
รายชื่อผลงานวิทยานพินธ์นสิิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบรหิารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

กลุ่มที่ 1 ได้แก่ การจัดการงานก่อสร้าง และการจัดการขยะมูลฝอย 
   
ที่ ชื่อผู้แต่ง ปี

พ.ศ. 
ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย

1 สาโรจน์  ชาวแพรกน้อย 2549 ปัจจัยสัมพันธ์ที่

ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ

โครงการก่อสร้างของ

องค์การบริหารส่วน

ตําบลในจังหวัดสุโขทัย 

(1) ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบล 

(อบต.) ปัญหาในการก่อสร้างทฤษฎีสัมประสิทธิสหสมัพันธ์ 

(Rank Correlation Coefficient) และทฤษฎีดัชนีชี้วัดลําดับ

ความสําคัญ (Relative Importance Index RII)   

(2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ

องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 

(3) จัดลําดับปัจจัยและลําดับการแก้ไขปัจจยัดังกล่าวในด้าน

การวางแผนโครงการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการ

ดําเนินงานควบคุมตรวจสอบและด้านการใช้งานบํารุงรักษา 

โดยวิธีดัชนีชี้วัดลําดับความสําคัญ (Relative Importance 

Index RII) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

(4) ประเมินและวิเคราะห์ตามผลการศึกษาที่ได้เพื่อพัฒนา

งานก่อสร้างองค์การบริหารสว่นตําบล (อบต.)  

ให้ดีขึ้น 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อโครงการก่อสร้างของ

องค์การบริหารส่วนตําบลคือ การขาดงบประมาณในการ

ดําเนินโครงการ ภัยธรรมชาติ เครื่องมือในการตรวจสอบ

คุณภาพของโครงการ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนที่

ยุ่งยากซับซ้อน ส่วนปัจจัยที่กอ่ให้เกิดอุปสรรคต่อโครงการ

ก่อสร้างขององค์การบริหารสว่นตําบลที่สามารถแก้ไขได้ 

นั้นคือการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานให้เหมาะสม  

ขาดการประกาศงานให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วถึง จํานวน

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลและความชํานาญเฉพาะ

ทางของผู้ควบคุมงานมีน้อยเกินไป สิ่งเหล่านี้หากนําไป

เป็นข้อมูลในการประเมินและวิเคราะห์หาแนวทางการ

บริหารที่ดีเพื่อลดปัญหาของโครงการก่อสร้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลและจะช่วยพัฒนางานก่อสร้างของ

องค์การบริหารส่วนตําบลใหด้ีขึ้น 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปี
พ.ศ. 

ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย

2 จักรพงษ์  สทิธิทรัพย์สิน 2549 การศึกษาการไหลเวียน

ของวัสดุรีไซเคิลจาก 

มูลฝอยชุมชนใน

เทศบาลนครพิษณุโลก 

(1) เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบ

ของมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกําเนิดต่างๆ

ในชุมชน รวมทั้งในระบบการจัดการมูล

ฝอย ซึ่งได้แก่จดุคัดแยกจุดเก็บรวบรวม

และพื้นที่กําจัดมูลฝอย 

(2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการคัดแยก

มูลฝอยทีแ่หล่งกําเนิดและศึกษาการ

ไหลเวียนของวัสดุรีไซเคิลในชุมชนโดย

พิจารณาทั้งการคัดแยก โดยโรงงานคัด

แยกมูลฝอยและการคัดแยก โดยชุมชน

และนํามาวิเคราะห์ศักยภาพของการนํา

มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในพื้นที่

ศึกษา 

(1) ในเขตเทศบาลนครพิษณโุลกมีปริมาณมลูฝอยเกิดขึ้นทัง้หมดประมาณ 153 

ตัน/วัน มีอัตราการผลิตมูลฝอยต่อประชากรประมาณ 1 กิโลกรัม/คน/วัน โดย

เป็นมูลฝอยที่ถกูคัดแยกในระบบการจัดการมูลฝอยประมาณ 73 ตัน/วัน และ

เหลือเป็นมูลฝอยที่ต้องนําไปกําจัดโดยการฝังกลบประมาณ 80 ตัน/วัน โดยมี

ปริมาณของวัสดุที่ถูกคัดแยกออกเพื่อรีไซเคิลประมาณ 32.2 ตัน/วัน หรอืคิด

เป็น 47% ของปริมาณมูลฝอยที่ถูกคัดแยกทั้งหมด 

(2) จากการศึกษากิจกรรมการคัดแยกวัสดุรไีซเคิลในชุมชนตัวอย่าง 5 แห่ง มี

ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นรวม 8,293 กิโลกรัม/วัน เป็นปริมาณวัสดุรีไซเคิล 6,335 

