น  ขอแนะนําเกีย่วกับกิจกรรมที่มีสวนรวมจากประชาชนโดยใกลชิด  การดาํเนินการขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของประชาชนเองวาจะแกไขปญหาชุมชนอยางไร 

7)   ระดับ  7  มสีวนรวมในอดุมคติ  ประชาชนในทองถ่ินจะรวมมือดําเนินการดวย
ตนเองโดยตลอดนับตั้งแตเร่ิมตน  จนกระทั่งสิ้นสุดการดําเนินการ  เปนการอาศัยพื้นฐานความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินเอง  จึงไดรับการรวมมอืจากประชาชนเปนอยางดี ทางราชการอาจ
เขามามี สวนรวมในแงของการชวยเหลือ  หรือสนับสนุนสิ่งที่เกินความสามารถของประชาชนนั้น
การมีสวนรวมในอุดมคติ   
 
 2.3.5  วิธีการวัดการมีสวนรวม  
 อนงค  พัฒนจกัร (2535,  หนา 12) ไดแบงวิธีการวัดการมีสวนรวมไดเปน  4  แบบ คือ 

1) วัดตามประเภทของขั้นตอนการมีสวนรวม ในขั้นตอนเริม่การพัฒนา  การคนหา
ปญหา และสาเหตุ  การกําหนดความตองการ และการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ  
ขั้นตอนการวางแผน  ขั้นตอนการดําเนนิการ  ขั้นตอนรับผลประโยชน  และขั้นตอนประเมินผล 

2) วัดตามลําดับความเขมของการมีสวนรวม  โดยแบงเปนระดับการตัดสินใจ  
ระดับความรวมมือ  และระดบัการใชประโยชน 

3) จําแนกตามประเภทของผูมีสวนรวม  ซ่ึงแบงได  3  ประเภท  คือ  บคุคล  ใน
ทองถ่ิน  เจาหนาที่รัฐ  และเจาหนาที่ตางประเทศ 

4) จําแนกตามรูปแบบการมีสวนรวม  แบงออกเปนการมีสวนรวมทางตรง และการ
มีสวนรวมทางออม 
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 2.3.6  เคร่ืองชีว้ัดการมีสวนรวม 
 แชปปน  (Chapin 1977,  pp. 215-217) ไดเสนอเครื่องชี้วัดระดับการมีสวนรวม   ของ
ประชาชนทางสังคม โดยไดกําหนดระดับความสําคัญของการมีสวนรวมกิจกรรมของสมาชิกใน
องคกร ดังนี ้

1) การมีความสนใจในกิจกรรมและการเขารวมประชุม 
2) การใหการสนับสนุนชวยเหลือ 
3) การเปนสมาชิกและกรรมการ 
4) การเปนเจาหนาที่ 

ทั้งนี้จะดูลักษณะตาง ๆ ทีแ่สดงออก  คือ  การเปนสมาชิกกลุม  การเขารวมกิจกรรมตางๆ   
การบริจาคเงินทองวัสดุส่ิงของ  การเสียสละเวลา  แรงงานการเปนสมาชิกของคณะกรรมการ  และ
เปนผูดําเนนิการในกิจกรรมนั้นโดยตรง 
 

2.3.7  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 
      1)  ทฤษฎีบทบาท  (Role Theory) 

