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อาจารยท่ีปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารยพิเศษ ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก 

 สารนิพนธนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพ่ือเปรียบเทียบการ

มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราชจําแนกตามเพศ อาชีพ และระยะเวลาท่ีพักอาศัย 3) เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะแนว

ทางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 342 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก การ

ทดสอบคา T-testและ F-test (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จะทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน  

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการวางแผน

และพัฒนา รองลงมาไดแก ดานการดําเนินการพัฒนาและดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ดานการ

ประเมินผลและพัฒนา ตามลําดับ 

 2) พบวา ประชาชนท่ีมี อาชีพ ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สวนนอกนั้นไมพบความแตกตาง 



 

 สรุป ขอเสนอแนะท้ัง 3 ดาน ดังนี้ 

 1.ดานการวางแผนและพัฒนา 

 1.1) ประเด็นปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนา ไดแกขอท่ีวา

ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล ทําใหการพัฒนาทองถ่ินไม

สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

 1.2) ประเด็นแนวทางแกไขมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนาไดแกขอ

ท่ีวา เทศบาลสมควรจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลทุกครัง้ 

 2.ดานการดําเนินการพัฒนา 

 2.1) ประเด็นปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการดําเนินการพัฒนา ไดแกขอท่ีวา 

ประชาชนในทองถ่ินไมคอนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา 

 2.2) ประเด็นแนวทางแกไขมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการดําเนินการพัฒนา ไดแกขอ

ท่ีวา ควรชักชวน ชวนชี้แนะใหประชาชนในทองถ่ินเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการพัฒนา 

 3.ดานการวางแผนและพัฒนา 

 3.1) ประเด็นปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนา ไดแกขอท่ีวา 

ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลทําใหการพัฒนาทองถ่ินไม

สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

 3.2) ประเด็นแนวทางแกไขมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนา ไดแก

ขอท่ีวา เทศบาลควรจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลทุกครั้ง 

คําศัพทเฉพาะ : การมีสวนรวม, ประชาชน, การพัฒนาทองถิ่น 
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 1) to study the level of people participation in local development of 

Kuntun subdistrict, Phipun district, Nakhon Si Thammarat province 2) to compare the 

people's participation in local development of the district 3) To study the guideline 

for participation in the project. Each tea in the local development of the municipality 

Kathun district Phipun province The samples used in this study were 342 people 

living in Tambon Kuntun, Phipun District, Nakhon Si Thammarat Province. The data 

collection instruments were questionnaires used for data analysis, frequency, 

Percentage mean () standard deviation (SD), and inference or reference statistics are 

T-test and F-test (One-Way ANOVA) The difference was statistically significant The 

LSD (Least Significant Difference) 

 The research found that 

 1) Public participation in local development of Kuntun subdistrict, Phipun 

district, Nakhon Si Thammarat province. Considering each side by the order of 

average to the least. The most average areas are planning and development. 

Secondary The least developed and least developed areas are evaluation and 

development. 

 2) It was found that people with different occupations participated in the 

local development of Kuntun sub-district, Phipun district, Nakhon Si Thammarat 

province at 0.05 level. 



ข 
 

 The two recommendations are as follows. 

 1. The most recommended issues are planning and development. The fact 

that the people are not involved in the local development plan of the municipality. 

Local development does not meet the needs of the people. 

 2. The most recommended solution is the planning and development. The 

municipality should set up a community forum to mobilize people's thoughts on 

local development planning. 

Keywords : People’Participation ,Development 
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ดําเนินการพัฒนา...................................................................................... 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีรัฐบาล ทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุนและสรางโอกาส

ใหประชาชนในชุมชน ท้ังในรูปสวนบุคคล หรือกลุมคน ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือให

บรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว 

 เปนท่ียอมรับกันวา การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนเปาหมายสําคัญในสังคมสมัยใหม

โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงมักยึดหลักการของประชาชนโดย

ประชาชนและเพ่ือประชาชน ดวยหลักการเชนนี้ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินจึง

ถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

 การพัฒนาทองถ่ินท่ีแทจริง คือ การพัฒนาตามเจตนารมณของประชาชน หรือการพัฒนา

แบบการมีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน แตในอดีตการดําเนินงาน

ขององคการทองถ่ินสวนใหญท่ีอาศัยกฎหมายและระเบียบ ซ่ึงเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการพัฒนานอยมาก ลักษณะของการดําเนินการเปนแบบสั่งการจากขางบน ทําใหการแกปญหา

หรือการพัฒนาไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินเริ่มปรากฏชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 282 บัญญัติ

วารัฐจะตองใหความอิสระแกทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชน

ในทองถ่ิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับท่ี 8-10 ก็ไดเนนใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทุกดาน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนิติธรรม (2540, หนา 18) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณในการปฏิรูปการเมือง

โดยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะการสงเสริมการมีสวนรวมในการ

ปกครองท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินถึงการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพ่ิมข้ึนในปจจุบันการเมือง

และการปกครองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินนั้นมีปญหาสําคัญประการหนึ่งคือ การมีสวนรวมของ

ประชาชนยังอยูในวงจํากัด ประชาชนในฐานะพลเมืองของประเทศมีสวนรวมในระดับต่ํา ไมมีสวนรวม

ในการตัดสินใจในการบริหารท้ังในระดับชาติและในระดับทองถ่ิน 

 บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระบุไวใน

มาตรา 78 รัฐจะตองกระจายอํานาจใหทองถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถ่ินไดเอง พัฒนา

เศรษฐกิจทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศ



ในทองถ่ินใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศรวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมใหเปนองคกร

ปกครอง ทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น บทบัญญัติดังกลาว 

ถูกกําหนดใหเปนแนวทางท่ีรัฐจะดําเนินการกระจายอํานาจการปกครอง ไปสูทองถ่ินเพ่ือใหประชาชน

ในทองถ่ินไดมีสวนในการปกครอง หรือดูแลทองถ่ินของตนเองไดมากข้ึน ซ่ึงจะมีผลตามมาคือ การ

แบงเบาภาระของสวนกลาง และทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนองตอบความตองการของ

ประชาชนมากข้ึน รัฐธรรมนูญปพุทธศักราช 2532 ท่ีถือวาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ซ่ึงเกิด

จากการเคลื่อนไหวผลักดันของ”ภาคประชาชน”ทําใหเกิดความอิสระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เชนในมาตรา 282 แหงรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนมาตราแรกของบทบัญญัติ ในหมวดการปกครองสวน

ทองถ่ิน ไดบัญญัติถึงหลักสําคัญในการปกครองสวนทองถ่ินไววารัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ิน

ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนไดมีสวนในการปกครองหรือดูแล

ทองถ่ินของตนเองไดมากข้ึน รวมท้ังกําหนดใหองคกรสวนทองถ่ินมีความอิสระในการกําหนดนโยบาย

การปกครอง การบริหารบุคคล การเงินการคลังและมีหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะขณะเดียวกัน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบหรือการบริหารจัดหารบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช 

2542 ยังไดกําหนดนโยบายและวางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการจัดระบบบริหารกิจการ

บานเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักกฏหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ใหสังคมสามารถสรางการมีสวนรวมและรับผิดชอบในระบบบริหารกิจการ ดวยการเปดเผยขอมูล

ขาวสาร การจัดการปกครองสวนทองถ่ินปจจุบันมี 5 รูปแบบ คือ เทศบาล องคกรบริหารสวนตําบล 

(อบต.) องคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) กรุงเทพมาหานครและเมืองพัทยา การมีสวนรวมถือวาเปน

หัวใจของการบริการจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขาดไมได เหตุผลประการแรกคือ 

การปกครองสวนทองถ่ินอยูบนพ้ืนฐานความคิดของประชาธิปไตยทองถ่ินและการปกครองตนเอง

(Local Self-Government) ท่ีใหความสําคัญกับประชาธิปไตยทางตรง ประชาชนเขามาดําเนิน

กิจกรรมของชุมชนดวยตนเอง ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนท้ังการรวมคิด รวมทํา 

รวมตรวจสอบ จึงถือไดวาเปนหลักการพ้ืนฐานของการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี และภารกิจตามกฎหมาย และดําเนินการให

เปนไปตามเจตนารมณเพ่ือ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปนการพัฒนา คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนในดานตาง ๆ การพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน ประชาชน

มีความตื่นตัวในดานการมีสวนรวม ในดานกิจกรรมทองถ่ินมากข้ึนทําใหประชาชนมีสวนรวมในการ

กําหนดนโยบายบริหารทองถ่ินของตน เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร เขามา

ควบคุมการบริหารงานขององคกรในระดับทองถ่ินมากข้ึน 

 การดําเนินงานพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาเทศบาล จึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะ

ชวยสนับสนุนเทศบาลในการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ิน เพ่ือนําไปสูการ



กําหนดจุดหมายในการพัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมาย

อยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหการกําหนดแผนงานโครงการของเทศบาล มีทิศทางท่ีสอดคลองและ

ประสานสนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึงนอกจากจะทําใหปญหาและความตองการไดรับการ

ตอบสนองอยางเหมสะสมแลว ยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และยังเปน

การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคใน

อนาคต วามีการพัฒนาตามแผนงาน โครงการนั้น ๆ จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส

พรอมท่ีจะใหมีการตรวจสอบจากประชาชนได จึงถือไดวาการวางแผนเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายโดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม เพ่ือใหทองถ่ินแตละแหง

สามารถวางแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพคุมคา 

 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินตามแผนเทศบาลตําบล ยังมีปญหาความ

เพิกเฉยในสิทธิและหนาท่ีของประชาชนในทองถ่ินเพราะประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน

ในระดับต่ํามากเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีการปกครองท่ีเขมแข็ง จากการท่ีประชาชนไมสนใจตอการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน อาจทําใหการจัดบริการสาธารณะไมตรงกับปญหาและความตองการของชุมชน สภาพ

ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากมาย แตคงเปนการยากท่ีจะดําเนินการแกไข

ไดทุกดานเนื่องจากขอจํากัดในปจจัยทางการบริหาร เชน งบประมาณไมเพียงพอ บุคลากรและวัสดุ

อุปกรณของทองถ่ินมีจํากัด ดังนั้นการจัดทําแผนพัฒนา จึงจําเปนจะตองคัดเลือกจัดลําดับความสําคัญ

ของปญหา เพ่ือจะทราบวาจะดําเนินการแกไขปญหากอนหลังในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนองคกรในระดับทองถ่ินท่ีมี

อํานาจหนาท่ี และมีภารกิจหลัก คือ การบริหาร การพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือดูแล และบริการประชาชนให

ไดรับความสะดวกสบาย ในดานปจจัยพ้ืนฐาน และสงผลไปถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยยึด

หลักการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน และสามารถแกไขปญหาทองถ่ินได 

ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด การพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูนท่ีผานมา 

ผูบริหารทองถ่ินไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

จึงเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการของการพัฒนามากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปน

ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย การวางแผนในการพัฒนา การตรวจสอบการใชอํานาจในการบริหาร 

แตท้ังนี้จากผลการสํารวจการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคมทําใหทราบวา การพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน ยังคงประสบปญหาเก่ียวกับ การพัฒนาทองถ่ิน เปนตน 

วามีประชาชนเพียงบางสวนท่ีสนใจในกิจกรรมและการพัฒนาของเทศบาลตําบล และบางสวนไมมี

สวนรวม และเม่ือมีการปฏิบัติในข้ันตอนการดําเนินการพัฒนา หรือการพัฒนาดําเนินการเรียบรอย

แลวจึงทําใหเกิดปญหาตามมาจากประชาชนในทองถ่ิน เชน การตอตาน การรองเรียน เกิดขอพิพาท



ระหวางประชาชนในทองถ่ิน และระหวางประชาชนกับเทศบาลตําบล หรือหนวยงานของรัฐอ่ืนใน

ทองถ่ิน 

 ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินวา

สามารถแกไขปญหา และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินได จะทําใหการ

พัฒนาทองถ่ินประสบผลสําเร็จ บรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญท่ีมุงเนนการ

กระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหเกิดแรงจูงใจและมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัยเรื่องการ 

มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือท่ีจะนําผลท่ีไดจากการวิจัย เสนอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือเปนแนวทางในการ

พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชจําแนกตาม เพศ อาชีพ และระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

 1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

 1.3.1 ประชาชนท่ีมี เพศ แตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะ

ทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีแตกตางกัน 

 1.3.2 ประชาชนท่ีมี อาชีพ แตกตางกันมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะ

ทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีแตกตางกัน 

 1.3.3 ประชาชนท่ีมี ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย แตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีแตกตางกัน 

  



1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 2,378 ครอบครัว สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ 

(วันท่ี 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561) 

 1.4.2 ดานเนื้อหา 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ดาน คือ 

  - ดานการวางแผนและพัฒนา 

  - ดานการดําเนินการพัฒนา 

  - ดานการประเมินผลการพัฒนา 

 1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีวิจัย 

  ไดแก เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1.4.4 ดานระยะเวลาในการวิจัย 

  ตั้งแตวันท่ี 5 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เปนระยะเวลา 

6 เดือน 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 ทําใหทราบระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1.5.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชจําแนกตาม เพศ อาชีพ และ 

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

 1.5.3 ทําใหทราบขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1.5.4 สามารถนําผลการวิจัยเสนอตอหนวยงานทองถ่ิน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาใหประชาชน

เขาไปมีสวนรวมในกิจการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

  



1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

 การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการใหประชาชนมามีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน

หรือกิจกรรมพัฒนารวมคิดรวมตัดสินใจแกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค ความรูและ

ความชํานาญ และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น หมายถึงกระบวนการใหประชาชนมามีสวนรวม

ในการดําเนินงานพัฒนา รวมคิดรวมตัดสินใจแกปญหาของตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรค ความรู

และความชํานาญ และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ โดย

พ้ืนฐานแลว การมีสวนรวมหมายถึง การปลดปลอยประชาชนใหหลุดพนจากการเปนเพียงผูรับผลจาก

การพัฒนา และใหกลายเปนผูกระทํา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนามี 3 ดาน ดังนี้ 

 ดานการมีสวนรวมในข้ันการวางแผนพัฒนาเปนข้ันตอนท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมใน

การประชุมทองถ่ินเพ่ือการวางแผน เพ่ือการวิเคราะหปญหา การกําหนดนโยบาย กําหนด

วัตถุประสงคของโครงการการพัฒนา กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนด

ทรัพยากรท่ีจะใชในการพัฒนา 

 ดานการมีสวนรวมในข้ันดําเนินการพัฒนาเปนข้ันตอนท่ีประชาชนเขารวมเปนสมาชิก

หรือกรรมการของชุมชน การติดตอประสานงานและการขอรับความชวยเหลือจากองคกรท้ังในและ

นอกชุมชน การเขารวมในการบริหารกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือสวนรวม เชน 

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการพัฒนา การใชแรงงานในการพัฒนาในกิจกรรมตาง ๆ ของทองถ่ิน 

 ดานการมีสวนรวมในข้ันประเมินผลการพัฒนา เปนข้ันตอนท่ีประชาชนเขารวมติดตาม

และประเมินผลเปนระยะวาการพัฒนา การดําเนินงาน กิจกรรมโครงการ แผนงานดานการพัฒนา

ทองถ่ินนั้นเปนไปตามแผนพัฒนา สําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด เปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว

หรือไม ตลอดจนประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ

พัฒนา และประชาชนสามารถเขามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณการพัฒนาทองถ่ินได 

 ผูแทนครอบครัวหมายถึง บุคคลซ่ึงเปนสมาชิกอาศัยในครัวเรือนท่ีเปนประชากรกลุม

ตัวอยางท่ีอาศัยในเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีแบบแผน 

และทิศทางเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น หมายถึง การแสดงออกทางกาย วาจาทางตรงและ

ทางออมตอการเขามารวมในการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญกาวหนา 



 เทศบาล หมายถึง ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกะทูน หมายถึง 

การเขามามีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธฉบับนี้ แบงออกเปน 1) เพศ