กิโลกรัม/วัน แบ่งประเภทออกเป็น กระดาษ 48.78% พลาสติก 16.35% แก้ว 

26.68% เหล็ก 4.5% และอลมูิเนียม 3.7% ซึ่งถูกคัดแยกนําไปกลับไปรีไซเคิล 

76.38 % และตกค้างอยู่ในมูลฝอย 23.62 % 

(3) จากการศึกษากระบวนการคัดแยกวัสดุรไีซเคิลในชุมชนรวมของเทศบาล

นครพิษณุโลกพบว่า มีปริมาณกระดาษ พลาสติก แก้ว เหล็ก และอลูมิเนียม มี

ถูกคัดแยกจากมูลฝอยอื่นคิดเป็นปริมาณ 9,403, 1,248,4,338, 1,909 และ 

144 กิโลกรัม/วัน รวมเท่ากับ 16,602 กิโลกรัม/วัน คิดเป็น 51.5% ของวัสดุรี

ไซเคิลทั้งหมดของชุมชน โดยแบ่งเป็นสัดส่วนของการคัดแยกโดยชุมชน 8.7% 

การคัดแยกโดยรถรับซื้อของเก่า 38% การคัดแยกโดยพนักงานเก็บมูลฝอย 

21.2% การคัดแยกที่บริเวณพื้นที่ฝังกลบ 0.3% และการคัดแยกของ

แหล่งกําเนิดเฉพาะ (ห้างสรรพสินค้า) 29.8% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การรับซื้อผ่าน

รถสามล้อรับซือ้ของเก่ามีบทบาทอย่างมากต่อการคัดแยกวัสดุรีไซเคิล 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
3 ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ 2549 การศึกษาวิธีการ

แบ่งรายการงาน

ก่อสร้างสําหรับ 

การก่อสร้างอาคาร

ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

(1) เพื่อศึกษารูปแบบที่ใช้ในการ

แบ่งรายการปริมาณงานก่อสร้าง  

(2) เพื่อเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย 

ของรูปแบบการแบ่งรายการ

ปริมาณงานก่อสร้างที่ใช้ในแต่ละ

หมวดงาน 

(3) เพื่อใช้เป็นแนวทางของรูปแบบ

ที่สามารถเลือกใช้ในการแบ่ง

รายการปริมาณงานก่อสร้างในแต่

ละหมวดงาน 

วิธีการแบ่งรายการปริมาณงานได้ 11 วิธีดังนี้คือ 1.วิธีการแบ่งโดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ 

(เหมารวม) เป็นวิธีที่เหมาะสมกับงานบางหมวดงานที่ผู้ประมาณการไม่มปีระสบการณ์

ในการทํางานด้านนี้ เพราะมีความยืดหยุ่นในการคิดค่าใช้จ่ายสูงแต่จะไม่ได้ราคาที่

สะท้อนถึงค่าก่อสร้างจริง 2.วิธีการแบ่งโดยคิดเป็นร้อยละจากมูลค่างานทั้งหมด เป็นวิธี

ที่ประมาณการโดยหยาบ สามารถใช้ได้ในบางหมวดงานเช่น หมวดงานทั่วไป เนื่องจาก

หมวดงานนี้จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่แปรผันตรงกับมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 3.วิธีการ

แบ่งโดยคิดตามพื้นที่ของงาน เป็นวิธีที่สามารถคิดค่าก่อสร้างจากจํานวนพื้นที่ที่ก่อสร้าง

คูณด้วยค่าวัสดุและค่าแรงทีใ่ช้ในการก่อสร้างต่อหน่วยพื้นที่ วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้เนื่องจาก

สะดวกรวดเร็ว แต่อาจทําใหค้ลาดเคลื่อนได้เพราะเป็นการประมาณแบบหยาบ 4.

