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ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้วิจัย นายฉัตรชัย กตัญญสูตร 
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
พ.ศ. 2560 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก ดร.กิตติวงค์  สาสวด 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

องค์การเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษา
การบริหารงานองค์การเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 3) วิเคราะห์สมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานองค์การ
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง คือ  
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ใน 5 ต าบล ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ตามสัดส่วนของจ านวน
ประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 388 คน วิธีการศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโ ดยใช้
แบบสอบถามและใช้สถิติพรรณนา คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
เชิงอนุมาณ คือ multiple regression analysis และผลการวิจัย พบว่า  

1) ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานองค์การ
เพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา รองลงมาคือ  
ด้านการก าหนดนโยบาย ส่วนด้านสุดท้าย คือ ด้านการบริหารด าเนินงาน 

2) ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้  
อันดับหนึ่ง คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านค่านิยมร่วม ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ด้านทักษะ ความรู้  
ความสามารถ 

3) ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานองค์การเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการก าหนดนโยบาย  
ด้านติดตามและประเมินผล ด้านการบริหารด าเนินงาน สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานองค์การ
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .665 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 
เท่ากับ .442 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .24068 ตัวแปรอิสระทั้ง 4 สามารถท านาย
ด้านที่ส่งผลการบริหารงานองค์การเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 44.2 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

Title: PEOPLE PARTICIPATION AFFECTING THE MANAGEMENT FOR 
EXCELLENCE OF SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 
KLONGKHUEN DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 

Researcher: 
Degree: 

Mr. CHATCHAI  KATANYASUT 
Master of Public Administration Program in Public Administration 

Year: 2017 
Advisor: Dr. Kittiwong  Sasued   

    

ABSTRACT 
This research aimcd 1) to study the participation of people effecting organization administration 

for excellence of subdistrict administrative organizations in KhlongKhuen District, Chachoengsao Province 
2) study administration of organization for excellence of subdistrict administrative organizations in 
KhlongKhuen District, Chachoengsao Province 3) analyze prediction equation of the participation 
of people effecting organization administration for excellence of subdistrict administrative organization 
in KhlongKhuen District, Chachoengsao Province. Sample group were 388 people aging 18 year old 
or above who had rights tovote in 5 Subdistricts of KhlongKhuen District, Chachoengsao Province 
by using simple random sampling. Data collection was done by using questionnaires. Statistics 
such as frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression was applied for 
data analysis.  

The research results were found that:  
1) The overall people participation effecting organization administration for excellence 

of subdistrict administrative organizations in KhlongKhuen District, Chachoengsao Province was at 
high level in overall and all aspects. All aspects were prioritigcd namcly, (1) Seeking the problem 
and causes (2) Policy formulation and 3) Operative administration.    

2) The overall participation of people effecting organization administration for  
excellence of subdistrict administrative organizations in KhlongKhuen District, Chachoengsao Province 
was at high level. When considering the each aspeets, it was found that all aspect Shared were of 
high level in priority namely, (1) Personnel (2) Value  (3) Skill, knowledge and capability.  

3) The results of multiple regression analysis about the participation of people 
affecting organization administration for excellence of subdistrict administrative organization in 
KhlongKhuen District, Chachoengsao Province regarding (1) Seeking the problem and causes 
(2) Policy formulation (3) Monitoring and Evaluation 

4) Operative administration were jointly able to forecast the participation of people 
effecting organization administration for excellence of subdistrict administrative organization in 
KhlongKhuen District, Chachoengsao Province were statistically significant at .05 level. The multiple 
correlation (R) = .665. The forecasting coefficient (R²) =. 442. Standard Error of measurement 
(S.E.est.) = .24068. The four independent variables could forecast the participation of people  
effecting toward organization administration for excellence of subdistrict administrative organization 
in KhlongKhuen District, Chachoengsao Province at 44.2%. 
Keyword: People Participation, Management for Excellence 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานองค์การเพ่ือความเป็นเลิศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา” เล่มนี้ ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
ด้วยความอนุเคราะห์จาก ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ ดร.กิตติวงค์ สาสวด  
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสียสละ
เวลาช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นับตั้งแต่ผู้วิจัยได้เริ่มด าเนินการวิจัยด้วยดี
ตลอดมา และเมตตา ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
งานวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาและอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลของอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา รวมทั้งบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยเล่มนี้ให้แก่ผู้วิจัย จนเป็นผลส าเร็จด้วยดี  ตลอดจนทุกท่าน
ทีใ่ห้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ 
 
 

 นายฉัตรชัย กตัญญสูตร 
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 บทท่ี 1 
บทน ำ  

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายๆ ประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
โดยมีวิวัฒนาการมาโดยตลอดจนกระทั ่งถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ซึ ่งได้มี
แนวทางก าหนดให้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่ วนร่วมทางการเมือง
การปกครอง ซึ่งมีความส าคัญต่อการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นที่จะตอบสนอง
ปัญหาความเป็นอยู่และใช้ทรัพยากร ธรรมชาติของชุมชนที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด  
และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระดับที่ส าคัญ คือ 
การบริหารราชการแผ่นดินก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี พ.ศ. 2475 ได้มีวิวัฒนาการที่ส าคัญ
จากรัชกาลที่ 5 ได้วางรากฐานราชการแผ่นดินไว้จนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
พ.ศ. 2475 ได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแห่งสยามพุทธศักราช 2476 โดยมี
สาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง คือ 
หลักการรวมอ านาจการปกครอง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ หลักการแบ่งอ านาจการปกครอง 
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (วนิดา วัชนุชา, 2558, หน้า 1) 

การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบการกระจายอ านาจที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
การเปิดโอกาสให้มีการใช้อ านาจรัฐที่หลากหลายไปยังชุมชนท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนชุมชน
เหล่านั้นปกครองและดูแลกันเองในขอบเขตพ้ืนที่และในภารกิจที่ก าหนด ซึ่งถือเป็นรากฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะท าให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเองและเลือกตัวแทนเข้าไปบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่ประชาชนก าหนดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมทางการเมือง
ทุกขั้นตอน และถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนแต่ละกลุ่มที่จะเข้ามาท าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ
การปกครองท้องถิ่น เพื่อป้องกันมิให้รัฐบาลกลางใช้อ านาจมากเกินพอดี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาส
ให้แต่ละท้องถิ่นดูแลจัดการปัญหาระดับท้องถิ่น จึงมีประโยชน์ส าคัญอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านแบ่งเบา
ภาระของรัฐบาลกลาง ด้านท าให้ปัญหาของแต่ละท้องถิ่นได้รับการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ด้านส่งเสริมให้คนในแต่ละท้องถิ่น
ได้แสดงความสามารถพัฒนาตนเอง ในการดูแลรับผิดชอบท้องถิ่นของตน ด้านพื้นฐานส าคัญ
ของคนในท้องถิ่นในการก้าวขึ้นไปดูแลแก้ไขปัญหาระดับชาติ ด้านส่งเสริมความมั่นคง และความเข้มแข็ง
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ให้แก่ชุมชนและทั่งประเทศ เนื่องจากปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขสังคมมีความมั่นคง และ
เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพและมีบทบาทในการจัดการดูแลสังคมของตนเอง อีกทั้งการเปิด
โอกาสให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ได้ดูแลบ้านเมืองของตนเองจัดการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองของเขา
เองในเชิงปรัชญาก็เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการของแนวคิดที่เรียกว่า บริบททางสังคม (social 
context) ที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมตัวเขาคนที่อยู่ห่างไกลจากท้องถิ่นหนึ่ง
ย่อมไม่สามารถเข้าใจถึงท้องถิ่นนั้นได้ดีเท่ากับคนในท้องถิ่นเอง การผลักดันให้คนในท้องถิ่นของตนเอง
สนใจและรับรู้ปัญหาของตน รู้สึกรับผิดชอบห่วงใยและหวงแหนท้องถิ่นของตนเองย่อมเป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่จะท าให้ท้องถิ่นนั้นมีคนดูแลรักษาตลอดไป คนที่เห็นด้วยกับการกระจายอ านาจ คือ คนที่เห็นว่า
การจัดระบบบริหารบ้านเมืองเสียใหม่ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสิ่งจ าเป็นต่อสังคม จะท าให้สังคมไทย
เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าในระยะยาว (วนิดา วัชนุชา, 2558, หน้า 1 - 2) 

แผนชุมชนเป็นมาตรการหนึ่ง ในการตอบสนองความต้องการของชุมชน  และ
เป็นกระบวนการเรียนรู้และการจัดการตนเองของคนในชุมชนท้องถิ่นที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนร่วมกันก าหนดอนาคตของชุมชนโดยใช้ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลชุมชน ศักยภาพชุมชน 
และการเปลี่ยนแปลง ท าความรู้จักตนเอง รู้จักชุมชน และรู้จักโลกภายนอก จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลน าไปสู่การปรับวิธีคิด พฤติกรรม และร่วมกันก าหนดเส้นทางชีวิตของตนเองและชุมชน  
การพ่ึงพาซึ่งกันและกันบนฐานศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นแผนชุมชนจึงก่อให้เกิดแนวทาง 
กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดจากการที่คนในชุมชนมารวมตัวกัน ร่วมกันคิดโดยมีการหาข้อมูล ความรู้ 
และสร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา โดยผ่านกระบวนการประชาคม แผนชุมชนที่เกิดจาก
กระบวนการประชาคมจะต้องมีการเชื่อมประสานการแก้ไขปัญหากับแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าปัญหาความต้องการ
จากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการได้มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้น า
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากแผนชุมชนมาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(ณัฐธยาน์ สุขวงศ์, 2553, หน้า 3) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณล่วงมา
ติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในการบริหารงาน พบว่า การบริหารงาน
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลต้องอยู่ในบริบทของพ้ืนที่แต่ละแห่งหลากหลายเกินกว่าจะสรุป  
แบบเหมารวมได้ “ปัญหา” ของแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันออกไปตามแต่ประวัติศาสตร์ ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ของพ้ืนที่ (สโรช สันตะพันธ์, 
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2553, หน้า 1) ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารองค์การเพ่ือความเป็นเลิศจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตาม
เกณฑ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการท างานเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานของหน่วยงาน
ราชการให้อยู่ในระดับสูง เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักการบริหารราชการที่ได้รับการตราขึ้นเป็นกฎหมาย ดังที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และ
ต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยก าหนดเป้าหมาย
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีว่าให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่เกินจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการรวม 
ทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ การบริหารราชการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีเกณฑ์การประเมินกระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. โดยความร่วมมือของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ จึงได้ด าเนินโครงการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยใช้แนวทางซึ่งสามารถเทียบเคียงกับการบริหารจัดการในระดับสากล ที่ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงของกระบวนการท างาน
และผลการปฏิบัติงานขององค์การต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล (เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ, 2558, หน้า 3)  

เพื่อให้การด าเนินการของชุมชนบรรลุผลจึงจ าเป็นต้องมีแผนชุมชน ดังความหมายที่ว่า
แผนชุมชน คือ แผนที่ก าหนดให้ประชาชนในท้องที่ร่วมกันก าหนดอนาคตและทิศทางของการพัฒนา
ชุมชนที่เกิดจากการจัดการและกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนซึ่งร่วมกันคิดและร่วมกันก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาเอง โดยเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในท้องถิ่นเป็นหลัก เป็นแผนที่เกิดจากกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันส ารวจ
ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข และพัฒนาร่วมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชน หรือท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชน
เผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนดแนวทางและท ากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน 
โดยยึดหลักการพ่ึงตนเองลดการพ่ึงพิงจากภายนอก ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า  แผนชุมชนเป็นของชุมชน
ด าเนินการโดยชุมชน และเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง ซึ่งแตกต่างจากแผนที่ภาครัฐจัดท าขึ้นเพ่ือ
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จัดสรรงบประมาณเป็นหลัก เช่น แผนพัฒนาสามปีซึ่งเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ ท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนา 3 ปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีไปจัดท างบประมาณ จากหลักการของแผนชุมชนข้างต้น มีหลักการเพ่ือตอบสนองที่ดี และ
ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดท าแผนชุมชนแล้วแต่ยังขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เนื่องจากยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจ
ว่าการจัดท าแผนชุมชนเป็นเรื่องของผู้น าที่อาสาเสนอตัวเข้ามาเพ่ือรับใช้ประชาชน หรือหน่วยงาน
พัฒนาต่างๆ มีหน้าที่ต้องท าและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกๆ ด้าน 
สรุปในภาพรวม ก็คือ แผนชุมชนที่จัดท าขึ้นยังไม่เกิดจากการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน โดยสมาชิกร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหา เรียนรู้ ร่วมกันก าหนดกิจกรรมพร้อมทั้ง
ด าเนินการตามแผนที่คิดขึ้นมา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยมีหน่วยงานต่างๆ 
ที่อยู่นอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เป็นเพียงหน่วยงานที่คอยให้การสนับสนุนให้กับชุมชน 
ทั้งด้านความรู้ ทรัพยากรอ่ืนๆ เพราะเป้าหมายของการจัดท าแผนชุมชนอยู่ที่การท าให้สมาชิกที่มีอยู่
อย่างหลากหลายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มคิดท าแผน การลงมือปฏิบัติ ไปจนครบ
กระบวนการต่อเนื่องตลอดไป ตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ ประโยชน์” (วนิดา วัชนุชา, 
2558, หนา้ 3 - 4) 

องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ได้จัดท าแผนชุมชน
และประสบกับสภาวะการเดียวกับข้างต้น กล่าวคือ ขาดการมีส่วนร่วม คิดว่าเป็นเรื่องของ
นักการเมืองท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งประชาชนยังไม่ให้ความส าคัญกับแผนชุมชนมากนัก 
จะสังเกตได้จากองค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราขอความร่วมมือ
ให้มาก็มาโดยไม่รู้ว่าต้องมาท าอะไรหรือแผนอะไร โดยในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ทั้ง 6 หมู่บ้าน จ านวน 201 คน จากประชากร
ทั้งหมด 1,981 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เพียง 10.14% เท่านั้น ซึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมของประชากร
ในพ้ืนที่น้อยมาก ผู้วิจัยต้องการทราบข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล
โดยภาพรวมทั้งอ าเภอคลองเขื่อนว่าคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับใด  (องค์การบริหารส่วนต าบล
บางเล่า, สิงหาคม, 2559)  

ดังนั้น จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และ
แนวทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) 
ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นต้องศึกษาว่าในภาพรวม
อย่างเป็นระบบว่าประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลของอ าเภอครองเขื่อน
มีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด และจะมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
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ในกระบวนการวางแผนชุมชนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทราได้อย่างไร เพ่ือข้อมูลที่ได้จะใช้ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การท างานส่งเสริม และ
สนับสนุนองค์กรชุมชน และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทาง
ให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือความเป็นเลิศต่อไป 
 

1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัย ดังนี้ 
1.2.1 การมีระดับส่วนร่วมของประชาชนและระดับประสิทธิผลการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ของการบริหารบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับใด   
1.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยด้านใด 
 

1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1.3.1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและระดับประสิทธิผลการบริหาร

เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา   
1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
1.4.1 ระดับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและระดับประสิทธิผลการบริหาร

เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับมาก  
1.4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1) ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลของอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 13,350 คน แบ่งเป็น 5 ต าบล 
คือ  

(1) ต าบลก้อนแก้ว จ านวนประชากร 3,214 คน  
(2) ต าบลคลองเขื่อน  จ านวนประชากร 3,650 คน 
(3) ต าบลบางเล่า จ านวนประชากร 1,981 คน   
(4) ต าบลบางโรง  จ านวนประชากร 2,257 คน 
(5) ต าบลบางตลาด จ านวนประชากร 2,248 คน  

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple 
random sampling) ตามสัดส่วนของประชากร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณ โดยใช้สูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้ จ านวน 388 คน ทั้งนี้ การสุ่มตัวอย่าง
หรือการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ระดับ .05 และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหาอัตราส่วนเพื่อหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม ในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลของ
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.5.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร

เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวคิด
ของ โกวิทย์ พวงงาม (2551, หน้า 8); จิรชาย นาบุญมี (2552, หน้า 18) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
(1) ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา (2) ด้านการก าหนดนโยบาย (3) ด้านการบริหาร
ด าเนินงาน (4) ด้านการติดตามและประเมินผล 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่  ปัจจัยพื้นฐานองค์การ 7 ประการ เพื่อความเป็นเลิศ
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 7-S framework ของ Mckinsey (1988) คือ (1) กลยุทธ์ขององค์การ 
(strategy) (2) โครงสร้างองค์การ (structure) (3) ระบบปฏิบัติงาน (systems) (4) รูปแบบ
การบริหารจัดการ (style) (5) บุคลากร (staff) (6) ทักษะ ความรู้ แบะความสามารถ (skills) 
(7) ค่านิยมร่วม (shared values)  
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1.5.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร

เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวคิด
ของ โกวิทย์ พวงงาม (2551, หน้า 8); จิรชาย นาบุญมี (2552, หน้า 18) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
1) ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 2) ด้านการก าหนดนโยบาย 3) ด้านการบริหารด าเนินงาน 
และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผล และปัจจัยพ้ืนฐานองค์การ 7 ประการ เพ่ือความเป็นเลิศ
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 7-S framework ของแมคคินซีย์ (Mckinsey, 1988) ที่ว่าด้วย 7-S framework 
(จิรวัฒน์ อัครบวร และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์, 2552, หน้า 127-128) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กลยุทธ์
ขององค์การ (strategy) 2) โครงสร้างองค์การ (structure) 3) ระบบปฏิบัติงาน (systems) 4) รูปแบบ
การบริหารจัดการ (style) 5) บุคลากร (staff) 6) ทักษะ ความรู้ แบะความสามารถ (skills) 7) ค่านิยมร่วม 
(shared values) 

1.5.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2558 ถึง 30 พฤษภาคม 2560 

 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยประสงค์จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ 
       ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยพื้นฐานองค์การ 7 ประการ
เพ่ือความเป็นเลิศหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7-S framework 
1. กลยุทธ์ขององค์การ  
2. โครงสร้างองค์การ  
3. ระบบปฏิบัติงาน  
4. รูปแบบการบริหารจัดการ  
5. บุคลากร  
6. ทักษะ ความรู้ แบะความสามารถ  
7. ค่านิยมร่วม 

     การมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การ
บริหารส่ วนต าบล ในอ าเภอคลองเขื่ อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ด้าน คือ 
1.ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2. ด้านการก าหนดนโยบาย 
3. ด้านการบริหารด าเนินงาน 
4. ด้านการติดตามและประเมินผล 
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1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
1.7.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ

บริหารส่วนต าบล หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 2) ด้านการก าหนดนโยบาย 3) ด้านการบริหารด าเนินงาน 4) ด้านการติดตามและ
ประเมินผล 

1.7.2 ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา หมายถึง  พฤติกรรมของประชาชน
ในการเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.3 ด้านการก าหนดนโยบาย หมายถึง พฤติกรรมของประชาชนในการร่วมคิดรูปแบบ 
วางแผน และวิธีการแก้ไขปัญหาของชุมชนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.4 ด้านการบริหารด าเนินงาน หมายถึง พฤติกรรมของประชาชนในการร่วมท ากิจกรรม
ตามโครงการในแผนพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.5 ด้านการติดตามและประเมินผล หมายถึง พฤติกรรมของประชาชนในการร่วมติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ 

1.7.6 โครงสร้างองค์การ หมายถึง ความเหมาะสมของโครงสร้างปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับบทบาทขององค์การความเหมาะสมของการแบ่งงาน (ความซ้ าซ้อนของงาน การสื่อสาร 
ฯลฯ) ลักษณะการจัดกลุ่มงานมีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์องค์การ 
ความเหมาะสมของล าดับชั้นสายการบังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.7 กลยุทธ์ขององค์การ หมายถึง ความสอดคล้องในการก าหนดกลยุทธ์กับเป้าหมายและ
ทิศทางขององค์การมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือน ามาก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ และสมาชิก
ทุกคนมีความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.8 โครงสร้างองค์การ หมายถึง ความเหมาะสมของโครงสร้างปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยน
ให้เข้ากับบทบาทขององค์การความเหมาะสมของการแบ่งงาน (ความซ้ าซ้อนของงาน การสื่อสาร 
ฯลฯ) ลักษณะการจัดกลุ่มงานมีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์องค์การ 
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ความเหมาะสมของล าดับชั้นสายการบังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.9 ระบบการปฏิบัติงาน หมายถึง ระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ภายใน
องค์การ เช่น การมีระบบและขัน้ตอนการวางแผนกลยุทธ์ การมีระบบที่ชัดเจนในกระบวนการบริหาร 
ระบบการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1.7.10 รูปแบบการบริหารจัดการ หมายถึง ความชัดเจนในการก าหนดนโยบาย การ
บริหารงาน ความรู้ความสามารถและการตัดสินใจทางการบริหารที่รวดเร็ว และถูกต้อง การเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.11 บุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน เจ้าหน้าที่กับบทบาทหน้าที่ท่ีต้องรับผิดชอบ 

1.7.12 ทักษะ ความรู้ และความสามารถ หมายถึง ความช านาญที่ท าได้อย่างดี การจัดบริการ
ที่มีคุณภาพ 

1.7.13 ค่านิยมร่วม หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์การ สิ่งที่ต้องการ
จะให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.7.14 การบริหารองค์การเพ่ือความเป็นเลิศ หมายถึง องค์การที่มีการพัฒนาศักยภาพ
องค์การ เพ่ือให้องค์การเกิดความเป็นเลิศในด้านคุณภาพการให้บริการ โดยการมุ่งเน้นประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อนและผลการด าเนินงาน 

1.7.15 องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา   

1.7.16 ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2559 

1.7.17 อบต. หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้ 
1.8.1 ได้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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1.8.2 ได้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.8.3 ได้ทราบถึงแนวทางและประโยชน์ต่อการบริหาร การวางแผนงาน การพัฒนาองค์การ 
การพัฒนาบุคลากร และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของข้าราชการ  และ
บุคลากรในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.8.4 ได้ทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผู้วิจัยขอเสนอเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
2.2 แนวคิดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
2.3 การบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศตามแนวคิดการบริหารจัดการของแมคคินซีย์  
2.4 แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ านาจ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น 
2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 

2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าที่มักใช้กันมากในปั จจุบันทั้งใน

วงวิชาการ และวงราชการ แต่เนื่องจากได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของค าไว้แตกต่าง
หลากหลาย ความหมายและจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมารัฐได้น าเอาความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไปใช้เป็นเครื่องมือในการให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นผู้ก าหนดขึ้นอันเนื่องมาจากการตีความหมายของการมีส่วนร่วมในลักษณะที่ยังไม่ถูกต้อง และ
ตรงกัน ส าหรับแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการของไทยได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการด าเนินงานในชุนชนไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 1975, p. 4) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ไว้ว่าเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท า และเกี่ยวข้องกับมวลชนในระดับต่างๆ ดังนี้ ประการแรก 
ในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางสังคมและการจัดสรรทรัพยากร และ
ประการที่สองในการกระท าโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและโครงการ และยังเน้นว่าการมีส่วนร่ วม 
ของประชาชนจะต้องมีความหมายครอบคลุมถึง 
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1) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา 
2) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ 
3) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา 

จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์ (2548, หน้า 7 - 9) ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้และกระจาย 
ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์
ศรีในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีส่วนร่วมนั้น ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูนิปัญญา 
ซ่ึงแสดงออกในรูปของการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง ประกอบด้วย  
3 มิติ กล่าวคือ 

มิติที่ 1 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควรจะท าและท าอย่างไร 
มิติที่ 2 ได้แก่ การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาและการลงมือปฏิบัติการตาม 

ที่ตัดสินใจ 
มิติที่ 3 ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน

และในการประเมินผล 
พัชรินทร์ สิรสุนทร (2549, หน้า 33) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การมีส่วนร่วม 

หมายถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ ความถูกต้อง และวัฒนธรรมการพัฒนาของผู้แสดง
ทางสังคม (social actors) ทุกภาคส่วนเพ่ือมีส่วนแบ่งในอ านาจของการตัดสินใจ และรับประโยชน์
จากการพัฒนา 

กมล ฉายาวัฒนะ (2549, หน้า 135) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ 
กระบวนการบริหารที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ในเรื่องที่ส าคัญต่อการบริหารหน่วยงาน 

จิราวัลย์ วรวงศ์ (2550, หน้า 25) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนแรก ในการค้นหาปัญหา ตระหนักถึงปัญหา มีส่วนร่วมในการวางแผน
เพ่ีอแก้ไขปัญหา มีส่วนร่วมในการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ แรงงาน และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พรชัย จิตชินะกุล (2551, หน้า 22) การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาซนในท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมนี้ผู้เข้าร่วมไดใช้ความพยายาม และความเสียสละในการเข้าร่วม
แสดงความคิดเห็นเสียสละแรงกายและแรงใจ เวลา และวัตถุบางประการ เพี่อให้บรรลุผล
การด าเนินงานตามที่ตั้งไว้ 

ธร สุนทรายุทธ (2551, หน้า 540) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า คือ การเปิด
โอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 
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ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ตลอดจนการประเมินผลโดยทุกฝ่าย
ได้ส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันอันจะน าไปสู่การบรรลุเปาหมายขององค์การ 

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ (2551, หน้า 44) ได้กล่าวถึง ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า 
การให้สมาชิกทุกคนในองค์กรหรือหน่วยงานเดียวกันได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ที่ทุกคนคาดหวังและประสบผลส าเร็จ 

ท านอง ภูเกิดพิมพ์ (2551, หน้า 3) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกัน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเชื่อและความยึดมั่นของแต่ละบุคคล 
แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วย โดยการมีส่วนร่วม
เป็นหัวใจส าคัญในการเสริมสร้างพลังการท างานร่วมกัน เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา 
เพราะท าให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนา 

ทรงยศ สาโรจน์ (2551, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การท างานกับกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความร่วมมือร่วมใจ โดยการกระท าดังกล่าว 
ในห้วงเวลา และล าดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ 

จาริณี แจ่มจ้า (2553, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553, หน้า 12) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน 

วันชัย โกลละสุต (2553, หน้า 4) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลในองค์กร 
หรือต่างองค์กรได้ร่วมกัน เพ่ือการจัดงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบความส าเร็จ ทั้ งนี้การมีส่วนร่วมทั้ งๆ จะอยู่ ในขั้นตอนใดก็ตามขึ้นอยู่ กับความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจ ากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการด าเนินการบริหาร
เป็นเกณฑ์ 

สมเดช สีแสง (2553, หน้า 22) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่เปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าที่ของตน ซ่ึงเป็นหลักการ
ส าคัญของการบริหารแบบใหม่ที่เรียกว่าการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (total quality control 
หรือ TQC) 

สมยศ นาวีการ (2553, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ เน้นการมีส่วน เกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน
ของบุคคลใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญของพวกเขาในการแก้ปัญหา ซึ่งอยู่บนพื้นฐาน
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ของแนวความคิดของการแบ่งอ านาจหน้าที่ อันถือว่าผู้บริหารแบ่งอ านาจหน้าที่การบริหาร ให้เข้ากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงในกระบวนการตัดสินใจ 

ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จึงหมายถึง การการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ประชาชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม 
มูลนิธิ ประชาคม และองค์การอาสาสมัครรูปต่างๆ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้ังแต่ขั้นการก าหนดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไปจนถึงขั้น
การน าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไปปฏิบัติ ทั้งนี้เ พ่ือให้ได้การด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในต าบลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

2 .1 .2 หลั กการแนวคิ ด เกี่ ย วกั บการบริห ารแบบ มีส่ วน ร่ วม  (participation 
management) มีนักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ ดังนี้ 

สมเดช สีแสง (2547, หน้า 229) ได้สรุปความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม (participation management) เป็นการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าที่ของตน ถือว่าเป็นการบริหารที่ดี และ
เหมาะสมที่สุดกับคุณสมบัติของมนุษย์ในปัจจุบัน การบริหารแบบมีส่วนร่วมนี้ เป็นหลักการส าคัญ
ของการบริหารแบบใหม่ที่เรียกว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (total quality control หรือ 
TQC) 

พัชรินทร์ จูแวน (2548, หน้า 9) ได้สรุปไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการรวมพลังของประชาชน
กับองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชน เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างเสมอ
ภาคตั้งแต่เริ่มต้น อีกทั้งผู้บริหารจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้วยการมีส่วนร่วมบางครั้งท าให้มีส่วนไ ด้ส่วนเสีย ประชาชนจะต้องเข้ามามีบทบาท
ในการบริหารจัดการให้มากขึ้นเพ่ือความโปร่งใส ในปัจจุบันการมีส่วนร่วมมีความส าคัญต่อการพัฒนามาก 
ซึ่งจะท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับ มีความผูกพันและเต็มใจให้ความร่วมมือต่อองค์กรของรัฐ
ที่เป็นแหล่งผลิตสิ่งที่เขาต้องการ 

นันทิยา ศรีหลิ่ง (2553, หน้า 20) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นความพยายามที่จะจูงใจ
ให้ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือกันพัฒนางาน 
ด้วยความเต็มใจ 

ชุมชน อุตมะ (2553, หน้า 18-19) การมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมมือและมีส่วนร่วม
ซ่ึงกันและกันในทุกๆ ด้านของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล สามารถพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันใช้ทรัพยากรอย่างสมานฉันท์ น าไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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จากความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว จะเห็นว่ามีผู้ให้ความหมายไว้
คล้ายกันพอสรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดับทุกฝ่าย
เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจและให้ความร่วมมือ ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมของคนหลายคนจะท าให้
เกิดผลดีและผลเสียบ้าง แต่ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ด้วยความเต็มใจ และเกิดการยอมรับต่อ
ผลลัพธ์ที่ได้ 

2.1.3 เทคนิคในการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540, หน้า 16 - 17) ได้ให้ความเห็นว่า 

เทคนิคที่ส าคัญที่สุดในการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 1 ) การใช้กลุ่มงานเฉพาะกิจ  และ
คณะกรรมการ (special task forces and committee) 2) การมีคณะกรรมการคอยให้ค าแนะน า 
3) การใช้เทคนิคของหมุดเชื่อมโยง (linking pin) 4) การติดต่อสื่อสารแบบเปิดประตู 5) การระดม
ความคิด 6) การอบรมแบบต่างๆ 7) การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์ (MBO) 

ศราวุธ กลางหล้า (2548, หน้า 14) กล่าวว่า การให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการก าหนดเป้าหมายการสร้างความสนใจในงานตลอดจนเป็นการยกระดับ 
การตัดสินใจให้รัดกุมมากขึ้น เมื่อผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายขององค์กร ความรู้สึก
ในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของหรือผู้ร่วมสร้างองค์การด้วยคนหนึ่งก็จะบังเกิดขึ้น ผลจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ร่วมงาน คือ ความมานะพยายามที่มุ่งหวังให้องค์การนั้นประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมก าลังได้รับความสนใจ และน ามาใช้ในองค์การต่างๆ ทั้งราชการ ห้างร้าน 
และรัฐวิสาหกิจในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ เช่น การพัฒนาองค์การ การบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ 
(management by objective) กลุ่มสร้างคุณภาพ (quality control circle) การบริหารโดยคณะกรรมการ 
(committee administration) การบริหารเชิงประชาธิปไตย เป็นต้น  

2.1.4 ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540, หน้า 17) ได้กล่าวถึง ประโยชน์

ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 
1) ช่วยสร้างความสามัคคีรวมพลังของบุคคลในองค์กร 
2) ช่วยให้ทราบถึงความต้องการขององค์กรทั้งหมด 
3) ช่วยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน 

และการย้ายงาน 
4) ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพนักงานระดับต่ า 
5) ช่วยสร้างบรรยากาศในการท างานและให้สุขภาพจิตของคนในองค์กรดีขึ้น 
6) ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์กร 
7) สร้างสรรค์หลักการประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนในองค์กร 
8) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและทะนุถนอม 
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9) ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดความรู้สึกว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร 
10) เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงานให้ลดน้อยลง 

และท าให้ผลของงานดีขึ้น 
สมเดช สีแสง (2547, หน้า 230) ได้สรุปถึง ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานรวมกลุ่ม กันใช้ความรู้ 
ความสามารถ สติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละคนร่วมกันปรับปรุงงานในหน่วยงานของตน 
มีข้อดี คือ 

1) ผู้ที่รู้ปัญญาดีที่สุด และสามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด คือ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหา
มากที่สุด จะแก้ปญัหาได้ถูกต้องที่สุด 

2) บุคลากรได้เรียนรู้การท างานเป็นทีม และมีส่วนร่วมในการบริหาร 
3) ผู้ปฏิบัติ งานมีความรู้สึกว่าตนมีคุณค่า  มีความภาคภูมิ ใจ  และท างาน

เต็มความสามารถ 
กมล ฉายาวัฒนะ (2549, หน้า 135) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5 ประการ ได้แก่ 
1) การมีส่วนร่วมก่อให้ เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่าง

ผู้ เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลายท าให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่า
คิดเพียงคนเดียว 

2) การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีผลทางจิตวิทยา คือ ท าให้เกิดการต่อต้านน้อยลง 
ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการที่ผู้บริหารสามารถใช้ทดสอบว่า 
สิ่งที่ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชารู้หรือไม่ 

3) เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์  
ในการท างานร่วมกัน ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องใช้ความสามารถและทักษะในการท างาน 
ร่วมกัน เกิดความมีน้ าใจ และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากขึ้น 

5) การมีส่วนร่วมจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน และ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงานมีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
มีการติดต่อสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง อีกทั้ง
ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกภาคภูมิใจ และเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในภารกิจนั้นของชุมชน อีกทั้งยังท าให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งด้านตัวบุคคล สังคม 
ชุมชนและหน่วยงานองค์การต่างๆ โดยเป็นไปตามวิถีการมีส่วนร่วมแต่ละประเด็น ซึ่งในภาพรวม
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ก่อเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคลในการพัฒนาศักยภาพสังคมชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเอง เกิดความรัก 
หวงแหนรับผิดชอบและเป็นเจ้าของชุมชน เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจสร้างฉันทามติลดกระแส
การต่อต้าน หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเลียเวลา มีการรวมพลังเกิดความสามัคคี 
เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐชาติ ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการกระจายอ านาจสู่ประชาชน
ท้องถิ่น 

2.1.5 แนวคิดลักษณะการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถจ าแนกตามลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ด าเนินการ

ได้หลายลักษณะทั้งในด้านบริหารจัดการด้านการเมืองการพัฒนาชุมชนรวมถึงด้านบริบท
ของการมีส่วนร่วมซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของการมีส่วนร่วม
ไว้หลากหลายประการได้แก่ 

ไบอันฟ และไวท์ (Bryant & White, 1982, p. 71) แบ่งกรณีการมีส่วนร่วมเป็น 3 ประเภท 
คือ 

1) การมีส่วนร่วมในระดับแนวนอน (Horizontal forms of participation) 
เป็นการมีส่วนร่วมแบบดั้งเดิมที่ก าหนดโดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือพฤติกรรม
ทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียง กิจกรรมกลุ่มผลประโยชน์การแนะน าชักชวน 
การมีส่วนร่วมแบบนี้ประชาชนจะเข้ามีส่วนในความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจต่างๆ 

2) การมีส่วนร่วมในแนวตั้ง (vertical forms of participation) เกิดในช่วงต่อจาก
แบบที่ 1 การมีส่วนร่วมในแนวตั้งเป็นการที่ประชาชนมีความสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ กับผู้น าหรือ
เจ้าหน้าที่ เพื่อได้รับผลประโยชน์จากกันและกัน 

3) การมีส่วนร่วมในการบริหาร (participation in administrative process) 
เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นทั้งแนวนอนและแนวตั้ง อาจเป็นการแบบของกิจกรรมที่กลุ่มผลประโยชน์
ก าหนดการตัดสินใจในการบริหารหรือแลกเปลี่ยน แต่มีการเข้าไปร่วมมากกว่า 2 แบบข้างต้น เช่น 
การตัดสินใจ ยอมรับเทคโนโลยี การวางแผนท ากิจกรรมมุงหลังคาบ้านร่วมกัน การวางแผนการตลาด 
การเข้าร่วม รับการฝึกอบรมลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์ (2548, หน้า 7) ได้กล่าวว่า เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
นโยบายการพัฒนาตามท่ีก าหนดไว้ได้ก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1) มีส่วนร่วมท าการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
รวมถึงความต้องการของชุมชน 

2) ร่วมคิดท าและสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหาของชุมชน หรือ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 

3) ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไข
ปัญหา สนองความต้องการของชุมชน 
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4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ

หน่วยงาน 
7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
8) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการกิจกรรมที่ท าไป

ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ตลอดไป 
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2548, หน้า 208) กล่าวถึง ลักษณะของการมีส่วนร่วม

โดยแบ่งตามอ านาจหน้าที่ของผู้ร่วมงาน ดังนี้ 
1) การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือการช่วย

ท ากิจกรรม คือ เข้าร่วมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การด าเนินการและการติดตาม
ประเมินผล 

2) อ านาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วม คือ เป็นผู้น า เป็นกรรมการ หรือเป็นสมาชิก ซึ่งลักษณะ
การมีส่วนร่วมแสดงถึงระดับอ านาจของผู้เข้าร่วมการมีส่วนร่วมโดยวิธีการพัฒนาความสามารถ
ของประชาชนเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมเพียงบางส่วน 

สุขกิจ สารปรัง (2549, หน้า 8 - 10) ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ซ่ึงประกอบด้วยการก าหนด 
ความต้องการ การจัดล าดับความส าคัญ การเลือกนโยบาย โดยเป็นกระบวนการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ 
ตั้งแต่ตัดสินใจในระยะเริ่มต้น ระยะวางแผน ระยะด าเนินการท ากิจกรรม และการตัดสินใจปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ( implementation) เป็นการมีส่วนร่วมปฏิบัติ
โดยให้การสนับสนุนแรงด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมบริหารจัดการ การประสานขอความร่วมมือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น 
นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึง
การกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ซึ่งรวมตั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน
ในทางลบที่เป็นผลเสียต่อโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเนินผล (evaluation) เป็นการมีส่วนร่วม
ในการควบคุมตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องสังเกต คือ พิจารณาจาก
ความเห็นชอบ และความคาดหวังที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการประเนินผลจะแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550, หน้า 11) ได้กล่าวถึง ลักษณะ
ของการมีส่วนร่วม มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การมีส่วนร่วมคิดริเริ่มและตัดสินใจ 
2) การมีส่วนร่วมวางแผน 
3) การมีส่วนร่วมด าเนินการ 
4) การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล 
5) การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ประชุม สุวัตถี (2551, หน้า 4) ได้กล่าวไว้ถึงลักษณะเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ของบุคคล เกิดจากพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 

1) เป็นบุคคลที่จะต้องมีความสามารถท่ีจะเข้าร่วม กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพ
ที่จะเข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ
วางแผน การบริหารจัดการ การบริการองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

2) เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม กล่าวคือ ผู้นั้นจะต้องมีสภาพ
ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ 

3) เป็นบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจ 
ที่จะเข้าร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วม จะต้องไม่เป็นการบังคับหรือผลักดัน
ให้เข้าร่วมโดยที่ตนเองไม่ประสงค์จะเข้าร่วม 

4) เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ เป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าร่วม 
ซ่ึงถือว่าเป็นการกระจายอ านาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ และการก าหนดกิจกรรมที่ตนเอง ต้องการ
ในระดับท่ีเหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553, หน้า 24 - 25) ได้กล่าวถึง ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
โดยพิจารณาจ าแนกการมีส่วนร่วมไว้หลายลักษณะ ดังนี้ 

1) จ าแนกตามกระบวนการบริหาร ซึ่งได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
การตัดสินใจ การจัดองค์การการสื่อสาร การประสานงาน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

2) จ าแนกตามประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ซึ่งได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม 
การเสียสละทรัพย์สิน ร่วมเป็นกรรมการ ร่วมเป็นผู้เชิญชวนและการมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 

3) จ าแนกตามระดับความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม 
4) จ าแนกตามวิธีการส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมโดยตรง และการมีส่วนร่วม

โดยอ้อม 
จากการที่นักวิชาการต่างๆ ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมข้างต้น พอสรุปได้ว่า การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์การเพ่ือความเป็นเลิศ ควรมีส่วนร่วมในการบริหาร 
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ด้วยความเต็มใจ ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ มิใช่
เข้ามามีส่วนร่วมเพราะผลประโยชน์แอบแฝงหรือเหตุผลอื่น 

2.1.6 รูปแบบและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จากการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในทรรศนะของนักวิชาการต่างๆ จะเห็นว่า มีทัง้คล้ายคลึงและแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
ฟอร์นนารอฟ (Fornaroff, 1980, p. 104) เสนอว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมีขั้นตอน

การมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย กลวิธีทรัพยากรที่ต้องใช้

ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
2) การด าเนินงาน 
3) การใช้บริการจากโครงการ 
4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1997, p. 213) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 
4 ขัน้ตอน คือ 

1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ ประกอบด้วย การริเริ่ม ตัดสินใจ ด าเนินการ และ
ตัดสินใจปฏิบัติการ 

2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ ประกอบด้วย การสนับสนุนทรัพยากร การบริหาร 
การประสานความร่วมมือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ประกอบด้วย ผลประโยชน์ด้านวัสดุ ด้านสังคม 
และส่วนบุคคล 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
สุขกิจ สารปรัง (2549, หน้า 8-10) ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ซึ่งประกอบด้วย การก าหนด 

ความต้องการ การจัดล าดับความส าคัญ การเลือกนโยบาย โดยเป็นกระบวนการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ 
ตั้งแต่ตัดสินใจในระยะเริ่มต้น ระยะวางแผน ระยะด าเนินการท ากิจกรรม และการตัดสินใจปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ( implementation) เป็นการมีส่วนร่วมปฏิบัติ 
โดยให้การสนับสนุนแรง ด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมบริหารจัดการ การประสานขอความร่วมมือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น 
นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึง
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การกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน
ในทางลบที่เป็นผลเสียต่อโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (evaluation) เป็นการมีส่วนร่วม
ในการควบคุมตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องสังเกต คือ พิจารณาจาก
ความเห็นชอบ และความคาดหวังที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการประเนินผลจะแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

กมล ฉายาวัฒนะ (2549, หน้า 139) ได้ก าหนดรูปแบบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ไว้ดังนี้ 

1) การบริหารแบบปรึกษาหารือ 
2) การบริหารแบบประชาธิปไตย 
3) การบริหารแบบคณะท างาน 
4) การบริหารแบบให้ข้อเสนอแนะ 
5) การบริหารแบบคณะกรรมการบริหารระดับกลาง 
6) การบริหารแบบร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร 

โกวิทย์ พวงงาม (2551, หน้า 8) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ 
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา กล่าวคือ ถ้าหาก

ประชาชนยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดี
แล้ว การด าเนินต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถิน่ย่อมไร้ประโยชน์ 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด า เนินกิจกรรมเพราะการวางแผน  
การด าเนินงานเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้ประชาชนรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จัก
การน าเอาปัจจัย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาใช้ในการวางแผน 

3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนที่สามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบัติงานท าให้ได้เรี ยนรู้ 
การด าเนินงานและกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถ้าหากการติดตามงาน และ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมประชาชนย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานที่ท าไปนั้น ได้รับผลดี 
ได้รับประโยชน์หรือส่งผลเช่นไร 

จิรชาย นาบุญมี (2552, หน้า 18) ได้ศึกษาขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีอยู่  
4 ลักษณะ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญ
ที่สุด กล่าวคือ การที่ชุมชนเป็นผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนเองดีที่สุด เมื่อชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในขั้นตอนนี้ก็จะน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนได้ 
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2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินการกิจกรรม แม้ว่าผู้น าในการวางแผน
จะเป็นเจ้าหน้าที ่หรือนักพัฒนา ถ้าหากชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจะเป็นการช่วยให้
ชุมชน ได้เข้าใจปัญหา พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได้ด้วยตนเองในที่สุด 

3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการชุมชนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการลงทุน และ
ร่วมปฏิบัติงานได้ในกิจกรรมหลายๆ ประเภท ซึ่ งจะท าให้ชุมชนรู้จักคิดต้นทุนให้กับตัวเอง
ในการด าเนินงานและจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของการด าเนินกิจกรรมด้วยตนเองจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ และเมื่อเห็นประโยชน์ก็จะสามารถด าเนินกิจกรรมนั้นได้ด้วยตนเอง ท าให้เกิด
ความยั่งยืน 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล เป็นการมีส่วนร่วมที่ส าคัญ
เพราะจะท าให้ชุมชนได้ทราบถึงผลของการด าเนินกิจกรรมการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมและยังเป็น
การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินผล และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมออกไปสู่
ชุมชนอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมจะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการ เพราะการที่ประชาชนจะริเริ่ม 
และช่วยตนเองได้นั้น ประชาชนต้องมีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเสีย ก่อน 
กล่าวคือ ต้องมีเง่ือนไขส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 

1) ประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วนร่วม (freedom participation) 
2) ประชาชนต้องมคีวามสามารถที่จะมีส่วนร่วม (ability of participation) 
3) ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม (willingness to participation) 

นอกจากเงื่อนไขส าคัญ 3 ประการดังกล่าวแล้ว ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมยังขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขต่อไปนี้ คือ 

1) ประชาชนต้องมีเวลาที่จะมีส่วนร่วมก่อนเริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมที่ไม่เหมาะสม 
ในสถานการณ์ฉุกเนิน 

2) ประชาชนต้องไม่เสียเงินทองค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าที่เขาประเมิน
ค่าผลตอบแทนท่ีจะได้รับ 

3) ประชาชนต้องมีความสนใจที่สัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น 
4) ประชาชนต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่องกันทัง้สองฝ่าย 
5) ประชาชนต้องไม่รู้สึกกระทบกระเทือน ต่อต าแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพสังคม

หากจะมีส่วนร่วม 
สรุปได้ว่า ขั้นตอนหรือรูแบบการมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์

โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือทุกขั้นตอน คือ เริ่มตั้งแต่การร่วม
ค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล
และผลประโยชน์ 
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2.1.7 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการด าเนินงานพัฒนาหรือกิจกรรมโครงการใดๆ ก็ตาม สิ่งที่ส าคัญต่อการตัดสินใจเข้ามา

มีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายประการ ทั้งด้านปัจจัยตัวบุคคล องค์กรและชุมชน ทั้งนี้ภาครัฐ
จ าเป็นต้องค านึงถึงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของชุมชนเพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
และเกิดการพัฒนาที่ดีเกิดผลดีต่อชุมชน 

วิลเลี ่ยม (Williams, 1976, p. 94) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม 
ซ่ึงประกอบด้วย 

1) มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการท างาน 
2) ร่วมคิดหา และสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
3) ร่วมวางนโยบาย หรือวางแผน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัด และแก้ปัญหา 

และสนองความต้องการของชุมชน 
4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
6) การลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง และ

หน่วยงาน 
7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ 
8) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล และบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ท าไป 

ทัง้โดยเอกชนและรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์ (2548, หน้า 6) เสนอว่า ปัจจัยพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมของประชาชน 

คือ 
1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

ในกิจกรรมหนึ่งๆ ตั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืนๆ นั้นมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ ดังนี้ 
(1) การมองเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป ซึ่งถือเป็น

เรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 
(2) การได้รับการบอกกล่าว หรือชักชวนจากเพื่อนบ้านเข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจ

เป็นตัวน า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 
2) ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวบ้านเป็นจ านวนมาก 

จะเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มิได้จัดรูปแบบสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้น า ลักษณะ
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การท างาน กฎระเบียบ แบบแผน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทาง
ในการเข้ามามีส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนา
ในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรง หรือโดยตัวแทน
ก็ได้ 

(2) ควรมีก าหนดเวลาที่แน่ชัด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้ 
(3) ก าหนดกิจกรรมที่มีลักษณะที่แน่นอน 

3) ปัจจัยอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมา
ในกิจกรรมหนึ่งๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจก าหนดเป้าหมาย วิธีการ 
หรือผลประโยชน์ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท า 

สุจินดา เลิศคิริมงคลสุข (2549, หน้า 22-23) ได้กล่าวว่า ปัจจัยของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนขึ้นอยู่กับ 

1) ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองว่าสามารถจะช่วยตนเอง พร้อมช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนได้ และจะต้องแสดงศักยภาพจะเข้าร่วมต่อการพัฒนา 

2) โครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีเงื่อนไขแบบเศรษฐกิจ เป็นข้อเรียกร้องเบื้องต้น 
ที่ท าให้คนจนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

3) หน่วยครอบครัวมีความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม จะมีผลต่อการมีส่วนร่ วม
และการควบคุมจากเบื้องล่าง (control from below) มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็คือ พลังทางสังคม ได้แก่ มาตรการทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา 

4) การให้อิสระแก่กลุ่มชาวบ้านที่จะตัดสินใจด้วยกันในกิจกรรมต่างๆ จะสร้าง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองให้เกิดข้ึนในหมู่ชาวบ้าน 

5) การตัดสินใจร่วมกลุ่ม ไม่ได้เป็นหลักการตามเหตุผลของการเก็งก าไร ผลประโยชน์
สูงสุดทางวัตถุ หากแต่ตัดสินใจเข้าร่วมบนพ้ืนฐานคุณค่าอย่างอ่ืน ผลประโยชน์ทางวัตถุเป็นสิ่งที่ตามมา 

สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องเกิดจากการที่ประชาชน มีความสนใจ
ต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ไม่พึงพอใจร่วมกัน โดยส่วนหนึ่งประชาชนจะต้องมีความพร้อม 
ความสามารถรวมกับปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสังคม
ที่ดี พ.ศ. 2542 ได้ระบุหลักการของค านิยาม การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีไว้ ดังนี้ 
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การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคม
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งคลอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ
เพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคตเพราะสังคม
จะรู้สึกถึงยุติธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทย 
รัฐธรรมนูญ และกระแสโลกยุคปัจจุบัน (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, 2546, หน้า 8 - 9) 

2.2.1 จุดมุ่งหมายของการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
1) สร้างกฎเกณฑ์ กลไกในการบริหารให้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
2) พัฒนานักวิชาการให้ศึกษา เสนอทางแก้ไขปัญหาอย่างกล้าหาญ มีจริยธรรม 
3) ปรับปรุงระบบการตัดสินใจ และการบริหารให้รวดเร็ว ชัดเจน เป็นธรรม 
4) ให้ประชาชนรับข่าวสาร และมีส่วนร่วม 
5) ขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2.2.2 หลักการส าคัญระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี มี 6 ประการ คือ 
1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับให้ทันสมัยเป็นธรรม เป็นที่

ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมปฏิบัติตาม โดยถือว่าเป็นการปกครองตามตัวบทกฎหมาย 
2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐ ยึดมั่นตามหลักนี้ และเป็นตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  
มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต 

3) หลักความโปร่งใส หมายถึง การปรับปรุงกลไกการท างานให้โปร่งใส การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก มีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้อง 

4) หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ และ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ 

5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ใส่ใจในปัญหาของบ้านเมือง และกระตือรือร้นต่อการแก้ไขปัญหา เคารพในความเห็น
ที่แตกต่าง และกล้ายอมรับผลของการกระท า 

6) หลักความคุ้มค่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 
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2.2.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 เป็นการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

1) การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
6) การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการประชาชน 
7) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 38 
บัญญัติ ไว้ว่า เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจาก
ส่วนราชการด้วยกัน เกี่ยวกับงานที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั่นให้ เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการนั่นที่จะต้องตอบค าถาม หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวัน หรือภายใน
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ หากไม่มีค าตอบให้ประชาชนตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังไม่มี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น, 2547, หน้า 7 - 8) 
 

2.3 การบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศตามแนวคิดการบริหารจัดการของแมคคินซีย์  
 

การพัฒนาศักยภาพองค์การเพ่ือความเป็นเลิศ จะต้องมีการศึกษาถึงในเรื่องของทฤษฎีหรือ
หลักการแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพขององค์การเพื่อให้องค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ความปรารถนาสูงสุดของผู้บริหารในทุกองค์การ คือ ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ขององค์การเส้นทางสู ่ความเป็นเลิศขององค์กร (high performance organization: HPO) 
จึงถูกน ามาเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาความเป็นเลิศจึงเป็นปัจจัยที่ทุกองค์การพยายาม
ที่จะสร้างเส้นทางให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายให้ได้ และอะไรคือสิ่งที่ท าให้สามารถน าพาไปสู่
ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะน าหลักการนี้
มาใช้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอทฤษฎี แนวคิด หรือหลักการต่างๆ 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศ เพ่ือที่จะได้สามารถน ามาปรับใช้กับ
การบริหารงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น (ภัทรวดี ชวนบุญ, 2555, หน้า 7 - 8) 
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จิรวัฒน์ อัครบวร และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์ (2552, หน้า 127 - 128) กล่าวว่า การบริหาร
จัดการตามแนวคิด Mckinsey (7-S framework) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและเกี่ยวข้อง
กับการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ซึ่งมีสาระส าคัญตามล าดับดังต่อไปนี้ 

การบริหารจัดการตามแนวคิด Mckinsey (7-S framework) ได้ให้ความสนใจกับวิธีการ
จัดการองค์การธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จโดยเน้นไปที่การศึกษากลยุทธ์ และโครงสร้างองค์การกับ
ผู้จัดการที่มีชื่อเสียงขององค์การธุรกิจทั่วโลกตลอดจนนักทฤษฎีและนักวิชาการจากสถาบันศึกษา
ชั้นสูงทั้งในยุโรปและอเมริกาผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
นอกจากกลยุทธ์และโครงสร้างยังมีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันทั้งหมด 7 ปัจจัย หรือ
ที่เรียกว่า 7-S ซึ่งหมายถึง ประเด็นในการวิเคราะห์สภาพภายในองค์การที่ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 
ดังนี้    