ชาย 2) เพศหญิง 

 อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับสารนิพนธฉบับนี้ แบงออกเปน 4 

อาชีพคือ 1) อาชีพขาราชการ 2) อาชีพธุรกิจสวนตัว 3) อาชีพเกษตรกร 4) อาชีพอ่ืน ๆ 

 ระยะเวลาท่ีพักอาศัย หมายถึง ระยะเวลาท่ีผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูในครัวเรือน 

กลุมตัวอยางสําหรับสารนิพนธฉบับนี้ อาศัยอยูขณะตอบแบบสอบถาม 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของซ่ึงสามารถนํามาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 

 2.1 ทฤษฎเีก่ียวกับการมีสวนรวม 

 2.2 แนวคิดการมีสวนรวม 

 2.3 แนวคิดการพัฒนาทองถ่ิน 

 2.4 แนวคิดเก่ียวกับเทศบาล 

 2.5 สภาพพ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย 

 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม 

 แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวมผูวิจัยมุงจะกลาวถึง ความหมาย ลักษณะของการมีสวนรวม 

รูปแบบการมีสวนรวม และวิธีการจัดการมีสวนรวมในการพัฒนา ดังนี้ 

 2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

 นักวิชาการไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไวดังนี้ 

 พัฒน บุญรัตนพันธ (2527, หนา 129) ใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง 

การรวมวางแผนโครงการการเสียสละกําลังแรงงาน วัสดุ กําลังเงิน หรือทรัพยากรใดท่ีมีอยูในชนบท 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2539, หนา 642-643) ไดกลาวถึง ทฤษฎีการมีสวนรวมหรือภาวะผู

ตามไววา ทฤษฎีนี้ไดรับความสนใจจากนักวิชาการสวนใหญเนื่องจากนักวิชาการคิดวาหากองคการมี

ภาวะผูนําท่ีดี ก็พลอยมีภาวะผูตามท่ีดีไปดวย เปนการมองคอนขางแคบ เปนการมองปรากฎการณ

เพียงดานเดียวแลว การท่ีนักวิชาการในความสําคัญแกการมีสวนรวมหรือภาวะผูตามนอยนั้น พอสรุป

สาเหตุไดหลายประการดวยกัน คือ ประการแรก นักวิชาการบางคนอาจจะไมแนใจวาองคกรมี

ความจําเปนมากนอยเพียงใดท่ีจะตองใหผูตามเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ประการท่ีสอง ผูคนยัง

ไมแนใจวาวัตถุประสงคของการยอมใหผูตามเขามามีสวนรวมคืออะไรแน  ประการท่ีสาม หากผูนํา

ยอมใหผูตามเขามามีสวนรวมแลว ผูตามควรจะเขาไปมีสวนรวมมากนอยเพียงใด และลักษณะของ

การเขาไปมีสวนรวม เชนนั้นสะทอนใหเห็นถึงลักษณะความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามอยางไรก็



ตามทฤษฎีการมีสวนรวมท่ีมีอยูมากมายหลายทฤษฎีดวยกัน สามารถแบงเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ

ทฤษฎีความเปนผูแทน (Representative) และทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory 

Democracy) 

 ดิเรก กอนกลีบ (2525, หนา 209) กลาววา “การมีสวนรวมของประชาชน ในระดับ

ทองถ่ินเขามามีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชนบท และการมีสวนรวมของประชาชนเปน

การใหความสําคัญแกการพัฒนาทรัพยากรกําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพกําลังคน การมี

สวนรวมของประชาชนทําใหนักวางแผนพัฒนาไดรับรูขอเท็จจริงและแนวความคิดเห็นจากประชาชน

ในระดับทองถ่ินโดยตรงจึงนับไดวาเปนประโยชนและจําเปนตอการพัฒนาชนบท 

 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526, หนา 20) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่มการพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และรวมรับผิดชอบใน

เรื่องตาง ๆ อันจะมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง การท่ีทําใหประชาชนเชามามีสวนรวมในการพัฒนา

ชนบทเพ่ือแกไขปญหา และนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีดี ข้ึนไดนั้น ผู ทําการ

เปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญาการพัฒนาบทท่ีมนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกับคน

อ่ืนอยางมีความสุขไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม และเปนท่ียอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจวามนุษยนั้น

สามารถพัฒนาไดถามีโอกาส และไดรับการชี้แนะอยางถูกตอง 

 นิพัทธเวช สืบแสง (2553, หนา10) ไดใหคําจํากัดความของการมีสวนรวมของประชาชน

วา หมายถึงการกระตุนใหประชาชนตระหนักถึงสถานการณของตนเอง เพ่ือกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงภายใตการกําหนดและดําเนินการของประชาชน โดยท่ีกระบวนการของการมีสวนรวม

นั้นเปนการมีสวนรวมในการคนหาหรือกําหนดปญหาของชุมชน การหาสาเหตุของปญหา หาวิธีการ

แกปญหาลงมือปฏิบัติเพ่ือแกปญหาของชุมชนและประเมินผลการดําเนินการแกปญหา 

 สรุปไดวา ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไดวา หมายถึง การท่ีประชาชน

รวมกันคิดตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ และรวมกันตรวจสอบติดตามประเมินผลกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีรวมดําเนินการ 

 2.1.2 ลักษณะของการมีสวนรวม 

 จากความหมายการมีสวนรวม ไดสะทอนใหบุคคลทราบและเขาใจในเบื้องตนแลว อยางไร

ก็ตาม เพ่ือเปนหลักประกันของการปฏิบัติไดอยางถูกตอง ในท่ีนี้ผูศึกษาจะมุงกลาวถึงลักษณะของการ

มีสวนรวมเพ่ือความเขาใจยิ่งข้ึน ซ่ึงในประเด็นนี้มีผูรูไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไวหลาย

ลักษณะดังนี้ 

 นิรันทร จงวุฒิเวศย (2527, หนา 12) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

การเก่ียวของทางดานจิตใจและอารมณของบุคล ในสถานการณกลุมของการเก่ียวของดังกลาว เหตุให

กระทําบรรลุจุดหมายของกลุมนั้นกับท้ังทําใหเกิดความรับผิดชอบกับกลุมดังกลาว 



 วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน (2531, หนา 10) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

การรวมมือตองมีความรูสึกเปนเจาของคนอ่ืนท่ีเขารวมนั้นถือวาเปนการใหความรวมมือการมีสวนรวม

ของประชาชนท่ีแทจริงจะตองมีสวนในทุกข้ันตอนของการพัฒนา การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาจึง หมายถึง การใหประชาชนเปนผูตัดสินใจในกิจกรรมของโครงการ และดําเนินงานทุก

ข้ันตอน ตั้งแตการวางแผนการดําเนินงานการใชประโยชนและการประเมิน และการมีสวนรวมยัง

หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการคิด การพิจารณา การตัดสินใจ 

การรวมปฏิบัติและมีสวนรวมรับผิดชอบ ในแตละเรื่องอันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนในการท่ี 

จะสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบทหรือเทศบาลเพ่ือตองการแกปญหา 

และนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีมีข้ึนได 

 สรุปไดวา ลักษณะการมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมมีหลายลักษณะความรูสึกรวม

ของบุคคลในกลุมองคกรหรือชุมชน เปนตัวกระตุนใหบุคคลนั้นกระทํากิจกรรมใหสําเร็จตาม

จุดมุงหมายของกลุม และเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี

สวนรวมในการคิด การพิจารณา การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและมีสวนรวมรับผิดชอบ ในแตละเรื่อง

อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนในการท่ีจะสามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ชนบทหรือเทศบาลเพ่ือตองการแกปญหา และนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีมีข้ึนได 

2.2 แนวคิดการมีสวนรวม 

 แนวคิดการมีสวนรวม มาจากแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการพัฒนาชุมชนคือ การชวยให

ประชาชนมีความสามารถชวยตนเองได โดยการมีสวนรวมของชุมชนจะเปดโอกาสใหแตละคนเรียนรู

จากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ การท่ีชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอตนเอง ท่ีอยูอาศัย อาชีพ 

กลุมและสังคม ทําใหมีโอกาสเรียนรูจากกิจกรรมท่ีปฏิบัติ โดยใชหลักการใหชุมชนพ่ึงตนเอง และเขา

มามีสวนรวมในการพัฒนาทุกข้ันตอน เปนการเพ่ิมความสามารถและความชํานาญใหมากยิ่งข้ึน และ

การท่ีชุมชนจะมีสวนรวมในการพัฒนานั้นเปนผลมาจากการเห็นพองตองกัน ซ่ึงจะตองมีมากพอจน

เกิดการริเริ่มโครงการเพ่ือการปฏิบัติ กลาวคือจะตองเปนความเห็นพองตองกันของคนสวนใหญท่ีจะ

เขารวมปฏิบัติการนั้น 

 2.2.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวม หมายถึง การรวมมือในแงของการกระทํา ซ่ึงเปนการรวมมือของบุคคล

ตั้งแตสองคนข้ึนไป พรอมใจกันทํางานหรือทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยมุงหวังใหเกิดผลสําเร็จ

อยางดีท่ีสุด การรวมมือจึงเปนเรื่องของการพ่ึงพาอาศัยกัน 

 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการมีสวนรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 



 โกวิทย พวงงาม (2538, หนา 53) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไววา หมายถึง 

การท่ีประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช และการกระจาย

ทรัพยากรและปจจัยการผลิตท่ีมีอยูในสังคมใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม

ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม 

 ดิเรก กอนกลีบ (2525, หนา 209) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการท่ี

สงเสริมใหประชาชนระดับทองถ่ิน เขามามีบทบาทในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชนบท และการมี

สวนรวมของประชาชนเปนการใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรกําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ดานคุณภาพกําลังคน การมีสวนรวมของประชาชนทําใหนักวางแผนพัฒนาไดรับรูขอเท็จจริงและ

แนวความคิดเห็นจากประชาชนในระดับทองถ่ินโดยตรงจึงนับไดวาเปนประโยชนและจําเปนตอการ

พัฒนาชนบท 

 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526, หนา 20) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 

การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และรวม

รับผิดชอบในเรื่องตาง ๆอันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน การท่ีสามารถทําใหประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาชนบทเพ่ือแกไขปญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยูของประชาชนท่ีดีข้ึนไดนั้น ผูนําการ

เปลี่ยนแปลงตองรับปรัชญาท่ีวามนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางมีสุข 

ไดรับความเปนธรรมและเปนท่ียอมรับของผู อ่ืน และพรอมจะอุทิศตนเพ่ือกิจกรรมของชุมชน 

ขณะเดียวกันตองยอมรับความจริงท่ีวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาได ตองมีโอกาสและไดรับการชี้แนะท่ี

ถูกตอง 

 จักรพงษ ทองเพ็ชร (2539, หนา 14) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน

ไววา หมายถึง การท่ีประชาชนในสังคมหรือชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการทุกข้ันตอนใน

กิจกรรมตาง ๆ ท้ังกิจกรรมท่ีรัฐบาลหรือองคกรตาง ๆ จัดใหมีข้ึน หรือแมกระท่ังกิจกรรมท่ีประชาชน

ในชุมชนนั้นรวมกันคิดข้ึนมาเอง ซ่ึงการรวมดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ เหลานั้นจะเปนไปเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพ 

 เจิมศักดิ์ ปนทอง (2527, หนา 272-273) สรุปลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนา 4 ประการ คือ 

  1.การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

  2.การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน 

  3.การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน 

  4.การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 

 เพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย (2543, เลมท่ี 3) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การ

ท่ีประชาชนซ่ึงประกอบดวยกลุมบุคคลและองคกรท่ีมีสวนรวมในกระบวนการจัดการ การรับรูขอมูล



ขาวสาร การแสดงความคิดเห็น ชี้ประเด็นปญหา การตัดสินใจ กําหนดนโยบาย การวางแผน 

การไดรับประโยชน การตรวจสอบการใหอํานาจรัฐทุกระดับ การติดตามประเมินผล และการแกไข

ปญหาอุปสรรค ดังนั้น การทํางานแบบมีสวนรวมเก่ียวของกับบุคคลและองคกรหลายประเภท เพ่ือให

เกิดความสมานไมตรี 

 จิราวัลย วรวงศ (2550, หนา 25) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การท่ี

ประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนเก่ียวของในข้ันตอนตาง ๆ ของกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ซ่ึง

มีวัตถุประสงคในการพัฒนาทองถ่ิน โดยการมีสวนรวมนี้ ผูเขารวมไดใชความพยายามและความ

เสียสละในการเขารวมแสดงความคิดเห็น เสียสละแรงกายและแรงใจ เวลา และวัตถุบางประการ 

เพ่ือใหบรรลุผลการดําเนินงานตามท่ีตั้งไว 

 สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมในการสํารวจปญหา

และตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินงาน รวมรับผลประโยชน และรวมติดตามและประเมินผล 

ในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ของชุมชนเพ่ือประโยชนสวนรวม การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา 

ถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.3 แนวคิดการพัฒนาทองถิ่น 

 2.3.1 ความหมายของการพัฒนา 

 ความหมายของการพัฒนา ไดมีนักวิชาการหลายทานใหความหมายของการพัฒนา ดังนี้ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 599) ไดใหความหมาย การพัฒนาไววา การพัฒนา

หมายถึง การทําใหเจริญการเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญข้ึนหรือการคลี่คลายไปในทางท่ีดี 

 ชาญณรงค พาประโยชน (2544, หนา 107) กลาววา การพัฒนา หมายถึง การทําใหมี

คุณภาพมากข้ึนในกรณีท่ีเก่ียวกับบุคคลก็คือการดําเนินการเพ่ิมพูนความรูความสามารถและทัศนคติท่ี

ดีตอการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพประสบผลสําเร็จเปนท่ีนาพอใจแกองคกร 

 โฆษิต ปนเปยมรัษฎ (2526, หนา 14-16) ไดใหความหมาย การพัฒนาคือ กระบวนการ

เพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนสวนใหญ ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนโดยตอเนื่องใน

กระบวนการของการพัฒนานั้นหมายถึง 

  1.ความกาวหนา ทางเศรษฐกิจเทากับความเจริญทางเศรษฐกิจ ทางสังคมเทากับเหตุผล

กลไกท่ีอํานวยใหใชเหตุผลในการตัดสินใจโดยสันติวิธี 

  2.ความม่ันคง หมายเอาความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีลักษณะเชนเดียวกับ 

  3.ความเปนธรรม คือ ทุกคนมีสวนรวมและไดรับผลของการมีสวนรวมในการพัฒนา 



 สรุปไดวา การพัฒนา คือ การทําใหเจริญเพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญข้ึน ซ่ึง

ในท่ีนี้หมายถึง การพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชใน

ดานการมีสวนรวมการวางแผนการพัฒนา ดานการดําเนินการพัฒนา และดานการประเมินผลการ

พัฒนาโดยมนุษยเพ่ือประโยชนแกตัวมนุษยเอง 

 2.3.2 ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน 

 พัฒน บุณยรัตพันธ (2527, หนา 45) ไดกลาวถึงหลักปรัชญามูลฐานของงานพัฒนา

ชุมชนไวดังนี้ 

  1.บุคคลแตละคนยอมมีความสําคัญและมีความเปนเอกลักษณท่ีไมเหมือนกัน จึงมีสิทธิ

อันพึงไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและอยางบุคคลมีเกียรติในฐานะท่ีเปนมนุษยปุถุชนอันหนึ่ง 

  2.บุคคลแตละคนยอมมีสิทธิ และสามารถท่ีจํากําหนดวิถีการดํารงชีวิตของตน ไปใน

ทิศทางท่ีตนตองการ 

  3.บุคคลแตละคนถาหากมีโอกาสแลว ยอมมีความสามารถท่ีจะเรียนรู เปลี่ยนแปลง

ทัศนะคติ ประพฤติปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถใหมีความรับผิดชอบตอสังคมสูงข้ึนได 

  4.มนุษยทุกคนมีพลังในเรื่องความคิดริเริ่ม ความเปนผูนํา และความคิดใหม ๆ ซ่ึงซอน

เรนอยู และพลังความสามารถเหลานี้สามารถเติบโตและนําออกมาใชไดถาพลังท่ีซอนเรนเหลานี้ไดรับ