วิธีการแบ่งตามชนิดของวัสดุที่ใช้ เป็นวิธีที่นิยมใช้ สามารถใช้ได้กับการประมาณการทุก

หมวดงาน เหมาะกับการประมาณการในงานทั่วๆไปที่ไม่เป็นลักษณะงานเฉพาะ 

สามารถใช้รายการวัสดุที่คิดได้ ใช้เป็นข้อมูลในการสั่งวัสดุมาใช้ในการก่อสร้าง หรือใช้

เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยระหว่างหน่วยงานได้ แต่มีข้อด้อยเมื่อทําการประมาณการใน

งานหรือกิจกรรมที่ใช้เฉพาะค่าแรงเท่านั้น จึงทําใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ปรากฏเนื่องจาก

คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะงานที่ปรากฏเฉพาะรายการวัสดุเท่านั้น 5.วิธีการแบ่งตามวิธีการ

ทํางาน เป็นวิธีที่คิดจากการแบ่งงานก่อสร้างเป็นกิจกรรมงานย่อย เป็นวิธีที่มีความ

ใกล้เคียงกับมลูค่าการก่อสร้างจริงมาก เนื่องจากจะสามารถคิดค่าก่อสร้างจากงานที่

ปรากฏในรายการวัสดุ และในรายการที่ไม่มีรายการวัสดุด้วย แต่ผู้ประมาณการต้องมี

ประสบการณ์มากในการคิดกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการก่อสร้าง 6.วิธีการแบ่งตาม

โครงสร้างอาคาร เป็นวิธีในการประมาณการที่สามารถใช้ได้ในบางหมวดงานเท่านั้น 

เช่น หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมวดงานประตู หน้าต่างและงานวางผนัง

รอบ เนื่องจากเป็นวิธีที่เน้นรายการวัสดุที่ใช้เฉพาะใน 
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    โครงสร้างแต่ละส่วน ในการประมาณการต้องทํางานสองขั้นตอนอาจทําให้เสียเวลาในการทํางาน แต่รายการวัสดุที่เกิดขึ้น

ในบัญชีวัสดุจะระบุโครงสร้างที่ติดตั้งด้วย ทําให้สามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการก่อสร้างจริงได้ เช่น สามารถสั่งวัสดุ

จากรายการที่ปรากฏได้ตามโครงสร้างที่ก่อสร้าง ไม่ต้องเสียเวลาในขณะดําเนินการก่อสร้างจริง 7 วิธีการแบ่งตามชั้นของ

อาคาร วิธีนี้เหมาะกับงานที่มีหลายชั้น เนื่องจากลักษณะงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นงานก่อสร้างที่มีจํานวนชั้น

น้อยเพียง 1 - 2 ชั้นเท่านั้น แต่วิธีนี้สามารถคิดราคาค่าก่อสร้างที่สะท้อนค่าก่อสร้างจริงจาการทํางานในชั้นที่สูงขึ้น

เนื่องจากการทํางานที่ยากขึ้น 8.วิธีการแบ่งโดยระบุตามกําลังวัสดุ วิธีนี้มักใช้ในหมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

เนื่องจากสามารถระบุกําลังของคอนกรีต และกําลังของเหล็กเสริม ซึ่งแปรผันกับราคาของวัสดุ วิธีนี้เป็นที่นิยมในการ

ประมาณการเนื่องจากสามารถนํารายการวัสดุที่ปรากฏไปใช้ในการก่อสร้างจริง เช่น การสั่งคอนกรีตตามกําลังที่ระบุ และ

ลดความผิดพลาดในเรื่องกําลังของวัสดุในการก่อสร้างจริงด้วย 9 วิธีการแบ่งรายการตามโครงสร้างที่ติดตั้ง วิธีนี้สามารถใช้

กับหมวดงานเช่น หมวดงานประตู หน้าต่างและงานวางผนังรอบ เนื่องจากในบางกรณีที่ใช้วัสดุเดียวกัน แต่ติดตั้งใน

โครงสร้างที่ต่างกัน มีความยากง่ายในการก่อสร้างที่แตกต่างกัน อาจทําให้ราคาค่าก่อสร้างแตกต่างกันมาก 10 วิธีแบ่งตาม