1) กลยุทธ์ขององค์กร (strategy) หรือยุทธศาสตร์การบริหารเชิงกลยุทธ์
เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบด าถามที่ส าคัญ อาทิ องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ 
องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็น
ผู้รับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้
องค์กรก าหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กร
รู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความส าเร็จ 

2) โครงสร้างองค์การ (structure) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือ
หน้าที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาท างานร่วมกันในฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
หรือหมายถึง การจัดระบบระเบียบให้กับบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ได้จะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่  ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงาน
ความรับผิดขอบ มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหาร
จัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

3) ระบบการปฏิบัติงาน (systems) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบ
การท างาน (working system) ก็มีความส าคัญยิ่งอาทิ ระบบบัญชีกการเงิน (accounting/financial 
system) ระบบพัสดุ (supply system) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology 
system) ระบบการติดตามกประเมินผล (monitoring/evaluation system) ฯลฯ 

4) รูปแบบการบริหารจัดการ (style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้น า
ขององค์กรจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น าที่ประสบความส าเ ร็จ 
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จะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรม
ทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน 

5) บุคลากร (staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(fluman resource management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์
ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะห์
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็นสิ่งก าหนดทิศทางที่องค์การจะด าเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้
กระบวนการก าหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

6) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (skills) ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล
ในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (occupational skills) 
เป็นทักษะที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพ้ืนฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรม
เพ่ิมเติม ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (aptitudes and special talents) นั้น 
อาจเป็นความสามารถที่ท าให้พนักงานนั้นๆ โดดเด่นกว่าคนอ่ืน ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่า  และ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคู่กัน 

7) ค่านิยมร่วม (shared values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกัน โดยสมาซิก
ขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหาร
ภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ 
ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึง
บุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะก าหนดบรรทัด
ฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กร
และบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กรอบ 7–S ของ
แมคคินชีย์ (Mckinsey 7-S framework) แสดงได้ดังภาพ 2 
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ภาพ 2  แสดงกรอบ 7 - S ของแมคคินชีย์ (Mckinsey 7-S framework) 
ที่มา: (พสุ เดชะรินทร์, 2551, หน้า 27) 
 

ตัวแปร 2 ตัวแรก คือ โครงสร้างและกลยุทธ์เปรียบเสมือนเป็นส่วน ที่เรียกว่า ฮาร์ดแวร์ 
ซึ่งผู้จัดการในอดีตให้ความสนใจ ส่วนตัวแปรอีก 5 ตัว ที่ค้นพบใหม่ในอดีตผู้จัดการมักไม่ให้ความสนใจ
มากนัก ซึ่งเปรียบเสมือน ซอฟท์แวร์ แมคคินซีย์ เรียกตัวแปรเหล่านี้ว่า กรอบ 7–S ของแมคคินซีย์ 
(Mckinsey 7-S framework) อย่างไรก็ตามกรอบ 7-S ยังคงเป็นแนวคิดในเชิงทฤษฎีที่ท าให้ผู้จัดการ
ต่างๆ เข้าใจถึงการจัดการองค์การให้ประสบผลส าเร็จเท่านั้น แต่ยังไม่ได้บ่งบอกถึงวิธีการในการน า
ตัวแปรไปปฏิบัติ แมคคินซีย์ จึงได้มอบหมายให้  โธมัส เจ ปีเตอร์ส และโรเบิร์ต เอซ วอเตอร์แมน 
จูเนียร์ ท าการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยคัดเลือกบริษัทดีเด่นในสหรัฐอเมริกา 62 บริษัท ศึกษาถึง
วิธีการปฏิบัติในกรอบ 7-S ของบริษัทดีเด่นเหล่านี้ ผลการศึกษาได้น ามาตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ  
“การค้นหาความเป็นเลิศ” (in search of excellence) ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

โครงสร้าง (structure) พบว่า ในบริษัทดีเด่นโครงสร้างขององค์การมีรูปแบบเรียบง่าย 
(simple form) และบุคลากรสายสนับสนุนมีจ านวนจ ากัด การจัดแผนกงานตามประเภทผลิตภัณฑ์
และกระจายอ านาจหน้าที่ให้แต่ละแผนก ดังนั้นบุคลากรสายสนับสนุนในส านักงานใหญ่จึงมีจ านวน
ไม่มากนัก กลยุทธ์ (strategy) บริษัทดีเด่นมักใช้กลยุทธ์ที่ส าคัญ 2 กลยุทธ์ คือ ความใกล้ชิดกับลูกค้า 
และเน้นการท าธุรกิจที่เชี่ยวชาญและเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ บริษัทเน้นความใกล้ชิดกับลูกค้าโดยอาศัย
คุณภาพการบริการและความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ และเน้นการท าธุรกิจที่ตน เองเชี่ยวชาญ และ
มีความเชื่อมโยงบุคลากร (staff) บริษัทดีเด่นให้ความเป็นอิสระและความเป็นผู้ประกอบการ
แก่บุคลากรโดยให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแก่บุคลากรในขอบเขตที่กว้างขึ้น ควบคู่ไปกับการกระตุ้น
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ สนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่
อยู่เสมอ เน้นการเพิ่มผลิตภาพโดยอาศัยบุคลากรโดยตระหนักดีว่าบุคลากร คือ ทรัพยากรที่มีค่า
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มากที่สุดในองค์การ และปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยความไว้วางใจและให้เกียรติ สไตล์การจัดการ (style) 
ผู้จัดการบริษัทดีเด่นจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามให้แก่บุคลากรระดับต่างๆ อย่างจริงจัง โดยพยายามปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีเพ่ือสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานการให้แนวทางและหลักยึดที่มั่นคงในการด าเนินงาน 
และสร้างศรัทธาให้กับบุคลากร ระบบ (systems) ในการวางระบบของบริษัทดีเด่นได้มุ่งเน้นไปที่
การน าไปปฏิบัติใน 3 ประเด็นด้วยกัน 

การท าให้องค์การมีความคล่องตัว การทดลองปฏิบัติและการท าให้ระบบง่ายต่อการน าไปใช้
ค่านิยมร่วม (shared values) บริษัทดีเด่นให้ความส าคัญในการใช้ค่านิยมเป็นแรงขับเคลื่อน ซึ่งระบบ
ค่านิยมที่น ามาใช้มีลักษณะคล้ายกัน 3 ประการ คือ 1) การให้ความส าคัญกับเป้าหมายเชิงคุณภาพ
มากกว่าเชิงปริมาณ 2) การเน้นให้บุคลากรแต่ละคนใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และ 
3) ความเชื่อมั่นในค่านิยมที่ดีทักษะ (skills) ได้เน้นไปที่ความเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน 
กล่าวคือ เข้มงวดในทักษะที่ควรเข้มงวด และผ่อนปรนในสิ่งที่ควรผ่อนปรนเพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ 
โดยบริษัทดีเด่นยึดถือ ดังนี้ 

1) เข้มงวดต่อการเอาใจใส่ลูกค้า 
2) เข้มงวดในด้านคุณภาพและผ่อนปรนในด้านต้นทุน 
3) เข้มงวดในความเล็กกะทัดรัดเพ่ือความคล่องตัวยึดหยุ่นและประสิทธิภาพ 
4) เข้มงวดต่อกฎระเบียบที่ก่อให้เกิดทัศนคติในชิงบวกแก่บุคลากร 
5) เข้มงวดต่อการสื่อสารอย่างจริงจัง 
6) เข้มงวดต่อบุคลากรในเรื่องการแข่งขันภายใน การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็น

ทางการและการเปิดกว้างต่อสิ่งต่างๆ 
7) เข้มงวดต่อการให้บุคลากรเป็นผู้ริเริ่มทดลองและผู้น า 
8) เข้มงวดต่อความเชื่อม่ันในค่านิยม และ 
9) เข้มงวดต่อคุณค่าที่ให้กับลูกค้า 

โธมัส เจ ปีเตอร์ส และโรเบิร์ต เอซ วอเตอร์แมน จูเนียร์ (Thomas J. Peters & Robert 
H. Waterman, Jr.) เขียนในหนังสือชื่อ in search of excellence ผลของการศึกษาโดย Thomas 
J. Peter ซึ่งเสนอในหนังสือชื่อ in search of excellence และเรียบเรียงเป็นไทยโดย วีรชัย ตันติวีระวิทยา 
โดยใช้ชื่อหนังสือว่า “ดั้นด้นหาความเป็นเลิศ: ประสบการณ์จากบริษัทชั้นน าของโลก (2530)” 
คุณลักษณะ 8 ประการ ของเชิงการบริหารของบริษัทอเมริกันที่ประสบความส าเร็จ คือ 

1) มุ่งเน้นการปฏิบัติ (a bias for action) บริษัทดีเด่นได้มุ่งเน้นปฏิบัติอย่างจริงจัง 
ใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ การท าองค์การให้คล่องตัว การทดลองปฏิบัติ และการท าระบบให้ง่าย 

2) มีความใกล้ชิดกับลูกค้า (close to the customer) บริษัทดีเด่นได้ใกล้ชิดกับ
ลูกค้าด้วยการใช้กลยุทธ์ด้านบริการ คุณภาพ และความเชื่อถือ รวมทั้งความเป็นนักหาช่องว่างและ
การฟังความเห็นของลูกค้า 
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3) มีความอิสระในการท างานและความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ (autonomy and 
entrepreneur-ship) บริษัทได้ให้ความมีอิสระในการท างานแก่พนักงานด้วยการกระจายอ านาจ
การด าเนินงานในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
กิจการ และได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้ช่วยกันคิดค้นสินค้าหรือบริการแปลกๆ ใหม่ๆ 
อยู่เสมอ รวมทั้งมีความอดทนต่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการทดลองคิดค้นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ  
อีกด้วย 

4) เพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน (productivity through people) บริษัทดีเด่น 
ได้ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การด้วยการปฏิบัติให้พนักงานเห็นอย่างจริงจัง เช่น 
ให้เกียรติและความไว้วางใจแก่พนักงานทุกระดับ รวมทั้งได้ใช้มาตรการต่างๆ ในด้านบวกในการส่งเสริม
จิตใจพนักงานให้มีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลท าให้บริษัทดีเด่น 
สามารถเพ่ิมผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด 

5) สัมผัสกับงานอย่างใกล้ชิดและความเชื่อมั่นในคุณค่าเป็นแรงผลักดัน (hands-on 
and value driven) ผู้บริหารของบริษัทดีเด่นจะลงมาสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริงๆ มิ ใช่
นั่งบริหารงานอยู่แต่ในส านักงานเท่านั้น และพยายามปลูกฝังพนักงานให้มีความเชื่อมั่นในคุณค่าที่ดี
ต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงผลักดันร่วมในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

6) ท าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวเนื่อง (stick to the knitting) บริษัท
ดีเด่นจะเลือกท าแต่เฉพาะธุรกิจที่ตนเองมีความถนัดหรือเกี่ยวเนื่องกับธุร กิจที่ได้ท าอยู่เท่านั้น 
เพราะมีความเชื่อว่าการท าธุรกิจที่ไม่เชี่ยวชาญมีโอกาสที่จะประสบกับความล้มเหลวได้มาก และ
อาจกระทบกระเทือนธุรกิจเดิมที่ได้ด าเนินการมาด้วยดีอยู่แล้ว จะสังเกตได้ว่าความคิดนี้เริ่มสวนทาง
กับการพยายามท าให้กิจการของบริษัทที่ครอบคลุมกว้างขวาง และอาศัยความได้เปรียบในกิจกรรม
ขนาดใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า economy of scales คือ ความเชื่อที่ว่าใหญ่กว่าก็ยิ่งท าให้ต้นทุนถูกกว่า 

7) รูปแบบเรียบง่ายธรรมดา พนักงานอ านวยการหรือส่วนกลางมีจ ากัด (simple 
form and lean staff) บริษัทดีเด่นได้จัดองค์การของหน่วยงานในระดับบนด้วยการใช้รูปแบบ 
โครงสร้างที่มีความเรียบง่าย คือ สายงานที่จัดตามประเภทของสินค้าพร้อมกับได้กระจายอ านาจให้กับ
แต่ละสายงานอย่างเต็มที่ จึงท าให้พนักงานอ านวยการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานใหญ่มีจ านวนน้อยไป
ด้วย นอกจากนี้บริษัทดีเด่นยังมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะให้พนักงานทุกคนได้ท างานด้าน
ปฏิบัติการมากกว่าด้านอ านวยการ 

8) เข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (simultaneous loose-tight properties) 
บริษัทดีเด่นได้เข้มงวดในการท าให้พนักงานเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นร่วมกันในคุณค่าของลูกค้า 
คุณภาพของสินค้าและบริการ การสื่อความแบบไม่มีพิธีรีตอง และการต้องคิดค้นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ 
เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ได้ผ่อนให้พนักงานมีความอิสระในการท างานอย่างเต็มที่ และได้ใช้สิ่งที่ผ่อนปรน
ไปให้กลับมาควบคุมการท างานของพนักงานด้วยการมีวินัยในการท างานด้วยตนเองแทน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

32 

กล่าวโดยสรุป กระบวนการบริหารจัดการตามกรอบ 7 -S ของแมคคินซีย์ ถือได้ว่า 
เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน และมีความครอบคลุมปัจจัยต่างๆ มากที่สุด อีกทั้ง
ยังเป็นแนวคิดที่นิยมน ามาใช้อ้างอิงโดยทั่วไปอยู่บ่อยครั้ง และยังถือได้ว่าเป็นกุญแจที่ส าคัญ
แห่งความส าเร็จขององค์การสมัยใหม่ พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพองค์การเพื่อความเป็นเลิศ 
จะต้องมีการศึกษาถึงในเรื่องของทฤษฎีหรือหลักการแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมศักยภาพ
ขององค์การเพื่อให้องค์การสู่ความเป็นเลิศ ความปรารถนาสูงสุดของผู้บริหารในทุกองค์การ คือ  
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์การเส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร (high 
performance organization: HPO) จึงถูกน ามาเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาความเป็นเลิศ
จึงเป็นปัจจัยที่ทุกองค์การพยายามที่จะสร้างเส้นทางให้สามารถเดินไปสู่เป้าหมายให้ได้ และอะไรคือ
สิ่งที่ท าให้สามารถน าพาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศได้ ดังที่กล่าวมาข้าง ต้นนี้ ผู้วิจัย
จึงมีความต้องการที่จะน าหลักการนี้มาใช้เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกหลักการบริหารจัดการตามแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแปร
ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ในเขตต าบลที่อยู่นอกเขตเทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ยกเว้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลถูกต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานภายในขอบเขต
ที่กฎหมายก าหนด มีรายได้ และมีทรัพย์สินเป็นของตนเอง ต้ังแต่พระราชบัญญัติสภาต าบล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้จนถึงปีปัจจุบัน ได้มีการประกาศจัดต้ังองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมทั้งสิ้น จ านวน 6,744 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548, 
หน้า 2) 

2.4.1 โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล

มีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 มีโครงสร้างการบริหารงานเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังโดยประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละสองคน ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมี เพียงหนึ่ งหมู่บ้าน
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหกคน และ
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ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลโดมีเพียงสองหมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมูบ่้านละสามคน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาองค์การ บริหารส่วนต าบล เลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรื อสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(2) พิจารณา และให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการ  

2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
คนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และ
อาจแต่งต้ังเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่ง ซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรอืเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าทีดั่งต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น 
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ภาพ 3  โครงสร้างการบรหิารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่มา: (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2548, หน้า 2) 
 

2.4.2 โครงสรา้งองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้าง

องค์กร ดังนี้ 
1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป 

งานธุรการ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้ าหน้าที่  งานสวัสดิการ งานการประชุม งานเกี่ยวกับ
การตราข้อบัญญัติต าบล งานนิติการ งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดท า
แผนพัฒนาต าบล งานจัดท าข้อบัญญัติ งานงบประมาณประจ าปี งานขออนุมัติต าเนินการ
ตามข้อบังคับ งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

อบต. 

ฝ่ายการเมือง 

สภา อบต. 
- สมาชิกสภา อบต. ซึ่งเลือกตั้งจาก  
  ประชาชนหมู่บ้านละสองคน 

- อบต.ใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน ให้มี 
  สมาชิกสภา อบต. ได้หกคน 

- อบต.ใด มีเพียง 2 หมู่บ้านให้มี 
  สมาชิกสภา อบต. ได้หมู่บ้านละ 

  สามคน 

ผู้บริหาร อบต. 
- นายก อบต. 1 คน 

- รองนายก อบต. 2 คน 

- เลขานุการ นายก อบต. 1 คน 

ฝ่ายประจ า 

ปลัด อบต. 

ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส านักปลัด 
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2) ส่วนการคลัง ท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีรายได้และการน าส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน 
งานรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน งานขออนุมัติเบิกตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย งานจัดท างบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานการจัดท าบัญชีทุกประเภท 
งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่าย งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

3) ส่วนโยธา ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร สะพาน 
แหล่งน้ า ค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง และการซ่อมบ ารุงทาง อาคาร 
สะพาน แหล่งน้ า งานควบคุมการก่อสร้าง งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

2.4.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 

3 กลุ่ม ได้แก ่
1) บุคลากรฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละ 2 คน ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้าน 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 คน และ
ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละ 3 คน อยู่ในวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกนายก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกจากปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมติของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

2) บุคลากรฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน และเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 

3) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย พนักงาน
ส่วนต าบล ซ่ึงเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนที่ต้ังจ่ายจากองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลร้องขอให้ไปด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นการชั่วคราว 
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2.4.4 ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่ง

มีศักยภาพที่แตกต่างกัน จึงได้มีการแบ่งขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล ออกเป็น 5 ขนาด หรือ 
5 ชั้น โดยใช้เกณฑ์การแบ่ง 4 ด้าน ด้วยกัน คือ 

1) ด้านการปกครอง   ใหน้้ าหนัก 20% 
2) ด้านเศรษฐกิจ    ให้น้ าหนัก 55% 
3) ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ใหน้้ าหนัก           8% 
4) ด้านการบริหารการจัดการ  ใหน้้ าหนัก   7% 

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแบ่งชั้นองค์การบริหารส่วนต าบล กรมการปกครอง
ได้มอบหมายให้ต าบลเป็นผู้ด าเนินการตามแบบประเมินที่กรมการปกครองก าหนด ส่วนการประมวลผลข้อมูล 
กรมการปกครองเป็นผู้ด าเนินการโดยมีเกณฑ์การแบ่งชั้นองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลชั้น 1 ต้องได้คะแนน 751 คะแนนขึ้นไป องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 2 ต้องได้
คะแนน 701-750 คะแนน องค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 3 ต้องได้คะแนน 651-700 คะแนน องค์การ
บริหารส่วนต าบลชั้น 4 ต้องได้คะแนน 551-650 คะแนน และองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 5 ต้องได้
คะแนน 550 คะแนนลงมา ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 1 จ านวน 74 แห่ง ชั้น 2 จ านวน 
78 แห่ง ชั้น 3 จ านวน 205 แห่ง ชั้น 4 จ านวน 844 แห่ง และชั้น 5 จ านวน 5,543 แห่ง รวมมีองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งสิ้น จ านวน 6,744 แห่ง (กรมการปกครอง, 2545, หน้า 8-9) 

2.4.5 ภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 บัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีภารกิจและหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจ และหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ 

1) ภารกิจและหน้าที่ที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัด

ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(3) ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ 
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายแุละผู้พิการ 
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(7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือ

บุคลากรใหต้ามความจ าเป็น และสมควร 
2) ภารกิจ และหน้าที่ที่อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงแต่ละ

องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถเลือกจัดท าได้ตามความจ าเป็น และความต้องการของท้องถิ่น 
แต่ละแห่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง โดยวิธีอ่ืน 
(3) ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(4) ใหม้ีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกฬีา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
(5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(7) บ ารุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(8) การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(10) ให้มตีลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
(11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
(12) การท่องเที่ยว 
(13) การผังเมือง 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจ และหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท่องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี

ของทอ้งถิ่น 
(12) การปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมิส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาทอ้งถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้ม ีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มี และควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย 

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 
(24) การจั ดการ การบ ารุ งรั กษา และการใช้ ประโยชน์ จากป่ าไม้  ที่ ดิ น 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกัน และ

รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สัน 
(31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
จากภารกิจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าภารกิจ และ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชน 
ระดับต าบล ซ่ึงมีขอบเขตตามที่พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
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และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้โดยทั่วไปจะเรียกว่า ภารกิจ 
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่าการพัฒนาต าบล 

2.4.6 การปฏิบัติงานตามภารกิจ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การปฏิบัติงานตามภารกิจ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลมีภารกิจ และหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
การจดัระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อันเป็นการแก้ไข
ปัญหา และสนองความต้องการของชุมชนระดับต าบล โดยใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นเครื่องมือ ดังนั้น การปฏิบัติงานตามภารกิจ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจึ งต้องเริ่ม
จากการส ารวจ และรวบรวมปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จากนั้นน า
ปัญหา และความต้องการที่รวบรวมได้มาจัดล าดับว่าปัญหา และความต้องการใดที่มีความส าคัญ
มากกว่ากัน แล้วน าแต่ละปัญหาและความต้องการมาท าการวิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข และ
สนองตอบความต้องการนั้นๆ ซึ่งจะถูกก าหนดออกมาในรูปของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี เมื่อจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นการวางแผนการจัดหาและการใช้จ่ายเงินในปีนั้นๆ โดยจะมี
การประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับ และประมาณการรายจ่ายที่จะด าเนินการภายในวงเงิน
งบประมาณรายรับที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ โครงการที่ก าหนดในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะต้องเป็น
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี หลังจากที่ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ประกาศใช้แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องจัดเก็บ และจัดท ารายได้ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งมีทั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จัดเก็บเอง และได้รับจัดสรรจาก
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือน าไปเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลมีเงินรายได้เพียงพอแล้ว ก็จะ
ด าเนินการจัดท าพัสดุ เพ่ือด าเนินการตามโครงการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องท าการบริหารโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละโครงการ และท าการติดตามประเมินผล และรายงานผลให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และศูนย์ประสาน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือทราบ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ จะเห็นว่าการปฏิบัติงานตามภารกิจ และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการปฏิบัติงาน
พัฒนาต าบล ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 3 ปี ซึ่งมีลักษณะเป็นกระบวนการ
ที่ประกอบด้วย การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การน าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล (กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น, 2548, หน้า 9-12) 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ  
 

การกระจายอ านาจ (decentralization) เป็นหลักการอย่างหนึ่งของการจัดระเบียบ
การปกครองประเทศ โดยมีหลักการส าคัญ คือ เป็นการโอนอ านาจการปกครองจากส่วนกลาง
ไปให้ประชาชนในท้องถิ่นด าเนินการเองโดยอิสระพอสมควร ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
การกระจายอ านาจท าให้เกิดการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขึ้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ถือได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตามแนวความคิด
ของหลักการกระจายอ านาจการปกครอง 

2.5.1 ความส าคัญและความหมายของการกระจายอ านาจ  
Vivien A. Schmidt (1990, p. ix) ในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์การปรับโครงสร้างของระบบ

การเมืองในรัฐสมัยใหม่ “การกระจายอ านาจ” เป็นทิศทางหนึ่งของการปรับรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานบริหารระดับย่อยของรัฐ (subnational units of government) 
จากเดิมที่มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างสถาบันการปกครองและการบริหารบนฐานของการรวมศูนย์อ านาจ
ที่กลไกรัฐส่วนกลาง (centralization) มาเป็นการกระจายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
ทรัพยากรทางการบริหารสู่หน่วยงานที่เป็นกลไกการบริหารนอกศูนย์กลาง ทั้งในระดับภูมิภาค  และ
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างที่เด่นชัดของปรากฏการณ์ดังกล่าวกรณีหนึ่ง คือ การปฏิรูปโครงสร้าง
การบริหารการปกครอง (government reform) ในประเทศฝรั่งเศสภายใต้รัฐบาลพรรคสังคมนิยม 
ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1981 ถึง 1986 ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนครั้งใหญ่ในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกลไกการบริหารของรัฐในส่วนกลางและหน่วยงานในพ้ืนที่รอบนอก (center-periphery 
relations) โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่พร้อมกับมอบหมายอ านาจการบริหารในรูปแบบใหม่
แก่หน่วยงานรัฐในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ผ่านการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
กระบวนการกระจายอ านาจ (decentralizing reforms) จ านวนมากกว่า 40 ฉบับ และประกาศ
กฤษฎีกาอีกกว่า 300 ฉบับ 

ลิขิต ธีรเวคิน (2554, หน้า 17) กล่าวไว้ว่า การกระจายอ านาจการปกครองมีความส าคัญ
ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสรุปได้ 2 ประเด็นใหญ่ๆ  ดังนี้ 

1) ความส าคัญในการกระจายอ านาจเป็นรากแก้วของระบอบประชาธิปไตย 
เนื่องด้วย ประชาธิปไตยต้องประกอบด้วยโครงสร้างส่วนบน คือ ระดับชาติ และโครงสร้างส่วนฐาน 
คือ ระดับท้องถิ่น การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองอย่างแท้จริง คือ รากแก้ว  
เป็นรากฐาน เสริมส าคัญยิ่งของการพัฒนาระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2) การกระจายอ านาจมีความส าคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านการพัฒนา
ชนบทโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยโครงสร้าง
การปกครองตนเองในลักษณะที่มีความอิสระพอสมควร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีการกระจายอ านาจ
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อย่างแท้จริง จากแนวความคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการกระจายอ านาจไม่เพียงแต่ให้โอกาสแก่
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ของประเทศอีกด้วย 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (2548, หน้า 1) กล่าวว่า การกระจายอ านาจ 
(decentralization) เป็นการกระท าหรือมาตรการที่รัฐบาลกลางหรือการบริหารราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค ได้มอบอ านาจให้ท้องถิ่นจัดท ากิจการหรือการบริการสาธารณะบางเรื่อง
ภายในเขตของแต่ละท้องถิ่นหรือโอนภารกิจบริการสาธารณะบางกิจการจากรัฐไปให้หน่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นิมิต ผ้าเจริญ (2549, หน้า 1) การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญ ดังนี้ 
1) องค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นสถาบันให้การศึกษาการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน กล่าวคือ องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นภาพจ าลองของระบบการเมือง
ของชาติ มีกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกทั้งเป็นการชักน าให้คนในท้องถิ่นได้เขามามีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเอง เป็นการผักดัดการตัดสินใจทางการเมือง 

2) การสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงจะต้องเริ่มจากการสร้างประชาธิปไตยในระดับ
ท้องถิ่น เพราะการพัฒนาทางการเมืองในวงกว้างจะน าไปสู่ความเข้าใจการเมืองระดับชาติโดยง่าย 

3) การปกครองท้องถิ่นจะท าให้ประชาชนเกิดความรอบรู้แจ่มแจ้งทางการเมือง 
(political maturity) กล่าวคือ ประชาชนจะรู้ถึงวิธีการเลือกทั้งการตัดสินใจ การบริหารการเมือง
ท้องถิ่น การต่อสู้แข่งขันตามวิถีการเมืองท าให้เกิดการรวมกลุ่มทางการเมืองในที่สุด 