การพัฒนา 

  5.การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุกดานเปนสิ่งท่ีพึงปรารถนา และมี

ความสําคัญยิ่งตอชีวิตและบุคคล ชุมชน และรัฐ 

 สรุปไดวา ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนั้นตั้งอยูบนรากฐานอันม่ันคงแหงความศรัทธาใน

ตัวคนวาเปนทรัพยากรท่ีมีความหมาย และสําคัญท่ีสุด มนุษยทุกคนมีความสามารถท่ีจะชวยดึงพลังใน

ตัวคนออกมาใชใหเปนประโยชนตอสวนรวมและการพัฒนาจะมีประสิทธิภาพไดก็จะตองยึดหลักการ

รวมกลุม และการทํางานกับกลุม เพราะมนุษยเราเปนสัตวสังคม การอยูรวมกันเปนกลุม และทํางาน

รวมกันเปนกลุม จะชวยใหคนไดเจริญเติบโตโดยเร็วท่ีสุด 

 2.3.3 แนวคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน 

 การศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานของงานพัฒนาชุมชนเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหพัฒนากร

สามารถทํางานกับประชาชนไดอยางถูกตอง และทําใหงานมีประสิทธิภาพ แนวคิดพ้ืนฐาน ในการ

พัฒนาชุมชนในระดับการปฏิบัติ มีดังนี้ 

  1.การมีสวนรวมของประชาชน เปนหัวใจของงานพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักของการมี

สวนรวมท่ีวาประชาชนมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและรวมบํารุงรักษา 



  2.การชวยเหลือตนเอง เปนแนวทางในการพัฒนาท่ียึดเปนหลักการสําคัญประการหนึ่ง 

คือ ตองพัฒนาใหประชาชนพ่ึงตนเองไดมากข้ึน โดยมีรัฐคอยใหการชวยเหลือ สนับสนุน ในสวนท่ีเกิน

ขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑท่ีเหมาะสม 

  3.ความคิดริเริ่มของประชาชน ในการทํางานกับประชาชนตองยึดหลักการท่ีวา

ความคิดริเริ่มตองมาจากประชาชน ซ่ึงตองใชวิถีแหงประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุนใหการศึกษา

ใหประชาชนเกิดความคิด และแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอันเปน ประโยชนตอหมูบาน ตําบล 

  4.ความตองการของชุมชน การพัฒนาชุมชนตองใหประชาชน และองคกรประชาชน

คิดและตัดสินใจบนพ้ืนฐานความตองการของชุมชนเอง เพ่ือใหเกิดความคิดท่ีวางานเปนของประชาชน

และจะชวยกันดูแลรักษาตอไป 

  5.การศึกษาภาคชีวิต งานพัฒนาชุมชนถือเปนกระบวนการใหการศึกษาภาคชีวิตแก

ประชาชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคน การใหการศึกษา ตองใหการศึกษาอยางตอเนื่องกันไป ตราบ

เทาท่ีบุคคลยังดํารงชีวิตอยูในชุมชน 

 สรุปไดวา แนวความคิดพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชน ประกอบดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชน การชวยเหลือตนเอง ความคิดริเริ่มของประชาชน ความตองการของชุมชน ชวยเหลือ

ตนเองและการศึกษาภาคชีวิต 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเทศบาล 

 2.4.1 ความหมายของเทศบาล 

 การปกครองทองถ่ิน (local administration) หมายถึงการท่ีประชาชนในแตละทองถ่ิน

สามารถใชอํานาจซ่ึงกําหนดโดยกฎหมายดําเนินการบริหารจัดการกับวิถีชีวิตความเปนอยูและบริการ

สาธารณะท่ีจําเปนตอการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจและความสงบเรียบรอยภายในเขตทองถ่ินของตนเอง

ภายใตหนวยงาน ผูบริหารงบประมาณและบุคลากรของตนเอง แตยังคงอยูภายใตความควบคุมของ

รัฐบาล โดยมีนักวิชาการไดกวางไวดังนี้วา  

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการปกครอง, 2562. ไดกลาววา การปกครองทองถ่ินเปน

สวนหนึ่งของการปกครองประเทศโดยรัฐบาลกระจายอํานาจการบริหารจัดการเก่ียวกับภารกิจการ

แกไขปญหาตางของชุมชนทองถ่ิน โดยมีกฎหมายใหอํานาจใหสามารถดําเนินกิจกรรมและบริการ

สาธารณะบางอยางท่ีจําเปน และเกิดประโยชนตอทองถ่ิน ท้ังนี้ภายใตหลักของความยืดหยุน คลองตัว 

และสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินโดยมีองคกรทางการบริหารของทองถ่ินนั้นเองเปน

ผูดําเนินการมิใชการบริหารจัดการโดยองคกรเจาหนาท่ีของรัฐบาลหรือตัว แทนรัฐบาลท่ี ตั้งอยูในสวน

ภูมิภาค 



 ลักษณะและองคประกอบท่ีสําคัญของการปกครองทองถ่ินมีอยางนอย 3 ประการคือ 

 1.ความเปนอิสระในการปกครองตนเอง (autonomy) ภายใตขอบเขตแหงรัฐธรรมนูญ

และกฎหมาย 

 ความเปนอิสระในการปกครองตนเองภายใตขอบเขตแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เปน

หลักการซ่ึงถือเปนหัวใจของการปกครองทองถ่ินท่ัวไปนอกจากนั้น ความเปนอิสระในการปกครอง

ตนเองยังเชื่อมโยงอยูกับแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในเรื่อง สิทธิชุมชน (community 

right) 

 2.อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย (authority) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายเปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งของการปกครองทองถ่ิน เนื่องจากในการ

จัดทําบริการสาธารณะใด เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินนั้น กิจกรรมทางการบริหารสวน

ใหญจําเปนตองใชอํานาจปกครองในการดําเนินการเชนเดียวกับการจัดทําบริการสาธารณะอ่ืน 

 3.การมีสวนรวมและการควบคุมตรวจสอบของประชาชนในทองถิ่น (participation) 

การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน หมายถึงการมีสวนรวมในการรับรู การคิด การตัดสินใจการลง

มือกระทํากิจการบางอยาง ตลอดจนมีสวนรวมในการควบคุม ตรวจสอบ และการไดรับผลประโยชน

รวมกัน 

 รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน,.2562 ไดกลาวไววา เหตุผลในการจัดตั้ง

เทศบาลในประเทศไทย เราอาจมีเหตุผลในการจัดตั้งเทศบาลในประเทศไทยได 3 เหตุผลใหญ ๆ 

ไดแก 

 ประการท่ีหนึ่ง จัดตั้งเทศบาลเพ่ือใหสอดคลองกับการเมืองการปกครองในระดับชาติท่ีเปน

ประชาธิปไตย กลาวคือ เม่ือการปกครองในระดับชาติเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ี

เปดโอกาสใหประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎรของตนเขาไปทําหนาท่ีดานนิติบัญญัติ และทํา

หนาท่ีในการบริหารประเทศ มีการแบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 สวน ไดแก อํานาจในทางนิติ

บัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ดังนั้น การปกครองในระดับทองถ่ินท่ีใกลชิดกับประชาชน

จึงจําเปนตองมีข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับระบบประชาธิปไตยในระดับชาติ โดยท่ีองคกรเทศบาลเปน

องคกรทางการเมืองแรกท่ีเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินปกครองตนเองไดอยางเต็มท่ีตามหลักการ

กระจายอํานาจ อีกท้ังยังมีการลอโครงสรางของการเมืองในระดับชาติมาจําลองใสไวในเทศบาลดวย 

คือ มีการแบงแยกฝายบริหาร และฝายสภาท่ีทําหนาท่ีในการออกเทศบัญญัติออกจากกัน และในทํา

หนาท่ีในการตรวจสอบและถวงดุลซ่ึงกันและกัน 

 นอกจากนี้ การจัดตั้งเทศบาลยังคงตองใหสอดคลองไปกับระเบียบบริหารราชการแผนดิน

ของประเทศ ท่ีไดแบงการบริหารราชการแผนดินออกเปน 3 สวน ไดแก การบริหารราชการสวนกลาง 



การบริหารราชการสวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเทศบาลก็คือการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ินนั่นเอง 

 ประการท่ีสอง จัดตั้งเทศบาลเพ่ือเปนการแบงเบาภารกิจของรัฐบาล เนื่องจากภารกิจของ

รัฐบาลมีมากข้ึนเรื่อย ๆ จนไมอาจจะลงไปควบคุมดูแล หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ดังนั้น รัฐบาลจึงจําเปนตองมีหนวยงานหรือองคกรการเมืองอ่ืน ๆ เพ่ือชวยแบง

เบาภาระหนาท่ีตาง ๆ นี้ลง และทําใหประชาชนในทองถ่ินไดรับการบริการจากภาครัฐไดรวดเร็วและ

ท่ัวถึงยิ่งข้ึน 

 ประการท่ีสาม จัดตั้งเทศบาลเพ่ือเปนสถาบันฝกประชาธิปไตยใหแกประชาชน เนื่องจาก

ในขณะนั้น เพ่ิงจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยไดเพียง 1 ป ประชาชนสวนใหญของประเทศยังไมมีความรูความเขาใจเพียงพอในการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการปกครอง ดังนั้น การ

จัดตั้งเทศบาลท่ีมีโครงสรางลอมาจากการปกครองในระดับชาติ จึงเปนเสมือนสถาบันหนึ่งท่ีจะชวยให

ประชาชนในทองถ่ินมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองมากข้ึน 

 หากพิจารณาถึงเหตุผลตาง ๆ ของการจัดตั้งเทศบาลแลว เราจะพบวาเหตุผลในการจัดตั้ง

เทศบาลในระยะเริ่มตน มีวัตถุประสงคในสรางความม่ันคงทางการเมืองในระดับชาติ มากเสียกวา 

การมีเทศบาลเพ่ือทําหนาท่ีดานการใหบริการสาธารณะแกประชาชนตามหลักการจัดการปกครอง

ทองถ่ินในปจจุบัน 

 0ผูชวยศาสตราจารย สุรีรัตน ประจนปจจนึก, (2562) 0ไดกลาววา โดยท่ัวไปในทางทฤษฎี

มีการแบงรูปของรัฐโดยอาศัยการพิจารณาจากโครงสรางภายในแหงอํานาจรัฐโดยแบงรัฐออกเปน 2 

รูปแบบ 

 1.รัฐเดี่ยว (Unitary state) เปนรัฐท่ีมีการรวมอํานาจอธิปไตยท้ังในทางอํานาจบริหาร 

อํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการไวท่ีศูนยกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งอํานาจนิติบัญญัติ และอํานาจ

ตุลาการนั้นคือวามีความสําคัญ และมักจะมีการแบงอํานาจออกไปใหสวนตาง ๆ นอยมาก หรือมิอาจ

เปนไปไดเลย หากจะพอมีอยูบางก็คือเปนการกระจายอํานาจทางการเมือง (Devolution) เชน การได

แตละเขตการปกครองมีสภานิติบัญญัติของตนเอง ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะเปนอยางยิ่งและมีการปฏิบัติใน

ประเทศสหราชอาณาจักร เปนตนประเทศท่ีปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยว อาจมีการแบงอํานาจซ่ึงเดิม

รวมศูนยอยูท่ีรัฐบาลกลางออกไปในหลายระดับ เชน มีการแบงอํานาจบริหารออกไปใหผูแทนของรัฐ

ปฏิบัตินอกเขตเมืองหลวงซ่ึงเรียกระบบนี้วา การบริหารราชการสวนภูมิภาค และมีการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินงานบริหาร ตัดสินใจทางการปกครองมีความ

เปนอิสระทางการคลัง และจัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของตน เปนตน 



 2.รัฐรวม (Federal state) มีการรวมรัฐตั้งแต 2 รัฐ ข้ึนไปมารวมภายใตรัฐบาลเดียวกัน 

แตการใชอํานาจภายในแยกกัน แตละรัฐมอบอํานาจการใชอํานาจภายนอกใหรัฐบาลกลาง รัฐท่ีมา

รวมกันยังมีอํานาจภายในสวนท่ีสําคัญ ๆ อยู รัฐท่ีมารวมกันเรียกวามลรัฐ สวนรัฐท่ีเกิดจากการรวมตัว

กันของมลรัฐเรียกวาสหรัฐหรือสหพันธรัฐ การปกครองทองถ่ินถือเปนกิจกรรมของรัฐในระดับมลรัฐ

มากกวาจะเปนกิจกรรมหลักของรัฐบาลกลางในการปกครองประเทศสวนใหญมีการมอบอํานาจ

ปกครองบางสวนใหองคกรอ่ืนนอกจากองคการราชการบริหารสวนกลาง โดยมีอํานาจในการจัดทํา

บริการสาธารณะบางอยาง และมีความเปนอิสระพอสมควรไมตองข้ึนอยูในการบังคับบัญชาราชการ

สวนกลาง แตมีความสัมพันธโดยอยูในการกํากับดูแลเทานั้น 

 ลักษณะสําคัญของหลักการกระจายอํานาจทางปกครอง 

 1.มีการแยกหนวยงานออกไปโดยมีลักษณะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเปนอิสระ

จากราชการบริหารสวนกลาง มีงบประมาณ และเจาหนาท่ีของตนเอง มีความเปนอิสระในการจัดทํา

บริการสาธารณะท่ีไดรับมอบหมาย โดยไมตองรอรับคําสั่งจากราชการบริหารสวนกลางในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

 2.มีการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอํานาจปกครองใหแกทองถ่ิน องคกรของ

ราชการสวนทองถ่ินยอมประกอบดวยเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากประชาชนในทองถ่ินท้ังหมด หรือ

บางสวนท้ังนี้เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน 

 3.องคการตามหลักการกระจายอํานาจมีความเปนอิสระท่ีจะดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี

ไดเองโดยไมตองรับคําสั่งหรืออยูใตคําสั่งคําบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของราชการบริหารสวนกลาง 

มีอํานาจวินิจฉัยสั่งการ และดําเนินการไดดวยงบประมาณและเจาหนาท่ีของตนเอง 

 สรุปไดวา เทศบาลเปนหนวยงานหนึ่งท่ีทําหนาท่ีคอยชวยเหลื่อเก่ียวกับภารกิจการแกไข

ปญหาตาง ๆ ของชุมชนทองถ่ิน โดยมีกฎหมายใหอํานาจในการสามารถดําเนินกิจกรรมและบริการ

สาธารณะบางอยางท่ีจําเปน และเกิดประโยชนตอทองถ่ิน ท้ังนี้ภายใตหลักของความยืดหยุน คลองตัว 

และสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินโดยมีองคกรทางการบริหารของทองถ่ินนั้นเองเปน

ผูดําเนินการ 

2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ใชในการวิจัย 

 2.5.1 ประวัติและความเปนมา 

 เทศบาลตําบลกะทูน กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะสภาตําบลกะทูนใหเปน

องคการบริหารสวนตําบลกะทูน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2537 

ปจจุบันเทศบาลตําบลกะทูน มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังตําบล ประกอบดวย 8 หมูบาน ไดแก 



หมู 1 บานกะทูน หมู 2 บานนางเอ้ือย หมู 3 บานนายูง หมู 4 บานปากจัง หมู 5 บานหวยทรายขาว 

หมู 6 บานกะทูนใต หมู 7 บานหวยกลาง หมู 8 บานหวยชอง 

 2.5.2 สถานท่ีตั้ง 

 เทศบาลตําบลกะทูนตั้งอยูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองนครศรีธรรมราช  

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลเพ่ิมพูนทรัพย อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

  ทิศใต ติดตอกับ ตําบลควนกลาง อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลเขาพระอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลหวยปริก อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2.5.3 สภาพท่ัวไป 

 มีลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขาและท่ีราบริมแมน้ํา มีแมน้ําสายหลักคือ แมน้ําตาปค่ันระหวาง

ตําบลกะทูนและตําบลควนกลาง และมีลําคลอง 2 สาย คือ คลองกะทูนและคลองดินแดง ลักษณะ

ภูมิอากาศโดยท่ัวไปมี 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 สุพัตรา กองแกว (2556, หนา 75) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร  ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน เทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร จําแนกตามปจจัย 

ไดแก เพศ อยูในระดับปานกลาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา เพศ ตางกัน มีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลเมืองยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ ท่ีระดับ 0.05 

 สุทธินันท จิตเลขา (2554, หนา 65) ทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารองคการบริหารสวนตําบลวัดสน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวม

ของประชาชนในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลวัดสน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลาผล

การศึกษาพบวาประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ 

มาก คือดานการวางแผนพัฒนา ดานการดําเนินโครงการและแผนงาน ดานการควบคุมประเมิน

โครงการและการพัฒนา และดานการรับผลประโยชนของการพัฒนา ผลการมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบลวัดสน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เม่ือพิจารณารายดาน โดย

เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการควบคุม



ประเมินโครงการและการพัฒนา รองลงมาไดแกดานการวางแผน และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก 

ดานการดําเนินโครงการและแผนงานตามลําดับ 

 ทองสุข ล้ิมประเสริฐ (2553, หนา 45) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโคกนาโก อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร ผลการวิจัย

พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลโคกนาโก 

อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินโดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับปานกลางท้ัง 4 ดาน เรียงตามลําดับ

ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนดําเนินกิจกรรม ดานการลงทุนและปฏิบัติงาน 

ดานการติดตามและประเมินผล และดานการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 

 แสงทอง เกศามา (2557, หนา 67) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของคณะกรรมการ

ชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัย

พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ อําเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกเปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อยูในระดับปานกลาง ระยะเวลา

ท่ีพักอาศัย อยูในระดับปานกลาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา เพศ และระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

ตางกัน มีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ อําเภอ

สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  

 อัชราภรณ วงษสุนทร (2557, หนา 72) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม . 

ผลการวิจัยพบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมือง

กระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อยูในระดับ

มาก อาชีพ อยูในระดับมาก ระยะเวลาท่ีพักอาศัย อยูในระดับมาก โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา 

เพศ อาชพี ระยะเวลาท่ีพักอาศัย ตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลเมืองกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

0.05 

 เวชยันต หนูรักษา (2548, หนา 156) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนตอการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกหาร อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชน ความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคลกับการมีสวนรวม

ของประชาชน ปญหา อุปสรรคและขอคิดเห็นในการมีสวนรวมของประชาชนตอการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลโคกหาร จากการศึกษา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนตอการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดานการวางแผนอยูในระดับปานกลาง ดานการดําเนินการ

และดานการประเมินผล อยูในระดับต่ํา สวนปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหประชาชนไมมีสวนรวมในการ



บริหารงานขององคกรการบริหารสวนตําบล คือ ประชาชนไมคอยมีเวลาในการเขารวม เนื่องจากตอง

ทํามาหากินและประชาชนไมไดรูขาวสารขอมูลของ (อบต.) รวมถึงประชาชนยังขาดความรูความ

เขาใจในบทบาทของ (อบต.) และบทบาทหนาท่ีของตนเองตอการบริหารงานของทองถ่ิน 

 สาธุ ศรีไตรรัตน (2552, หนา 95) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผลการศึกษา

พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

คือ ดานการมีสวนรวมในการคิดปญหาและสาเหตุของปญหา ดานการมีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนา และดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ผลการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาขาม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ อยูในระดับนอย 

 อัศมกรณ เจียมผักแวน (2556, หนา 70) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัด

บุรีรัมย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อยูในระดับปานกลาง อาชีพ อยูในระดับปานกลาง 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา เพศและอาชีพ ตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 ณพชัย พันธุสุวรรณ (2557, หนา 51) ทําการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา การมี

สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อยูในระดับมากท่ีสุด อาชีพ อยูในระดับปานกลาง ระยะเวลา

ท่ีพักอาศัย อยูในระดับปานกลาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พบวา เพศ อาชีพ ตางกัน การมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 สวนระยะเวลาท่ีพักอาศัย ตางกัน การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ ไมแตกตางกัน 

จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 สายสุนีย แจมทิม (2557, หนา 63) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร ตําบลทาตลาด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลของการวิจัย

พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร ตําบลทาตลาด อําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามดานการดําเนินการพัฒนา อยูในระดับมาก ดานการ

ประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับมาก โดยรวมอยูในระดับมาก 



 อรอนงค หันไชยศรี (2557, หนา 68) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาคมในการ

พัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลภูกาสิงห อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัย

พบวาการมีสวนรวมของประชาคมในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลภูกาสิงห อําเภอ

เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตาม ดานการวางแผนและพัฒนา อยูในระดับมาก ดานการ

ดําเนินการพัฒนา อยูในระดับมาก ดานการประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับมาก โดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

 วรรณะ สุขนก (2559, หนา 66) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล

บานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตาม ดานการวางแผนและพัฒนา อยูใน

ระดับปานกลาง ดานการประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับปานกลาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  

 ปทมา ประเสริฐสําราญ (2558, หนา 89) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม ดานการดําเนินการพัฒนา อยูในระดับปานกลาง ดานการประเมินผล

การพัฒนา อยูในระดับปานกลาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

 ปยะมาศ สินธุพาชี (2558, หนา 59) ทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทาไร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลทาไร อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม ดานการดําเนินการพัฒนา อยูใน

ระดับปานกลาง ดานการประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับปานกลาง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

  



2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ไดศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยอางอิงลักษณะรูปแบบ

และข้ันตอนในการมีสวนรวมของประชาชน เขียนเปนแผนภูมิกรอบแนวความคิด ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 
 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 

ปจจัยสวนบุคคล 

 

         1) เพศ 

         2) อาชีพ 

         3) ระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน  

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

         1) ดานการวางแผนและพัฒนา 

         2) ดานการดําเนินการพัฒนา 

         3) ดานการประเมินผลการพัฒนา 

 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 3.7 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีเปนผูแทนครอบครัวท่ีอยูอาศัยในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแบงออกเปน 8หมูบาน จํานวน 2,378

ครัวเรือน (สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันท่ี 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561) 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางของการศึกษาประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีเปน

ผูแทนครอบครัวท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประกอบดวย 8 หมูบาน ดังนี้ หมูท่ี 1 บานกะทูนเหนือ  หมูท่ี 2 บานนางเอ้ือย หมูท่ี 3 บานนายูง หมู

ท่ี 4 บานปากจัง หมูท่ี 5 บานหวยทรายขาว หมูท่ี 6 บานกะทูนใต หมูท่ี 7บานหวยกลาง หมูท่ี 8 

บานหวยชอง จํานวน 342 คน 

  



 3.1.3 วิธีการหาขนาดกลุมตัวอยาง เพ่ือเปนตัวแทนของประชากรตามสูตรของยามาเน 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2 

เม่ือ n จํานวนของกลุมตัวอยาง 

 N จํานวนประชากรท้ังหมด 

 e คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางกําหนดจํานวนไม

เกินรอยละ 0.05 แทนคาสูตร 

𝑛 =
2,378

1 + 2,378(0.05)2 

      𝑛 = 342 

 3.1.4 การสุมตัวอยาง เม่ือผูวิจัยไดขนาดของกลุมตัวอยางและหาสัดสวนกลุมตัวอยางท้ัง 

8 หมูบาน จํานวน 2,378 ครัวเรือน ตอจํานวนขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 342 ครัวเรือน โดยใชสูตร

การหาสัดสวน ดังนี้ 

𝑁1 =  
𝑛𝑁1
𝑁  

เม่ือ n จํานวนตัวอยางโดยแบงตามสัดสวนประชาชนในแตละชุมชน 

 N1 จํานวนประชากรในแตละชุมชน 

 n1 จํานวนตัวอยางท้ังหมด 

 N จํานวนประชากร 

 จากการคํานวณดังกลาว กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จึงมีจํานวนดังตารางท่ี 3.1 

 เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณตามหลักของขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงปรับขนาด

ของกลุมตัวอยางเปน จํานวนครัวเรือน เม่ือไดกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยดําเนินการหาสัดสวนตาม

จํานวนหมูบาน 8 หมูบานเพ่ือใหกลุมตัวอยางกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีการวิจัย โดยแสดงการหา

สัดสวนไดดังนี้ 

  



ตารางท่ี1 สัดสวนจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามหมูบาน 

หมูท่ี หมูบาน จํานวนครัวเรือน ผลการวิเคราะห จํานวนกลุมตัวอยาง 

1 บานกะทูนเหนือ 314 314x342÷2,378 45 

2 บานนางเอ้ือย 236 236x342÷2,378 34 

3 บานนายูง 239 239x342÷2,378 34 

4 บานปากจัง 307 307x342÷2,378 44 

5 บานหวยทรายขาว 349 349x342÷2,378 50 

6 บานกะทูนใต 180 180x342÷2,378 26 

7 บานหวยกลาง 372 372x342÷2,378 54 

8 บานหวยชอง 381 381x342÷2,378 55 

รวม 2,378  342 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

 3.2.1 ใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling ) โดยการจับฉลากเปนวิธีท่ี

นิยมและแพรหลายเหมาะกับประชากรท่ีมีขนาดเล็กกรณีท่ีจะเลือกตัวอยางท่ีมีจํานวนไมมาก โดยการ

เลือกจับฉลากแบบคืนท่ี โดยสรางกรอบตัวอยาง คือ บัญชีรายชื่อของประชาชนตําบลกะทูน อําเภอ 

พิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําฉลาก 2,378 ใบ จนครบตามจํานวนท่ีกําหนด เรียงจากเลข 

1-2,378 คลุกเคลาใหท่ัว โดยทุกใบมีโอกาสถูกจับข้ึนมาเทา ๆ กัน โดยใหจับออกมาเพียง 342 ใบ ซ่ึง

หมายเลขท่ีถูกจับไดท้ัง 342 ใบ คือ เลขท่ีของประชาชนท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ 

โดยแบงออกเปน 3 ตอน แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนตามวัตถุประสงครวมท้ังกรอบแนวคิดการวิจัย 

โดยแบงเนื้อหา ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 คําถามปลายปดเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะคําถามเปนแบบรายการ (Checklist) ไดแก เพศ อาชีพ และระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

 ตอนท่ี 2 คําถามปลายปดเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลักษณะของขอคําถามเปนแบบ

มาตราประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยท่ีสุด 



โดยแบงคําถามตามรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 15 ขอ ท้ัง 3 ดาน ประกอบดวย 

    1) ดานการวางแผนและพัฒนาจํานวน  5 ขอ 

    2) ดานการดําเนินการพัฒนาจํานวน  5 ขอ 

    3) ดานการประเมินผลการพัฒนาจํานวน  5 ขอ 

 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม เก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ

เขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการคํานวนหาคาเฉลี่ยและมีเกณฑ

ดังนี้ 

5 = หมายถึง มากท่ีสุด 

4 = หมายถึง มาก 

3 = หมายถึง ปานกลาง 

2 = หมายถึง นอย 

1 = หมายถึง นอยท่ีสุด 

 จากเกณฑดังกลาวสามารถจัดเกณฑเฉลี่ยระหวาง 1.00-5.00 โดยวิธีการกําหนดเกณฑ

อันตรภาคชั้นตามสูตร โดยพิจารณาตามเกณฑดังนี้ 

  ชวงชั้นเกณฑ = เกณฑสูงสุด − เกณฑต่ําสุด 

       ระดับการวัด 

      =          
5−1
5

 

      =            4
5
 

               =           0.8 

 สําหรับเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหเก่ียวกับ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเกณฑวัดระดับคาเฉลี่ย

ในการแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีสวนรวมในการพัฒนา ระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีสวนรวมในการพัฒนา ระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีสวนรวมในการพัฒนา ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีสวนรวมในการพัฒนา ระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีสวนรวมในการพัฒนา ระดับนอยท่ีสุด 



 ตอนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปด (Open – ended) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความ

คิดเห็น ปญหาและขอเสนอแนะ การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม

ของประชาชนเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  2) ดําเนินการสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัย กําหนดขอบเขตคําถาม

ใหครอบคลุมกรอบแนวคิดและความมุงหมายของการวิจัย แลวนํามาเปนขอมูลในการสราง

แบบสอบถามท้ังชนิดปลายปดและปลายเปด 

  3) นํารางแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา ตรวจแกไข ปรับปรุง เพ่ือความ

เหมาะสมและถูกตองของแบบสอบถาม 

  4) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวเสนอผูเชี่ยวชาญผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ให

พิจารณาและทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงและครอบคลุมของเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

  1.  รศ. ศรชัย  ทาวมิตร 

      วุฒิการศึกษา M.A. (Political Science) DU. 

      ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  2.  ดร.ชวลิต  ไหลรินทร 

      วุฒิการศึกษา Ph.D. (Political Science) MU. 

 M.A. (Political Science) MU. 

 B.Lib. (Sc. Library) BHU. 

      ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  3.  ดร.จักรวาล  สุขไมตรี 

      วุฒิการศึกษา พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) มจร 

 ศศ.ม. (รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง 

 ศศ.บ. (รัฐศาสตร) ม.รามคําแหง 

      ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

  



 นําแบบสอบถามท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงค ขอคําถาม (Index of Object Congruence) คาท่ีได คือ 1.00 

 5) ภายหลังจากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out)กับผูแทนครอบครัวท่ี

อาศัยในเขตอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด และนําไปหาคา

ความเชื่อม่ันของเครื่องมือ โดยใชวิธีการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbaach) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.96 

 6) ความเท่ียงตามโครงสราง (Constsnt Validity) โดยอาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญ 

(Face Validity) ใชสูตรนี้ 

สูตร 𝑖𝑜𝑐 =  ∑𝑅
𝑁

 

เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

 ∑ R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

 N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

โดยท่ี +1 แทน แนใจวาสอดคลอง 

 0 แทน ไมแนใจวาสอดคลอง 

 -1 แทน แนใจวาไมสอดคลอง 

 7) คาความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามแบบของครอนบาค (Cronbaach) โดยวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา ∝ – Coefficient) 

∝  =� 𝑛
𝑛−1

1−∑𝑠𝑡2

𝑠𝑡2
� 

เม่ือ ∝ แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

 N แทน จํานวนขอ 

 s2 แทน ความแปรปรวนแตละขอ 

 st
2 แทน ความแปรปรวนท้ังฉบับ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และตั้งผูชวยท่ีชวย

วิจัย โดยดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 1) ขอหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงนายกเทศมนตรีเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวีดนครศรีธรรมราชเพ่ือขออนุเคราะหใชพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล 



 2) ผูวิจัยอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหกับประชาชนกลุมตัวอยางใหทราบถึง

วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการตอบแบบสอบถาม ความหมายของคําถามแตละขอ รวมท้ังวิธีการ

จัดเก็บแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถามคืนหลังผูตอบแบบสอบถามไดตอบเสร็จเรียบรอยแลว 

 3) ผูวิจัยไดทําความตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของแบบสอบถามท่ีรับคืนจาก

ประชาชนมีความสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนเปอรเซ็นตแลวจึงนํามาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแยก

วิเคราะหตามลําดับ ดังนี้ 

 1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลโดยการจําแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ 

อาชีพ ระยะเวลาท่ีพักอาศัย ของผูตอบแบบสอบถามแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 

( Percentage)  

 2) วิเคราะหระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบล

กะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

 3) การทดสอบสมมติฐาน เปนการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สําหรับปจจัยท่ีมีจํานวน 

2 กลุม ไดแก เพศ ใชการทดสอบคา (t-test) สวนอาชีพ และระยะเวลาท่ีพักอาศัยใชการทดสอบ 

(f-test) และใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (ONE WAY ANOWA) ถาพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการทดสอบความแตกตางของเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ L.S.D 

(Least Significant Difference) 

 4) วิเคราะหรวบรวมขอมูลและขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการแจง

ความถ่ี (Frequency) และสรุปผลเรียงตามลําดับนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

  



3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 สถิติท่ีใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลเรื่องนี้ไดแก 

 1.สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแกคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) สถิติคาเฉลี่ย (x�) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยาย ขอมูลท่ัวไป 