 บิดเดลและโทมัส (Biddle & Thomas, 1996 อางถึงใน  ปรารมณ  ยานะวิมุติ, 2541,  หนา 
12) กลาววา ระบบสังคมหนึ่งๆ ประกอบดวยขายของตําแหนงตางๆ ที่สัมพันธโดยบุคคลอยูใน
ตําแหนงนั้น จะมีบทบาทแตกตางกัน ขายสังคมสวนบุคคล ประกอบดวยบทบาทตางๆ ที่กระทํา  
ซ่ึงขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมของแตละบุคคล  รวมทั้งกฎระเบียบ สังคม และวัฒนธรรม 
ที่แตละสังคมไดกําหนดไวโดยที่ในแตละบทบาทบุคคลเผชิญกับความคาดหวังตางๆที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่จะตองแสดงออก  ความคาดหวังเหลานี้อาจจะกําหนดจากปทัสถานทางสังคม  กลุม
บุคคล หรือชนชั้นทางสังคม  ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจึงไมไดขึ้นอยูกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม เพียงอยางเดียว  หากขึ้นอยูกับความคาดหวังของบคุคลอื่นๆ ที่อยูในขายสังคมของเขาอีกดวย  
แตอยางไรก็ตามบุคคลไมเพียงแตจะพยายามแกปญหา และปรับตัวใหเขากับความคาดหวังทาง
สังคมตางๆ เทานั้น  หากยงัริเร่ิมสรางสรรคปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงลักษณะความสัมพันธใหเขา
มีกับบุคคลอื่นไดอีกดวย  กลาวคือ  บคุคลจะกระทําการใดๆ ไมเพียงแตเพื่อตอบสนองตอความ
คาดหวังทางสงัคมในแตละสถานการณเทานั้น  แตยังทําเพื่อผลประโยชนสวนตวัอีกดวย 
  จากทฤษฎีบทบาท พอสรุปไดวามนุษยทุกคนมีบทบาทที่แตกตางกนัทั้งนี้  เนือ่งจาก
หนาที่  ตําแหนง  สภาพทางเศรษฐกิจและความคาดหวงัของบุคคลอื่นๆ ทฤษฎีบทบาทนี้สนับสนุน
บทบาททางสังคมและรายได  ซ่ึงเปนตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา 
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  2)  ทฤษฎีเจตคติ  (Attitude Theory) 
  คําวา  “เจตคติ”  ตรงกับภาษาอังกฤษวา  “Attitude”  มาจากคําวา  Aptus  ในภาษาลาติน  
บางครั้งอาจใชคําวา “ทัศนคติ” หรือ “ทาที”  แตในทีน่ีข้อใชคําวา “เจตคติ”  
  องคประกอบของเจตคติแมจะมีผูใหความหมายของเจตคติแตกตางกนัมากมาย  แตก็มี
แนวความคิดสอดคลองกันวาเจตคติประกอบดวย  3  องคประกอบ  คือ (ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526, 
หนา 3)   
 (1)  องคประกอบทางดานพทุธิปญญา (Cognitive Component) เปนองคประกอบใน
ดานความรูความเขาใจของบคุคลที่มีตอส่ิงเราตางๆ ทั้งทางดานดหีรือไมดี หรือเปนความเชื่อตอ
ความรูตางๆ  ซ่ึงชวยในการประเมินคาและสรุปผลที่มีตอส่ิงเราตางๆ  
 (2)  องคประกอบดานทาท ีความรูสึก  (Affective Component)  เปนองคประกอบ
ทางดานความรูสึก หรืออารมณ  ที่สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลไดประเมินผลตอส่ิงเรานั้นๆ แลววา
พอใจหรือไมพอใจ  ตองการหรือไมตองการ  ดีหรือเลว  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
 (3)  องคประกอบดานพฤตกิรรม  (Behavioral Component)  เปนองคประกอบที่มี
แนวโนมของบุคคลที่จะประพฤติหรือปฏิบัติตอบสนองตอส่ิงเราในทิศทางที่จะสนบัสนุนหรือ
ตอตาน  ทั้งนีข้ึ้นอยูกับความคิดหรือความรูสึกของบุคคลที่ไดรับจากการประเมินผล 
  ความสัมพันธระหวางเจตคติกับพฤติกรรม  นักจิตวทิยาสังคมไดหันมาศึกษาวา เมื่อ