4) การปกครองท้องถิ่นท าให้เกิดการเข้าสู่วิถีทางการเมืองของประชาชน ด้วยเหตุที่
การเมืองท้องถิ่นมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและใกล้ตัวและเกี่ยวกันถึงการเมืองระดับชาติ  
หากมีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นอยู่เสมอๆ ก็จะมีผลท าให้เกิดความคึกคักและมีชีวิตชีวาต่อ
การปกครองท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเก่ียวกัน และเข้าสู่การเมืองตลอดเวลา 

5) การเมืองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่นผ่าน
การเรียนรู้งานทางการเมืองท้องถิ่น ท าให้คุณภาพนักการเมืองยกระดับสูงขึ้นด้วยเหตุที่ว่าได้รับ
ความนิยมศรัทธาจากประชาชน จึงท าให้ได้รับการเลือกทั้งในระดับสูงขึ้น 

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ (2549, หน้า 3) ได้ให้นิยามหลักการกระจายอ านาจ  
(la decentralisation) หมายถึง การที่รัฐมอบอ านาจการปกครองจากองค์กรส่วนกลางไปยังองค์กร
ส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอิสระในการจัดการปกครองท้องถิ่นของตนเอง  
การกระจายอ านาจดังกล่าวเป็นการกระจายอ านาจทางปกครองหรือทางบริหารเท่านั้น ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจในการตัดสินใจทางปกครองของท้องถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงก่อให้เกิด
ผลตามมา 2 ประการ คือ 
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กรณีที่หนึ่ง เมื่อเป็นการกระจายอ านาจทางปกครองจากส่วนกลางให้แก่องค์กร
ส่วนท้องถิ่นๆ สามารถกระท าการตัดสินใจทางปกครองได้ด้วยตนเอง ดังนั้นองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

กรณีที่สอง การกระจายอ านาจดังกล่าวก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง ในเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับองค์กรส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ความเป็นอิสระขององค์กรส่วนท้องถิ่ นยังต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมก ากับของรัฐ (la tutelle) ที่มีอยู่เหนือองค์กรส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการควบคุมก ากับจึงเป็น
ปัจจัยหลักที่ส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการควบคุมก ากับไม่เป็นจริงเป็นจัง การกระจาย
อ านาจก็จะไม่เกิดขึ้น อาจจะมีผลตามมาว่าเป็นการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีก 
ดังปรากฏตัวอย่างของไทยไนอดีตเน้นหนักไปยังรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลางมากกว่าการกระจาย
อ านาจไปให้ยังองค์กรส่วนท้องถิ่น ดังนั้นการด าเนินงานต่างๆ  ก็ยังคงไม่มีอิสระที่ควรจะเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับท้องถิ่น พ่ึงควรอยู่ในรูปแบบของการก ากับดูแลก็ยังไม่เกิดขึ้นในการปกครอง
ท้องถิ่นของไทย ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็มองเจ้าหน้าที่
ของส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเอง ผลความสัมพันธ์เป็นไปในลักษณะการบังคับ
บัญชาตามล าดับชั้นได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของการไม่อาจตัดสินใจในปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองได้ 
การด าเนินการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องพึ่งพากับราชการบริหารส่วนกลาง
อยู่ตลอด 

ทิพรัตน์ วัชระ (2552, หน้า 35) ให้ความหมายว่า มีความหมายอ านาจอธิปไตย
มักกล่าวกันว่า ไม่สามารถแบ่งแยกได้ในความหมายดั้งเดิมของค าดังกล่าวมิได้เน้นเรื่องอ านาจ 
(power) หากแต่ เป็นเรื่องของสภาวะศูนย์กลาง (central) และสภาวะการกระจายอ านาจ 
(decentral) เป็นส าคัญ ค าว่า decentralization หมายถึง การกระจายอ านาจในการตัดสินใจ มิใช่
การแบ่งอ านาจอธิปไตยของชาติการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นมิใช่การสร้างอธิปไตย 
หากแต่เป็นการให้ (ยอมรับ) สิทธิในการปกครองตนเองของชุมชนและภูมิภาคภายใต้อธิปไตยของชาติ
หนึ่งร่วมกัน  

สโรช สันตะพันธุ์  (2553, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของการกระจายอ านาจปกครอง 
หมายถึง การจัดระเบียบการปกครองที่รัฐมอบอ านาจในการปกครองท้องถิ่นบางส่วนให้องค์การอ่ืน
นอกจากองค์กรของราชการบริหารส่วนกลางจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยมีความอิสระ
ตามสมควร ไม่ต้องขึ้นอยู่ในความบังคับบัญชาของราชการบริหารส่วนกลางเพียงแต่ขึ้นอยู่ใน
ความควบคุมดูแลเท่านั้น เช่น รัฐกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่เทศบาล 

ช านาญ จันทร์เรือง (2555, หน้า 1) ให้ความหมายของการกระจายอ านาจปกครอง 
(decentralization) โดยกล่าวว่า หลักการกระจายอ านาจปกครองให้แก่ท้องถิ่นเป็นวิธีที่ รัฐ
มอบหมายอ านาจบางส่วนให้แก่องค์การอ่ืนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนกลางจัดท าบริการ
สาธารณะบางอย่างโดยอิสระตามสมควรที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชาเพียงแต่ขึ้นอยู่กับราชการ
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บริหารส่วนกลางเท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐมอบอ านาจในการปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ราชการ
บริการส่วนกลางรับด าเนินการ 

สรุปได้ว่า การกระจายอ านาจปกครอง หมายถึง การจัดระเบียบการปกครองที่รัฐมอบอ านาจ
ในการปกครองท้องถิ่นบางส่วนให้แก่องค์การอ่ืนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนกลาง ให้สามารถ
จัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยอิสระตามสมควร โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับการบังคับบัญชา
ของราชการส่วนกลาง เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วหน้า 

2.5.2 รูปแบบการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในทางวิชาการสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 รูปแบบ คือ 

(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552, หน้า 10) 
1) การกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยาย (decentralization by default) 

การกระจายอ านาจในลักษณะนี้ เกิดจากสภาวการณ์ที่สถาบันหรือองค์กรของรัฐบาลเกิดความล้มเหลว
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ มิอาจสามารถจะเข้าไปใช้อ านาจหรือมีอิทธิพลในดินแดนที่ตนปกครอง
อยู่ได้ และจากสภาวะที่ประชาชนในระดับรากหญ้าเกิดความไม่เชื่อใจในรัฐบาลเหล่านี้จึงเป็นผลให้
ประเทศที่มีภาคประชาสังคมมีความตื่นตัวและเข้มแข็ง เช่น สมาคมต่างๆ องค์กรอาสาสมัคร และ
องค์กรพัฒนา เอกชนเหล่านี้ จ าเป็นต้องลุกขึ้นมาด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือชุมชนของตนด้วยตัวเอง
โดยที่รัฐบาลก็มิได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น เช่น การจัดให้มีโรงเรียน การจัดระบบสหกรณ์หรือธนาคารชุมชน 
และการจัดท าโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น 

2) การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (privatization) ได้แก่ การโยกโอน (handover) 
กิจการบางอย่างที่เคยจัดท าโดยหน่วยงานของรัฐไปให้ภาคเอกชนเป็นผู้จัดท าแทน เช่น กิจการขนส่ง
มวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟ้า และการประปา เป็นต้น นั่นย่อมหมายความว่า  กิจการ
สาธารณะที่เคยเป็นของรัฐถูกท าให้กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขัน
จัดท าสินค้าหรือบริการเหล่านี้ได้เอง การกระจายอ านาจในรูปแบบนี้เกิดจากแรงผลักของความคิด
ที่ว่ากิจการบางอย่างนั้น เอกชนสามารถจัดท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการต่อสังคม
โดยรวมได้ดีกว่าการจัดท าโดยภาครัฐ โดยให้กลไกทางการตลาด (market mechanism) เข้ามามี
บทบาทมากกว่าที่จะถูกผูกขาดโดยรัฐซึ่งมักจะก่อให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพและการบริการที่มี
คุณภาพต่ า 

3) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการแบ่งอ านาจ (deconcentration) การกระจาย
อ านาจในลักษณะนี้ หมายถึง การแบ่งอ านาจของรัฐบาลกลางไปยังองค์กรในระดับรองที่ออกไป
ท างานในพื้นที่นอกศูนย์กลางหรือท้องถิ่น โดยที่องค์กรภายใต้หลักการแบ่งอ านาจนี้จะมีอิสระ
ตามสมควร ในการตัดสินใจต่างๆ ภายในพ้ืนที่ที่ตนดูแล แต่ทั้งนี้อ านาจการตัดสินใจและการก าหนด
นโยบายต่างๆ ยังคงอยู่ที่ส่วนกลางเพราะตัวองค์กรและบุคลากรตามหลักการแบ่งอ านาจยังคงถือว่า
เป็นของส่วนกลาง ซึ่งการกระจายอ านาจในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นภายในระบบราชการโดยการแบ่งเอา



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

44 

ภารกิจและอ านาจหน้าที่ออกไปยังองค์กรที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการและปกครอง
พ้ืนที่นั้นๆ อย่างมีเอกภาพภายใต้องค์กรเดียว บางครั้งจึงเรียกการกระจายอ านาจในลักษณะนี้ว่า 
“การกระจายอ านาจทางการบริหาร” (administrative decentralization) 

4) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการมอบอ านาจ (delegation) มีระดับของ
การกระจายอ านาจที่ให้อิสระสูงกว่าการแบ่งอ านาจ อีกทั้งการกระจายอ านาจจะเน้นในเชิงของ 
“ภารกิจหน้าที่” มากกว่าการย้ าเน้นในเรื่องของ “พ้ืนที่” ดังเช่น การแบ่งอ านาจ กล่าวคือ การมอบ
อ านาจเป็นการกระจายอ านาจที่รัฐส่วนกลางอาจมอบอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรกึ่งอิสระ องค์การมหาชน หรือองค์กรที่จัดท าโครงการเฉพาะกิจต่างๆ ที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้น 
โดยมีการก าหนดภารกิจเฉพาะที่ชัดเจนให้องค์กรเหล่านั้นสามารถที่จะตัดสินใจและใช้อ านาจหน้าที่
ภายในขอบเขตของตนได้โดยอิสระ แต่รัฐส่วนกลางก็ยังคงมีอ านาจอยู่เหนือองค์กรเหล่านี้โดยอาศัย
มาตรการทางกฎหมายเป็นกรอบในการควบคุมและก ากับบทบาทองค์กรภายใต้หลักการมอบอ านาจ 
รวมถึงอ านาจในการจัดทั้งและยุบเลิกองค์กรภายใต้หลักการมอบอ านาจ 

5) การกระจายอ านาจภายใต้หลักการโอนอ านาจ (devolution) ถือได้ว่าเป็น
การกระจายอ านาจที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับของการกระจายอ านาจที่กว้างขวางมากที่สุด ทั้งนี้เพราะ
การกระจายอ านาจในรูปแบบนี้ ถูกใช้เพ่ืออธิบายถึงสภาวะที่รัฐส่วนกลางมีการถ่ายโอนหรือยกอ านาจ
การตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ ไปยังองค์กรตัวแทนของพ้ืนที่ชุมชน หรือท้องถิ่นต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
และองค์กรที่รับการโอนอ านาจนี้จะมีตัวแทนที่ประชาชนภายในพ้ืนที่นั้นๆ เลือกเข้ามาเพ่ือท าหน้าที่
ตัดสินใจ และก าหนดนโยบายต่างๆ ได้ด้วยตนเอง รวมถึงอ านาจในการตรากฎหมายและออกระเบียบ
ต่างๆ เพ่ือบังคับใช้ภายในพ้ืนที่หรือชุมชนของตนได้โดยอิสระ โดยที่ส่วนกลางจะไม่เข้ามามีบทบาท 
หรือแทรกแซงการท างานขององค์กรภายใต้หลักการโอนอ านาจ หรือการแทรกแซงจะเกิดขึ้นก็ต้อ ง
เป็นไปอย่างจ ากัดมาก ซึ่งโดยมากก็มักจะเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้น 
ดังนั้นจึงมีการเรียกการกระจายอ านาจในลักษณะนี้ว่า “การกระจายอ านาจในทางการเมือง” หรือ 
“การกระจายอ านาจที่เน้นความเป็นประชาธิปไตย” (political or democratic decentralization) 
ทั้งนี้การโอนอ านาจเท่าท่ีปรากฏจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ระดับ ได้แก่ 

(1 ) ระดับที่ หนึ่ ง  การโอนอ าน าจ ในทางการปกครอง (administrative 
devolution) การโอนอ านาจในลักษณะนี้จะสอดคล้องกับการจัดรูปการปกครองท้องถิ่นตามหลัก 
“การปกครองตนเอง” (local self government) กล่าวคือ จะเป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นของตนเองโดยตนเอง และเพ่ือตนเอง โดยที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอิสระเป็นอย่างสูงในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสามารถจัดท า
กิจการต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความจ าเป็นภายในชุมชนของตนได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้ง
ยังมีความเป็นอิสระทั้งในทางการคลังและบุคลากร กล่าวคือ มีทรัพยากรเป็นของตนเองที่จะใช้
เพ่ือจัดท ากิจการต่างๆ ได้อย่างอิสระ 
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(2) ระดับที่สอง การโอนอ านาจในทางนิติบัญญัติ (legislative devolution) 
การโอนอ านาจในลักษณะนี้ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการกระจายอ านาจขั้นสูงสุดที่เป็นไปภายใต้
การจัดรูปแบบการปกครองในระบบรัฐเดี่ยว (unitary system) จนมีลักษณะเข้าใกล้กับระบบ
สหพันธรัฐ (federal system) กล่าวคือ เป็นการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางไปยังพ้ืนที่หรือท้องถิ่น
หนึ่งๆ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับการโอนอ านาจสามารถที่จะก าหนดชะตากรรมในทางการเมือง
ได้ด้วยตนเอง (home rule) ผ่านการจัดทั้งสถาบันทางการเมืองในรูปแบบ “สภา” (assembly) 
ที่เป็นของตนเอง เพื่อท าหน้าที่ออกกฎหมายและก าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อบังคับใช้ภายในพื้นที่
ของตนแต่ทั้งนี้ สภาที่ได้รับการโอนอ านาจนี้ก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐและไม่มีสิทธิในการใช้
อ านาจอธิปไตยร่วมกับรัฐบาลดังเช่นในระบบสหพันธรัฐ 

จากรูปแบบการกระจายอ านาจทั้ง 5 ลักษณะ เมื่อเราน ามาใช้ภายใต้บริบท
ของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น การกระจายอ านาจจึงควรจะครอบคลุมเฉพาะ
รูปแบบที่สามถึงรูปแบบ ที่ห้าเท่านั้น ขณะที่สองรูปแบบแรกควรจะจัดแยกออกไปเนื่องจากว่า  
การกระจายอ านาจในรูปแบบแรกหรือการกระจายอ านาจโดยจ าเป็นหรือโดยปริยายนั้น เป็น
การเกิดขั้นเองในภาคประชาชนมิใช่เป็นผลจากการด าเนินการจัดสรรหรือแบ่งเป็นอ านาจจากรัฐบาล
ส่วนกลาง ขณะที่การกระจายอ านาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการภาครัฐนั้น ท้ายที่สุดแล้วมิได้
น าไปสู่สภาวะของการกระจายอ านาจที่เป็นจริง เพราะจากบทเรียนที่เกิดขึ้ นในประเทศต่างๆ 
การด าเนินการแปรรูปนั้น เป็นแต่เพียง “การโยกย้าย” อ านาจและทรัพยากรซึ่งรวมศูนย์อยู่ที่
ส่วนกลางอยู่เดิมไปสู่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งก็มีลักษณะรวมศูนย์เช่นกัน 

ดังนั้น จากความหมายและขอบข่ายโดยกว้าง เมื่อเราจ ากัดกรอบการมองโดยอยู่บนฐานคิด
เรื่องการบริหารปกครองในพ้ืนที่ท้องถิ่นท าให้เห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จากหลักการกระจายอ านาจ แต่เนื่องจากการกระจายอ านาจนั้นมีหลายระดับดังที่น าเสนอนั้นย่อม
หมายความว่า ระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศหนึ่งๆ ย่อมมีอ านาจและความเป็นอิสระ
ที่มากน้อยแตกต่างกันออกไป อีกทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทั้งขึ้นก็มักจะมีลักษณะ
ของการผสมผสานแนวคิดการกระจายอ านาจที่ต่างรูปแบบกัน เช่น ในด้านของอ านาจหน้าที่อาจจะ
เป็นไปภายใต้หลักการโอนอ านาจ แต่ในด้านของทรัพยากรทางการคลังก็อาจจะเป็นไปภายใต้
อีกหลักการหนึ่งก็ได้ หรือในระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็อาจจะมีการจัดระบบได้ในหลายลักษณะตามระดับหรือรูปแบบ
ของการกระจายอ านาจที่ต่างกันออกไป 

2.5.3 ผลจากการกระจายอ านาจการปกครอง 
การกระจายอ านาจการปกครองเป็นสิ่งที่ส าคัญมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ โดยสามารถ

สรุปได้ดังนี้ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552, หน้า 13) 
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1) ด้านประชาชน 
(1) ได้รับการบริการสาธารณะที่ดีขึ้นมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
(2) มีบทบาทในการตัดสินใจการก ากับดูแล และการตรวจสอบตลอดจนการสนับสนุน

การด าเนินกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
(3) มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เช่น การไปเลือกตั้ง การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกท้องถิ่น 
2) ด้านท้องถ่ิน 

(1) ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริการ
จัดการการบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังของตนเอง 

(2) เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบภาษี 
การขยายฐานภาษี ฯลฯ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยิ่งขึ้น 

(3) ความสัมพันธ์ในอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเอง 
และระหว่างรัฐและมีความชัดเจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการ
สาธารณะและมีบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

(4) ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองโดยการเสนอ
ความคิดเห็นสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ลงคะแนนเสียงและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 

สรุปได้ว่า ผลจากการกระจายอ านาจการปกครอง คือ การจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจ
หน้าที่ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่หลากหลายมีความต้องการและความคาดหวังจากรัฐที่เพ่ิมขึ้นในขณะที่รัฐ
มีขีดความสามารถและทรัพยากรที่จ ากัดในการตอบสนองปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ท้องถิ่น ได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น  
 

2.6.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น 
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบของการปกครองตนเอง ( local self government) 

เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับแนวคิดและทฤษฎีการกระจายอ านาจโดยมีนักวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้ให้ความหมายของการปกครองท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 Montagu, Harris G. , (1984, p. 574) ให้ความหมาย การปกครองท้องถิ่นว่า  
“เป็นการปกครองโดยวิธีการซึ่งหน่วยการปกครองในท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่จะใช้ได้
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โดยปราศจากการควบคุมของหน่วยงานการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง แต่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังอยู่ภายใต้บทบังคับว่าด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศมิใช่ว่าได้กลายเป็นรัฐอธิปไตย 

ฮอลโวย์  (Holloway, 1984, pp. 101-103) ได้ ให้ ความหมาย การปกครองท้อ งถิ่น 
หมายถึง องค์การที่มีอาณาเขตแน่นอนมีประชากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้มีอ านาจปกครองตนเอง 
มีการบริหาร งานคลังของตนเอง และมีสภาท้องถิ่นท่ีสมาชิกได้รับการเลือกทั้งจากประชาชน 

บุญยิ่ง ประทุม (2551, หน้า 12) การปกครองส่วนท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีแนวความคิดที่จะให้คนในท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองตนเองรวมทั้ง
ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ พ้ืนฐานที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักกฎหมายมีการเลือกตั้งจากประชาชน
ในท้องถิ่นและมีความเป็นอิสระในการบริหารทั้งงานคนและงบประมาณแต่ยังอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของรัฐ 

สถาบันพระปกเกล้า (2548, หน้า 1) ให้ความหมายไว้ว่า การปกครองที่รัฐบาลกลาง
ให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่น ได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกัน การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ โดยมี
ตัวแทนซึ่งประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
แต่รัฐบาลต้องก ากับดูแลด้วยวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม 

โกวิทย์ พวงงาม (2550, หน้า 3) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครอง
ที่รัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในท้องถิ่นได้มีอ านาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการ
ที่ว่าถ้าอ านาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลของท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาล
ของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน ดังนั้นการบริหารการปกครองท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมี
องค์กรของตนเองอันเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลางโดยให้องค์กรอันมิได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของรัฐบาลกลางมีอ านาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายในท้องถิ่นในเขตอ านาจของตน 

สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2550, หน้า 30) สรุปการปกครองท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจ 
ก็คือการที่รัฐมอบอ านาจปกครองบางส่วน ซึ่งมิใช่อ านาจในทางนิติบัญญัติและมิใช่อ านาจในทางตุลาการ 
แต่เป็นอ านาจทางบริหารหรือจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกองก าลัง
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของรัฐให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ทิพรัตน์ วัชระ (2552, หน้า 35) ได้ให้นิยามการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า เป็นการให้คน
ในท้องถิ่น มีอิสระในการปกครองกันเองหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การปกครองตนเองโดยประชาชน
ในท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีพ้ืนฐานของหลักการกระจายอ านาจการปกครอง (decentralization) 
ที่หมายถึง การที่รัฐมอบอ านาจการปกครองให้องค์กรอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่องค์กรส่วนกลางจัดท าบริการ
สาธารณะบางอย่างภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ 
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วรินทร พูลสนอง (2552, หน้า 11) กล่าวว่า การปกครองท้องถิ่น หมายถึง การปกครอง
ระดับรองของรัฐ ซึ่งรัฐจัดทั้งขึ้นเพ่ือกระจายอ านาจการปกครองทั้งทางการเมืองและการบริหาร
ให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดการปกครอง และด าเนินการบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของตนเองโดยอ านาจอิสระในการปกครองตนเองสามารถก าหนดนโยบาย  และ
การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือความต้องการของตนเองภายใต้ขอบเขตของกฎหมายว่า
ด้วยอ านาจสูงสุดของประเทศโดยมีองค์การที่มาจากการเลือกทั้งของประชาชนในท้องถิ่น
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามความมุ่งหมายของท้องถิ่นนั้นๆ  

ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (2554, หน้า 7) ให้ค ายามว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นระบบ
การปกครองของรัฐ และโดยนัยนี้จะเกิดองค์การที่ท าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น โดยคนในท้องถิ่นนั้ น 
องค์การนี้จัดตั้งและถูกรวบรวมโดยรัฐบาลแต่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายและควบคุมให้การปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายของตนเอง 

จากค านิยามหรือความหมายของค าว่า การปกครองท้องถิ่น พอสรุปการปกครองท้องถิ่น 
หมายถึงการปกครองของชุมชนหนึ่งซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความเจริญ 
จ านวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่และหน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 

2.6.2 หลักการปกครองท้องถิ่น 
โกวิทย์ พวงงาม (2552, หน้า 30) ได้ให้ความหมายสาระส าคัญของหลักการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1) อาจมีรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกต่าง

ของความเจริญของประชากรหรือขนาดพ้ืนที่ 
2) ต้องมีอ านาจอิสระ (autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
3) หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครอง

ตนเอง โดยสิทธินี้แบ่งเป็น 2 ประการ คือ 
(1) สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น 
(2) สิทธิในการก าหนดงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ 

4) มีองค์กรที่จ าเป็นในด้านการบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหาร
และองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ 

5) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
สรุป หลักการปกครองท้องถิ่น หมายถึง รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

ท าให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเองมีอ านาจหน้าที่และมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครอง
ตนเองได้อย่างอิสระภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
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2.6.3 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 
โกวิทย์ พวงงาม (2550, หน้า 12) ไต้เสนอความคิดเห็นที ่สอดคล้องกันเกี ่ยวกับ

วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
1) เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแก่ประชาชน ทั้งนี้ก็เพราะการปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองหรือมีส่วนเข้ามาด าเนินกิจการของท้องถิ่นด้วยตนเองอย่างกว้างขวาง
ในทางปฏิบัติการปกครองท้องถิ่นเกือบทุกรูปแบบ จะมีการให้ประชาชนมีการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
หรือฝ่ายบริหารอันจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนได้ใช้ดุลยพินิจเลือกตัวแ ทนที่ เหมาะสม
ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถ
บริหารงานของท้องถิ่น จากลักษณะดังกล่าวจะมีส่วนในการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครองตนเอง
ในท้องถิ่น อันจะเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไป 

2) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเองหัวใจส าคัญประการหนึ่ง
ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ก็คือ การปกครองที่ประชาชนปกครองตนเอง การปกครอง
ท้องถิ่นมีหลักการที่อนุญาตให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอ านาจที่จะปกครองตนเอง สามารถบริหาร
กิจการของท้องถิ่นตามอ านาจที่มีอยู่อย่างอิสระ โดยการรับผิดชอบของฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเองจึงส่งผลให้ผู้รับผิดชอบในกิจการของท้องถิ่นจึงต้อง
แครเ์สียงของประชาชน ซึ่งการให้สิทธิปกครองตนเองแก่ประชาชนนี้นอกจากจะท าให้ประชาชนส านึก
ในความส าคัญของตนเองต่อท้องถิ่นแล้วประชาชนยังมีส่วนในการรับรู้ถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆ 
ในการท างานและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้นๆ ความส าเร็จที่เกิดขึ้น ย่อมจะสร้างความภาคถูมิใจ
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้ประชาชนมีความรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของหวงแหนใคร่ที่สร้างความเจริญ
ให้แก่ท้องถิ่นของตนเองอย่างเสียสละ 

3) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด  
ซึ่งอาจแบ่งพิจารณาได้ 2 ประการด้วยกัน คือ ประการแรกต้องการให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมาย หรือตรงต่อความต้องการที่แท้จริงเนื่องจากประเทศมีขนาดใหญ่ 
ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับการบริการจากรัฐบาล
แต่อย่างเดียวอาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและล่าช้า องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชน
ในท้องถิ่นเน้นผู้บริหารเท่านั้น จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้ ส่วนประการที่สองเพ่ือให้
องค์กรปกครองท้องถิ่นให้บริการสนองความต้องการอย่างรวดเร็วนั้น เนื่องจากการด าเนินการ
ของท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเองย่อมจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากกว่าการด าเนินงาน
โดยคนของรัฐบาล เพราะประชาชนในท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ เข้ าใจถึงปัญหาเมื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหาได้แล้วก็ลงมือด าเนินการทันทีไม่ต้องรอค าสั่งจากราชการเบื้องบน และการด าเนินการ
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โดยคนของรัฐบาลจะต้องกระท าตามข้ันตอนของระบบราชการ ซึ่งต้องใช้เวลานานจนอาจท าให้ไม่ทัน
กับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

4) เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง แต่เดิมการปกครอง
ประเทศส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการรวมศูนย์กลางของประเทศเนื่องจากในสมัยนั้นอาณาเขต
ของแต่ละประเทศยังไม่กว้างนักพลเมืองมีน้อยและภารกิจทั้งรัฐจะตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนยังมีไม่มากนัก ต่อมาประเทศมีการพัฒนามากขึ้น พลเมืองมีจ านวนมากขึ้น  โครงสร้าง
ต่างๆ ทางสังคมมีความสลับซับช้อนมากขึ้น ปัญหาต่างๆ มีความยุ่งยากมาก ภารกิจที่รัฐต้องรับผิดชอบ
ก็มีเพิ่มมากขึ้น ด้วยศักยภาพของรัฐบาลที่บริหารประเทศเพียงองค์กรเดียวไม่อาจสนองตอบต่อ
การบริหารและการอ านวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นแนวคิด ในการกระจาย
อ านาจการบริหารการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่
ของรัฐบาลและสามารถสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและตรงความเป็นจริง
ที่ชุมชนต้องการ 