 1.การหาคารอยละ (Percentage) 

P  =  
𝑥−100
𝑁

 

เม่ือ P แทน รอยละ 

 X แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 N แทน จํานวนประชากร 

 2.การหาคาเฉล่ีย (Mean) 

�̅�  =  
∑𝑥
𝑁

 

เม่ือ x ̅ แทน คาเฉลี่ย 

 ∑ x  แทน ผลรวมผูตอบแบบสอบถาม 

 N แทน จํานวนประชากร 

 3.หาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

S.D.  =  �𝑁∑𝑋
2−(∑𝑋)2

𝑁(𝑁−1)  

เม่ือ S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑X2 แทน ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับยกกําลังสอง 

 (∑X2) แทน ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดยกกําลังสอง 

 N แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 

  



 2.สถิติเชิงอนุมาน (lnferential Statistics) สถิติทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร

ตางๆโดยใชสถิติท่ีทดสอบ ( t-test) ในกรณีท่ีมีกลุมตัวอยางท่ีใชมี 2 กลุม และในการเปรียบเทียบของ

กลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมข้ึนไปใชวิธีการวิเคราะหความปรวนแปรชนิดทางเดียว (One-way 

Analysis of Variance) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ L.S.D (Least Significant Difference) 

 1.การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 

t = 𝑋�1 - 𝑋�2 

�𝑠1
2

𝑛1
+
𝑠22

𝑛2
 

เม่ือ t แทน คาที-เทสท  (t-test) 

 X̅1 แทน คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 1 

 X̅2 แทน คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 2 

 S1
2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมท่ี 1 

 S2
2 แทน คาความแปรปรวนของกลุมท่ี 2 

 n1 แทน คาจํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 

 n2 แทน คาจํานวนคะแนนของกลุมท่ี 2 

 2.การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

F  =  
𝑀𝑆𝑏
𝑀𝑆𝑤

 

เม่ือ F แทน อัตราสวนของความแปรปรวน 

 MSb แทน คาความแปรปรวนระหวากลุม 

 MSw แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย 

(Research Objective) ไว 3 ประการคือ 

 1) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 

ตําบลกะทูนอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม เพศ อาชีพ และระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

 3) เ พ่ือเสนอแนะการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 

ตําบลกะทูนอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชาชนท่ีเปนผูแทนครอบครัวในเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรท่ีเปนผูแทนครอบครัว ท้ังสิ้น 

จํานวน 2.378 ครัวเรือน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 

Yamane โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 และ คาความผิดพลาดเทากับ 0.05 ไดจํานวน

ประชากรตัวอยางท้ังสิ้น 342 ครอบครัว เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม

ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยอธิบายเหตุผลและวิธีการตอบแบบสอบถามกลับคืน

มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลโดยใช

คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และนําเสนอผลการวิเคราะห โดยการใชตารางประกอบการ

บรรยายโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 4.1 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

  



4.1 สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันในการแปลความหมายขอมูล จึงกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการ

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 ผูวิจัยใชสัญลักษณทางสถิติดังตอไปนี้ 

x� แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

R แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได 

T แทน t distribution  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม 

F แทน F distribution เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 3 กลุม 

p-value แทน คาความนาจะเปนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน ( Sum of Square) 

MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 

df แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (degree of freedom) 

*Sig แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

* แทน คาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4.2 ข้ันตอนวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย 

ใชการวิเคราะหตามคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตาราง

ประกอบการบรรยาย 

 ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (x�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัย ใชการทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหหา

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบหาคาความแตกตางเปนรายคู

ดวยวิธีการของ L.S.D (Least Significant Difference) 

  



 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ใชการ

วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการ

บรรยาย 

  



4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่  1 ผลการวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 ปจจัยสวนบุคคลของประชาชน ประกอบดวย เพศ อาชีพ ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย โดยใชการ

วิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบ 

การบรรยาย ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงคาความถี่  (Frequency) และรอยละ (Percentage) ของประชากร

ตัวอยางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบล

กะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

57.60 

42.40 

รวม 342 100.00 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ประชาชนกวาครึ่งหนึ่งท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน

ท้ังสิ้น 197 คน คิดเปนรอยละ 57.60 รองลงมาเปนเพศหญิง จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 42.40 

ตามลําดับ 

  



ตารางท่ี 4.2 แสดงคาความถี่  (Frequency) และรอยละ (Percentage) ของประชากร

ตัวอยางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบล

กะทูนอําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

รับราชการ 

เกษตรกร 

รับจาง 

อ่ืนๆ 

14 

219 

66 

43 

4.10 

64.00 

19.30 

12.60 

รวม 342 100.00 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ประชาชนกวาครึ่งหนึ่งมีอาชีพเกษตรกร จํานวน 219 คน คิดเปน

รอยละ 64.00 รองลงมา คืออาชีพ รับจาง จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 19.30 และนอยท่ีสุด 

อาชีพรับราชการ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.10 ตามลําดับ 

ตารางท่ี  4.3 แสดงคาความถี่  (Frequency) และรอยละ (Percentage) ของประชากร

ตัวอยางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบล

กะ ทูน อํ า เภอ พิ ปูน  จั งห วัดนครศรี ธ รรมราช  จํ า แนกตามระยะ เ วลา 

ท่ีพักอาศัย 

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย จํานวน รอยละ 

1-3 ป 

4-6 ป 

7-9 ป 

มากกวา 10 ป 

9 

8 

7 

318 

2.60 

2.30 

2.10 

93.00 

รวม 342 100.00 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ประชาชนมากกวาครึ่ง มีระยะเวลาท่ีพักอาศัย มากกวา 10 ป 

จํานวน 318 คน คิดเปนรอยละ 93.00 รองลงมา ระยะเวลาท่ีพักอาศัย 1-3 ป มีจํานวน 9 คน คิด

เปนรอยละ 2.60 และจํานวนนอยนอยท่ีสุดคือระยะเวลาท่ีพักอาศัย 7-9 ป มีจํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 2.10 ตามลําดับ 

  



 ตอนที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 การศึกษาวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ใชการวิเคราะหหา คาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อํา เภอพิปูนจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวมท้ัง 3 ดาน 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ

เขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

x� 

 

S.D. 

 

แปลผล 

1.ดานการวางแผนและพัฒนา 

2.ดานการดําเนินการพัฒนา 

3.ดานการประเมินผลและพัฒนา 

2.47 

2.43 

2.29 

0.82 

0.83 

0.92 

นอย 

นอย 

นอย 

รวม 2.40 0.86 นอย 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมทุกดานอยูในระดับนอยเม่ือพิจารณาเปน

รายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการ

วางแผนและพัฒนา รองลงมาไดแก ดานการดําเนินการพัฒนาและดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก 

ดานการประเมินผลและพัฒนา ตามลําดับ 

  



ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานการวางแผนและพัฒนา 

 

x� 

 

S.D. 

 

แปลผล 

1.ทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

ของเทศบาลอยูในระดับใด 

2.ทานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอความตองการ

ของประชาชนแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลในระดับใด 

3.ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการ

พัฒนาทองถ่ินของเทศบาลอยูในระดับใด 

4.ทานมีสวนรวมในการประชุมวางแผนจัดทํายุทธศาสตรการ

พัฒนาของเทศบาลอยูในระดับใด 

5.ทานมีสวนรวมการประชุมเพ่ือระดมความรูความเขาใจใน

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลอยูในระดับใด 

2.69 

 

2.49 

 

2.29 

 

2.46 

 

2.45 

 

0.87 

 

0.86 

 

0.98 

 

0.88 

 

0.92 

ปานกลาง 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

รวม 2.47 0.82 นอย 

 จากตาราง 4.5 พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนาโดยรวมอยูใน 

ระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด ไดแก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือขอท่ี 1.ทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนจัดเก็บ

ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลอยูในระดับใด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 2.ทานมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นในการนําเสนอความตองการของประชาชนแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลในระดับใด 

  



ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน 

ใ น ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ข ต เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ พิ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานการดําเนนิการพัฒนา 

 

x� 

 

S.D. 

 

แปลผล 

1.ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

อยูในระดับใด 

2.ทานมีสวนรวมติดตอประสานงานและการขอรับความชวยเหลือ

จากองคกรตางๆในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลอยูในระดับใด 

3.ทานมีสวนรวมในการบริหารกิจกรรมตางๆของเทศบาลอยูใน

ระดับใด 

4.ทานมีสวนรวมประชาสัมพันธการดําเนินงานในการพัฒนาของ

เทศบาลอยูในระดับใด 

5.ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลอยูในระดับใด 

2.49 

 

2.41 

 

2.44 

 

2.37 

 

2.45 

0.87 

 

0.89 

 

0.88 

 

0.90 

 

0.91 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

รวม 2.43 0.83 นอย 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ดานการดําเนินการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับ 

นอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1.ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลอยูในระดับใด 

และ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 4.ทานมีสวนรวมประชาสัมพันธการดําเนินงานในการพัฒนา

ของเทศบาลอยูในระดับใดตามลําดับ 

  



ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ใ น ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ข ต เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ พิ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและพัฒนา 

การมีสวนรวมของ ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ดานการประเมินผลและพัฒนา 

 

x� 

 

S.D. 

 

แปลผล 

1.ทานมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินงานตามโครงการของ

เทศบาลอยูในระดับใด 

2.ทานมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของเทศบาล

อยูในระดับใด 

3.ทานมีสวนรวมในการเสนอแนะหลังจากประเมินการปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาของเทศบาลอยูในระดับใด 

4.ทานมีสวนรวมประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลอยูใน

ระดับใด 

5.ทานมีสวนรวมในการติดตาม กํากับ ดูแล โครงการตางๆวาเปนตาม

วัตถุประสงครายละเอียดของโครงการหรือไม  อยูในระดับใด 

2.35 

 

2.30 

 

2.26 

 

2.29 

 

2.25 

0.95 

 

0.96 

 

0.94 

 

0.99 

 

0.94 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

 

นอย 

รวม 2.29 0.92 นอย 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา การมีสวนรวมของ ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและพัฒนาโดยรวมอยู

ในระดับ นอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1.ทานมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินงานตามโครงการของเทศบาล

อยูในระดับใด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 5.ทานมีสวนรวมในการติดตาม กํากับ ดูแล 

โครงการตาง ๆ วาเปนตามวัตถุประสงครายละเอียดของโครงการหรือไม อยูในระดับใด ตามลําดับ 

  



 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยไววา ประชาชนท่ีมี เพศ อาชีพ และระยะเวลาท่ีพัก

อาศัย ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช แตกตางกัน ดานการวางแผนและพัฒนา ดานการดําเนินการพัฒนา และดานการ

ประเมินผลและพัฒนา และโดยรวมท้ัง 3 ดาน แตกตางกัน ซ่ึงผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง

ตอไปนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศ ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน 

ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชนใน

ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ข ต เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ พิ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามเพศ 

เพศ n x� S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

2.43 

2.36 

0.84 

0.79 

นอย 

นอย 

รวม 342 2.40 0.82 นอย 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิง มีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม อยูในระดับ นอย 

ตารางท่ี  4.9 แสดงการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นชองเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตาม

เพศ 

เพศ n x� S.D. t Sig 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

2.43 

2.35 

0.87 

0.78 

0.79 0.51 

*P<0.50 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม ไมแตกตาง ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 



ตารางท่ี  4.10 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอปูนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา จําแนกตามเพศ 

เพศ n x� S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

2.51 

2.52 

0.82 

0.81 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 342 2.47 0.82 นอย 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิง มีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา 

อยูในระดับ นอย 

ตารางท่ี  4.11 แสดงการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนการ

พัฒนา จําแนกตามเพศ 

เพศ n x� S.D. t Sig 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

2.51 

2.42 

0.82 

0.81 

1.05 0.97 

*P<0.50 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวาประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา ไมแตกตางกัน 

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 

  



ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ใ น ก า ร พัฒน า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ขต เ ทศ บา ลตํ า บลก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ พิ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา จําแนกตามเพศ 

เพศ n x� S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

2.45 

2.40 

0.86 

0.80 

นอย 

นอย 

รวม 342 2.43 1.83 นอย 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิง มีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา 

อยูในระดับนอย 

ตารางท่ี  4.13 แสดงการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการ

พัฒนา จําแนกตามเพศ 

เพศ n x� S.D. t Sig. 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

2.45 

2.40 

0.86 

0.81 

0.57 0.43 

*P<0.50 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา ไมแตกตางกัน 

ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 

  



ตารางท่ี  4.14 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและพัฒนา จําแนกตามเพศ 

เพศ n x� S.D. แปลผล 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

2.31 

2.25 

0.95 

0.89 

นอย 

นอย 

รวม 342 2.28 1.92 นอย 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ประชาชนท้ังเพศชายและเพศหญิง มีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและ

พัฒนา อยูในระดับนอย 

ตารางท่ี  4.15 แสดงการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผล

และพัฒนา จําแนกตามเพศ 

เพศ n x� S.D. t Sig. 

ชาย 

หญิง 

197 

145 

2.31 

2.25 

0.95 

0.89 

0.64 0.51 

*P<0.50 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและพัฒนา ไมแตกตาง

กัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 

  



 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอาชีพ ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน 

ตารางท่ี  4.16 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูนจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ n x� S.D. แปลผล 

รับราชการ 

เกษตรกร 

รับจาง 

อ่ืนๆ 

14 

219 

66 

43 

2.73 

2.49 

2.00 

2.42 

0.92 

0.73 

0.76 

1.05 

ปานกลาง 

นอย 

นอย 

นอย 

รวม 342 2.39 0.81 นอย 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ประชาชนท่ีมีกลุมอาชีพ รับราชการ เกษตรกร รับจาง และอ่ืนๆ

มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยรวม จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับนอย 

ตารางท่ี  4.17 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวม จําแนกตามอาชีพ 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

13.96 

214.69 

3 

338 

4.68 

0.63 

7.33 0.00* 

รวม 228.66 341    

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามอาชีพแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 

  



ตารางท่ี  4.18 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู  การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนา ท อ งถิ่ น ของ เ ขต เ ทศบา ลตํ า บลกะ ทู น  อํ า เ ภอ พิ ปูน  จั ง ห วั ด 

นครศรีธรรมราช โดยรวมท้ัง 3 ดาน ของประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน เปนรายคู

โดยใชวิธีของ L.S.D.(Least – Significant  Different)  

อาชีพ 
รับราชการ 

(x�=2.73) 

เกษตรกร 

(x�=2.49 ) 

รับจาง 

( x�=2.00 ) 

อ่ืนๆ 

(x�=2.42 ) 

รับราชการ (x�=2.73 ) - 0.24 
0.73 

(0.00)* 
0.30 

เกษตรกร (x�=2.49 )  - 
0.49 

(0.00)* 
0.06 

รับจาง (x�=2.00 )   - -0.42 

อ่ืนๆ (x�=2.42  )    - 

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบล

กะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

0.05 จํานวน 2 คู ไดแก อาชีพรับราชการ ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพรับจาง และอาชีพเกษตรกร 

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพรับจาง สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

  



ตารางท่ี  4.19 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชนใน

การ พัฒนาท อ งถิ่ นของ เขต เทศบาลตํ าบลกะ ทูน  อํ า เภอ พิ ปูนจั งห วัด

นครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ n x� S.D. แปลผล 

รับราชการ 

เกษตรกร 

รับจาง 

อ่ืนๆ 

14 

219 

66 

43 

2.71 

2.57 

2.13 

2.42 

0.88 

0.74 

0.80 

1.04 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

นอย 

รวม 342 2.47 0.82 นอย 

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ประชาชนท่ีมีกลุมอาชีพรับราชการ เกษตรกร รับจางและอาชีพ

อ่ืน ๆ มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานการวางแผนและพัฒนา จําแนกตามอาชีพอยูในระดับ นอย เม่ือพิจารณาตามอาชีพไดดังนี้ 

คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ประชาชนท่ีมีกลุม

อาชีพ รับจาง 

ตารางท่ี  4.20 แสดงวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาน

การวางแผนและพัฒนา จําแนกตามอาชีพ 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