คนเรากระทําพฤติกรรมใด เขาจะมีเจตคติสอดคลองไปกับการกระทําของเขาหรือไม  คําถามนี้
เทากับวาถาเรารูพฤติกรรมของบุคคลเราก็ยอมจะรูเจตคติของเขาดวย  เกี่ยวกับการจัดการโรงงาน  
ผลปรากฏวาบุคคลที่ไดแสดงพฤติกรรม ไปตามบทบาทที่ตนไดรับจะเปลี่ยนเจตคติของตนไปตาม
พฤติกรรมที่ทําไป 
  นอกจากนี้เจตคติยังเปนสาเหตุและเปนผลของพฤติกรรมดวยจะเห็นไดจากเวลาทีบุ่คคล
แสดงพฤติกรรมตามความคิดความตองการของเขาจะไดรับประสบการณที่ทําใหเขาเกิดความคดิ  
ความรูสึกบางอยางตอการกระทํานั้น (สงวนศรี  วิรัชชัย,  2527,  หนา  63)   
  จากทฤษฎีเจตคติ  พอสรุปไดวาเจตคติเปนนามธรรมที่ใชแทนกลุมของการกระทําหรือ
พฤติกรรมหลายๆ อยาง  เจตคติเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดการแสดงออกดานการปฏบิัติ  เปนเรื่อง
ของจิตใจ และความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่สงผลใหแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งในทางบวก และทาง
ลบ  ซ่ึงผูวิจัยไดนําทฤษฎีเจตคตินี้มาสนบัสนุนปจจยัเจตคติที่มีตอการออกแบบโครงสรางสะพาน
ขามคลอง  ป. พิบูลสงคราม   
  3)  ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 
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  กระบวนการเรียนการสอนมีลักษณะเปนการสื่อสารอยางหนึ่งซึ่งอาศัยการรับรูนําไปสู
การสื่อความหมายไมวาการสื่อสารจะมีความยากงาย หรือซับซอนเพียงใด  ลําดบัการสื่อสารจะ
คลายๆ กัน  
  โรเจอร และฟรอยด  (Roger, & Floyd, 1971,  p. 45)  กลาววา   การยอมรับสิ่งใหมๆ วา
ขึ้นอยูกับกระบวนการตดิตอส่ือสาร  ซ่ึงประกอบดวยแหลงกําเนิดสาร  ชองทางการสื่อสาร  และ
ผูรับสาร  สําหรับชองทางสื่อสาร  ไดแก  ชองสื่อสารระหวางบุคคล (Inter  personal Channel)  เปน
การติดตอ เพือ่ถายทอดขาวสารระหวางผูสงสารกับผูรับสาร และชองสื่อสารมวลชน  เปนการ
ถายทอดขาวสารโดยการผานสื่อมวลชน  เชน  หนังสือพิมพ  โทรทัศน  วิทยุ  เปนตน       โรเจอร  
ยังไดกลาวอีกวา  ส่ือมวลชนมีความสําคัญในแงของการเพิ่มความรู และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคคลได 
       ความมุงหมายของการสื่อสาร ยอมตองการความเขาใจตรงกันระหวางผูส่ือสารและผูรับ
เปนพื้นฐานนอกเหนือไปจากนั้นยังตองการผลการปฏิบัตขิองผูรับตามที่ตองการ  และการปรบั
ปฏิกริยาของผูรับ  เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพตอไปดังนั้นการเสนอขอความรู
ตางๆใหผูเรียนยอมตองการผลดุจเดียวกนักับการสื่อสาร 
      ในการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาจําเปนจะตองทําความเขาใจระบบ
การสื่อสาร แหลงสื่อหรือวัสดุ วิธีการที่เหมาะสมภายในขอบเขตของสื่อ สภาวะของผูสอนและ
ผูเรียน รวมทั้งปจจัยพื้นฐานตางๆ และส่ิงแทรกซอน เปนการปฏิบัติที่มุงใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 
  การศึกษาครั้งนี้  จึงไดนําเรื่องการสื่อสาร  นําเอาความถี่ของการไดรับขาวสารของ
ประชาชน  การใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร  เปนปจจยัที่นาจะมีผลตอการมี   
สวนรวมของประชาชน 