โกวิทย์ พวงงาม (2550, หน้า 39) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ าแนกได้ 3 ประการ ดังนี้ 

1) เพ่ือแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในด้านการเงิน บุคลากร ระยะเวลาที่ ให้บริการ
ประชาชน และท าให้เกิดความประหยัด เนื่องจากหน่อยการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จะมีเงิน
งบประมาณ สามารถหารายได้ให้กับท้องถิ่นได้ ท าให้ประหยัดงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่าย
ให้กับท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก และจะมีการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลห้างแต่ก็มีเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้อย่างรอบคอบ 

2) เพื่อตอบสนองความด้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพราะ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นย่อมมีความแตกต่างกัน การรอรับบริ การจากรัฐบาล
เพียงอย่างเดียวอาจไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมักมีความล้าช้า หน่วยการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมให้บริการได้เร็วกว่าให้บริการตรงกับความต้องการมากกว่า 

3) เพื่อให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ศึกษาระบอบประชาธิปไตย
แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเช้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
ทั้งในบทบาทของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ การปฏิบัติหน้าที่ ที่มีหลายบทบาท มีส่วนในการส่งเสริม
การเรียนรู้กระบวนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระดับชาติ 

อัจฉราลักษณ์ ปริมา (2553, หน้า 24) ได้ให้ความหมาย วัตถุประสงค์ของการปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการบริหารและการปกครองจากรัฐบาลกลางไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อันเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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สรุปวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น เป็นการกระจายอ านาจการบริหารจากรัฐบาล
กลางไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครองตนเองอย่างแท้จริง และยังเป็นสถาบัน
ที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ทั้งแต่การเลือกทั้งการตัดสินใจ การบริหารกิจการท้องถิ่น 
เพื่อสนองตอบความต้องการและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริงอันจะเป็นการแบ่งเบาภาระจากรัฐบาลกลางด้วย 

2.6.4 องค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย องค์ประกอบ 8 ประการ คือ (โกวิทย์ พวงงาม, 

2552, หน้า 22) 
1) สถานะตามกฎหมาย (legal status) หมายความว่า ประเทศใดก าหนด เรื่อง 

การปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมี
ความเข้มแข็งกว่า การปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะข้อความที่ก าหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

2) พื้นที่และระดับ (area and level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่
และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นมีหลายประการ เช่น ปัจจัยที่มีทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
เชื้อชาติ และความส านึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพื้นที่
และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ส าหรับขนาดพื้นที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) และส านักกิจการสังคม (bureau of social affair) ได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่า
หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากร
ประมาณ 50,000 คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ยังจะต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหาร
รายได้ และบุคลากร เป็นต้น 

3) การกระจายอ านาจและหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อย
เพียงใด ชื้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 

4) องค์การนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาล
แห่งชาติ มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับควบคุม 
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 

5) การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชน
ในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อแสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
ของประชาชน โดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเอง 
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6) อิสระในการปกครองท้องถิ่นสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชา
ของหน่วยงานทางราชการ 

7) งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต 
ที่กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะท านุบ ารุงท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้า
ต่อไป 

8) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแลจากรัฐ 
เพ่ือประโยชน์และความมนคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม โดยการมีอิสระในการด าเนินงาน
ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้มิได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ทีเดียว คงหมายถึง  
เฉพาะอิสระในการด าเนินการเท่านั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไป 
 

2.7 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

2.7.1 ประวัติความเป็นมา (ข้อมูลพื้นฐานอ าเภอคลองเขื่อน, 2559, ออนไลน์) 
อ าเภอคลองเขื่อน เดิมเป็นพื้นที่การปกครองส่วนหนึ่งของอ าเภอบางคล้า ต่อมาทางราชการ

มีความเห็นว่าอ าเภอบางคล้า มีอาณาเขตกว้างขวาง และมีพลเมืองจ านวนมาก มีท้องที่หลายต าบล 
ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ า บางปะกงและอยู่ห่างไกลจากที่ว่าการอ าเภอบางคล้า ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านฝั่งขวา
ของแม่น้ าบางปะกง ประกอบกับในขณะนั้นยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ าบางปะกง จึงท าให้ราษฎรได้รับ
ความยากล าบากในการเดินทางไปติดต่อกับทางราชการ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ออกตรวจดูแลทุกข์สุข
ของราษฎรได้ไม่ทั่วถึงนอกจากนี้ สภาพท้องที่โดยทั่วไปของต าบลต่างๆ ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ า
บางปะกงมีแนวโน้มว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะมีความ เจริญขึ้น 

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เรื่องแบ่งเขต
พ้ืนที่อ าเภอบางคล้า โดยก าหนดให้พ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ าบางปะกง ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน 
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2536 และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะ “กิ่งอ าเภอ
คลองเขื่อน” เป็น “อ าเภอคลองเขื่อน” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 
กันยายน 2550 ตามโครงการอ าเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

2.7.2 เนื้อที่/พื้นที่ 
อ าเภอคลองเขื่อนมีเนื้อที่ประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร หรือ 80,000 ไร่ เป็นพ้ืนดิน 

63,087 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.9 เป็นพื้นที่น้ า 16,913 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.1 
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2.7.3 สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป 
อ าเภอคลองเขื่อน มีลมมรสุมพัดปกคลุมเกือบตลอดปี โดยแบ่งออกตามฤดูกาลได้ 3 ฤดู 

ดังนี้ 
1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและ

ลมใต้พัดปกคลุมมีอากาศร้อนอบอ้าว และอากาศร้อนจัดเป็นบางวัน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 - 38 องศา
เซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 200 - 300 มิลลิเมตร 

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ าพัดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ท าให้มีฝนตกฟ้าคะนอง มีปริมาณฝน เฉลี่ย 1000 - 1200 มิลลิเมตร 

3) ฤดูหนาว  เริ่มตั้ งแต่กลาง เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์  โดยมีลม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม อุณหภูมิเฉลี่ย 18 - 21 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเฉลี่ย 50 - 100 
มิลลิเมตร 

ปริมาณน้ าฝน เนื่องจากอ าเภอคลองเขื่อนยังไม่มีสถานีวัดน้ าฝนจึงใช้สถิติปริมาณน้ าฝน
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยค่าเฉลี่ยปี 2550 เท่ากับ 1,200 มิลลิเมตร 

2.7.4 ข้อมูลการปกครอง 
1) ต าบล 5 แห่ง 
2) หมู่บ้าน 32 แห่ง 
3) เทศบาล - แห่ง 
4) องค์การบริหารส่วนต าบล 5 แห่ง 

2.7.5 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
1) อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง 
2) อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้างภาคการเกษตร 
3) จ านวนธนาคาร - แห่ง 
4) จ านวนห้างสรรพสินค้า - แห่ง 

2.7.6 ข้อมูลด้านสังคม 
1) โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 
2) มหาวิทยาลัย (ไม่มี) 

2.7.7 ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของอ าเภอ (ไม่มี) 
2.7.8 ข้อมูลด้านประชากร 

1) จ านวนประชากรทั้งสิ้น รวม 13,351 คน 
2) ประชากรชาย รวม 6,545 คน 
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3) ประชากรหญิง รวม 6,806 คน 
4) ความหนาแน่นของประชากร รวม 104 คนกตารางกิโลเมตร 

2.7.9 ข้อมูลด้านการคมนาคม 
1) ทางบก ได้แก่ ถนนคันก้ันน้ าสายบางขนาก - ท่าไข่ เป็นเส้นทางสายหลัก 
2) ทางน้ า ได้แก่ - 
3) ทางอากาศ ได้แก่ - 

2.7.10 ข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
1) ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว มะพร้าว มะม่วง และการเลี้ยงกุ้ง 
2) ชื่อแหล่งน้ า (แม่น้ ากบึงกคลอง) ที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าบางปะกง 
3) โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ (ไม่มี) 

2.7.11 ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
1) สวนปาล์มฟาร์มนก หมู่ที่ 6 ต าบลบางตลาด ตั้งอยู่ที่ต าบลบางตลาด อ าเภอ

คลองเขื่อน ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และจ าหน่าย
นกแก้วมาคอร์ (พันธุ์บลูแอนด์โกลด์ สกาเล็ต กรีนวิง ไฮยาซิน) นกกระตั้ว สุนัขพันธุ์ต่างประเทศ 
(พันธุ์โอลด์ อิงลิช มาสตีฟ เฟรนซ์ มาสตีฟ นีโปรลีแตน มาสตีฟ) และต้นปาล์มกว่า 10 สายพันธุ์ เช่น 
ตาลฟ้า มูลิไอวิคตอเรียโคราช ฟ็อกซ์เทล ริเวอร์ เพชรบุร อินทผลัม เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าเท่ียวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในสวนได้ 

2) ชมทิวทัศน์เกาะลัด หมู่ที่ 2 - 3 ต าบลบางตลาด 
เกาะลัดตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต าบลบางตลาด เป็นเกาะกลางน้ าจืดที่ใหญ่

มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่ อยู่กลางล าน้ าบางปะกง สามารถล่องเรือชมทิวทัศน์รอบเกาะลัด
สองฟากฝั่งแม่น้ า ศึกษาวิถีชีวิตชาวบ้านมีตลาดบ้านเกาะลัด ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่ชาวบ้านน า สินค้าที่
ผลิตเองมาวางจ าหน่าย สามารถลงเรือได้ที่หน้าที่ว่าการอ าเภอบางคล้า หรือหน้าวัดคุ้งกร่าง หมู่ที่ 7 
ต าบลบางตลาด อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) คุ้มวิมานดิน หมู่ที่ 3 ต าบลคลองเขื่อน 
คุ้มวิมานดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 121/1 หมู่ 3 ต าบลคลองเขื่อน 

อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา คุ้มวิมานดิน otop จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจัดจ าหน่ายพืชผลการเกษตร ผักพ้ืนบ้าน เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
และศิลปะ ในบรรยากาศอารมณ์รีสอร์ท เหมาะส าหรับวันพักผ่อนและวั นสบายๆ ของทุกคน
ในครอบครัว 
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2.7.12 ข้อมูลด้านที่พัก ของฝาก ที่ระลึก และสินค้า otop 
1) ด้านที่พัก  

(1) บ้านไร่เหมือนฝัน หมู่ที่ 1 ต าบลบางตลาด 
(2) สวนปาล์มฟาร์มนก หมู่ที่ 6 ต าบลบางลาด 
(3) เกาะลัดรีสอร์ท หมู่ที่ 2 ต าบลบางตลาด 

2) ด้านสินค้า otop  
(1) ระดับ 5 ดาว ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้ ผู้ผลิต นายวิเชียร มงคล ที่อยู่ 93/1 

หมู่ที่ 3 ต าบลคลองเขื่อน 
(2) ระดับ 3 ดาว ได้แก่ กล้วยกวน ผู้ผลิต นางสอางค์ วรรณศิริ ที่อยู่ 27 หมู่ที่ 2 

ต าบลคลองเขื่อน 
(3) ระดับ 2 ดาว ได้แก่ โคมไฟ ผู้ผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว ที่อยู่ 37/2 

หมูท่ี่ 5 ต าบลบางตลาด 
2.7.13 กิ่งอ าเภอคลองเขื่อน 

1) ที่ตั้งและขนาด 
(1) ระยะทางจากกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 18 

กิโลเมตร 
(2) จ านวนพื้นที่ของก่ิงอ าเภอคลองเขื่อน ประมาณ 128 ตารางกิโลเมตร 

2) อาณาเขต 
(1) ทิศเหนือ ติดกับ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(2) ทิศใต้ ติดกับ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(3) ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ าบางปะกง อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(4) ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
กิ่งอ าเภอคลองเขื่อน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งเกิดจาก

การทับถมของตะกอนที่มากับน้ า มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่าน 
4) ประวัติความเป็นมา 

เดิมกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 เป็นต าบล
ในอ าเภอบางคล้า ซึ่งมีเขตการปกครองทั้งหมด 17 ต าบล ต่อมาทางราชการเห็นว่าอ าเภอบางคล้า
มีพ้ืนที่กว้างขวางยากแก่การที่ประชาชนจะมาติดต่อกับทางราชการได้สะดวก และยากที่จะปกครอง
ดูแลให้ทั่วถึง จึงได้แบ่งพ้ืนที่ทางทิศใต้ของอ าเภอออกไป 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลหัวส าโรง ต าบลแปลงยาว 
และต าบลวังน้ าเย็น ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2521 ท าให้อ าเภอบางคล้า
เหลือเพียง 14 ต าบล 85 หมู่บ้าน 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2536 เรื่องแบ่งเขตพื้นที่อ าเภอบางคล้า ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน เนื่องจากที่อ าเภอบางคล้า  
มีอาณาเขตกว้างขวางและมีพลเมืองมาก ท้องที่ต าบลอยู่ห่างไกลที่ว่าการอ าเภอ เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติ
ราชการดูแลทุกข์สุขของราษฎรได้ไม่ทั่วถึง เพราะเชื่อว่าสภาพท้องที่โดยทั่วไปจะเจริญก้าวหน้า
ในภาคหน้า และอยู่คนละฝั่งของแม่น้ าบางปะกง ต้องข้ามเรือไปมาไม่สะดวก เพราะยังไม่มีสะพานข้าม
เหมือนปัจจุบัน (สะพานกรมโยธาธิการ สร้าง พ.ศ. 2537 อยู่หัววัดบางตลาด) หรือถ้าจะไปทางรถยนต์
ต้องอ้อมเข้าไปแปดริ้วข้ามสะพานฉะเชิงเทราแล้วจึงวกกลับมาอ าเภอบางคล้า 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการปกครอง และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ 
กระทรวงมหาดไทยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 64 และ 65 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 จึงแบ่งท้องที่อ าเภอบางคล้า ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอ 1 แห่ง เรียกว่า “กิ่งอ าเภอ
คลองเขื่อน” มีการปกครองรวม 5 ต าบล 30 หมู่บ้าน ภายหลังแยกเพ่ิมต าบลคลองเขื่อนและต าบล
บางตลาด ต าบลละ 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 32 หมู่บ้าน 

2.7.14 ต าบลก้อนแก้ว 
1) ที่ตั้งและขนาด 

(1) ระยะทางจากต าบลก้อนแก้ว ถึงกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน ประมาณ 8 กิโลเมตร 
(2) จ านวนพื้นที่ของต าบลก้อนแก้ว ประมาณ 26.86 ตารางกิโลเมตร 

2) อาณาเขต 
(1) ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลบางโรง 
(2) ทิศใต้ ติดกับ ต าบลบางเล่า และต าบลบางตลาด 
(3) ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลคลองเขื่อน 
(4) ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอเมือง 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลก้อนแก้ว มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งเกิดจากการทับถม

ของตะกอนที่มากับน้ า 
4) ประวัติความเป็นมา 

ต าบลก้อนแก้ว จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2400 ความเป็นมาของค าว่า “ก้อนแก้ว” 
บริเวณอันเป็นที่ซึ่งชาวบ้าน เรียกว่า “ก้อนแก้ว” คือ บริเวณด้านทิศตะวันตกของวัดก้อนแก้วปัจจุบัน 
ในส่วนที่เป็นบ่อกุ้งของนายทวี จันทกลัด ซึ่งเป็นที่อ่างใหญ่ลักษณะกลมท้องกระทะเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1 เส้นกว่า ลึกประมาณ 3 เมตร แต่ในส่วนก้นกระทะตรงกลางลึกพิเศษลงไปเหมือนแก้ว 
กว้างประมาณ 3 เมตร ฤดูน้ ามีน้ าเต็มอ่าง มีปลาหมอ ปลาดุก ปลาช่อน ปลาชะโด ปลาแมงภู่ วัดก้อน
แก้วเคยขอเป็นเขตอภัยทาน หน้าแล้งน้ าลดแต่ก็ไม่แห้ง เดือน 3 เดือน 4 ยังมีน้ าขังให้ควายลงไป
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อาบน้ าเล่นได้ เด็กๆ ชอบลงไปเล่นซ่อนแอบในก้นแก้วบางคน เรียกว่า วังก้นแก้วพิกุลทอง ด้วยเป็นวังใหญ่
ที่ลึกที่สุดเหมือนก้นแก้ว 

ประมาณปี พ.ศ. 2400 เศษ พระครูนันทศรีราจารย์ (หลวงพ่อเหลือ) ซึ่งเป็น
เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดฉะเชิงเทรา สมัยด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสสาวชะโงก แต่ด้วยพื้นเพ
ของท่านเป็นคนก้อนแก้วด้วยเห็นว่าเป็นถิ่นก าเนิดกับต าบลใหม่ ท่านจึงชักชวนชาวบ้านใกล้วังก้นแก้ว 
(อ าแดงขลิบ ยกที่ให้สร้างวัดปี พ.ศ. 2157 โดยได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดปี พ.ศ. 2454) และเห็นว่า
ชื่อก้นแก้วฟังดูไม่เป็นมงคล จึงตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดก้อนแก้ว” และเป็นชื่อของหมู่บ้านและต าบลในเวลา
ต่อมา 

2.7.15 ต าบลบางโรง 
1) ที่ตั้งและขนาด 

(1) ระยะทางจากต าบลบางโรง ถึงกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน ประมาณ 7 กิโลเมตร 
(2) จ านวนพื้นที่ของต าบลบางโรง ประมาณ 31.44 ตารางกิโลเมตร 

2) อาณาเขต 
(1) ทิศเหนือ ติดกับ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
(2) ทิศใต้ ติดกับ ต าบลคลองเขื่อน 
(3) ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ าบางปะกง และต าบลบางกระเจ็ด อ าเภอบางคล้า 
(4) ทิศตะวันตก ติดกับ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลบางโรง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งเกิดจาก

การทับถมของตะกอนที่มากับน้ า มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่าน 
4) ประวัติความเป็นมา 

ต าบลบางโรง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2350 สืบมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก
ในครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 พระยาตากสินตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยามาทิศตะวันออก
ได้รอนแรมผ่านมา และหยุดพักไพร่พล ณ ที่แห่งนี้ และได้ท าการปลูกสร้างโรงเรียนขึ้น (โรงม้า 
โรงครัว โรงเรือน) ที่ปากคลองน้ า (คลองบางโรง) จากนั้นยกพลไปตั้ งที่ปากโจ้โล้ พม่าจัดทัพตามมา
ที่โจ้โล้ แต่ต้องพ่ายแพ้ให้แก่พระยาตาก ในการนี้ได้ทิ้งโรงเรียนไว้เป็นอนุสรณ์ชาวบ้านจึงเรียกถิ่นนี้ว่า 
“บางโรง” 

ในระยะต่อมา มีการสร้างวัดขึ้นที่นี่ พ.ศ. 2350 เรียกชื่อว่า “วัดท่าประทุม” 
ด้วยเป็นที่รวบรวมข้าวเปลือกของชาวบ้าน มีโรงเก็บข้าวอยู่หลายโรง และเป็นตลาดค้าขายของคนจีน 
มีโรงยาฝิ่น ร้านเหล้า อยู่ตามชายน้ า 2 ฝั่ง บางคนจึงเข้าใจผิดคิดว่า บางโรง หมายถึง โรงฝิ่น โรงเหล้า 
หรือโรงนา ดังนี้หลักฐานชิ้นหนึ่งหมอวิเชียร จ้อยจิ๊ด แพทย์ประจ าต าบลบางโรง น ามากล่าวถึงไว้ คือ 
หน้าโฉนดนายบุญ อ าแดงรอด ได้รับโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม รศ.126 (พ.ศ. 2450) ก็เรียกว่า 
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“ทุ่งบางโรง” และคนรุ่นเก่าๆ เล่าให้หมอวิเชียรฟังว่า สถานที่นี้ได้เคยเป็นคอกม้าที่ถูกเกณฑ์มา
เพ่ือช่วยเป็นก าลังของพระยาตากสิน โดยมักพูดว่าไปโรงม้า อีกหลักฐานหนึ่งที่หมอวิเชียรพูดถึ ง คือ 
ได้อ่านสมุดบันทึกของขุนจ านง บ ารุงสุข อดีตนายอ าเภอบ้านโพธิ์ บันทึกไว้เมื่อ พ.ศ. 2466 
ว่านางใบไปได้ผัวที่จ ารัง ซึ่งไม่ห่างกับบ้านโรงม้า และว่าแม่น้ าบริเวณคุ้งน้ าหน้าวัดเคยเป็นตลาดน้ า 
ตอนเช้ามืด (ประมาณ พ.ศ. 2478) ตามค าเรียกว่าขานชื่อวัดว่า “วัดท่าประชุม” (ฝั่งตรงข้ามมีสภาพ
เป็นแหลม) ที่มีสภาพเหมือนท่าเรือ โดยจะมีเรือเขียวเรือแดง วิ่งรับส่งคนโดยสาร (จากท่าประชุม
ไปแปดริ้ว คนละหกสลึง สมัยนั้นใช้เงินครึ่งสตางค์) และรับซื้อข้าวไปส่งโรงสี ฟังชื่อเรือบางล าน่าจะมาจาก
สุพรรณบุรี เช่น เรือนขุนแผน เรือพลายงาม เรือทองประศรี เรือโมรา เรือไพฑูรย์ เป็นต้น 

ประมาณปี พ.ศ. 2500 ผู้ใหญ่เสนาะ ทิมศรี ขณะบวชอยู่วัดบางกระเจ็ด เห็นว่า
เรือเขียวเรือแดง ได้เลิกวิ่งไปก่อนหน้านี้แล้ว มีเรือหางยาว เรือเร็วมาวิ่งแทน ไปแปดริ้วออกเที่ยวเช้า
กลับเที่ยง ออกเท่ียงกับเย็น ปัจจุบันมีวิ่งระยะใกล้ๆ เฉพาะวัดเท่านั้น 

2.7.16 ต าบลคลองเขื่อน 
1) ที่ตั้งและขนาด 

(1) ระยะทางจากต าบลคลองเขื่อน ถึงกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน ประมาณ – 
กิโลเมตร 

(2) จ านวนพื้นที่ของต าบลคลองเข่ือน ประมาณ 32.74 ตารางกิโลเมตร 
2) อาณาเขต 

(1) ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลบางโรง 
(2) ทิศใต้ ติดกับ ต าบลตลาด 
(3) ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ าบางปะกง อ าเภอบางคล้า 
(4) ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลก้อนแก้ว 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลคลองเขื่อน มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งเกิดจาก

การทับถมของตะกอนที่มากับน้ า มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่าน 
4) ประวัติความเป็นมา 

ต าบลคลองเขื่อน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 ต าบลคลองเขื่อนเป็นต าบลที่ตั ้ง
ของที่ว่าการกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน ความหมายของค าว่า “คลองเขื่อน” ฟังแล้วอาจเข้าใจว่าเป็นเพราะ
มีคลองอยู่มากและมีเขื่อนทดน้ าบางปะกง แต่ปรากฏว่า ชื่อนี้เรียกกันมานานแล้ว และเขื่อนทดน้ า
บางปะกงก็พ่ึงจะด าเนินการก่อสร้างข้ึนภายหลัง แต่เดิมท้องถิ่นนี้ เรียกว่า “คลองเขิน” เพราะมีคลอง
อยู่คลองหนึ่งมาจากแม่น้ าบางปะกง ตั้งอยู่ตรงข้ากับปากลัดบางหว้าเป็นคลองยาวประมาณ 3 เส้นเศษ 
แล้วปลายคลองตื้นเขินปัจจุบันขุดลึกเป็นคลองสวนไปแล้ว ต่อมาได้เรียกชื่อมาเป็นคลองเขื่อนเมื่อใด
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ไม่ทราบแต่มีหลักฐานในโฉนดที่ดิน ของลุงผ่อง มงคล อดีตครูใหญ่วัดคลองเขื่อน มาตั้งแต่ รศ.125 
(พ.ศ. 2449) เข้าใจว่าค าว่าคลองเขิน คงฟังไม่เพราะ จึงเรียกใหม่ว่า “คลองเขื่อน” 

2.7.17 ต าบลบางตลาด 
1) ที่ตั้งและขนาด 

(1) ระยะทางจากต าบลบางตลาด ถึงกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน ประมาณ 12 กิโลเมตร 
(2) จ านวนพื้นที่ของต าบลบางตลาด ประมาณ 16.87 ตารางกิโลเมตร 

2) อาณาเขต 
(1) ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลคลองเขื่อน 
(2) ทิศใต้ ติดกับ ต าบลบางเล่า 
(3) ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ าบางปะกง ต าบลปากน้ า ต าบลบางคล้า ต าบล

บางสวน ต าบลสาวชะโงก 
(4) ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบางเล่า ต าบลก้อนแก้ว 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลบางตลาด มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งเกิดจาก

การทับถมของตะกอนที่มากับน้ า มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่าน 
4) ประวัติความเป็นมา 

ต าบลบางตลาดนั้นเดิมเรียกว่า “ย่านตลาด” คงเนื่องมาแต่ในอดีต ที่ดินแถบนี้
มีชนหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งหลักแหล่ง ได้แก่ เขมร มอญ ลาว และชาวจีน ผลัดกันมีอ านาจ เช่น  
ชื่อฉะเชิงเทรา มีเรียกเป็นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ทรึงเทรา” แปลว่า “คลองลึก” หรือ 
“คลองใหญ่” อันหมายถึง แม่น้ าบางปะกงนั่นเอง มีศิลปะชาวลาว เกี่ยวกับรูปลักษณ์การสร้าง
พระพุทธรูปในเมืองฉะเชิงเทรา การมีเตาเผาอิฐของชาวมอญตามชายฝั่งบางปะกง การขุดคลองบางขนาก
ของชาวมุสลิม และการที่ชาวจีนเข้ามาแสวงหาโชคค้าขาย มีท่าเรือ ศาลเจ้า โรงเจ และมีค าว่า “ก๋ง” 
ซึ่งลูกหลานเป็นชาวแปดริ้วไปแล้วนั้น ท าให้เข้าใจได้ว่าย่านตลาดน่าจะเป็นแหล่งชุมชนค้าขายชุมชน
หนึ่งตามริมแม่น้ าบางปะกง 

ในสมัยก่อน บริเวณหมู่ที่ 4 5 และ 6 ของบางตลาด จะมีชาวมอญอพยพ
มาตั้งเตาเผาอิฐอยู่ตามคุ้งน้ าที่มีดินแดง มีการเกณฑ์อิฐเพ่ือสร้างก าแพงเมือง ท าการค้าขาย ท าโรงหีบอ้อย
ของคนจีน ขนาดก้อนอิฐกว้างคืบ ยาวฟุต ปัจจุบันน้ าเซาะเตาเผาพังหมดแล้ว จะมีเหลือให้เห็นก็แต่ว่า
น้ าวนตามเตาเผาใหญ่ๆ “ผ่านตลาด” และต่อมาใช้ว่า “บางตลาด” เพราะการเรียกชื่อบ้าน หรือ
ท้องถิ่นแถบนี้ใช้ค าว่า “บาง” และเป็นชื่อของต าบลในที่สุด 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯ ให้เจ้าพระยายมราช และเจ้าพระยามหาโยธา 
ออกมาเตรียมการตั้งเมืองฉะเชิงเทราใหม่ โดยเตรียมอิฐเพื่อใช้ก่อสร้างป้อมและก าแพงเมือง และ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