10.74 

219.02 

3 

338 

3.58 

0.64 

5.52 0.00* 

รวม 229.76 341    

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของ

เขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา จําแนก

ตามอาชีพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย

ท่ีตั้งไว 

  



ตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู  การมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูนจังหวัด 

นครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา ของประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน 

เปนรายคูโดยใชวิธีของ L.S.D. (Least Significant Different) 

อาชีพ 
รับราชการ 

(x�=2.71 ) 

เกษตรกร 

(x�=2.57 ) 

รับจาง 

(x�=2.13 ) 

อ่ืนๆ 

(x�=2.42) 

รับราชการ (x�=2.71 ) - 0.14 0.01 0.29 

เกษตรกร (x�=2.57 ) 
 

- 
0.44 

(0.00 )* 
0.15 

รับจาง (x�=2.13 )   - -0.28 

อ่ืนๆ (x�=2.42 )    - 

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.21 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบล 

กะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก อาชีพเกษตรกร ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพรับจาง 

สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

  



ตารางท่ี  4.22 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ใ น ก า ร พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ข ต เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ n x� S.D. แปลผล 

รับราชการ 

เกษตรกร 

รับจาง 

อ่ืนๆ 

14 

219 

66 

43 

2.78 

2.53 

2.02 

2.43 

0.89 

0.78 

0.79 

1.06 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

นอย 

รวม 342 2.43 0.83 นอย 

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา ประชาชนท่ีมีกลุมอาชีพรับราชการ เกษตรกร รับจางและอาชีพ

อ่ืน  ๆ มีสวนรวมในการพัฒนาทอง ถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาตาม

อาชีพ ไดดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ประชาชนท่ีมีกลุมอาชีพ รับจาง 

ตารางท่ี 4.23 แสดงวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดานการดําเนินการพัฒนา จําแนกตามอาชีพ 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

14.97 

225.01 

3 

338 

4.99 

0.66 

7.49 0.00* 

รวม 239.98 341    

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของ

เขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา จําแนกตาม

อาชีพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 

  

  



ตารางท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู การมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการ พัฒนา ของประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน 

เปนรายคูโดยใชวิธีของ L.S.D (Least Significant  Different) 

อาชีพ 
รับราชการ 

(x�=2.78 ) 

เกษตรกร 

(x�=2.53 ) 

รับจาง 

(x�=2.02 ) 

อ่ืนๆ 

(x�=2.43) 

รับราชการ (x�=2.78 ) - 0.25 
0.76 

(0.02)* 
0.34 

เกษตรกร (x�=2.53 )  - 
0.50 

(0.00)* 
0.09 

รับจาง (x�=2.02 )   - 
-0.41 

(0.01) 

อ่ืนๆ (x�=2.43)    - 

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตาราง 4.24 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบล 

กะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 คู ไดแก อาชีพรับราชการ ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพเกษตรกร และอาชีพ

เกษตรกร ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพรับจาง และอาชีพรับจาง ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพอ่ืน ๆ สวนนอกนั้น

ไมพบความแตกตางเปนรายคู 

  



ตารางท่ี 4.25 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูนจังหวัด

นครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและพัฒนา จําแนกตาม อาชีพ  

อาชีพ n x� S.D. แปลผล 

รับราชการ 

เกษตรกร 

รับจาง 

อ่ืนๆ 

14 

219 

66 

43 

2.70 

2.37 

1.84 

2.41 

1.03 

0.85 

0.88 

1.10 

ปานกลาง 

นอย 

นอย 

นอย 

รวม 342 2.28 0.92 นอย 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา ประชาชนท่ีมีกลุมอาชีพรับราชการ เกษตรกร รับจางและอาชีพ

อ่ืน  ๆ มีสวนรวมในการพัฒนาทอง ถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา จําแนกตามอาชีพ อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาตาม

อาชีพไดดังนี้  คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก 

ประชาชนท่ีมีกลุมอาชีพ รับจาง 

ตารางท่ี 4.26 แสดงวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานการประเมินผลและพัฒนา จําแนกตามอาชีพ 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

17.53 

275.12 

3 

338 

5.84 

0.81 

7.18 0.00* 

รวม 292.65 341    

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของ

เขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและพัฒนา จําแนก

ตามอาชีพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย

ท่ีตั้งไว 

  



ตารางท่ี 4.27 แสดงการวิเคราะหความแตกตางเปนรายคู  การมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานการประเมินและพัฒนา ของประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน เปนรายคูโดยใชวิธี

ของ L.S.D.(Least Significant Different) 

อาชีพ 
รับราชการ 

(x�=2.70 ) 

เกษตรกร 

(x�=2.37 ) 

รับจาง 

(x�=1.84 ) 

อ่ืนๆ 

(x�=2.41) 

รับราชการ (x�=2.70 ) - - 0.32 
0.85 

(0.00)* 
0.28 

เกษตรกร (x�=2.37 )  - 
0.52 

(0.00)* 
-0.04 

รับจาง (x�=1.84 )   - 
-0.57 

(0.00)* 

อ่ืน ๆ (x�=2.41)    - 

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล 

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จํานวน 3 คู ไดแก อาชีพรับราชการ ประชาชนมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพ

รับจาง และอาชีพเกษตรกร ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพรับจาง และอาชีพรับจาง ประชาชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวา อาชีพ

อ่ืน ๆ สวนนอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู 

  



 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่นในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน 

ตารางท่ี 4.28 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ใ น ก า ร พัฒ น า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ข ต เ ทศ บ า ล ตํ า บลก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ พิ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

ระยะเวลาพักอาศัย n x� S.D. แปลผล 

1-3 ป 

4-6 ป 

7-9 ป 

มากกวา 10 ป 

9 

8 

7 

318 

2.39 

2.48 

2.73 

2.38 

0.95 

0.68 

1.16 

0.31 

นอย 

นอย 

ปานกลาง 

นอย 

รวม 342 2.34 0.82 นอย 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาพักอาศัย มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกระยะเวลาท่ีพัก

อาศัย อยูในระดับนอย 

ตารางท่ี 4.29 แสดงการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนก

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.86 

227.80 

3 

338 

0.28 

0.67 

0.42 0.73 

รวม 228.66 341    

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกันมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตาม

ระยะเวลาท่ีพักอาศัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมเปนสมมติฐานของการ

วิจัยท่ีตั้งไว 

  



ตารางท่ี 4.30 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ใ น ก า ร พัฒ น า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ข ต เ ท ศ บ า ลตํ า บล ก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ พิ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา จําแนกตามระยะเวลาท่ี

พักอาศัย 

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย n x� S.D. แปลผล 

1-3 ป 

4-6 ป 

7-9 ป 

มากกวา 10 ป 

9 

8 

7 

318 

2.35 

2.60 

2.71 

2.47 

0.97 

0.54 

1.16 

0.81 

นอย 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

นอย 

รวม 342 2.47 0.82 นอย 

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยอาศัยตางกัน มีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผน

และพัฒนา จําแนกระยะเวลาท่ีพักอาศัย อยูในระดับนอย 

ตารางท่ี 4.31 แสดงวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานการวางแผนและพัฒนา จําแนกตามระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.66 

229.11 

3 

338 

0.22 

0.67 

0.32 0.80 

รวม 229.77 341    

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกันมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา 

จําแนกระยะเวลาท่ีพักอาศัยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 

  



ตารางท่ี 4.32 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ใ น ก า ร พั ฒน า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ข ต เ ท ศ บ า ล ตํ า บล ก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ พิ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา จําแนกตามระยะเวลาท่ีพัก

อาศัย 

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย n x� S.D. แปลผล 

1-3 ป 

4-6 ป 

7-9 ป 

มากกวา 10 ป 

9 

8 

7 

318 

2.44 

2.47 

2.71 

2.42 

0.87 

0.70 

1.13 

0.83 

นอย 

นอย 

ปานกลาง 

นอย 

รวม 342 2.43 0.83 นอย 

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกันมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการ

พัฒนา จําแนกระยะเวลาท่ีพักอาศัย อยูในระดับนอย 

ตารางท่ี 4.33 แสดงวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดานการดําเนินการพัฒนา จําแนกตามระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

0.58 

239.77 

3 

338 

0.19 

0.70 

0.27 0.84 

รวม 239.98 341    

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกันมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการ

พัฒนา จําแนกตามระยะเวลาท่ีพักอาศัย แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้งไว 

  



ตารางท่ี 4.34 แสดงคาเฉล่ีย (x�) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การมีสวนรวมของประชาชน

ใ น ก า ร พั ฒน า ท อ ง ถิ่ น ข อ ง เ ข ต เ ท ศ บ า ล ตํ า บล ก ะ ทู น  อํ า เ ภ อ พิ ปู น 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและพัฒนา จําแนกตามระยะเวลาท่ี

พักอาศัย 

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย n x� S.D. แปลผล 

1-3 ป 

4-6 ป 

7-9 ป 

มากกวา 10 ป 

9 

8 

7 

318 

2.37 

2.37 

2.77 

2.27 

1.25 

0.87 

1.18 

0.91 

นอย 

นอย 

ปานกลาง 

นอย 

รวม 342 2.28 0.92 นอย 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกันมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผล

และพัฒนา จําแนกระยะเวลาท่ีพักอาศัย อยูในระดับนอย 

ตารางท่ี 4.35 แสดงวิเคราะหความแปรปรวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชดาน

การประเมินผลและพัฒนา จําแนกตามระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

1.83 

290.82 

3 

338 

0.28 

0.67 

0.42 0.73 

รวม 292.65 341    

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกันมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผล

และพัฒนา จําแนกตามระยะเวลาท่ีพักอาศัย แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีตั้ง

ไว 

  



ตารางท่ี 4.36 สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน สถิติทดสอบ โดยรวม 

ดานการ

วางแผนและ

พัฒนา 

ดานการ

ดําเนินการ

พัฒนา 

ดานการ

ประเมินผล

การพัฒนา 

เพศ T-test 0.51 0.97 0.43 0.51 

อาชีพ F-test 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย F-test 0.73 0.80 0.84 0.73 

มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.36 สรุปไดวา ประชาชนท่ีมี อายุ และระยะเวลาท่ีพักอาศัย ตางกัน มีสวน

รวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งเอาไว ยกเวน ประชาชนท่ีมี อาชีพ ตางกัน มีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 

ดานท่ี 1.ดานการวางแผนและพัฒนา ดานท่ี 2.ดานการดําเนินการพัฒนา และดานท่ี 3.ดานการ

ประเมินผลการพัฒนา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  



 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 ผูวิจัยไดตั้งคําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaire) สําหรับใหผูตอบ

แบบสอบถามไดนําเสนอปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และใชความวิเคราะหหาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏ

ดังตารางตอไปนี้ 

  



ตารางท่ี 4.37 แสดงความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการ

มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถี่ 

1.ประชาชนไมคอยมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาล ทําใหการพัฒนาทองถ่ิน

ไมสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน 

2.การวางแผนเรื่องการจัดการน้ํา

ไมดีประชาชนสวนใหญมีปญหา

เรื่องน้ําอยูใกลแองน้ําแตขาดแคลน

น้ําอุปโภค บริโภค 

3.ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

เสียงของประชาชนไมไดรับการ

ตอบหรือรับฟงจากเทศบาล 

4.มีประชาชนจํานวนนอยมากท่ี

เขารวมประชุมวางแผนกับทาง

เทศบาล 

5.การวางแผนงานถูกกําหนดโดย

ทางเทศบาลเองท้ังสิ้น 
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1.เ ทศบาลสมควร จั ด เ ว ที

ประชาคมเพ่ือระดมความคิด

ของประชาชนในการวางแผน

พัฒนาทองถ่ินของเทศบาลทุก

ครั้ง 

2.ควรจัดหาแหลงน้ําสํารองไว

ใหประชาชน 

3.ควรรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนใหมากกวานี้ 

4.เทศบาลควรจะมีจดหมาย

เชิญประชาชนเข ามาร วม

วางแผนในทุกๆโครงการอยาง

ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

5.ควรเปดโอกาสใหประชาชน

ได เสนอความตองการของ

ประชาชนแลวทางเทศบาลรับ

ฟงบาง 
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รวม 153 รวม 115 

 จากตารางท่ี 4.37 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 268 คน ไดเสนอปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน ดานการวางแผนและพัฒนา มาก

ท่ีสุด ไดแกอันดับ 1.ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล ทําให

การพัฒนาทองถ่ินไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ดังนั้น เทศบาลสมควรจัดเวที

ประชาคมเพ่ือระดมความคิดของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลทุกครั้งจํานวน

87 คน อันดับ 2.มีประชาชนจํานวนนอยมากท่ีเขารวมประชุมวางแผนกับทางเทศบาล ดังนั้นเทศบาล

ควรจะมีจดหมายเชิญประชาชนเขามารวมวางแผนในทุก ๆ โครงการอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน จํานวน 



66 คน อันดับ 3.ไดแกการวางแผนเรื่องการจัดการน้ําไมดีประชาชนสวนใหญมีปญหาเรื่องน้ําอยูใกล

แองน้ําแตขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภคดังนั้น ควรจัดหาแหลงน้ําสํารองไวใหประชาชน อันดับท่ี 4.

ไดแก ในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินเสียงของประชาชนไมไดรับการตอบรับหรือรับฟงจากเทศบาล  

ดังนั้น ควรรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหมากกวานี้ จํานวน 45 คน และขอท่ีนอยท่ีสุดไดแก 

การวางแผนงานถูกกําหนดโดยทางเทศบาลเองท้ังสิ้นดังนั้น ควรเปดโอกาสใหประชาชนไดเสนอความ

ตองการของประชาชนแลวทางเทศบาลรับฟงบาง จํานวน 31 คน ตามลําดับ 

  



ตารางท่ี 4.38 แสดงความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการ

มีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถี่ 

1.ประชาชนไมคอยมีสวนรวมใน

การชวยเหลือหรือสนับสนุนการ

พัฒนาทองถ่ิน 

2.ประชาชนไมคอยมีสวนรวมใน

การรับรูปญหาของประชาชนใน

พ้ืนท่ีทองถ่ินของเทศบาล 

3.ประชาชนไมคอยมีสวนรวมใน

การแนะนําการพัฒนาทองถ่ินหรือ

ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ทองถ่ิน 

4.ป ร ะ ช า ช น ไ ม ค อ ย เ ห็ น

ความสําคัญของการประชุมวามี

ประโยชนตอการตัดสินใจในการ

จัดทําโครงการตาง ๆ 

5.ประชาชนในทองถ่ินไมคอยเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวมใน

การดําเนินงานการพัฒนา 
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1.ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการชวยเหลือหรือ

สงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน 

2.ควรจะเปดโอกาสใหประชาชน

เข า ม า มีส ว น ร ว ม ในการ รั บ รู

รับทราบปญหาและรวมกันแกไข

ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

3.ควรจะเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการประชุม

รวมปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน 

4.ควรชี้แจงใหประชาชนเห็นถึง

วิ ธี ก า ร ทํ า ง า น  ก า ร เ ข า ร ว ม

กิจกรรมหรือเรื่องอ่ืนใดกับหมูบาน

และการมีสวนรวมสําคัญอยางไร 

ไดรับประโยชนอยางไรบาง 

5.ควรชักชวน ชี้แนะใหประชาชน

ในทองถ่ินเห็นความสําคัญของการ

มีสวนรวมในการดําเนินงานการ

พัฒนา 
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รวม 138 รวม 128 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 266 คน ไดเสนอปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน ดานการดําเนินการพัฒนา มากท่ีสุด 

ไดแก ประชาชนในทองถ่ินไมคอยเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินงานการพัฒนา 

ดังนั้นควรชักชวนชี้แนะใหประชาชนในทองถ่ินเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินงาน



การพัฒนา จํานวน 68 คน อันดับท่ี 2.ไดแกประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการแนะนําการพัฒนา

ทองถ่ินหรือในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ดังนั้น ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการประชุมรวมปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน จํานวน 60 คน อันดับ 

3.ไดแก ประชาชนไมคอยเห็นความสําคัญของการประชุมวามีประโยชนตอการตัดสินใจในการจัดทํา

โครงการตาง ๆ ดังนั้น ควรชี้แจงใหประชาชนเห็นถึงวิธีการทํางาน การเขารวมกิจกรรมหรือเรื่องอ่ืนใด