4.  ทฤษฎีการมีสวนรวม   
อํานาจ อนันตชัย (2531,  หนา  126-130)  ไดกลาวถึง  ทฤษฎีการมีสวนรวม    4  ทฤษฎี  

ซ่ึงสรุปความไดดังนี ้
1)  ทฤษฎีเกลีย้กลอมมวลชน  (Mass  Persuation  Theory)  การเกลี้ยกลอม หมายถึง  

การใชคําพูด หรือการเขียน  เพื่อมุงใหเกิดความเชื่อถือ  และการกระทํา  ซ่ึงการเกลี้ยกลอมมี
ประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงในการปฏิบัตงิาน  และถาจะใหเกดิผลดี ผูเกลี้ยกลอม
จะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกลอมใหเขาใจ แจมแจงใหเกิดศรัทธาตรง
ของ Maslow  ที่เรียกวา  ลําดับขั้นตอนของความตองการ   (Hierarchy of  Needs)  คือ ความตองการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 32 

ของตนเปนไปตามลําดับจากนอยไปหามาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี ้คอื (Maslow, 1975 ,p 4  อางถึง
ใน มัลลิกา  เขยีวหวาน, 2547, หนา  21 ) 
 (1)  ความตองการทางดานสรีรวิทยา  (Physiological  Needs)   เปนความตองการขั้น
พื้นฐานของมนุษย  หรือความตองการเพือ่ความอยูรอด  (Survival  Needs)  ไดแก  ความตองการใน
เร่ืองอาหาร  น้าํ  เครื่องนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค  และความตองการทางเพศ  เปนตน 
 (2)  ความตองการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต  (Safety  and  Security  Needs)  
ไดแก  ความตองการที่จะอยูอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย  หรือถูกขโมยทรัพยสิน  
หรือความมั่นคงในการทํางาน  และการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม 
 (3)  ความตองการทางดานสังคม  (Social  Needs)   ไดแก  ความตองการความรัก
ความตองการที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
 (4)  ความตองการจะมีเกียรติยศ ชื่อเสียง (Self-esteem Needs )  ไดแก ความ
ภาคภูมใิจ  ความตองการดีเดนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทีจ่ะใหไดรับการยกยองจากบคุคลอื่น ความ
ตองการดานนี ้  เปนความตองการระดับสูง  ที่เกี่ยวกับความมั่นใจตนเอง  ในเรื่องของความรู  
ความสามารถ  และความสําคัญของบุคคล 
 (5)  ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self-actualization Needs)   เปนความตองการ
ในระดับสูง  ซ่ึงเปนความตองการที่อยากจะใหเกดิความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยาง   ตามความนึกคดิ
ของตนเอง  เพื่อจะพัฒนาตนเองใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ความตองการนี้จึงเปนความตองการพิเศษ
ของบุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวิตของตนเองใหเปนแนวทางที่ดีที่สุดตามที่ตนเองคาดหวังไว 