60 

จากหลักฐานจดหมายเหตุพบว่าในปี พ.ศ. 2378 มีการเกณฑ์ไม้เสาและอิฐจ านวนมาก และเกณฑ์
แรงงานไพร่มาปรับพื้นที่ด้วยเพื่อสร้างเมืองใหม่ 

2.7.18 ต าบลบางเล่า 
1) ที่ตั้งและขนาด 

(1) ระยะทางจากต าบลบางเล่า ถึงกิ่งอ าเภอคลองเขื่อน ประมาณ 15 กิโลเมตร 
(2) จ านวนพื้นที่ของต าบลบางเล่า ประมาณ 19.49 ตารางกิโลเมตร 

2) อาณาเขต 
(1) ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลก้อนแก้ว 
(2) ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ าบางปะกง ต าบลสาวชะโงก 
(3) ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลบางตลาด 
(4) ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบางแก้ว 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลบางเล่า มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า ซึ่งเกิดจาก

การทับถมของตะกอนที่มากับน้ า มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่าน 
4) ประวัติความเป็นมา 

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) คนจีนจากเมอืงจีน
เข้ามาแสวงหาโชค ในระยะแรก ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตเมืองฉะเชิงเทรา และเมืองปราจีนบุรีบ้างก็เข้ามา
เป็นกรรมกรในไร่อ้อย โรงหีบอ้อยมีการค้าขายมากขึ้นในปี พ.ศ. 2350 การก่อตัวของอุตสาหกรรม
น้ าตาลทราย ท าให้อ้อยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏหลักฐานจาก
บันทึกเล่าเรื่องกรุงสยามของมงเซเฌอร์วปาลเลกัวซ์ กล่าวไว้ว่า “ทั้งจังหวัดเป็นที่ใหญ่ อุดมไปด้วยนาข้าว 
สวนผลไม้ และไร่อ้อย มีโรงหีบอ้อยไม่ต่ ากว่า 20 โรง ซึ่งเจ้าของเป็นคนจีน” และหลักฐานร่างสารตรา 
กล่าวว่า “พวกจีนก็ตั้งบ้านเรือนท าสวนใหญ่ไร่อ้อยชุกชุม” 

ในปี พ.ศ. 2380 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมือง
ฉะเชิงเทรา รับผิดชอบในการท าไร่อ้อยในพ้ืนที่ 223 ไร่ เพ่ือส่งเข้าโรงงานน้ าตาลของหลวง และในปี 
พ.ศ. 2393 มีเอกสารระบุว่าเมืองฉะเชิงเทรา มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยอยู่ 10,830 ไร่ จากหลักฐานส าเนา
ค าให้การจีนโป๊ว่าด้วยเรื่องอ้ังยี่เมืองฉะเชิงเทราก าเริบ จะเห็นว่าคนจีนเป็นทั้งลูกจ้างในไร่อ้อย และ
เป็นเจ้าของโรงหีบอ้อย เป็นเจ้าของไร่อ้อย แต่การที่ได้เป็นเจ้าของไร่อ้อยนั้น คงเนื่องมาจากคนจีน
ได้ภรรยาคนไทย แล้วท าไร่อ้อย ท าให้หญิงไทยที่เป็นภรรยาชาวจีนนั้นมีฐานะร่ ารวยขึ้น สิ่งที่ตามมา
ก็คือ การขุดคลองทดน้ าเข้าสวนอ้อย การรับจ้างตีเหล็ก เครื่องมือท าสวน และที่ส าคัญ คือ มีทั้งคนลาว
และคนเขมรเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้ว สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงพระยศ
เป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้ทรงร่วมมือกับ ทัต บุญนาค ส่งส าเภาไปขายสินค้ายังต่างประเทศจน
เมื่อใดที่พระราชบิดารังส่งหา “เจ้าสัว” ย่อมหมายถึง กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นั่นเอง 
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3 เมษายน พ.ศ. 2391 เป็นอีกวันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญขึ้นในเมืองแปดริ้ว 
มีอ้ังยี่อยู่ก๊กหนึ่ง ชื่อ “ก๊กเสงทง” ในวันเกิดเหตุมีการแสดงงิ้วที่ศาลเจ้า ชาวจีนเหล่านี้ได้พากันไปดูงิ้ว
โดยอาศัยข้ามคลองจุกเฌอที่เช่าสะพานแห่งนั้น มีบ้านคนไทยซึ่งมีสุนัขดุ สุนัขได้ออกมาไล่กัดจนชาวจีน
ต้องพากันไล่ตีท าให้เจ้าของสุนัขโกรธ จึงเอาเลื่อยไปเลื่อยสะพานข้ามคลอง ครั้นขากลับจากดูงิ้วชาวจีน
เดินข้ามสะพานปรากฏว่าสะพานหักเกิดเป็นปากเสียง ถึงขั้นต่อยตีกัน เหตุการณ์ได้ทวีความรุนแรง
ลุกลามเป็นจลาจล เพียงหลักจากนั้นไม่นานชาวจีนคนหนึ่งตั้งตนเป็น “ตั้วเหี่ย” (หัวหน้าอั้งยี่) เข้าปล้น
โรงหีบอ้อย ซึ่งเป็นชาวจีนด้วยกันครันพระยาวิเศษฤาไชย (บัว) เจ้าเมืองฉะเชิงเทรา ได้ออกไปจับกุม
ก็เกิดการสู้รบกันขึ้น จนพระยาวิเศษฤาไชยสิ้นชีวิตในที่รบ ไม่กี่วันต่อมาตั้วเหี่ยก็ก่อกบฏน าคณะอ้ังยี่
ยึดเมืองฉะเชิงเทรา เผาเมืองและตั้งก าลังมั่นในก าแพงป้อมปราการ ร้อนถึงกรุงเทพฯ ต้องส่งกองทัพหลวง
ออกมาปราบปรามอย่างเด็ดขาด มีพระยาพระคลัง และเจ้าพระยาบดินทร์เดชาเป็นแม่ทัพจึงเอาชนะ
พวกอ้ังยี่ได้ ในการรบครั้งนี้เกิดการฆ่าฟันกันตายนับพัน จนมีผู้กล่าวกันว่าศพได้ลอยไปตามแม่น้ า
บางปะกงจนน้ าในแม่น้ าแดงเป็นสีโลหิต นับเป็นเหตุการณ์นองเลือดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา 

จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้างต้น จะเห็นว่าชาวจีนตั้งรกรากอยู่ตามริมแม่น้ าทั้งสองฝั่ง
ยึดอาชีพปลูกอ้อย (มีโรงหีบอ้อยอยู่เหนือวัดสามร่มไปเล็กน้อย) และมามีส่วนเกี่ยวข้องกับต าบล
บางเล่า คือ พวกอ้ังยี่ ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาถึงแถบนี้อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ ใครไม่ยอมขึ้นด้วยก็ฆ่าทิ้งเสีย 
จนเมื่อมามีการปราบปรามอย่างจริงจัง ท าให้ต้องหนีแตกกระเจิงเอาตัวรอด แต่มีชาวจีนอยู่บ้านหนึ่ง
ไม่มีปัญหากับบ้านเมืองชื่อ เอ่ง แซ่เจ็ง เป็นคนรูปร่างผอมบางแต่มีพักพวกอยู่มากทางการเห็นว่า  
เป็นผู้ที่พอไว้ใจได้และมีอิทธิพล สามารถปกครองพวกเดียวกันได้ จึงแต่งตั้งให้เป็นผู้น ามีบรรดาศักดิ์ 
“เป็นขุนบางเล่า” ซึ่งเป็นชื่อเรียกต าบล และหมู่บ้านเป็นเวลาต่อมา 
 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 2.8.1 งานวิจัยในประเทศ 
สายันต์ ขจรเกตุ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน

เขตเทศบาลต าบลบ้านข่า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านข่า มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีส่วนร่วมในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านทีมค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
การเตรียมการรองลงมา คือ การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของชุมชน 2) การเปรียบเทียบระจับการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนชุมชนของประชาชน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านข่า แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 3) การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านข่า รายด้านที่ควรน าไป
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ศึกษาหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนา การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชนของประชาขนในเขต
เทศบาลบ้านข่า อ าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีจ านวน 4 ด้าน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูล
การเรียนรู้ของชุมชน 2) การก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา 3) การก าหนดแผนงานก
โครงการ 4) การปฏิบัติตามแผนชุมชน 

พระมหาเฉลิมชัย ฐานสิริ (เล็กจินดา) (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การส่วนมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบล
คลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุน
สวัสดิการชุมชนทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จั งหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ อาชีพ และสถานภาพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน  
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การส่วนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยจ าแนกตามอาชีพ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ด้านการปฏิบัติการ 
และด้านการรับผลประโยชน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นการยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อย อยู่ในช่วงสูงวัย ขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้
ความส าคัญในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน และขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ขาดเงินสนับสนุนจากการองค์การส่วนปกครอง
ท้องถิ่น ดังนั้นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หรือ
โครงการและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ช่องทาง เพ่ือเป็นแนวทาง การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลคลองจินดา ต่อไป 

พระมหาเสกสรรค์ อคฺคจารี (แก้วทรัพย์) (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาวัด ในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 
2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอ าเภอ
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ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเพศ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ 
ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอ าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์ ข้อเสนอแนะเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาวัด ในอ าเภอ
ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ คือ (1) วัดควรให้มีการจัดการประชุมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ในวัดด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบ และด้านการแก้ไขปัญหาให้บ่อยขึ้น
อย่างน้อยเดือนละสองครั้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชน (2) วัดควรมีการบันทึก
รายการต่างๆ ของวัด เช่น การใช้จ่าย การจัดกิจกรรม เป็นต้น ให้เป็นลายลักษณ์อักษรมากยิ่งขึ้น 
และชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบ (3) หน่วยงานราชการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานส าคัญที่จะผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวัดโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับวัดเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนเข้าวัด เพ่ือจะท าให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับประชาชน และท้ังนี้ก็จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

พชรภรณ์ สิงห์สุรี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  และ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) เปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนกตามระดับการศึกษาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านระบบบริหารและการจัดการศึกษาด้านการส่งเสริมกีฬา 
นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน และด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 4) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จ าแนกตามเขต
จังหวัดโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย และด้านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

พระสมัย สุทฺธิโก (แถมบุญ) (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
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ชุมชน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนก
เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการตัดสินใจ ปัจจัยด้านการวางแผน และปัจจัยด้านการรับผลประโยชน์ 
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ  
2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
แตกต่างกัน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน จ าแนก
ตามเพศ และวุฒิการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อจ าแนกตามอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า มีความแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ไว้ 3) ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 
ผู้บริหารส่วนต าบลควรเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน และมีการแก้ไข้ปัญหาที่ประชาชน
ต้องการ และผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลควรมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างในพัฒนาต่อไป หรือองค์การบริหารส่วนต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการประเมินผลเมื่อเสร็จโครงการ 

มหคุณาภรณ์ ชัยวีรกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิน่: กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง มีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ในภาพรวม แต่เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
แบ่งออกเป็นกิจกรรม 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ ร่วมในการด าเนินการ และ
ร่วมในการติดตามประเมินผล ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ได้แก่ ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการขยะมูลฝอย อิทธิพลของผู้น าอุดมการณ์ของชุมชน และ
ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน 

บันเทิง ผลอ าพันธุ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ที่ดีของท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองนารายณ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีส่วนร่วมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ประชาชน
มีส่วนร่วมด้านนิติธรรมอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม 
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วมตามล าดับ ส่วนด้านหลักความคุ้มค่า
ในการเปรียบเทียบดังกล่าวจ าแนกตามตัวแปรพ้ืนฐานก็จะพบว่าตัวแปรที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และการศึกษา 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

65 

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ (ฐิติปสิทธิกร) (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
บ้านคลองใหม่ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
2) การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนบ้านคลองใหม่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสภาพแวดล้อม พบว่า โดยภาพรวม 
ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยภาพรวมไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขณะที่ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน 
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชนต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านคลองใหม่ พบว่า อุปสรรค หรือปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาต่างๆ เริ่มตั้งแต่ให้ประชาชน
ร่วมรับรู้ รับทราบ ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ร่วมกัน
เป็นอย่างดี  

พระอุทิศ อาสภจิตฺโต (สุขแสง) (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษา ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์บ าบัดยาเสพติดวัดศรีทรงธรรม 
จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. เท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล การมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุน การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับมาก ส่วนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน และการมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์  
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ของศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ความสัมพันธ์ วุฒิการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์บ าบัดยาเสพติด วัดศรีทรงธรรม 
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อย อยู่ในช่วงสูงวัย ขาดความรู้ความเข้าใจ 
และไม่ให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน เพราะคิดว่า
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เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์บ าบัดยาเสพติด และขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ขาดการสนับสนุน
จากองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น 

2.8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ลิน (Lin, 1994, p. 23) ได้ท าการศึกษาถึงขนาดของการใช้จ่ายของรัฐบาลและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์การใช้จ่ายของรัฐบาลที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ เป็นจ านวน 62 ประเทศ โดยแบ่งเป็นประเทศพัฒนา จ านวน 20 ประเทศ และประเทศ
ก าลังพัฒนา จ านวน 42 ประเทศด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งการใช้จ่ายของรัฐบาลออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน 
คือ รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือรายจ่ายที่ก่อให้เกิดผลผลิตและรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต  
โดยการวิเคราะห์ในรูปของแบบจ าลองสมการเกี่ยวเนื่อง (simultaneous equation model) 
ที่ประกอบด้วย 3 สมการ คือ สมการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สมการการลงทุนภาคเอกชน 
สมการการใช้จ่ายภาครัฐบาลใช้วิธีประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด วิธีก าลังสองน้อยที่สุดสองขั้น
และวิธีก าลังสองน้อยที่สุดสามขั้น โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลภาคตัดขวาง Lin พบว่า 
การใช้จ่ายของรัฐบาล มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ซ่ึงรายจ่ายที่ก่อให้เกิดผลผลิตมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งประเทศพัฒนา และ
ประเทศก าลังพัฒนาแต่รายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต คือ รายจ่ายด้านการศึกษาและรายจ่ายด้าน
ป้องกันประเทศนั้นไม่มีผลกระทบ ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนา แต่จะมีผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา 

ฟลอสเตอร์ และเฮนเร็ดสัน (Folster & Henrekson, 2000, p. 18) ได้ท าการศึกษาถึง
ผลกระทบของการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการเก็บภาษีที่มีต่อการเจริญเติบโตซึ่งตัวแปรที่ส าคัญ
ในการศึกษา ได้แก่ การลงทุนเบื้องต้นต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราการเจริญเติบโต
ของก าลังแรงงานและการเจริญเติบโตของทุนมนุษย์มาท าการประมาณค่าอัตราการเจริญเติบโต
โดยเฉลี่ยประมาณค่าขนาดของรัฐบาลโดยใช้ภาษีรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น และ
รายจ่ายรัฐบาลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้น โดยใช้ข้อมูลภาคตัดขวางในช่วงปี 
ค.ศ. 1970 - 1995 ในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อนท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด  
ผลการศึกษา พบว่า รายจ่ายรัฐบาลรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตในทิศทางตรงข้าม แต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลของสัมประสิทธิ์ของการเก็บภาษี และรายจ่ายภาครัฐบาลจะมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีถดถอย แบบถ่วงน้ าหนัก OECD พบว่า มีความสัมพันธ์ร้อยละ 72 
ระหว่างอัตราภาษี และสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปี หรือมากกว่าการใช้จ่ายภาครัฐบาล
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเบื้องต้นเพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ในบางประเทศ เช่น สวีเดน
โปรตุเกส ขนาดของภาครัฐจะเพ่ิมขึ้นขณะที่ประเทศอ่ืนๆ เช่น อังกฤษ และเนเธอแลนด์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

67 

เพียงเล็กน้อย อัตราการใช้จ่ายภาครัฐบางกลางปี ค.ศ. 1990 ร้อยละ 65 ส าหรับประเทศสวีเดน และ
ร้อยละ 35 ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 

ดีคันซี (Delaney, 2000, p. 2349) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ในกระบวนการการตัดสินใจในหลักสูตรการเรียนระดับเขต พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ
ชุมชนต่อการก าหนดหลักสูตรการสอนของโรงเรียนมีผลต่อวิสัยทัศน์นักการศึกษา และมีความคิดเห็น
แตกต่างกัน การใช้วิธีสื่อสารที่เหมาะสม และการสื่อสารสองทางจะเกิดประโยชน์ในกระบวนการ
ตัดสินใจ และท าให้ไม่เกิดความขัดแย้งในโรงเรียน 

โกลด์ (Gold, 2000, p. 295) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การให้ชุมชนในเขตพ้ืนที่การบริการ
ของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบว่า การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนในเขตเมืองครอบคลุม 
ไปถึงความต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ซึ่ งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และนักการศึกษา ชุมชนมีรายได้ต่ าจะมีปัญหาในการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา และระดับการศึกษาของผู้ปกครองมีผลต่อความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

ไพรเออร์ (Pryor, 2005, pp.193-203) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การระดมก าลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนสังคมเมืองส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชนบท กรณีศึกษาประเทศกานา พบว่า 
การมีส่วนร่วมในชุมชนเกิดจากความต้องการของชุมชนเอง โรงเรียนควรจ ะกระตือรือร้น
ในการพยายามสร้างความร่วมมือมากกว่าการหวังพ่ึงให้ชุมชนเข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียน 
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิ งเทรานี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

3.1.1 ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 13,350 คน แบ่งเป็นต าบล จ านวน 5 ต าบล  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเลือกตั้ง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน 5 ต าบล มีจ านวนประชาชน 
13,350 คน ได้มาโดยใช้สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างให้มีค่า
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม .05 เมื่อใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)    

ค่าตามสูตร 
n =     N 

1+N(e)2 
n = ขนาดของประชากรที่สุ่มได้จากการค านวณ 

N = จ านวนประชากรทั้งหมด 
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ .05 หรือ 95% 
N =     13,350 

1+13,350(e)2 
n = 388 คน 

  
      

= 378.55 
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3.1.3 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงอย่ำง่ำย (simple random sampling)  
1) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ที่เป็นประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และพักอาศัย

อยู่ในต าบลของอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น  13 ,350 คน ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง 388 คน 

2) จ าแนกประชากร ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 5 ต าบล ดังตาราง 3    
3) ก าหนดจ านวนขนาดของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 388 คน ออกเป็น 5 ต าบล 

โดยแบ่งตามสัดส่วนของประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพ่ือให้ได้จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 
4) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

(1) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหาอัตราส่วนของประชากร (proportional to size) 
เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างแต่ละต าบล ตามสูตรดังนี้ 

𝑛1 = 𝑛𝑛×𝑛
𝑛

 
𝑛1 = จ านวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละต าบล 
𝑛𝑛 = จ านวนประชากรแต่ละต าบล 
n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
N = จ านวนประชากรทั้งหมด 

 
ดังนั้น จึงได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแยกออกเป็นแต่ละต าบลตามรายละเอียดปรากฏใน

ตาราง 1 
 

ตาราง 1  แจกแจงจ านวนประชากรแต่ละต าบล   
 

ที ่ รายละเอียดหมู่บ้าน จ านวนประชากร 
1. ต าบลก้อนแก้ว 3,214 
2. ต าบลคลองเขื่อน 3,650 
3. ต าบลบางเล่า 1,981 
4. ต าบลบางโรง 2,257 
5. ต าบลบางตลาด 2,248 
 รวม 13,350 

ที่มา: (ตามทะเบียนราษฎร์ อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา, กันยายน 2559) 
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ตาราง 2  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นแต่ละต าบลในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองเขื่อน
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จ านวน (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 
1. ต าบลก้อนแก้ว 3,214 93 
2. ต าบลคลองเขื่อน 3,650 106 
3. ต าบลบางเล่า 1,981 58 
4. ต าบลบางโรง 2,257 66 
5. ต าบลบางตลาด 2,248 65 

รวม 13,350 388 

 
เมื่อท าการแบ่งสัดส่วนตัวอย่างจากทุกเทศบาลแล้ว ผู้วิจัยท าการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การสังกัด

องค์กรชุมชน 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย
เป็นชนิดมาตราส่วน (rating scales) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตามแนวคิดของของลิเคอร์ท (Likert, 1961, p. 123) 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีส่วนร่วมมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีส่วนร่วมมาก 
3  หมายถึง  มีส่วนร่วมปานกลาง 
2  หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อย 
1  หมายถึง  มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเป็นชนิดมาตราส่วน (rating scales) แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ตามแนวคิดของของลิเคอร์ท (Likert, 1961, p. 123) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

5  หมายถึง  มีการด าเนินการมากที่สุด 
4  หมายถึง  มีการด าเนินการมาก 
3  หมายถึง  มีการด าเนินการปานกลาง 
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2  หมายถึง  มีการด าเนินการน้อย 
1  หมายถึง  มีการด าเนินการน้อยที่สุด 

3.2.2 กำรสร้ำงเครื่องมือและหำคุณภำพเครื่องมือ 
การสร้างและหาคุณาภาพเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด (conceptual framework) และใช้เป็นแนวในการสร้างแบบสอบถาม 

2) สร้างแบบสอบถามโดยให้ครอบคลุมตามขอบเขตและเนื้อหาที่ศึกษา จากนั้นน าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง 

3) น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ (expert) 
จ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
แบบสอบถาม ลงความเห็นและให้คะแนนแล้ววิคราะห์การหาค่าดรรชนีการสอดคล้อง ( index of item 
objective congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
มีค่าเท่ากับ .86 ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย 

(1) ดร.กานต์ เสกขุนทด  ประธานหลักสูตร 
         รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(2) ดร.ธนบดี ฐานะชาลา   หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(3) ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(4) ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
        รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
        จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
         รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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4) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
แล้วน าไปทดลองใช้ (try-out) กับประชาชนในเขตเทศบาลพ้ืนที่อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จ านวน 30 ชุด 
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือโดยการค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’Alpha coefficient) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .983 

5) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญจากประชาชนในเขตต าบล
ของอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ถึงนายกเทศมนตรี
ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชนที่มีอายุ
ไม่ต่ ากว่า 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยเข้าพบประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เป็นรายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  และอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยตัวอย่างตามหมู่บ้าน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยก าหนดเก็บข้อมูลภายใน
ระยะเวลา จ านวน 90 วัน 

3.3.3 เมื่อครบก าหนด ผู้วิจัยได้ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน
และมีความสมบูรณ์จ านวน 388 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100โดยได ้
 

3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
3.4.1 ตรวจสอบจ านวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาแต่ละฉบับ 
3.4.2 วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้
และอาชีพ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงค่าความถี่ ( frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
แล้วน าเสนอในรูปแบบตาราง พร้อมค าบรรยายประกอบ 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทราวิเคราะห์โดย  
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1) หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยายประกอบ 

2) การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดค่าตัวแปร เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Best, 1977, p. 182)  

ค่าเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีมีส่วนร่วมน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา วิเคราะห์โดย  

1) หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เสนอข้อมูล
ในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยายประกอบ 

2) การวิจัยครั้งนี้ ก าหนดค่าตัวแปร เป็นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของแบบสอบถาม
ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ (Best, 1977, p. 182)  

ค่าเฉลี่ย 4.01-5.00 หมายถึง มีการด าเนินการมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 หมายถึง มีการด าเนินการมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง มีการด าเนินการน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 หมายถึง มีการด าเนินการน้อยที่สุด 

 

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยนี้ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

3.5.1 หาค่าร้อยละ (percentage) และค่าความถี่ (frequency) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา รายได้และอาชีพ 

3.5.2 หาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือวิเคราะห์
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3.5.3 วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม 
คือ การบริหารองค์การเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้การหาค่าด้วยสถิติเชิงอนุมานคือการถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้เสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
4.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ

การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล

ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
x̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D. หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
X1 หมายถึง ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
X2 หมายถึง ด้านการก าหนดนโยบาย 
X3 หมายถึง ด้านการบริหารด าเนินงาน 
X4 หมายถึง ด้านการติดตามและประเมินผล 
Y หมายถึง การบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศ 
a หมายถึง ค่าคงที่ของการพยากรณ์ 
t หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา t-distribution 
∗ หมายถึง การมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
ss หมายถึง ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง sum of squares 
df หมายถึง ระดับชั้นความเป็นอิสระ degree of freedom 
MS หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
F หมายถึง ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา F- distribution 
Sig. หมายถึง ค่า significant (ระดับนัยส าคัญ) 
p-value หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น (ระดับนัยส าคัญ) 
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�́� หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ 
ź หมายถึง สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
b หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
𝛽 หมายถึง มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
R หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ 
R2 หมายถึง ค่าท่ีแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปรตาม 
S.E.est หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนของตัวพยากรณ ์
S.E.b หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมประสิทธิ์พยากรณ์ 

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ การสังกัดองค์กรชุมชน จ านวน 388 คน ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย
 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ การสังกัดองค์กรชุมชน 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 168 43.30 
 หญิง 220 56.70 
 รวม 388 100.00 
อายุ    
 18-25 ปี 72 18.56 
 26-35 ปี 87 22.35 
 36-45 ปี 110 28.35 
 46-60 ปี 81 20.88 
 61 ปี ขึ้นไป 38 9.79 
 รวม 388 100.00 
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ตาราง 3  (ต่อ) 
 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา    

 ประถมศึกษา 19 4.90 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 67 17.27 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 92 23.71 
 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 110 28.35 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 100 25.77 
 รวม 388 100.00 

อาชีพ    
 เกษตรกรรม 83 21.39 
 ค้าขายหรือประกอบอาชีพส่วนตัว 81 20.88 
 รับจ้างทั่วไป 89 22.94 
 ข้าราชการ 90 23.20 
 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 45 11.60 
 รวม 388 100.00 

รายได้    
 ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน 42 10.82 
 10,001 - 20,000 บาท/เดือน 207 53.35 
 20,001 - 30,000 บาท/เดือน 113 29.12 
 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป 26 6.70 
 รวม 388 100.00 

การสังกัดองค์กรชุมชน 
 อสม. 42 10.82 
 กลุ่มแม่บ้าน 59 15.21 
 อปพร. 36 9.28 
 กลุ่มเกษตร 184 47.42 
 ต ารวจบ้าน 15 3.87 
 กลุ่มเยาวชน 52 13.40 
 รวม 388 100.00 
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จากตาราง 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.70 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30 ส่วนใหญ่มีอายุ
อยู่ในช่วง 36-45 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35 รองลงมา ช่วงอายุ 26-35 ปี จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.42 และอันดับสุดท้ายมีอายุช่วง 61 ปีขึ้นไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.35 รองลงมา มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77 อันดับ
สุดท้ายมีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94 และอันดับสุดท้ายมีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.60 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน จ านวน 
207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.35 รองลงมามีรายได้ 20,001-30,000 บาท/เดือน และอันดับสุดท้าย
มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัด
องค์กรชุมชน คือ กลุ่มเกษตรกร จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.42 รองลงมา สังกัดองค์กรชุมชน 
คือ กลุ่มแม่บ้าน จ านวน 59 คิดเป็นร้อยละ 15.21 และอันดับสุดท้ายสังกัดองค์กรชุมชน คือ ต ารวจบ้าน 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.87 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัย

วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังรายละเอียด
ในตาราง 4 ดังนี้ 
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ตาราง 4  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 

 

การมีส่วนร่วม 
ระดับการปฏิบัติ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 3.88 .859 มาก 1 
2. ด้านการก าหนดนโยบาย 3.86 .863 มาก 2 
3. ด้านการบริหารด าเนินงาน 3.75 .843 มาก 4 
4. ด้านการติดตามและประเมินผล 3.79 .855 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.25 .855 มาก  

 
จากตาราง 4 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 3.25, S.D. = .855) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหา (�̅� = 3.88, S.D. = .859) รองลงมาคือ ด้านการก าหนดนโยบาย (�̅� = 3.86, S.D. = .863) 

ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารด าเนินงาน (�̅� = 3.75, S.D. = .843)  
 

ตาราง 5  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

 

ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ระดับการปฏิบัติ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาต่างๆ  ที่

เกิดขึ้น ในชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ ไขให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

4.25 .933 มากที่สุด 1 

2. ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความ
เดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเพ่ือหา
วิธีแก้ไขปัญหา 

3.88 .803 มาก 2 
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ตาราง 5  (ต่อ) 
 

ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ระดับการปฏิบัติ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ และ

หน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษา
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

3.83 .843 มาก 3 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

3.69 .842 มาก 5 

5. ท่านมีส่วนร่วม รวบรวมปัญหาของชุมชน เสนอ
ที่ประชุมกรรมการประชาคม เพ่ือเสนอขอ
ความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการ 

3.77 .875 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.88 .859 มาก  

 
จากตาราง 5 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.88, S.D. = .859) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ 
ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลทราบ (�̅� = 4.25, S.D. = .933) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และ

ความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหา (�̅� = 3.88, S.D. = .803) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (�̅� = 3.69, S.D. = .842) 
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ตาราง 6  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านการก าหนดนโยบาย 

 

ด้านการก าหนดนโยบาย 
ระดับการปฏิบัติ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนากับประชาชน 

ในหมู่บ้านของชุมชนและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

3.85 .874 มาก 2 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

3.79 .853 มาก 4 

3. ท่ านมีส่ วนร่ วมตกลงก าหนดแผน  นโยบาย 
โครงการกับองค์การหารส่วนต าบล 

3.83 .825 มาก 3 

4. ท่ านมีส่ วนร่วมน าเสนอแนะจากการประชุม
ประชาคมไปจัดท าแผน นโยบาย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

4.07 .902 มากที่สุด 1 

5. ท่านมีส่วนร่วมรับทราบนโยบายแผนงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.79 .864 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.86 .863 มาก  

  
จากตาราง 6 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการก าหนดนโยบาย 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86, S.D. = .863) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ท่านมี
ส่วนร่วมน าเสนอแนะจากการประชุมประชาคมไปจัดท าแผน นโยบาย ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(�̅� = 4.07, S.D. = .902) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนากับประชาชนในหมู่บ้าน

ของชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล (�̅� = 3.85, S.D. = .874) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับ
สุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วมรับทราบนโยบายแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล (�̅� = 3.79, S.D. = .864) 
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ตาราง 7  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านการบริหารด าเนินงาน 

 

ด้านการบริหารด าเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง

ปฏิบัติที่เหมาะสมแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
3.71 .837 มาก 4 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานและด าเนินงาน
เกี่ยวกับหน่วยราชการ องค์การและหน่วยงานเอกชน
ต่างๆ ในอันที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
ในองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.74 .817 มาก 3 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบ 
จากหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆ มาแจ้งให้กับ
ประชาชนทราบ 

3.84 .818 มาก 1 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการสละทรัพย์สินส่วนตัวเพ่ือช่วย
พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.68 .875 มาก 5 

5. ท่านมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความส านึกและร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

3.81 .872 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.75 .843 มาก  

  
จากตาราง 7 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการบริหารด าเนินงาน 

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.75, S.D. = .843) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ท่านมี
ส่วนร่วมในการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบจากหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆ มาแจ้งให้กับ

ประชาชนทราบ (�̅� = 3.84, S.D. = .818) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริม

ให้ประชาชนมีความส านึกและร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบล  (�̅� = 3.81, 
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S.D. = .872) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการสละทรัพย์สินส่วนตัว

เพ่ือช่วยพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล (�̅� = 3.68, S.D. = .875) 
 
ตาราง 8  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร

เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด้านการติดตามและประเมินผล 

 

ด้านการติดตามและประเมินผล 
ระดับการปฏิบัติ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ท่านมีส่วนร่วมติดตามพัฒนาและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนต าบล 
3.79 .853 มาก 3 

2. ท่านได้เคยมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนประชาคมในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3.67 .851 มาก 5 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการต่างๆ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

3.83 .883 มาก 2 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผน 

3.73 .885 มาก 4 

5. ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร้องทุกข์
เกี่ยวกับปัญหาที่ประสบโดยตรงกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

3.96 .805 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.79 .805 มาก  

  
จากตาราง 8 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการติดตาม และ

ประเมินผล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.79, S.D. = .805) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ 
ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาที่ประสบโดยตรงกับองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (�̅� = 3.96, S.D. = .8105) รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการต่างๆ 
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ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล (�̅� = 3.83, S.D. = .883) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ท่านได้เคยมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนประชาคมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล (�̅� = 3.67, S.D. = .851) 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์
ปรากฏ ดังรายละเอียดในตาราง 9 ดังนี้ 

 
ตาราง 9  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ

บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม 
 

การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ด้านกลยุทธ์ 3.70 .856 มาก 7 
2. ด้านโครงสร้างองค์การ 3.71 1.027 มาก 5 
3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน 3.82 .876 มาก 3 
4. ด้านรูปแบบการบริหารงาน 3.74 .854 มาก 4 
5. ด้านบุคลากร 3.93 .893 มาก 1 
6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 3.70 .818 มาก 6 
7. ด้านค่านิยมร่วม 3.85 .879 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.77 .886 มาก  

 
จากตาราง 9 พบว่า การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.77, S.D. = .886) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้

ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านบุคลากร (�̅� = 3.93, S.D. = .893) รองลงมา คือ ด้านค่านิยมร่วม (�̅� = 3.85, 

S.D. = .879) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านกลยุทธ์ (�̅�=3.70, S.D. = .856) 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านกลยุทธ์ 

 

ด้านกลยุทธ์ 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. อบต. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 3.95 .983 มาก 1 
2. บุคลากรของ อบต. มีส่วนร่วมในการก าหนด 

วิสัยทัศน์และยุทธ์ศาสตร์องค์การ 
3.72 .832 มาก 2 

3. อบต. มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 

3.57 .812 มาก 5 

4. อบต. มีความชัดเจนในการถ่ายทอดนโยบาย/
ทิศทาง/เป้าหมาย 

3.68 .832 มาก 3 

5. อบต. มีความชัดเจนของการ แปลงแผนกลยุทธ์ 
มาเป็นแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

3.60 .825 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.70 .856 มาก  

 
จากตาราง 10 พบว่า การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านกลยุทธ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.70, S.D. = .856) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้

ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ อบต. มีการก าหนด วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (�̅� = 3.95, S.D. = .983) รองลงมา คือ 

บุคลากรของ อบต. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธ์ศาสตร์องค์การ (�̅� = 3.72, S.D. = .832) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ อบต. มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับ

กลยุทธ์องค์การ (�̅�=3.57, S.D. = .812) 
 

ตาราง 11   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านโครงสร้างองค์การ 

ด้านโครงสร้างองค์การ 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. อบต. มีการจัดแบ่งอ านาจ หน้าที่ของหน่วยงาน 

มีความชัดเจน 
3.77 .809 มาก 1 

2. อบต. มีการมอบหมายภารกิจให้บุคลากร 
อย่างชัดเจน 

3.71 .890 มาก 4 
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ตาราง 11   (ต่อ) 
 

ด้านโครงสร้างองค์การ 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. อบต. มีการจัดกลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์ 
3.73 .853 มาก 3 

4. อบต.สามารถรายงานผลงานต่อหัวหน้าได้โดยตรง 3.63 .875 มาก 5 
5. อบต. มีโครงสร้างองค์กรของท่าน มีความคล่องตัว

และรวดเร็วต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหาร 

3.73 .833 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.71 1.027 มาก  

 
จากตาราง 11 พบว่า การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านโครงสร้างองค์การ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.71, 
S.D. = 1.027) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ อบต. มีการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานมีความชัดเจน 

(�̅� = 3.77, S.D. = .809) รองลงมา คือ อบต. มีโครงสร้างองค์กรของท่าน มีความคล่องตัวและรวดเร็ว

ต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร (�̅� = 3.73, S.D. = .833) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในอันดับสุดท้าย คือ อบต. สามารถรายงานผลงานต่อหัวหน้าได้โดยตรง (�̅�=3.63, S.D. = .875) 
 

ตาราง 12   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านระบบการปฏิบัติงาน 

 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. อบต. มีระบบทรัพยากรบุคคลเป็นไปตาม

แผนและค าอธิบายงาน 
4.08 .939 มากที่สุด 1 

2. อบต. มีระบบงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ 

3.80 .884 มาก 3 
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ตาราง 12   (ต่อ) 
 

ด้านระบบการปฏิบัติงาน 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. อบต.มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบตั้งแต่

มีการวางแผนกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติ
ประจ าปี และการติดตามประเมินผล 

3.85 .810 มาก 2 

4. อบต. มีระบบการประเมินผลงานโดยดูจาก
เกณฑ์ตัวชี้วัดภาระงานของบุคลากร 

3.62 .861 มาก 5 

5. อบต. มีระบบการจัดการ ความรู้ในองค์การ 
เช่น การจัดเวที แลกเปลี่ยนความรู้ การเชิญ
วิทยากรมาบรรยายความรู้ 

3.79 .888 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.82 .876 มาก  

 
จากตาราง 12 พบว่า การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านระบบการปฏิบัติงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.82, 
S.D. = .876) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ อบต. มีระบบทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามแผนและค าอธิบายงาน 

(�̅� = 4.08, S.D. = .939) รองลงมา คือ อบต. มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบตั้งแต่มีการวางแผน

กลยุทธ์การจัดท าแผน ปฏิบัติประจ าปี และการติดตามประเมินผล (�̅� = 3.85, S.D. = .810) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ อบต. มีระบบการประเมินผลงานโดยดูจากเกณฑ์ตัวชี้วัดภาระงาน

ของบุคลากร (�̅�=3.62, S.D. = .861) 
 

ตาราง 13   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านรูปแบบการบริหารงาน 

 

ด้านรูปแบบการบริหารงาน 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผู้บริหารของ อบต. มีนโยบายการบริหารงานที่

ชัดเจน เพ่ือน าพาองค์การไปสู่องค์การที่มี
สมรรถนะสูง 

3.76 .847 มาก 3 
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ตาราง 13   (ต่อ) 
 

ด้านรูปแบบการบริหารงาน 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
2. ผู้ บ ริห ารมีความรู้ความสามารถ มีการ

ตัดสิน ใจที่ รวดเร็ว  ส่ งผลให้ การท างาน 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

3.77 .874 มาก 2 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นทางการบริหาร 

3.82 .878 มาก 1 

4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะน าพาองค์การให้มี
การพัฒนาเพ่ือพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของ สภาพแวดล้อม 

3.65 .860 มาก 5 

5. ผู้บริหารมีส่วนช่วยในเรื่องการให้ข้อเสนอแนะ
แ ล ะ ให้ ค าป รึ ก ษ า ใน ก า รด า เนิ น งาน
พัฒนาการบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ 

3.74 .811 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.74 .854 มาก  

 
จากตาราง 13 พบว่า การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านรูปแบบการบริหาร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.74, 
S.D. = .854) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็นทางการบริหาร (�̅� = 3.82, S.D. = .878) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ 

มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ส่งผลให้การท างาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  (�̅� = 3.76, S.D. = .847) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะน าพาองค์การให้มีการพัฒนา

เพ่ือพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (�̅�=3.82, S.D. = .878) 
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ตาราง 14   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านบุคลากร 

 

ด้านบุคลากร 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. บุคลากรในองค์การมีความรู้ความสามารถ  

ท าให้องค์การได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ 
ขององค์การ 

3.89 .869 มาก 3 

2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

4.02 .900 มากที่สุด 2 

3. บุคลากรมีการท างานร่วมกันเพ่ือให้งาน
บริการประชาชนออกมามีคุณภาพ 

4.04 .966 มากที่สุด 1 

4. บุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานของ อบต. 

3.86 .844 มาก 4 

5. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดหรือปรับปรุง
ระบบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

3.86 .888 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.93 .893 มาก  

 
 จากตาราง 14 พบว่า การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านบุคลากร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.93, S.D. = .893) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้

ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ บุคลากรมีการท างานร่วมกันเพ่ือให้งานบริการประชาชนออกมามีคุณภาพ (�̅� = 4.04, 

S.D. = .966) รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (�̅� = 4.02, 
S.D. = .900) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดหรือปรับปรุง

ระบบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ (�̅�=3.86, S.D. = .888) 
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ตาราง 15  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาที่เป็นไปตาม 

ความต้องการของบุคลากร และความเหมาะสม
กับเป้าหมายองค์การ 

3.76 .821 มาก 1 

2. บุคลากรใน อบต. มีความรู้ ความช านาญ 
ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างด ี

3.66 .807 มาก 5 

3. บุคลากรใน อบต. มีการจัดบริการประชาชน
ในด้ านต่ างๆ  อย่ างมี คุณ ภาพซึ่ งส่ งผล
โดยรวมต่อองค์การ 

3.70 .819 มาก 2 

4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการรายงานผล 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

3.69 .808 มาก 4 

5. บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามผล 
การด าเนินงานของ อบต. 

3.70 .836 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.70 .818 มาก  

 
จากตาราง 15 พบว่า การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

(�̅� = 3.70, S.D. = .818) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ บุคลากรได้รับการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการ

ของบุคลากร และความเหมาะสมกับเป้าหมายองค์การ (�̅� = 3.76, S.D. = .821) รองลงมา คือ 
บุคลากรใน อบต. มีการจัดบริการประชาชนในด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพซึ่งส่งผลโดยรวมต่อองค์การ 

(�̅� = 3.70, S.D. = .819) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ บุคลากรใน อบต. มีความรู้ 

ความช านาญในด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี (�̅�=3.66, S.D. = .807) 
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ตาราง 16   ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านค่านิยมร่วม 
 

ด้านค่านิยม 
ระดับคุณภาพ  𝑛 = 388 

�̅� S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. อบต. มีการสร้างความเชื่อมั่นและ 

ความศรัทธาของบุคลากรต่อองค์การ 
3.78 .870 มาก 4 

2. อบต. มีค่านิยมที่ต้องการ ให้บุคลากร 
มีการพัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

3.82 .865 มาก 3 

3. อบต. มีค่านิยมที่ต้องการพัฒนาองค์การ  
ท าให้ อบต. ในอ าเภอคลองเขื่อนสามารถ 
ที่จะพัฒนาองค์การให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้ 

3.77 .892 มาก 5 

4. อบต. มีค่านิยมในการท างานที่มุ่งเน้น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

3.85 .888 มาก 2 

5. บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน และ
ประชาชนที่มาใช้บริการสาธารณะที่ อบต. 

4.07 .882 มากที่สุด 1 

เฉลี่ยรวม 3.85 .879 มาก  
  

จากตาราง 16 พบว่า การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ

คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านค่านิยมร่วม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.85, S.D. = .879) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน และประชาชนที่มาใช้บริการสาธารณะที่ อบต. 

(�̅� = 4.07, S.D. = .882) รองลงมา คือ อบต. มีค่านิยมในการท างานที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

(�̅� = 3.85, S.D. = .888) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ อบต. มีค่านิยมที่ต้องการพัฒนา
องค์การ ท าให้ อบต. ในอ าเภอคลองเขื่อนสามารถที่จะพัฒนาองค์การให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นได้ (�̅�=3.77, S.D. = .892) 
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4.4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อหาความสามารถในการพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

4.4.1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อหาความสามารถในการพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การสร้างสมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบขั้นตอน โดยใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยด้านค้นหาปัญหา 
และสาเหตุของปัญหา ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการบริหารด าเนินงาน และด้านการติดตาม และ
ประเมินผล ผลปรากฏดังตาราง 17-19 

 
ตาราง 17  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร

เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

modal ss df MS F sig 
regression 17.559 4 4.390 75.783 .000* 
residual 22.185 383 .058   
total 39.744 387    

*P<.05 
 

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า มีปัจจัยอยู่อย่างน้อยหนึ่งปัจจัย
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ จึงค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณ  
ค่าน้ าหนักส าคัญของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ รวมทั้งสร้างสมการพยากรณ์เชิงพหุ ดังแสดง
ในตาราง 18 
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ตาราง 18  แสดงการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ท่ีใช้ในการพยากรณ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ
การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ค่าสหสัมพันธ์ 

เชิงพหุ 
(R) 

ค่าสัมประสิทธิ์แห่ง
การก าหนด 

(R2) 

ค่าความ
แปรปรวน 

(F) 
Sig 

X1 .549 .301 166.199 .000* 
X1, X2 .633 .401 64.181 .000* 
X1, X2, X4 .660 .435 23.467 .000* 
X1, X2, X4, X3 .665 .442 4.416 .000* 

*P<.05 

 
จากตาราง 18 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ตัวแปรพยากรณ์ (X) 

จ านวน 4 ปัจจัย มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณตั้งแต่ .665 ถึง .549 นั่นคือ เมื่อน าปัจจัย
การมีส่วนร่วมด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา (x1) เพียงด้านเดียวเข้าไปในสมการ 
จะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .549 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .301  
เมื่อเพิ่มปัจจัยการมีส่วนร่วมด้านการก าหนดนโยบาย (x2) เข้าไปในสมการ จะมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .633 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .401 เมื่อเพิ่มปัจจัย
การมีส่วนร่วมด้านติดตามและประเมินผล (x4) เข้าไปในสมการจะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ
เท่ากับ .660 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .435 และเมื่อเพิ่มปัจจัยการมีส่วนร่วม
ด้านการบริหารด าเนินงาน (x3) เข้าไปในสมการจะมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .665 
มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับ .442 ทั้งนี้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการบริหารด าเนินงาน และด้านการติดตาม
และประเมินผล 
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ตาราง 19  ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตัวแปร b S.E.b ß t sig 
ค่าคงที่ (constant) .999 .173  5.758 .000* 
1. ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา (x1) .217 .041 .266 5.243 .000* 
2. ด้านการก าหนดนโยบาย (x2) .248 .034 .320 7.381 .000* 
3. ด้านการบริหารด าเนินงาน(x3) .083 .039 .093 2.101 .036* 
4. ด้านติดตามและประเมินผล(x4) .177 .036 .213 4.979 .000* 

R = .665, R2 = .442, S.E.est = .24068, F-change = 4.416, p-value = .000* 

*P<.05 
 

จากตาราง 19 การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการก าหนดนโยบาย (x2) มีค่าเท่ากับ .248 รองลงมา คือ ด้านค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหา (x1) มีค่าเท่ากับ .217 ด้านติดตามและประเมินผล (x4) มีค่าเท่ากับ .177 
และด้านการบริหารด าเนินงาน (x3) มีค่าเท่ากับ .083 ตามล าดับ ส่งผลทางบวกต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .665 ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .442 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .24068 เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ในภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วมด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
(x1) ด้านการก าหนดนโยบาย (x2) ด้านการบริหารด าเนินงาน (x4) และด้านการติดตาม และ
ประเมินผล (x3) สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 44.2  

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
(b) เท่ากับ .217, .248, .177 และ .083 ตามล าดับ มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน (β) เท่ากับ .266, .320, .213 และ .093 ตามล าดับ และมีค่าคงที่ของสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากับ .999 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
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สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 
ý  =  a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

ý  =  .999+.217X1+.248X2+.083X3+.177X4 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
�́�  =  b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

�́�  =  .266X1+.320X2+.093X3+.213X4 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและน าค่าสถิติต่างๆ มาสร้างพยากรณ์การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการบริหาร
ด าเนินงาน และด้านการติดตามและประเมินผล สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 44.2 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
       

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ
การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2) เพ่ือศึกษาการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 3) เพื่อวิเคราะห์สมการพยากรณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน 5 ต าบล ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) ตามสัดส่วนของจ านวนประชากร ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 388 คน วิธีการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบอิทธิพลของตัวแปรอิสระ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
4 ด้าน ที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การหาค่านัยส าคัญทางสถิติ ด้วย multiple regression 
analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.70 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.35 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ 10 ,001-20,000 บาท/เดือน จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 53.35 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดองค์กรชุมชน คือ กลุ่มเกษตรกร จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 47.42  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา รองลงมาคือ 
ด้านการก าหนดนโยบาย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารด าเนินงาน 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านบุคลากร รองลงมา คือ ด้านค่านิยมร่วม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการบริหารด าเนินงาน  
ด้านติดตามและประเมินผล มีผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถร่วมกันพยากรณ์ 
การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

5.2 อภิปรายผล 
 

จากการวิจัยเรื่องการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประเด็น
ที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้  อันดับหนึ่ง คือ ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ผลการวิจัยพบว่า  มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ รองลงมาคือ ด้านการก าหนด
นโยบาย ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วม
น าเสนอแนะจากการประชุมประชาคมไปจัดท าแผนนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนด้าน 
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ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารการด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1) ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความเดือดร้อน
ของประชาชนในชุมชนเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ 

2) ด้านการก าหนดนโยบาย โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่ าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  
อันดับหนึ่ง คือ ท่านมีส่วนร่วมน าเสนอแนะจากการประชุมประชาคมไปจัดท าแผนนโยบาย
ขององค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนากับประชาชนในหมู่บ้าน
ของชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วม
รับทราบนโยบายแผนงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ 

3) ด้านการบริหารด าเนินงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้  
อันดับหนึ่ง คือ ท่านมีส่วนร่วมในการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบจากหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆ 
มาแจ้งให้กับประชาชนทราบ รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชน
มีความส านึกและร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ ยอยู่ใน
อันดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วมในการสละทรัพย์สินส่วนตัวเพ่ือช่วยพัฒนาชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตามล าดับ 

4) ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย 
ได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาที่ประสบโดยตรง
กับองค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมา คือ ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการต่างๆ 
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ 
ท่านได้เคยมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนประชาคมในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วมในการน าข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับทราบจากหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆ มาแจ้งให้กับประชาชนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ 
เปรมชัย สโรบล (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร (man) ด้านกระบวนการบริหาร (management) ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
(material) ด้านงบประมาณ (money) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (management information 
system: MIS) (2) ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การศึกษาโดยมีความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแบบซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา (qua.) ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้ ปัจจัย
ด้านบุคลากร (man) ไม่มีอิทธิพลทางตรงแต่มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมโดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร (manag) ไม่มีอิทธิพลทางตรงแต่มีอิทธิพล
ทางอ้อมและมีอิทธิพลรวมโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (mat.) ไม่มี
อิทธิพลทางตรงไม่มีอิทธิพลทางอ้อมและไม่มีอิทธิพลรวมปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (mis.) 
มีอิทธิพลทางตรงไม่มีอิทธิพลทางอ้อมและมีอิทธิพลรวมโดยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัย
ด้านงบประมาณ (mon.) ไม่มีอิทธิพลทางตรง ไม่มีอิทธิพลทางอ้อม และไม่มีอิทธิพลรวม  และ
สอดคล้องกับ จินตนา ภิระบรรณ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อความคิดเห็น
การบริการทางการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดเห็นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับ
การบริการทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (2) เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการบริการทางการศึกษา จ าแนกตามข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนการศึกษา และสาขาวิชา พบว่าไม่แตกต่างกัน และ (3) ปัจจัยทางด้าน
การบริหารการจัดการในงานด้านการวางแผนและงานด้านวัสดุ/อุปกรณ์การเรียนมีผลต่อความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสอดคล้องกับ 
มณี ชินณรงค์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า (1) ในภาพรวมคณะวิทยาการจัดการมีปัจจัยการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี 
และพบว่า ในทุกด้านที่ศึกษา คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และด้านการประกันคุณภาพ มีการบริหารจัดการในระดับดีเช่นเดียวกัน (2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารจัดการเรียงระดับความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ ภาวะผู้น า (r = .737) คุณภาพบุคลากร (r = .688) 
คุณภาพเทคโนโลยี (r = .642) ความสามารถของบุคคล (r = .508) ปริมาณเทคโนโลยี (r - .642) 
ค่านิยม (r = .468) วิสัยทัศน์ร่วม (r = .516) การเรียนรู้เป็นทีม (r = .481) งบประมาณ (r = .676) 
ความคิดอย่างเป็นระบบ (r = .499) กรอบความคิด (r = .516) (3) ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ซึ่งประกอบด้วย 
ภาวะผู้น า คุณภาพบุคลากร คุณภาพ เทคโนโลยี ความสามารถของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี และ
ค่านิยมสามารถพยากรณ์การบริหารจัดการได้ร้อยละ 69.70 (R2  =0.697, F = 126.707 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .01) (4) รูปแบบที่น าเสนอประกอบด้วยตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์
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คณะวิทยาการจัดการได้ทั้ง 6 ตัวแปร พร้อมทั้งสอดคล้องกับ วรรณะ บุญมี (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยทางการบริหารที่มีต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับพ้ืนที่ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 68.00 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 อายุเฉลี่ย 48.08 ปี (S.D.= 8.43) 
อายุต่ าสุด 28 ปี อายุสูงสุด 66 ปี สถานภาพสมรส คู่ คิดเป็นร้อยละ 89.00 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 35.00 ต าแหน่งผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
รายได้ 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.00 รายได้เฉลี่ย 15,900.40 บาท (S.D. = 13,257.34) 
ระยะเวลาในการบริหารจัดการกองทุนเฉลี่ย 1.51 ปี (S.D.=1.01) ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับปัจจัย
ทางการบริหารอยู่ในระดับมาก ( X = 3.59, S.D. = 0.58) ระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.72, S.D. = 0.65) ปัจจัยทางการบริหารมีความสัมพันธ์ระดับสูง ทางบวกกับการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (1 = 0.824, p-value < 0.001) และปัจจัยทางการบริหาร ด้านบุคลากร 
และด้านวัสดุอุปกรณ์ สามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษา การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ ด้านบุคลากร  
ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากบุคลากรมีการท างานร่วมกัน
เพื่อให้งานบริการประชาชนออกมามีคุณภาพ รองลงมา คือ ด้านค่านิยมร่วม ผลการวิจัยพบว่า 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
1) ด้านกลยุทธ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ อบต.  
มีการก าหนด วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รองลงมา คือ บุคลากรของ อบต. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์องค์การ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ อบต. มีการก าหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ ตามล าดับ 