กับหมูบานและการมีสวนรวมสําคัญอยางไร ไดรับประโยชนอยางไรบาง จํานวน 55 คน 

อันดับ 4.ไดแก ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการชวยเหลือหรือสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดังนั้น

ควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือหรือสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 

47 คน และขอท่ีนอยท่ีสุด ไดแก ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการรับรูปญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี

ทองถ่ินของเทศบาลดังนั้น ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูรับทราบปญหา

และรวมกันแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน จํานวน 36 คน ตามลําดับ 

  



ตารางท่ี 4.39 แสดงความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและเสนอแนะ แนวทางแกไขปญหา

การมีสวนรวมของประชาชนในการ พัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลและพัฒนา 

ปญหา ความถี่ แนวทางแกไขปญหา ความถ่ี 

1.ประชาชนไมมีสวนรวมในการ

ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร

ประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน 

2.ประชาชนไมมีสวนรวมในการ

เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับผล

การพัฒนาทองถ่ิน 

3.ประชาชนไมมีสวนรวมในการ

ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม คุ ม ค า ข อ ง

งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน 

4.ประชาชนไมมีความเขาใจใน

การพัฒนา 

5.ประชาชนขาดความรวมมือ

และความสามัคคีในชุมชน 
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1.ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนเขา

ม า มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร ติ ด ต า ม

ตรวจสอบประเมินผลการพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาลกะทูนโดยตั้ง

เปนคณะกรรมการ 

2.ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวม ในการเสนอความคิดเห็น

เก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินของเขต

เทศบาลตําบลกะทูน โดยการทํา

ประชาพิจารณ 

3.ควร เป ด โ อกาส ให ป ระชาช น

สามารถตรวจสอบความคุมคาของ

งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลตําบลกะทูน ได ทุก

โครงการ เพ่ือความโปรงใส 

4.ทาง เทศบาลควรจั ดอบรมให

ความรูแกประชาชน 

5.ควรจั ด กิจกรรมรวมกลุ ม เ พ่ื อ

ส ง เสริ ม ใหประชาชนเ กิดความ

สามัคคี 
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รวม 136 รวม 122 

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 258 คน ไดเสนอปญหาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน ดานการประเมินผลและการพัฒนา

มากท่ีสุด อันดับท่ี 1.ไดแก ประชาชนไมมีความเขาใจในการพัฒนาดังนั้น ทางเทศบาลควรจัดอบรมให

ความรูแกประชาชน จํานวน 69 คน อันดับท่ี 2.ไดแก ประชาชนไมมีสวนรวมในการตรวจสอบความ



คุมคาของงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินดังนั้น ควรเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ

คุมคาของงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน ไดทุกโครงการ เพ่ือความโปรงใส

จํานาน 62 คน อันดับท่ี 3.ไดแก ประชาชนขาดความรวมมือและความสามัคคีในชุมชน ดังนั้น ควรจัด

กิจกรรมรวมกลุมเพ่ือสงเสริมใหประชาชนเกิดความสามัคคี จํานาน 54 คน อันดับท่ี 4.ไดแก 

ประชาชนไมมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินดังนั้น ควรจะเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลกะทูนโดยตั้งเปนคณะกรรมการ จํานวน 39 คน และขอท่ีนอยท่ีสุดอันดับท่ี 5.ไดแก 

ประชาชนไมมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับผลการพัฒนาทองถ่ินดังนั้น ควรจะเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม ในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน โดยการทําประชาพิจารณ จํานวน 34 คน ตามลําดับ 

 สรุป ขอเสนอแนะท้ัง 3 ดาน ดังนี้ 

 1.ดานการวางแผนและพัฒนา 

 1.1) ประเด็นปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนา ไดแกขอท่ีวา

ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล ทําใหการพัฒนาทองถ่ินไม

สอดคลองกับความตองการของประชาชน 

 1.2) ประเด็นแนวทางแกไขมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนาไดแกขอ

ท่ีวา เทศบาลสมควรจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลทุกครัง้ 

 2.ดานการดําเนินการพัฒนา 

 2.1) ประเด็นปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการดําเนินการพัฒนา ไดแกขอท่ีวา 

ประชาชนในทองถ่ินไมคอนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา 

 2.2) ประเด็นแนวทางแกไขมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการดําเนินการพัฒนา ไดแกขอ

ท่ีวา ควรชักชวน ชวนชี้แนะใหประชาชนในทองถ่ินเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการพัฒนา 

 3.ดานการวางแผนและพัฒนา 

 3.1) ประเด็นปญหามีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนา ไดแกขอท่ีวา 

ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลทําใหการพัฒนาทองถ่ินไม

สอดคลองกับความตองการของประชาชน 



 3.2) ประเด็นแนวทางแกไขมีผูเสนอแนะมากท่ีสุด คือ ดานการวางแผนและพัฒนา ไดแก

ขอท่ีวา เทศบาลควรจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลทุกครั้ง 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล 

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective) ไว 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการมี

สวนร วมของประชาชนในการพัฒนาทอง ถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อํา เภอพิปูน 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชจําแนกตาม เพศ อาชีพ และระยะเวลาท่ี

พักอาศัย 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ประชาชนท่ีเปนผูแทนครอบครัวท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาล 

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2,378 ครัวเรือน การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย 

ไดใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดจํานวนประชากรตัวอยาง 

ท้ังสิ้น 342 ครัวเรือน และใชวิธีสุมแบบงาย ( Simple Random Sampling) ในการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด ใชสถิติบรรยาย

ไดแก ความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และสถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

F-test (One-Way ANOVA ) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ (LSD)Least Significant Difference โดยใชการวิเคราะหขอมูล

และประมวลผลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ซ่ึงสามารถสรุปผลของการวิจัย

ตามขอคนพบ (Fact Findings) ไดดังตอไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปไดผลดังนี้ 

 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนสวนมากท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย มีอาชีพเกษตรกร 

และมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยมามากกวา 10 ป 



 5.1.2 ผลศึกษาวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล 

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา

เปนรายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก 

ดานการวางแผนและพัฒนา รองลงมาไดแก ดานการดําเนินการพัฒนาและดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ไดแก ดานการประเมินผลและพัฒนา ตามลําดับ 

 1) ดานการวางแผนและพัฒนา พบวา ประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการวางแผนและพัฒนา โดยรวมอยูใน

ระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด ไดแก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือขอท่ี 1) ทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนจัดเก็บ

ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลอยูในระดับใด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 2) ทานมีสวนรวม

แสดงความคิดเห็นในการนําเสนอความตองการของประชาชนแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลในระดับใด 

 2) ดานการดําเนินการพัฒนา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ

เขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการดําเนินการพัฒนา โดยรวม 

อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1.ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลอยูใน

ระดับใด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 4.ทานมีสวนรวมประชาสัมพันธการดําเนินงานใน

การพัฒนาของเทศบาลอยูในระดับใดตามลําดับ 

 3) ดานการประเมินผลการพัฒนา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน

ของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการประเมินผลการพัฒนา 

โดยรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 1) ทานมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินงานตามโครงการของ

เทศบาลอยูในระดับใด และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอท่ี 5.ทานมีสวนรวมในการติดตาม กํากับ 

ดูแล โครงการตาง ๆ วาเปนไปตามวัตถุประสงครายละเอียดของโครงการหรือไม อยูในระดับใด 

ตามลําดับ 

 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม เพศ อาชีพ 

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ อาชีพ และระยะเวลาท่ีพักอาศัย ตางกัน มีสวนรวม



ในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

  สมมติฐานท่ี 1.ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไมแตกตางกัน 

  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม ไมแตกตาง

กัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ไดแก ดานท่ี 1) ดานการวางแผนและพัฒนา ดานท่ี 2) ดานการ

ดําเนินการพัฒนา ดานท่ี 3) ดานการประเมินผลการพัฒนา ไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

  สมมติฐานท่ี 2.ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขต

เทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน 

  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมี อาชีพตางกัน มีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม แตกตางกัน 

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ไดแก ดานท่ี 1) ดานการวางแผนและพัฒนา ดานท่ี 2) ดานการ

ดําเนินการพัฒนา ดานท่ี 3) ดานการประเมินผลการพัฒนา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

  สมมติฐานท่ี 3.ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไมแตกตางกัน 

  จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกันมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยรวมไมแตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ไดแก ดานท่ี 1) ดานการวางแผนและพัฒนา 

ดานท่ี 2) ดานการดําเนินการพัฒนา ดานท่ี 3) ดานการประเมินผลการพัฒนา ไมแตกตางกัน 

ไมเปนไปตามสมมติฐาน 

 5.1.4 ผลการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางสงเสริมการมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเรียงลําดับ

ความถี่จากมากไปหานอยในแตละดาน ไดดังนี้ 

 ดานการวางแผนและพัฒนา ไดแก 1) ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาล ทําใหการพัฒนาทองถ่ินไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน ดังนั้น 

เทศบาลสมควรจัดเวทีประชาคมเพ่ือระดมความคิดของประชาชนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลทุกครั้ง 2) มีประชาชนจํานวนนอยมากท่ีเขารวมประชุมวางแผนกับทางเทศบาล ดังนั้น

เทศบาลควรจะมีจดหมายเชิญประชาชนเขามารวมวางแผนในทุกๆโครงการอยางท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

3) ไดแกการวางแผนเรื่องการจัดการน้ําไมดีประชาชนสวนใหญมีปญหาเรื่องน้ําอยูใกลแองน้ําแตขาด



แคลนน้ําอุปโภค บริโภคดังนั้น ควรจัดหาแหลงน้ําสํารองไวใหประชาชน 4) ในการวางแผนพัฒนา

ทองถ่ินเสียงของประชาชนไมไดรับการตอบรับหรือรับฟงจากเทศบาล ดังนั้น ควรรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนใหมากกวานี้ 5) การวางแผนงานถูกกําหนดโดยทางเทศบาลเองท้ังสิ้นดังนั้น ควรเปด

โอกาสใหประชาชนไดเสนอความตองการของประชาชนแลวทางเทศบาลรับฟงบาง ตามลําดับ 

 ดานการดําเนินการพัฒนา ไดแก 1) ประชาชนในทองถ่ินไมคอยเห็นความสําคัญของการมี

สวนรวมในการดําเนินงานการพัฒนา ดังนั้นควรชักชวนชี้แนะใหประชาชนในทองถ่ินเห็นความสําคัญ

ของการมีสวนรวมในการดําเนินงานการพัฒนา 2) ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการแนะนําการ

พัฒนาทองถ่ินหรือในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ดังนั้น ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการประชุมรวมปรึกษาเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน 3) ประชาชนไม

คอยเห็นความสําคัญของการประชุมวามีประโยชนตอการตัดสินใจในการจัดทําโครงการตาง ๆ ดังนั้น 

ควรชี้แจงใหประชาชนเห็นถึงวิธีการทํางาน การเขารวมกิจกรรมหรือเรื่องอ่ืนใดกับหมูบานและการมี

สวนรวมสําคัญอยางไร ไดรับประโยชนอยางไรบาง 4) ไดแก ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการ

ชวยเหลือหรือสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินดังนั้นควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ชวยเหลือหรือสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน 5) ประชาชนไมคอยมีสวนรวมในการรับรูปญหาของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีทองถ่ินของเทศบาลดังนั้น ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

รับรูรับทราบปญหาและรวมกันแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ินตามลําดับ 

 ดานการประเมินผลการพัฒนา ไดแก 1) ประชาชนไมมีความเขาใจในการพัฒนาดังนั้น 

ทางเทศบาลควรจัดอบรมใหความรูแกประชาชน 2) ประชาชนไมมีสวนรวมในการตรวจสอบความ

คุมคาของงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินดังนั้น ควรเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ

คุมคาของงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน ไดทุกโครงการ เพ่ือความโปรงใส

3) ประชาชนขาดความรวมมือและความสามัคคีในชุมชน ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมรวมกลุมเพ่ือสงเสริม

ใหประชาชนเกิดความสามัคคี 4) ประชาชนไมมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการ

พัฒนาทองถ่ินดังนั้น ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลกะทูนโดยตั้งเปนคณะกรรมการ 5) ประชาชนไมมีสวนรวม

ในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับผลการพัฒนาทองถ่ินดังนั้น ควรจะเปดโอกาสใหประชาชนมี 

สวนรวม ในการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน โดยการทํา

ประชาพิจารณ ตามลําดับ 

  



5.2 อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบล

กะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายเพ่ิมเติม

ดังตอไปนี้ 

 5.2.1 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเขตเทศบาลตําบลกะทูน

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมท้ัง 3 ดาน 

 จากผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้

อภิปรายไดวา เนื่องจากประชาชนไมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ิน อาจจะเปนเพราะการวางแผนประชาสัมพันธไมท่ัวถึงประชาชนไมไดรับขาวสารจึงทําให

ประชาชนไมไดรับโอกาสในการวางแผนงาน การดําเนินงานหรือแมแตการประเมินผล ซ่ึงไมสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ อรอนงค หันไชยศรี ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาคมในการพัฒนา

ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลภูกาสิงห อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา 

ดานการวางแผนและพัฒนา อยูในระดับมาก ดานการดําเนินการพัฒนา อยูในระดับมาก ดานการ

ประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับมาก ดานการวางแผนและพัฒนาซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับนอย 

ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา การมีสวนรวมของประชาชนท่ีจะเขามามีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการ

วางแผนและพัฒนามีนอย อันเนื่องมาจากการการกีดกันทางดานการแสดงออกและความคิดเห็น จึง

เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการพัฒนาทองถ่ินไมมีการพัฒนาและการประเมินผลออกมาไมเปนท่ีนาพอใจ

นัก ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณะ สุขนก ไดทําการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนและการพัฒนา  อยูในระดับปานกลางดานการ

ประเมินผลการพัฒนาซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ประชาชนไมคอยให

ความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ิน และมีความคิดวาเทศบาลกะทูนไมมีการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการประเมินผลของโครงการตาง ๆตามนโยบายของเทศบาลกะทูน โดยเฉพาะดาน

การเงินและการควบคุมการใชทรัพยสินของเทศบาลแตหากมองดานบวกหากมีการควบคุมท่ีดีเพ่ือให

หนวยงานตาง ๆ มีการวางแผนและการดูแลทรัพยสินของหนวยงานใหเหมาะสม มีการใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหการจัดซ้ือ จัดจางโปรงใส เปนไปตามระเบียบราชการอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด ซ่ึงทางเทศบาลตองประชาสัมพันธใหประชาชนไดรูขอมูลขาวสารท่ีจะเขามามีบทบาท

หนาท่ีสําคัญในการประเมินผลพัฒนา จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการพัฒนาทองถ่ินไมมีการประเมินผล

ออกมาไมเปนท่ีนาพอใจนัก ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ปทมา ประเสริฐสําราญ ไดทําการวิจัย



เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลนครชัยศรี อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม ดานการประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับปานกลาง  

 เม่ือพิจารณาเปนรายดานในแตละขอมีประเด็นท่ีนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

 1) ดานการวางแผนและพัฒนา พบวา อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา

ประชาชนขาดการรับรูขาวสารของทางราชการเพ่ือการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใน

การประชุมสวนใหญประชาคมเสนอในท่ีประชุมแลวก็ไมไดนําไปปฏิบัติตามท่ีเสนอ ประชาชนขาดการ

มีสวนรวมตัดสินใจในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล จึงเสนอแนะใหเทศบาล 

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนา ปรับปรุงระดับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการวางแผนและการพัฒนาใหข้ึนไปอยูระดับปานกลาง โดยควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการวางแผน การรวมเสนอ ตัดสินใจ รวมประชุม ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมากยิ่งข้ึน

เพ่ือท่ีจะพัฒนาข้ึนไปในระดับมากตอไป โดยวิธีการจูงใจประชาชนดวยขอมูลความรูทางดานการเมือง 

และสิทธิประโยชนอันพึงไดรับจากการใหความรวมมือกับเทศบาลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

โดยผานการรณรงคประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รวมไปถึงอบรมสัมมนาและจัดเวทีประชาคมสัญจร

ท่ังทองถ่ิน เพ่ือสรางความสนใจและดึงดูดศักยภาพของประชาชนออกมา ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ สุทธินันท จิตเลขา ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนพัฒนา อยูในระดับมาก 

 ดานการวางแผนและพัฒนา พบวา 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน

ของเทศบาล อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา เทศบาลควรใหความรูแกประชาชน

เก่ียวกับความสําคัญกับแผนพัฒนาทองถ่ิน สงเสริมความรูเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เพ่ือใหประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีความเปนพลเมืองท่ีดี รูรักสามัคคีรวมไปถึงรูจักเสียสละ

ประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณะ สุขนก ผลการวิจัย

พบวา ดานการวางแผนและพัฒนา อยูในระดับปานกลาง  

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวางแผนการ

พัฒนาทองถ่ินของเทศบาล อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้จึงอภิปรายไดวา เทศบาลควรใหความรูแก

ประชาชนเก่ียวกับความสําคัญกับแผนพัฒนาทองถ่ิน และกระบวนการข้ันตอนในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินวาประชาชนจะไดประโยชนอะไรบาง โดยมีการประสานงานกับผูนําทุกชุมชนให

ประกาศเสียงตามสายในทุก ๆ วันกอนท่ีจะมีการจัดประชาคม เพ่ือเปนการรณรงคใหความรูแก

ประชาชนลวงหนา และเพ่ือใหประชาชนไดมีเวลาเตรียมตัวและเตรียมขอมูลปญหาหรือความตองการ

ไวสําหรับนําเสนอในท่ีประชาคม ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อรอนงค หันไชยศรี ผลการวิจัย

พบวา ดานการวางแผนและพัฒนา อยูในระดับมาก 



 2. ดานการดําเนินการพัฒนา พบวา อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา ท้ังนี้ 

อาจเปนเพราะประชาชนในทองถ่ินไมเห็นความสําคัญของการดําเนินงานในการพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงไม

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปทมา ประเสริฐสําราญ ผลการวิจัยพบวา ดานการดําเนินการพัฒนา 

อยูในระดับปานกลาง 

 ดานการดําเนินการพัฒนา พบวา 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาล อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้จึงอภิปรายไดวา ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการการ

พัฒนาทองถ่ิน ไมเห็นความสําคัญของการดําเนินการพัฒนา ไมใหความรวมมือกับทางเทศบาล เพราะ

ประชาชนมีภาระหนาท่ีมากมาย ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เวชยันต หนูรักษา ผลของการ

วิจัยพบวา ดานการดําเนินการพัฒนา อยูในระดับต่ํา 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ทานมีสวนรวมประชาสัมพันธการดําเนินงานในการพัฒนา

ของเทศบาล อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้จึงอภิปรายไดวา เนื่องจากวาประชาชนสวนใหญมีภาระใน

การประกอบอาชีพ มีระยะเวลาจํากัดจึงไมสะดวกเขามามีสวนรวม ซ่ึงหากทางเทศบาลจะให

ประชาชนเขามามีสวนรวมตามนโยบายของเทศบาล ก็ตองมีการประชาสัมพันธใหกับประชาชนให

ตระหนักถึงสิ่งท่ีตนเองจะไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาวใหมากข้ึน ซ่ึงไมสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของ ปทมา ประเสริฐสําราญ ผลการวิจัยพบวา ดานการดําเนินการพัฒนา อยูในระดับ

ปานกลาง 

 3.ดานการประเมินผลการพัฒนา พบวา อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดวา 

ประชาชนสวนใหญไมมีโอกาสไดเขารวมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนของเทศบาล 

หรือไมก็เพราะไมมีความรูระบบการติดตามและประเมินผล ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สายสุนีย แจมทิม ผลของการวิจัยพบวา ดานการประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับมาก 

 ดานการประเมินผลการพัฒนา พบวา 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ทานมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินงานตามโครงการของ

เทศบาล อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้จึงอภิปรายไดวา เทศบาลควรใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ

ความสําคัญของการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการตาง  ๆ โดยชาวบ าน ได

ตัดสินวาโครงการใด กิจกรรมใดมีประโยชนและมีคุณคาอยางแทจริงตอชุมชนของพวกเขา ซ่ึงไม

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรรณะ สุขนก ผลการวิจัยพบวา ดานการประเมินผลการพัฒนา 

อยูในระดับปานกลาง 

 ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ทานมีสวนรวมในการติดตาม กํากับ ดูแล โครงการตาง ๆ วา

เปนตามวัตถุประสงครายละเอียดของโครงการหรือไม อยูในระดับนอย ท่ีเปนเชนนี้จึงอภิปรายไดวา 

เทศบาลควรรณรงคสงเสริมใหประชาชนไดรูและเขาใจการมีสวนรวมตอการดําเนินงานตาง ๆ ของ



เทศบาล เพราะจะไดรวมกันเปนหูเปนตาติดตามความคืบหนาของกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ วามี

ความถูกตองและโปรงใสมากนอยเพียงใด เพราะหากพบขอสงสัยตรวจพบความผิดปกติดําเนินงานไม

ถูกตอง ประชาชนจะไดรวมตัวเพ่ือขอความชี้แจงตอไป ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปยะมาศ 

สินธุพาชี ผลการวิจัยพบวา ดานการประเมินผลการพัฒนา อยูในระดับปานกลาง 

 5.2.2 การศึกษาวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนของ

เขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม เพศ อาชีพ ระยะเวลา

ท่ีพักอาศัย ผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายเพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

 1) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา ประชาชนท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ของประชาชนในเขตเทศบาลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน ผลการวิจัย

พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ท่ีมีเพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน โดยรวมท้ัง 3 ดาน ไมแตกตางกัน 

ท่ีเปนเชนนี้จึงอภิปรายไดวา เพศ ท่ีตางกัน ไมมีผลทําให การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ินแตกตางกันได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ แสงทอง เกศามา ผลการวิจัยพบวา การมีสวน

รวมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลสุวรรณภูมิ อําเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกเปนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อยูในระดับปานกลาง ประชาชนท่ีมี เพศ 

ตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ไมแตกตางกัน 

 2) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา ประชาชนมีอาชีพตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช ท่ีมีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน โดยรวมท้ัง 3 ดาน แตกตางกัน 

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนนี้จึงอภิปรายไดวา อาชีพ ท่ีตางกัน มีผลทําให 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินแตกตางกันได ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ณพชัย พันธุสุวรรณ ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาล

ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแกอาชีพ อยูในระดับ

ปานกลาง พบวา อาชีพ ตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลโนน

บุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ แตกตางกัน 

 3) จากสมมติฐานการวิจัยท่ีวา ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกันมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

โดยรวมท้ัง 3 ดาน แตกตางกัน ผลการวิจัย ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท่ีเปนเชนนี้จึง



อภิปรายไดวา ระยะเวลาท่ีพักอาศัยตางกัน มีผลทําใหการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา

ทองถ่ินแตกตางกันได ซ่ึงไมสอดคลองกับการวิจัยของ อัชราภรณ วงษสุนทร ผลการวิจัย พบวา 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองกระทุมลม อําเภอสาม

พราน จังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระยะเวลาท่ีพักอาศัย อยูในระดับมาก 

ระยะเวลาท่ีพักอาศัย ตางกัน การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลเมืองกระทุมลม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําผลท่ีไดจากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเปนแนวทางใน

การพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

ขอเสนอแนะแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  จากผลการวิจัย จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

 ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของ

เขตเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีคาแปลผลโดยรวม อยูใน 

ระดับนอย ดังนั้น เทศบาลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตองจัดอบรมใหความรูแก

ประชาชน เพ่ือท่ีจะใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีและการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของประชาชน 

และสามารถถายทอดความรูใหกับประชาชนดวยกันในทองถ่ินไดจึงจะกอเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนในทองถ่ิน เทศบาลกะทูน 

 ดานการวางแผนและพัฒนา ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับนอย ดังนั้น เทศบาลควรมีการ

ประชาสัมพันธ ใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินฯ เพ่ือกระตุนความสนใจและสราง

ความตระหนักแกประชาชนใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญ เทศบาลในฐานะผูนําควรสงเสริม

ความรูใหประชาชนในลักษณะการจัดอบรมและจัดเวทีประชาคมสัญจรสมํ่าเสมอใหท่ัวทุกชุมชน 

อยางเรื่องสําคัญ ๆ ควรมีการแจงขาวลวงหนาหลายวันเพ่ือใหประชาชนไดมีเวลาเตรียมตัว เทศบาล

ควรมีการประชาสัมพันธ ใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินฯ เพ่ือกระตุนความสนใจและ

สรางความตระหนักแกประชาชนใหเห็นถึงประโยชนและความสําคัญ รณรงคใหประชาชนมีสวนรวม

ในการประสานงานกับทางเทศบาลใหมากข้ึนและพยายามเลือกวิธีการ แผนงาน รูปแบบการพัฒนา

ทองถ่ินใหมีความเหมาะสมตรงตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินมากท่ีสุด 



 ดานการดําเนินการพัฒนา ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับนอย ดังนั้นควรเพ่ิมระดับพัฒนา

ปรับปรุงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินเขามามี

สวนรวมกับทางเทศบาลใหมากท่ีสุดเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ควรสงเสริมประชาชนมีสวนรวม

ในการประชุมการดําเนินการของโครงการตางๆใหมากข้ึน ควรปรับปรุงพัฒนา ในการประชาสัมพันธ

ใหความรูแกประชาชนในการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองให

มากข้ึน 

 ดานการประเมินผลการพัฒนา ซ่ึงมีคาแปลผลอยูในระดับนอย ดังนั้น จึงควรปรับปรุง

และพัฒนา ในการประชาสัมพันธเก่ียวกับประโยชนของการมีสวนรวมในการประเมินผล และให

ความรูความเขาใจในความสําคัญของการมีสวนรวมในอบรมใหความรูความเขาใจแกประชาชนในเรื่อง

ท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการประเมินผลการพัฒนา เพ่ือประโยชนอันสูงสุดของการมีสวนรวมในการ

ประเมินผลพัฒนา ท่ีไดดําเนินการไปแลวเพ่ือนําสูการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืนตอไปในอนาคต 

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

  จากการวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเขตเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

  1) ศึกษาการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอการกําหนด

แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน 

  2) ศึกษาการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

ตําบลกะทูน 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถาม (Tryout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

แบบสอบถามที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกะทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 คําชี้แจง แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

  2.1 ดานการวางแผนการพัฒนา 

  2.2 ดานการดําเนินการพัฒนา 

  2.3 ดานการประเมินผลการพัฒนา 

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ขอมูลท่ีไดจะแปลผลการวิจัยโดยภาพรวม

ผูวิจัยจะเก็บขอมูลรายฉบับนี้เปนความลับและใชประโยชนเฉพาะงานวิจัยนี้เทานั้น ไมมีผลกระทบ

ใดๆตอทานแตประการใด จึงขอความรวมมือจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามชุดนี้ใหครบถวน 

ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปนอยางดี 

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

     กชพร  ราชรักษ 

     นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

     สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ลงใน      หนาคําตอบท่ีตรงกับความจริง 

 1. เพศ 

                     ชาย      หญิง 

 2. อาชีพ 

                 รับราชการ                 รับจาง 

                 เกษตรกร                 อ่ืนๆ 

 3. ระยะเวลาท่ีพักอาศัย 

                 1 – 3 ป                           4 – 6 ป 

                 7 – 9 ป                           มากกวา 10 ป 

  



ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

ตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คําช้ีแจง เขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง       หนาคําตอบท่ีตรงกับความจริง 

 ความหมาย  5 = มากท่ีสุด  4= มาก 3= ปานกลาง  2= นอย  1= นอยท่ีสุด 

 

 

ขอท่ี 

 

 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาล 

ตําบลกระทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับการมีสวนรวม 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1.ดานการวางแผนและพัฒนา 

1.1 ทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผนจัดเก็บขอมูล

พ้ืนฐานของเทศบาลอยูในระดับใด 

     

1.2 ทานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการนําเสนอความ

ตองการของประชาชนแผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลอยูใน

ระดับใด 

     

1.3 ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการวาง

แผนการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลอยูในระดับใด 

     

1.4 ทานมีสวนรวมในการประชุมวางแผนจัดทํายุทธศาสตร

การพัฒนาของเทศบาลอยูในระดับใด 

     

1.5 ทานมีสวนรวมการประชุมเพ่ือระดมความรูความเขาใจ

ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลอยูในระดับ

ใด 

     

                   2.ดานการดาํเนินการพัฒนา 

2.1 ทานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลอยูในระดับใด 

     

2.2 ทานมีสวนรวมติดตอประสานงานและการขอรับความ

ชวยเหลือจากองคกรตางๆในการพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลอยูในระดับใด 

     

2.3 ทานมีสวนรวมในการบริหารกิจกรรมตางๆของเทศบาล

อยูในระดับใด 

     



2.4 ทานมีสวนรวมประชาสัมพันธการดําเนินงานในการ

พัฒนาของเทศบาลอยูในระดับใด 

     

2.5 ทานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลอยูในระดับใด 

     

                     3.ดานการประเมินผลและพัฒนา 

3.1 ทานมีส วนรวมในการติดตามการดํา เนินงานตาม

โครงการของเทศบาลอยูในระดับใด 

     

3.2 ทานมีสวนรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ของเทศบาลอยูในระดับใด 

     

3.3 ทานมีสวนรวมในการเสนอแนะหลังจากประเมินการ

ปฏิบัติงานแผนพัฒนาของเทศบาลอยูในระดับใด 

     

3.4 ทานมีสวนรวมประเมินผลโครงการพัฒนาทองถ่ิน ของ

เทศบาลอยูในระดับใด 

     

3.5 ทานมีสวนรวมในการติดตาม กํากับ ดูแล โครงการตางๆ

วาเปนตามวัตถุประสงครายละเอียดของโครงการหรือไม 

อยูในระดับใด 

     

 

  



ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลกะทูน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

1. ดานการวางแผนการพัฒนา 

1.1  ปญหา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

1.2  ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ดานการดําเนินการพัฒนา 

2.1  ปญหา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2.2  ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ดานการประเมินผลการพัฒนา 

3.1  ปญหา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3.2  ขอเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...……. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง IOC ของแบบสอบถาม 

และ 

การคํานวณหาคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 

การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลกระทูน 

อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ขอ 
ผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) N
R

IOC ∑=  หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1.ดานการวางแผนและพัฒนา 

1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

2.ดานการดําเนินการพัฒนา 

6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

3.ดานการประเมินผลและพัฒนา 

11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

Item-Total Statistics 

Items 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

A1 35.33 65.540 .838 .960 

A2 35.17 65.661 .730 .962 

A3 35.33 65.126 .807 .960 

A4 35.30 65.252 .689 .963 

A5 35.33 64.506 .867 .959 

B1 35.23 68.254 .574 .964 

B2 35.27 65.030 .903 .959 

B3 35.37 64.309 .767 .961 

B4 35.40 64.662 .852 .960 

B5 35.27 65.375 .732 .962 

C1 35.27 64.202 .839 .960 

C2 35.43 62.806 .849 .960 

C3 35.40 64.455 .808 .960 

C4 35.43 65.564 .768 .961 

C5 35.60 64.800 .766 .961 

การวัดคาความเชื่อม่ันจะมีเกณฑกําหนดวาคา α อยูท่ีระดับ 0.963 ข้ึนไป 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases        Valid 

                Excludeda 

                Total 

30 

0 

30 

100.0 

.0 

100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.963 15 
 



ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ – นามสกุล : กชพร ราชรักษ 

วัน - เดือน – ป เกิด : วันจันทร ท่ี 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2511 

สถานท่ีเกิด : ตําบลไสหรา อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานท่ีอยูปจจุบัน : 88/258 หมูบานพฤกษา 4 ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

การศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตร เอกสังคมศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 

หนาท่ีการทํางาน : ธุรกิจสวนตัว 
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