จากแนวทฤษฎีดังกลาว  พอสรุปไดวา  การเกลีย้กลอมเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปสูการ        
มีสวนรวมของประชาชนได  โดยเฉพาะถาการเกลี้ยกลอมนั้น  เปนเรื่องที่ตรงกับความตองการ
พื้นฐานที่เกิดจากความพึงพอใจของมนุษยแลว  ก็ยอมจะสงผลใหเกิดการมีสวนรวมไดในที่สุด 
 2)  ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม  (Nationalism  Theory)  ปจจัยประการหนึ่งที่
นําไปสูการมสีวนรวม คอืการสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกดิขึ้นซึ่งหมายถึงความรูสึกเปนตัวของ
ตัวเองที่จะอุทศิหรือเนนคานยิมเรื่องผลประโยชนรวมของชาติ  มีความพอใจในชาติของตัว  พอใจ
เกียรตภิูมิ  จงรกัภักดีผูกพนัตอทองถ่ิน 
 3)  ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership  Theory)    การสรางผูนํา  จะชวยจูงใจให
ประชาชนทํางานดวยความเต็มใจเพื่อบรรลุเปาหมายหรอืวัตถุประสงครวมกัน  ทั้งนี้เพราะผูนําเปน
ปจจัยสําคัญของการรวมกลุมจูงใจ  ใหคนไปยังเปาประสงค   โดยทั่วไปแลวผูนําอาจจะมีทั้งผูนําที่ดี
เรียกวา   ผูนําปฏิฐาน  (Positive Leader)   ผูนําพลวัต คือ เคล่ือนไหวนาํทํางานอยูเสมอ   
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(Dynamic Leader)   และผูนําทางไมมีกิจไมมีผลงานสรางสรรคที่เรียกวา ผูนํานิเสธ (Negative 
Leader) ผลงานของการใชทฤษฏีการสรางผูนํา จึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือปฏิบัติงานอยางมี
ขวัญ งานมีคณุภาพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และรวมรับผิดชอบ ดังนั้นการสรางผูนําที่ดียอมจะ
นําไปสูการมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ดวยดีนัน้เอง 
 4)  ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร  (Administrative and Method  Theory)   
การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือ   เปนวิธีหนึ่งที่งายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ  แบบ
แผน  เปนเครือ่งมือในการดาํเนินการ  แตอยางไรก็ตามผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่สุด
ในเรื่องการใชบริหาร  เพราะธรรมชาติของคนถาทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับ
ก็จะทํางานดวยความรัก  แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนรวมกนัของ
รัฐ  เพราะการใชระบบบริหารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย 
 รีดเดอร  (Reeders. 1963,  p. 2  อางถึงในมัลลิกา  เขียวหวาน, 2547, หนา  23)  ไดสรุป
ปจจัยตาง ๆ  ที่มีผลตอการรักษาการมีสวนรวมของประชาชนไว 11 ประการ  ดังนี ้
 (1)  การปฏิบัติตนใหคลอยตามความเชือ่พื้นฐาน  กลาวคือบุคคลและกลุมบุคคลดู
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ  ซ่ึงสอดคลองและคลายคลึงกับความเชื่อพื้นฐานของตนเอง 
 (2)  มาตรฐานคุณคา  บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณคาของตนเอง 
 (3)  เปาหมาย  บุคคลและกลุมบุคคลดูเหมอืนจะสงเสริมปกปอง  และรักษาเปาหมาย
ของตน 

(4)  ประสบการณที่ผิดปกติธรรมดาพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุมบคุคลบางครั้งมี
รากฐานมาจากประสบการณที่ผิดปกติธรรมดา 
 (5)  ความคาดหมาย  บุคคลและกลุมบุคคลจะประพฤตติามแบบที่ตนคาดหมายวา
จะตองประพฤติในสถานการณเชนนัน้  ทั้งยังชอบปฏิบัติตอผูอ่ืนในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผูอ่ืน 
ดวยเชนกนั 
 (6)  การมองแตตัวเอง บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตาง  ๆ   ซ่ึงคดิวาตัวเองควร
กระทําเชนนั้น 
 (7)  การบบีบังคับ  บุคคลและกลุมบุคคลมกัจะทําสิ่งตาง ๆ  ดวยความรูสึกวาตนถูก
บังคับใหทํา 
 (8)  นิสัยและประเพณี  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะทําสิ่งตาง ๆ  ซ่ึงเรามีนิสัยชอบ
กระทํา เมื่ออยูในสถานการณนั้น ๆ  
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 (9)  โอกาส  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมในรูปแบบการปฏิบัติของ
สังคม โดยเฉพาะในทางทีเ่กี่ยวของกับจาํนวน และชนิดของโอกาส  ซ่ึงโครงการของสังคม
เอื้ออํานวย    เขามามีสวนรวมกันในการกระทําเชนนัน้เทาที่พวกเขาไดรับรูมา 
 (10)  ความสามารถ  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเขามามีสวนรวมกันในกิจกรรม
บางอยางที่ตนเห็นวาสามารถทําในสิ่งที่ตองการใหเขาทาํในสถานการณเชนนัน้ 
 (11)  การสนับสนุน  บุคคลและกลุมบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารูสึกวาเขาไดรับ
การสนับสนุนที่ดีพอใหกระทําเชนนั้น 
  