2) ด้านโครงสร้างองค์การ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ 
อบต. มีการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานมีความชัดเจน รองลงมา คือ อบต. มีโครงสร้าง  
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องค์กรของท่าน มีความคล่องตัวและรวดเร็วต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ อบต. สามารถรายงานผลงานต่อหัวหน้าได้โดยตรง ตามล าดับ 

3) ด้านระบบการปฏิบัติงาน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ 
อบต. มีระบบทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามแผนและค าอธิบายงาน รองลงมา คือ อบต. มีกระบวนการ
ท างานที่เป็นระบบตั้งแต่มีการวางแผนกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี และการติดตาม
ประเมินผล ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ อบต. มีระบบการประเมินผลงานโดยดูจาก
เกณฑ์ตัวชี้วัดภาระงานของบุคลากร ตามล าดับ 

4) ด้านรูปแบบการบริหาร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการบริหาร รองลงมา คือ 
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ส่งผลให้การท างานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะน าพาองค์การให้มีการพัฒนา
เพ่ือพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตามล าดับ 

5) ด้านบุคลากร โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ บุคลากร 
มีการท างานร่วมกันเพ่ือให้งานบริการประชาชนออกมามีคุณภาพ รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ บุคลากร
มีส่วนร่วมในการจัดหรือปรับปรุงระบบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
ตามล าดับ 

6) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ 
บุคลากรได้รับการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร และความเหมาะสมกับเป้าหมาย
องค์การ รองลงมา คือ บุคลากรใน อบต. มีการจัดบริการประชาชนในด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพซึ่งส่งผล
โดยรวมต่อองค์การ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ บุคลากรใน อบต. มีความรู้ ความช านาญ
ในด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี ตามล าดับ 

7) ด้านค่านิยมร่วม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับหนึ่ง คือ บุคลากร 
มีความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน และประชาชนที่มาใช้บริการสาธารณะที่ อบต. รองลงมา คือ อบต. มีค่านิยม
ในการท างานที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ อบต.  
มีค่านิยมที่ต้องการ พัฒนาองค์การ ท าให้ อบต. ในอ าเภอคลองเขื่อนสามารถที่จะพัฒนาองค์การ
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ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากบุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือต่อ
ผู้ร่วมงาน และประชาชนที่มาใช้บริการสาธารณะที่ อบต. ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสุดท้าย คือ 
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจาก
บุคลากรได้รับการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร และความเหมาะสมกับเป้าหมาย 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ มณี ชินณรงค์ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารจัดการคณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า (1) ในภาพรวม คณะวิทยาการจัดการมีปัจจัย
การบริหารจัดการอยู่ในระดับดี และพบว่า ในทุกด้านที่ศึกษา คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิซาการแก่ชุมชน และด้านการประกันคุณภาพ มีการบริหารจัดการในระดับดี
เช่นเดียวกัน (2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการเรียงระดับความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้  
ภาวะผู้น า (r = .737) คุณภาพบุคลากร (r = .688) คุณภาพเทคโนโลยี (r = .642) ความสามารถ
ของบุคคล (r = .508) ปริมาณเทคโนโลยี (r = .642) ค่านิยม (r = .468) วิสัยทัศน์ร่วม (r = .516) 
การเรียนรู้เป็นทีม (r = .481) งบประมาณ (r = .676) ความคิดอย่างเป็นระบบ (r = .499) กรอบความคิด 
(r = .516) (3) ตัวแปรอิสระทั้ง 6 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า คุณภาพบุคลากร คุณภาพเทคโนโลยี 
ความสามารถของบุคคล ปริมาณเทคโนโลยี และค่านิยมสามารถพยากรณ์การบริหารจัดการได้ร้อยละ 
69.70 (R2  =0.697, F = 126.707 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .01) (4) รูปแบบที่น าเสนอ
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์คณะวิทยาการจัดการได้ทั้ง 6 ตัวแปร  รวมไปถึง
มีความสอดคล้องกับ ดาราพร ไชยสีทา (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า (1) คณะกรรมการฯ สังกัดทั้ง 2 หน่วยกลุ่มงาน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินภายใน โดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นด้วยในด้านการวิจัย คือ (1) จ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่สถาบันสนับสนุนให้จดสิทธิบัตรหรือซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญามีจ านวนน้อย (2) บทความวิจัย
ที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อบุคลากร
มีจ านวนน้อย ส่วนขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีความคิดเห็นด้วย โดยรวม
และเป็นรายด้านอยู่ ในระดับปานกลาง โดยมี ความคิดเห็นด้วยในด้านการปฏิบัติตามแผน 
การเตรียมความพร้อม/การสร้างความเข้าใจ การน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง และการก าหนด
เกณฑ์ตัดสิน คือ (1) การด าเนินงานมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากการรอข้อมูลในการจัดท ารายงาน
จึงท าให้เกิดความล่าช้า (2) มีเพียงบุคลากรบางส่วนได้รับการพัฒนาความรู้และมีทักษะการด าเนินงาน 
(3) ขาดการละเลยการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการจัดท าทุกภาคการศึกษาหรือทุกๆ ปี
การศึกษา (4) เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันไม่ยึดแนวทางตามเติมท าให้ยากต่อ
ความเข้าใจ และ (5) มีระบบกลไกในการระดมแนวคิด ประสบการณ์ที่ เกี่ยวกับหน่วยงาน
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มาประเมินผลหน่วยงาน โดยให้แต่ละคนระบุผลการท างานตามตัวบ่งชี้และตัดสินเทียบกับเกณฑ์ว่า
งานใดอยู่สูงหรือต่ ากว่าเกณฑ์ 2) คณะกรรมการฯ ที่มีสถานภาพ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสรุป คณะกรรมการฯ มีความคิดเห็นว่า การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญด้านงานวิจัยเรื่อง  
จดสิทธิบัตรผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัย และให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
ร่วมกันด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามแผน การก าหนดเกณฑ์ตัดสิน การเตรียมความพร้อม การสร้าง
ความเข้าใจ การน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น พร้อมทั้งมีการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรทุกส่วน มีส่วนร่วม และมีความสอดคล้องกับ จารุพรรณ จันทร์แรม (2552) ศึกษา
เรื่อง การศึกษาผลการด าเนินงานบริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาหลังการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า (1) สภาพการด าเนินงาน
บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังการประกันคุณภาพการศึกษา  
ก. ผู้ให้บริการเห็นว่า การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ท าให้มีการจัดระบบงาน
ที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้ง่าย เพราะมีแบบแผนปฏิบัติงานที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อย่างมีระบบ และมีเอกสารตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน และท าให้เกิดการท างานเป็นทีม 
มีการถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น ข. ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงานบริการของส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาหลังการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการด้านการให้บริการของบุคลากร และด้านอาคารสถานที่
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ และด้านกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติ และมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง อีก 1 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ (2) สภาพปัญหาการด าเนินงาน
บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังการประกันคุณภาพการศึก ษา 
ก. ผู้ให้บริการเห็นว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพในหน่วยงานถึงแม้จะเป็นด้านบวกแต่ยังมีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน คือ ก) ผู้ให้บริการบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ข) ขาดการบริหารจัดการ ด้านสารสนเทศที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
ค ) ขาดความชัดเจนในเรื่องนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ง) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบข้อมูล ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
ข. ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า ปัญหาในการด าเนินงานบริการโดยภาพรวม คือ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตล่าช้า เครื่องคอมพิวเตอร์มีจ านวนจ ากัด และสภาพเก่า ล้าสมัย จึงท าให้ไม่สามารถ
ค้นข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่บริการบางงานบริการไม่เต็มใจ ให้บริการ
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และทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์มีไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ (3) ผู้ใช้บริการที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นว่าผลการด าเนินงานบริการ แตกต่างกันจ านวน 3 ด้าน คือ 
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการ ด้านการให้บริการของบุคลากร 
และด้านกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสรุป ผู้ใช้บริการ
มีความคิดเห็นด้วยโดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพ
ต่างกันมีความคิดเห็นด้วยบางด้านแตกต่างกัน ซึ่งข้อสนเทศที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน
บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2.3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อหาความสามารถในการพยากรณ์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ปัจจัย
ที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการก าหนดนโยบาย (x2) ด้านค้นหาปัญหา
และสาเหตุของปัญหา (x1) ด้านติดตามและประเมินผล (x4) และด้านการบริหารด าเนินงาน (x3) 
ตามล าดับ ส่งผลทางบวกต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ในภาพรวม พบว่า การมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้ร้อยละ 44.2 มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est) เท่ากับ .24068  สามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณไ์ด้ดังนี้ 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ ดังนี้ 
y ́  =  .999+.217 X1+.248 X2+.083 X3+.177 X4 

สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
z  ́ =  .266 X1+.320 X2+.093 X3+.213 X4 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ด้านการบริหารด าเนินงาน ควรมีการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบจากหน่วยงาน

ราชการเอกชนต่างๆ มาแจ้งให้กับประชาชนทราบ ควรมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความส านึกและร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบล ควรมีการประสานงานและ
ด าเนินงานเกี่ยวกับหน่วยราชการ องค์การและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ในอันที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล  

2) ด้านติดตามและประเมินผล ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาที่ประสบโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบล ควรส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการต่างๆ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ควรมีการติดตามพัฒนาและประเมินผลองค์การบริหารส่วนต าบลทุกข้ันตอน 

3) ด้านการก าหนดนโยบาย ควรน าผลเสนอแนะจากการประชุมประชาคมไปจัดท า
แผนนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล ควรจัดท าแผนพัฒนากับประชาชนในหมู่บ้านของชุมชน
และองค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้น ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
แผน นโยบาย โครงการกับองค์การหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น  

4) ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ควรส่งเสริมให้บุคลากรใน อบต. มีความรู้ 
ความช านาญในด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น ควรสนับสนุนให้บุคลากรใน อบต. 
มีการจัดบริการประชาชนในด้านต่างๆ อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน  

5) ด้านกลยุทธ์ อบต. ควรมีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์องค์การ อบต. ควรมีความชัดเจนของการแปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการ อบต. ควรมีความชัดเจนในการถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทาง/เป้าหมาย  

6) ด้านโครงสร้าง อบต. ควรรายงานผลงานต่อหัวหน้าได้โดยตรง ควรมีการมอบหมาย
ภารกิจให้บุคลากรอย่างชัดเจน และควรมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เพ่ือความคล่องตัวและรวดเร็วต่อ
การด าเนินงาน  

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อ

การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
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2) ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่ งผลต่อการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศในระดับอ าเภอเพ่ือเปรียบเทียบกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3) ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับความรู้และทัศนคติการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน 

4) ควรส ารวจการเข้าถึงของประชาชนในการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  
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รายการอ้างอิง 
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครื่องมือเพือ่การวิจัย 
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 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. ดร.กานต์ เสกขุนทด ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. ดร.อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. ดร.ธนบดี ฐานะชาลา ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

4. ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวุฒิ อนุสรณ์นรการ   อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
 

ล าดับที่ ชื่อต าบล สถานที่ตั้ง 
1. ต ำบลก้อนแก้ว  ต ำบลก้อนแก้ว อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. ต ำบลคลองเขื่อน  ต ำบลคลองเขื่อน อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
3. ต ำบลบำงเล่ำ ต ำบลบำงเล่ำ อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
4. ต ำบลบำงโรง  ต ำบลบำงโรง อ ำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
5. ต ำบลบำงตลำด  ต ำบลบำงตลำด อ ำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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ภาคผนวก ค  
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

130 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การ 

เพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
*************************************************************** 

ค าชี้แจง 
  1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานขององค์การเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  2. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในอ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. ค าตอบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ
องค์การเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้
ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามสภาพที่แท้จริง 
  4. ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามฉบับนี้จะถือเป็นความลับโดยผู้วิจัยจะน าเสนอเป็นภาพรวม ไม่มี
ผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใดทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ด้วยความต้ังใจจริง 
 
 
              (นายฉัตรชัย กตัญญสูตร) 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายถูก  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่านมากที่สุด 
  
 1. เพศ  
   1) ชาย     2) หญิง  
 2. อายุ 
   1) 18-25 ปี    2) 26-35 ปี 
   3) 36-45 ปี    4) 46-60 ปี   
   5) 61 ปีขึ้นไป 
 3. ระดับการศึกษา 
   1) ระดับประถมศึกษา   2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  4) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   5) ปริญญาตรีขึ้นไป    6) อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 
 4. อาชีพ 
   1) เกษตรกรรม             2) ค้าขายหรือประกอบอาชีพส่วนตัว 
   3) รับจ้างทั่วไป    4) ข้าราชการ 
   5) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 5. รายได้ 
   1) ไม่เกิน 10,000 บาท   2) 10,001 – 20,000 บาท/เดือน 
   3) 20,001 – 30,000 บาท/เดือน  4) 30,00 บาท/เดือนขึ้นไป 
 6. การสังกัดองค์กรชุมชน 
   1) อสม.     2) กลุ่มแม่บ้าน 
   3) อปพร.     4) กลุ่มเกษตรกร 
   5) ต ารวจบ้าน    6) กลุ่มเยาวชน 
   7) อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................  
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ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การ 
เพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและตอบแบบสอบถามทุกข้อเพ่ือประโยชน์
ในการประมวลผล ระดับคะแนนและมาตรวัด 
   ระดับ 5 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในระดับมากที่สุด  
  ระดับ 4 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในระดับมาก  
  ระดับ 3 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง  
   ระดับ 2 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในระดับน้อย  
   ระดับ 1 หมายถึง ท่านมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สดุ 
 

ข้อที่ การมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา      

1. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความเดือดร้อนของ
ประชาชนในชุมชนเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหา 

     

3. ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

     

4. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

     

5. ท่านมีส่วนร่วม รวบรวมปัญหาของชุมชน เสนอที่ประชุม
กรรมการประชาคม เพ่ือเสนอขอความช่วยเหลือกับหน่วยงาน
ราชการ 

     

 2. ด้านการก าหนดนโยบาย      
6. ท่านมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนากับประชาชนในหมู่บ้าน 

ของชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล 
     

7. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจการจัด
กิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     

8. ท่านมีส่วนร่วมตกลงก าหนดแผน นโยบาย โครงการกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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ข้อที่ การมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
9. ท่านมีส่วนร่วมน าเสนอแนะจากการประชุมประชาคม 

ไปจัดท าแผน นโยบาย ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     

10. ท่านมีส่วนร่วมรับทราบนโยบายแผนงานและการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     

 3. ด้านการบริหารด าเนินงาน      
11. ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ 

ที่เหมาะสมแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
     

12. ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานและด าเนินงานเกี่ยวกับ 
หน่วยราชการ องค์การและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ในอันที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

     

13. ท่านมีส่วนร่วมในการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบจาก
หน่วยงานราชการเอกชนต่างๆ มาแจ้งให้กับประชาชนทราบ 

     

14. ท่านมสี่วนร่วมในการสละทรัพย์สินส่วนตัวเพ่ือช่วยพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     

15. ท่านมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความส านึกและร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

     

 4. ด้านการติดตามและประเมินผล      
16. ท่านมีส่วนร่วมติดตามพัฒนาและประเมินผลองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
     

17. ท่านได้เคยมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนประชาคมในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     

18. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการต่างๆ ปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จตามแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

     

19. ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการตรวจสอบปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามแผน 

     

20. ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหา 
ที่ประสบโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การเพ่ือความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอ
คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
ค าชี้แจง  ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปนี้และใส่เครื่องหมาย  ในช่องทางที่ตรงกับความคิดเห็น   
  ของท่านอย่างแท้จริง เพียงข้อละ 1 ค าตอบ เท่านั้น 

  ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมากท่ีสดุ  
  ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับมาก  
  ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับปานกลาง  
   ระดับ 2 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอ้ย  
   ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับนอ้ยที่สดุ 
 

ข้อที่ การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy)      

1. อบต.มีการก าหนด วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน      
2. บุคลากรของ อบต. มีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์และยุทธ์

ศาสตร์องค์การ 
     

3. อบต.มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
องค์การ 

     

4. อบต. มีความชัดเจนในการถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทาง/เป้าหมาย      

5. อบต. มีความชัดเจนของการ แปลงแผนกลยุทธ์มาเป็นแผนงาน/
โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

     

 2. ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure)      

6. อบต.มกีารจัดแบ่งอ านาจ หน้าที่ของหน่วยงานมีความชัดเจน      

7. อบต.มีการมอบหมายภารกิจให้บุคลากรอย่างชัดเจน       

8. อบต.มีการจัดกลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์ 

     

9. อบต.สามารถรายงานผลงานต่อหัวหน้าได้ โดยตรง      

10. อบต. มีโครงสร้างองค์กรของท่าน มีความคล่องตัวและรวดเร็ว 
ต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
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ข้อที่ การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (Systems)      

11. อบต. มีระบบทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามแผนและค าอธิบายงาน       
12. อบต. มีระบบงานต่างๆ ทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์      
13. อบต. มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบตั้งแต่มีการวางแผน 

กลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี และการติดตาม
ประเมินผล 

     

14. อบต. มีระบบการประเมินผลงานโดยดูจากเกณฑ์ตัวชี้วัด 
ภาระ งานของบุคลากร 

     

15. อบต. มีระบบการจัดการ ความรู้ในองค์การ เช่น การจัดเวที 
แลกเปลี่ยนความรู้ การเชิญวิทยากรมา บรรยายความรู้ 

     

 4. ด้านรูปแบบการบริหารงาน (Style)      
16. ผู้บริหารของ อบต. มีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน เพ่ือน าพา

องค์การไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง 
     

17. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว ส่งผลให้
การท างาน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

     

18. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นทางการบริหาร 

     

19. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะน าพาองค์การให้มีการพัฒนาเพ่ือพร้อม 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

     

20. ผู้บริหารมีส่วนช่วยในเรื่องการให้ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษา
ในการด าเนินงานพัฒนาการบริหารงานเพ่ือความเป็นเลิศ 

     

 5. ด้านบุคลากร (Staff)      
21. บุคลากรในองค์การมีความรู้ความสามารถ ท าให้องค์การได้รับ

รางวัลต่างๆ มากมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ 
ขององค์การ 

     

22. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย      
23. บุคลากรมีการท างานร่วมกันเพ่ือให้งานบริการประชาชนออกมา

มีคุณภาพ 
     

24. บุคลากรมีส่วนร่วม ตัดสินใจในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารงานของ อบต. 
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ข้อที่ การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
25. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดหรือปรับปรุงระบบการด าเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

     

 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills)      
26. บุคลากรได้รับการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร 

และความเหมาะสมกับเป้าหมายองค์การ 
     

27. บุคลากรใน อบต. มีความรู้ ความช านาญในด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี  

     

28. บุคลากรใน อบต. มีการจัดบริการประชาชนในด้านต่างๆ อย่างมี
คุณภาพซึ่งส่งผลโดยรวมต่อองค์การ 

     

29. 
 

บุคลากรมีส่วนร่วมในการ รายงานผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

     

30. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ติดตามผลการด าเนินงาน ของ อบต.      
 7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values)      

31. อบต. มีการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาของบุคลากร 
ต่อ องค์การ 

     

32. อบต. มีค่านิยมที่ต้องการ ให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง เรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  

     

33. อบต. มีค่านิยมที่ต้องการพัฒนาองค์การ ท าให้ อบต. ในอ าเภอ
คลองเขื่อนสามารถท่ีจะพัฒนาองค์การให้เข้ากับการ เปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นได้ 

     

34. อบต. มีค่านิยมในการท างานทีมุ่ง่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม      
35. บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน และประชาชนที่มาใช้

บริการสาธารณะที่ อบต. 
     

ขอขอบคุณท่านที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม IOC 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Ltem Objective Congruence : IOC) 

เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การเพ่ือความเป็นเลิศของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

************************ 
เกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 

ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน  0  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
ให้คะแนน - 1 แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

น าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

สูตร   IOC =
∑𝑅

Ν
 

∑𝑅       แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากเนื้อหาทั้งหมด 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อค าถามนั้นใช้ได้ 
 ค่า IOC ที่ค านวณได้ต่ ากว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นถูกตัดออกไป หรือต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดี 

 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานขององค์การเพื่อความเป็นเลิศ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

การมีส่วนร่วม  
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. ด้านค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

ในชุมชนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

1.2 ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและความเดือดร้อน
ของประชาชนในชุมชนเพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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การมีส่วนร่วม  
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1.3 ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงาน
เอกชนต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือศึกษาปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 -1 +1 +1 -1 3 0.6 ใช้ได้ 

1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

1.5 ท่านมีส่วนร่วม รวบรวมปัญหาของชุมชน  
เสนอที่ประชุมกรรมการประชาคม เพื่อเสนอ 
ขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. ด้านการก าหนดนโยบาย 
2.1 ท่านมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนากับประชาชน 

ในหมู่บ้านของชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2.2 ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ
การจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

+1 -1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

2.3 ท่านมีส่วนร่วมตกลงก าหนดแผน นโยบาย โครงการ
กับองค์การหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 -1 4 0.8 ใช้ได้ 

2.4 ท่านมีส่วนร่วมน าเสนอแนะจากการประชุมประชาคม
ไปจัดท าแผน นโยบาย ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

2.5 ท่านมีส่วนร่วมรับทราบนโยบายแผนงานและการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3. ด้านการบริหารด าเนินงาน 
3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทาง

ปฏิบัติที่เหมาะสมแก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3.2 ท่านมีส่วนร่วมในการประสานงานและด าเนินงาน
เกี่ยวกับหน่วยราชการ องค์การและหน่วยงาน
เอกชนต่างๆ ในอันที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 -1 4 0.8 ใช้ได้ 

3.3 ท่านมีส่วนร่วมในการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบ
จากหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆ มาแจ้งให้กับ
ประชาชนทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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การมีส่วนร่วม  
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

3.4 ท่านมีส่วนร่วมในการสละทรัพย์สินส่วนตัวเพ่ือช่วย
พัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3.5 ท่านมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์และส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความส านึกและร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. ด้านการติดตามและประเมินผล 
4.1 ท่านมีส่วนร่วมติดตามพัฒนาและประเมินผลองค์การ

บริหารส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 -1 4 0.8 ใช้ได้ 

4.2 ท่านได้เคยมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนประชาคม 
ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

+1 -1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการต่างๆ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4.4 ท่านมีส่วนร่วมในการควบคุมการตรวจสอบ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผน 

+1 -1 +1 +1 0 3 0.6 ใช้ได้ 

4.5 ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร้องทุกข์
เกี่ยวกับปัญหาที่ประสบโดยตรงกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

141 

การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ  
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 
1.1 อบต.มีการก าหนด วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

1.2 บุคลากรของ อบต. มีส่วนร่วมในการก าหนด 
วิสัยทัศน์และยุทธ์ศาสตร์องค์การ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

1.3 อบต.มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

1.4 อบต. มีความชัดเจนในการถ่ายทอดนโยบาย/
ทิศทาง/เป้าหมาย 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

1.5 อบต. มีความชัดเจนของการ แปลงแผนกลยุทธ์ 
มาเป็นแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ 

+1 -1 +1 +1 0 3 0.6 ใช้ได้ 

2. ด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) 
2.1 อบต. มีการจัดแบ่งอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

มีความชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

2.2 อบต. มีการมอบหมายภารกิจให้บุคลากรอย่างชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2.3 อบต. มีการจัดกลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

2.4 อบต. สามารถรายงานผลงานต่อหัวหน้าได้โดยตรง +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

2.5 อบต. มีโครงสร้างองค์กรของท่าน มีความคล่องตัว
และรวดเร็วต่อการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหาร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3. ด้านระบบการปฏิบัติงาน (Systems) 
3.1 อบต.มีระบบทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามแผนและ

ค าอธิบายงาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3.2 อบต. มีระบบงานต่างๆ ทีส่อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3.3 อบต. มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบตั้งแต่ 
มีการวางแผนกลยุทธ์การจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี 
และการติดตามประเมินผล 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
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การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ  
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

3.4 อบต. มีระบบการประเมินผลงานโดยดูจากเกณฑ์
ตัวชี้วัดภาระ งานของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

3.5 อบต. มีระบบการจัดการ ความรู้ในองค์การ เช่น  
การจัดเวที แลกเปลี่ยนความรู้ การเชิญวิทยากร 
มาบรรยายความรู้ 

+1 -1 +1 +1 +1 4 0.8 ใช้ได้ 

4. ด้านรูปแบบการบริหารงาน (Style) 
4.1 ผู้บริหารของ อบต. มีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน 

เพ่ือน าพาองค์การไปสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

4.2 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีการตัดสินใจ 
ที่รวดเร็ว ส่งผลให้การท างาน เป็นไปด้วย 
ความรวดเร็ว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4.3 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นทางการบริหาร 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

4.4 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่จะน าพาองค์การให้มีการพัฒนา
เพ่ือพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4.5 ผู้บริหารมีส่วนช่วยในเรื่องการให้ข้อเสนอแนะและ 
ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานพัฒนาการบริหารงาน
เพ่ือความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

5. ด้านบุคลากร (Staff) 
5.1 บุคลากรในองค์การมีความรู้ความสามารถ ท าให้

องค์การได้รับรางวัลต่างๆ มากมายซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ ขององค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.3 บุคลากรมีการท างานร่วมกันเพ่ือให้งานบริการ
ประชาชนออกมามีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5.4 บุคลากรมีส่วนร่วม ตัดสินใจในการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานของ อบต. 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

5.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดหรือปรับปรุงระบบ 
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 
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การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ  
ระดับความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญ คนที่ รวม 
ค่า 
IOC 

สรุป 
1 2 3 4 5 

6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) 
6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการ

ของบุคลากร และความเหมาะสมกับเป้าหมาย
องค์การ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

6.2 บุคลากรใน อบต. มีความรู้ ความช านาญในด้าน 
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6.3 บุคลากรใน อบต. มีการจัดบริการประชาชนในด้าน
ต่างๆ อย่างมีคุณภาพซึ่งส่งผลโดยรวมต่อองค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6.4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการรายงานผลการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานได้เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

6.5 บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงาน 
ของ อบต. 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

7. ด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) 
7.1 อบต. มีการสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาของ

บุคลากรต่อองค์การ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

7.2 อบต. มีค่านิยมที่ต้องการให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตนเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

7.3 อบต. มีค่านิยมที่ต้องการพัฒนาองค์การ ท าให้ อบต.
ในอ าเภอคลองเขื่อนสามารถที่จะพัฒนาองค์การ 
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

7.4 อบต. มีค่านิยมในการท างานที่มุ่งเน้น 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

7.5 บุคลากรมีความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ร่วมงาน และประชาชน
ที่มาใช้บริการสาธารณะที่ อบต. 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.8 ใช้ได้ 

 

หมายเหตุ ค่า IOC ที่รับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 47.4/55 = 0.86 (ใช้ได้)  
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นายฉัตรชัย กตัญญสูตร 
วันเดือนปีเกิด 23 สิงหาคม 2509 
สถานที่เกิด อ.คลองเขื่อน  จ.ฉะเชิงเทรา 
ที่อยู่ 12/2 หมู่3 ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า 
สถานที่ท างาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า จ.ฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 
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