2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วของกบัการมีสวนรวม  ผูวิจยัรวบรวมได  ดังนี้  
 ปาริชาติ  วลัยเสถียร  และคนอื่นๆ  (2543,  หนา  45)  กระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินการพัฒนา ประชาชนอาจไมไดเขามามีสวนรวมในทกุขั้นตอน เพราะมี
ขอจํากัดหลายประการ ดังนัน้ การตัดสินใจ (Decision Making)   จึงเปนสวนสําคัญที่นักพัฒนา
จะตองเปดโอกาส ใหประชาชนไดกระทําการตัดสินใจในการดําเนนิกจิการพัฒนา จงึถือวาเปนการ
มีสวนรวมทีแ่ทจริง เพราะประชาชนเปนฝายกําหนดความตองการในการแกปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง 
 สุพัฒน  วงศคาํพันธ  (2539,  หนา  21-22)  ไดศึกษาการมสีวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ินในเขตสุขาภิบาล : กรณีศึกษาเฉพาะกรณีเขตสุขาภิบาลนิคมคําสรอย จังหวัด
มุกดาหาร  พบวา 
  1) ในภาพรวมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินนอย  แตเมื่อแยกเปนดาน
พบวา  ประชาชนมีสวนรวมมากในดานการดําเนินการพัฒนาทองถ่ิน  และการคนหาปญหา  มี   
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในดานการมีสวนรวมในการกําหนดปญหา และวางแผนในการ
พัฒนาทองถ่ิน  และการมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินการพัฒนาทองถ่ิน 
 2) เพศ   อายุ   ระดับการศึกษา  อาชีพ   รายได   และการเปนสมาชิกกลุมทาง
สังคมไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขตสขุาภิบาล 
 3) ระยะเวลาที่อยูอาศัยในทองถ่ิน และความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน  มีความสัมพันธกับการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  ในเขตสขุาภิบาลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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 สุรัสวดี  หุนพยนต (2538,  หนา  28-30) ไดทําการวจิัยปจจัยที่มีผลตอการไมมีสวนรวม
ในกิจกรรมพฒันาชุมชนของประชาชนในหมูบานยากจน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมูบานเขาดิน ตําบล
บางน้ําลัด  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  พบวา ประชาชนไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
พัฒนาชุมชน  ขั้นประเมินผลเลย และขั้นตอนที่ประชาชนไมเขารวมอันดับรอง ๆ ลงไป   คือ ขั้น
คนควาปญหาวิเคราะหหาสาเหตุ  และพจิารณาแนวทางแกปญหา ขัน้ตัดสินใจเลือกแนวทางแกไข
และวางโครงการแกปญหาสวนขั้นตอนปฏิบัติตามโครงการและขั้นตอนรับผลประโยชนจาก
โครงการ เปนขั้นตอนที่ประชาชนทุกคนมีสวนรวม  รูปแบบของการมีสวนรวมของประชาชนมี
สวนรวมในแบบการใชแรงงานมากที่สุด  รองลงมาคือ รวมออกเงิน  หรือวัสดุ รวมประชุม  และ
รวมแสดงความคิดเห็น สวนปจจัยที่มีผลตอการไมมีสวนรวม พบวา 
 1) ความแตกตางในเรื่องการเปนเจาของทรัพยสิน หนี้สิน และตําแหนงทางสังคม 
ในหมูบานมีความสัมพันธกบัการไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน ขั้นตอนตัดสินใจ
เลือกแนวทาง 
 2) ความแตกตางในเรื่องอาชีพ  รายได  อาย ุ  และตําแหนงทางสังคมในหมูบาน        
มีความสัมพันธกับการไมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมพฒันาชุมชน ขัน้ตัดสินใจเลือกแนวทาง 
 3) สัมพันธภาพระหวางชาวบานกับผูนําทองถ่ิน มีความสัมพันธกับการไมเขามา      
มีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชน  ขั้นคนหาปญหาและขั้นตัดสินใจเลือกแนวทาง 
 4) ความคาดหวังในผลประโยชน  มีความสัมพันธกับการไมเขามามีสวนรวมใน  
กิจกรรมพัฒนาชุมชน เฉพาะขั้นตัดสินใจเลือกแนวทาง 
 5. ความรูความเขาใจในกิจกรรมพัฒนาชุมชน  มีความสัมพันธกับการไมเขามามี 
สวนรวมในกจิกรรมพัฒนาชุมชน เฉพาะขั้นคนหาปญหา 
 สาเหตุสําคัญของการไมเขารวมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนของประชาชนในบาง         
ขั้นตอน คือ ความไมกลา เกรงจะไมมีผูรวมฟงความคดิเห็น  ความคิดที่วากจิกรรมพัฒนาชุมชน   
ไมสอดคลองกับสภาพความเปนอยู  คิดวาเรื่องกิจกรรมพัฒนาชุมชนเปนเรื่องของผูนําชุมชน 

พัฒนพงษ  เลขะโฆษ (2539,  หนา  22)  ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในองคการ
บริหารสวนตําบล  :  ศึกษาเฉพาะกรณจีังหวัดจันทบุรี   ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญ  มีสวนรวม
ทางการเมือง  และการบริหารในองคการบริหารสวนตําบลในระดบัปานกลาง  สวนปจจัยที่มี
ความสัมพนัธกับการมีสวนรวมของประชาชน   คอื  เพศ    การไดรับขาวสารจากวารสารหรือเอกสาร   
การพบปะพดูคุยกับขาราชการ  การเขารวมประชุมกับขาราชการ  การพบปะพูดคุยกับนักการเมือง   
การพบประพูดคุยกับสมาชกิสภา อบต.  ความรูความเขาใจตอ อบต. 
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สมใจ  เข็มเจริญ  (2531,  หนา  69) ไดศกึษาวจิัยเร่ือง  การมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษทรัพยากรปาไม : กรณีศึกษาตําบลสระเอียบ  อําเภอสอง  จังหวดัแพร  พบวาปจจัยทีม่ี
ผลตอการมีสวนรวมของประชาชน  คือ  ปจจัยสวนตัว  เชน  อายุ  ระดับการศึกษา 

บัวพันธ  พรรคพิง  และคนอื่นๆ  (2539,  หนา  84-91)  ศึกษาการเขารวมในระบวนการ
พัฒนาของชาวบาน  เพือ่ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขารวมในกระบวนการพัฒนา หรือ
เหตุผลที่เกี่ยวของกับการเขารวมในการพฒันาของชาวบานในเขต ตําบลวังมา   อําเภอลาดยาว   
จังหวดันครสวรรค  พบวา  ชาวบานโดยทัว่ไปจะเขารวมเพียงบางขั้นตอน  เพราะมีความรูสึกวาเปน
ความรับผิดชอบของทางราชการ  สวนในกรณกีารเขารวมในโครงการของชาวบานนั้น  พบวาเปน
กิจกรรมที่เกีย่วกับบุคคลจํานวนนอยรวมทั้งถูกกําจัดดวยปจจยัสนับสนุนดานอืน่ๆเชน  งบประมาณ  
และระยะเวลา  เปนตน 

พรรณี  ธรรมโชติ  (2532,  หนา  7)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยบงชีก้ารมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  ในหมูบานนิคม  ตําบลทาชะมวง  อําเภอรัตภมูิ  
จังหวดัสงขลา  พบวา ปจจัยดานทัศนคติของสมาชิกกลุมออกทรัพยเพื่อการผลิตเปนปจจยัสําคัญ
มากที่สุด  สามารถชี้นําการมีสวนรวมในการดําเนินงานของสมาชิกกลุม 

แนว  โสตถิพนัธ  (2543,  หนา  89)  ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน  พบวา  ประชาชนในชนบทเขตพื้นที่จงัหวัดสงขลา  ที่มีความรูในเรื่องการพัฒนา
ชุมชนมาก  มสีวนรวมในกจิกรรมพัฒนาชุมชนมากกวาผูที่มีความรูในเรื่องการพัฒนาชุมชนนอย 

ณรงค  ทองใบ  (2537,  หนา  34)  ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม
ที่อานหนังสือประจําหมูบาน  พบวาทศันคติที่มีตอเจาหนาที่ของศนูยการศกึษานอกโรงเรียนมผีล
ตอการมีสวนรวมในกิจกรรมที่อานหนังสือประจําหมูบาน 

ปรารมณ  ยามะวิมุติ  (2541,  หนา  23)  ศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมแปรรูปผลผลิต
เกษตร  สมาชิกกลุมแมบานเกษตรกรในจังหวดัยะลา  พบวา  รายไดสูงมีผลตอการมีสวนรวมคดิ
และรวมประเมินผล  เจตคติสูงมีผลตอการมีสวนรวมตดัสินใจและรวมรับประโยชน  เจตคติตอเจา
พนักงานเคหกจิเกษตรมีผลตอการมีสวนรวมปฏิบัติและรับผลประโยชน  สวนอายุ  รายได  จํานวน
ปที่ศึกษาในโรงเรียน  ความรูดานการแปรรูป  ไมมีผลตอการมีสวนรวม  ปจจัยที่มีผลตอการมี 
สวนรวมมากที่สุด คือ เวลาวาง 

สันติภาพ  วรรณเพิ่มพูล  (2543,  หนา  12)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ราษฎรบานโสกโขมง  ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาสามหลัน  จังหวดั
สระบุรี  พบวา  ปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม  ไดแก  เพศ  อายุของ
หัวหนาครอบครัว  และการเขารวมกิจกรรมกลุมทางสังคมของสมาชิกในครัวเรือน  สวนปจจัยอ่ืนๆ 
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ไดแก  ระดับการศึกษา  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  จาํนวนพื้นที่ถือครองในครัวเรือน  อาชีพหลัก  
อาชีพรอง  รายไดของครัวเรือน  ไมมผีลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมในเขต
พื้นที่แตอยางใด 

ชํานาญ  พูลพังงา  (2543,  หนา  26)  ศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนรัุกษ
ทรัพยากรปาไม พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเทือกเขาพระ  อําเภอหนองบัว  จังหวัด
นครสวรรค  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม  ไดแก  ระยะเวลา
ในการตั้งถ่ินฐาน  การไดรับขาวสาร และขนาดพื้นที่ถือครอง  สวนปจจัยอ่ืน  ไดแก  เพศ  อาชพี  
ระดับการศึกษา  รายไดของหัวหนาครอบครัว  การเปนสมาชิกกลุม  จํานวนแรงงานในครัวเรือน  
อาชีพรอง  ไมมีสวนสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนรัุกษทรัพยากรปาไม 
 งานวิจยัดังกลาวไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการมีสวนรวมและปจจยัที่มีผลตอการมีสวน
รวมของชาวบานและชุมชนไทย  ซ่ึงทําใหผูวิจยัสนใจที่จะศึกษาตอในสวนของปจจัยที่เกีย่วของกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ  สรุปไดวา  ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน  สามารถแบงไดเปน 5 ระดับตามขั้นตอนของการเขารวมกิจกรรม  ไดแก  รวมรับรู   
รวมคิดตัดสินใจ  รวมทํา  รวมรับประโยชน  และรวมประเมินผล  โดยมีปจจยัที่เกี่ยวของซึ่งไดมี
การศึกษาไววาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมไดแก  รายได  ตําแหนงทางสังคม  เจตคติ  การศึกษา  
และการเปดรบัขาวสาร  ซ่ึงเปนปจจยัภายใน  และที่เปนปจจยัภายนอก  ไดแก  เจาหนาที่รัฐ  การ
สนับสนุนจากภาครัฐ  และผูนําชุมชน  แตสวนใหญเปนการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทาํ
โครงการ  หรือการพัฒนาตาง ๆ ยังไมพบการศึกษาเจาะลึกถึงปจจยัที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการออกแบบโครงสรางสิ่งปลูกสรางในชุมชน  ผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาการมีสวนรวม
ของประชาชนในการออกแบบสิ่งปลูกสรางในชุมชน  เพือ่นํามาปรับใชในการออกแบบโครงสราง
สะพาน  โดยเนนไปที่การออกแบบโครงสรางสะพานขามคลอง  ป. พิบูลสงคราม  หมู  16  ตําบล
บางปะกง  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา   ซ่ึงเปนหลักการสาํคัญที่สรางความมั่นคงที่เปน
พื้นฐานทางสงัคม  วัฒนธรรม  และภายในชุมชน 
 
 