ปริมาตรหรือปริมาณของวัสดุ เป็นวิธีที่มักนิยมใช้ในหมวดงานโครงสร้างไม้ หรือหมวดงานตกแต่งผนัง พื้นและงานฝา้

เพดาน เนื่องจากสามารถคิดค่าไม้ในราคาต่อปริมาตรได้ เนื่องจากราคาของไม้มักคิดราคาต่อลูกบาศก์ฟุต วิธีนี้อาจต้องทํา

การประมาณการสองครั้ง จากการคิดรายการวัสดุตามหน้าตัดและความยาวของไม้ และคิดเป็นปริมาตรลูกบาศก์อีกครั้ง ซึ่ง

ผู้ประมาณการต้องระวังการแปลงหน่วย เนื่องจากอาจทําให้ปริมาณที่คิดได้แตกต่างจากปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้างจริงมาก 

และ11.วิธีการแบ่งหลายวิธีผสมกัน  โดยแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งวิธีการแบ่งรายการ

งานก่อสร้างโดยใช้วิธีการแบ่งรายการตามวิธีการทํางาน ร่วมกับวิธีการแบ่งตามชนิดของวัสดุที่ใช้ จะเป็นวิธีที่ให้ค่าการ

ประมาณการได้ใกล้เคียงกับมูลค่าการก่อสร้างจริงมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถประมาณการในกิจกรรมทีใ่ช้วัสดุใน

การทํางาน และกิจกรรมทีใ่ช้เฉพาะแรงงานเท่านั้น ทั้งนี้ในบางหมวดงานอาจใช้วิธีการอื่นร่วมด้วย เช่นในหมวดงาน

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาจรวมวิธีการแบ่งโดยระบุตามกําลังวัสดุเข้าด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการใส่ราคาค่า

วัสดุ และสามารถใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างได้ การวิจัยครั้งนี้ได้สรุปรูปแบบ วิธีต่างๆที่สามารถใช้เป็นทางเลือกในการ

วัดปริมาณงาน ในการทํางานจริง ผู้ประมาณการอาจใช้วิธีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิธีที่ผู้วิจัยพบหรือใช้ วิธีที่นําเสนอเป็น

แนวทางในการพิจารณาเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับการวัดปริมาณงานในงานก่อสร้างที่จะประมาณการ 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

ผลการวิจัย

4 ไชยะ  ทรงทวีสิน 2552 การจัดการขยะของ

เมืองในเขตเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก 

ของประเทศไทย 

(1) เพื่อศึกษาสถานการณ์

การจัดการขยะมูลฝอย

ของเมือง 

(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

การจัดการขยะของเมือง 

เทศบาลที่จัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอยร้อยละ 94.29 มีปริมาณขยะในเทศบาลนคร

เฉลี่ย 41,326.9 ตันต่อปี เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล 13,903.4 และ 1,835.3 ตันต่อปี ซึ่ง

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที ่0.05 ขณะที่ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยของเทศบาลเขต

ตะวันตกและตะวันออก 7,632.9 และ 7,434.1 ตันต่อปี พบว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ

นัยสําคัญ การจัดการเก็บรวบรวมขยะและขนส่งขยะมูลฝอย เทศบาลมกีารจัดการเอง ร้อยละ 79.0 

การทดสอบความสัมพันธ์กับการจัดการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย กับเทศบาลตามขนาด 

และตามเทศบาลเขตตะวันตก-ตะวันออก พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 มี

เทศบาลที่มีการคัดแยกขยะจาํนวน 12 เทศบาล และเทศบาลที่ไม่มีการคัดแยกขยะ จาํนวน 23 

เทศบาล โดยเทศบาลที่มีการจัดการคัดแยกขยะแล้วนํากลบัมาใช้ใหม่มากที่สุด คือ เทศบาลนคร

พิษณุโลก ทั้งนี้เทศบาลตัวอย่างร้อยละ 42.9 มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะมูล

ฝอยตามบ้าน ผู้ดําเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยของเทศบาลนคร เฉลี่ย 118 คน เทศบาล

เมือง และเทศบาลตําบล 52 และ 17 คน ตามลําดับ โดยเทศบาลเขตตะวันตก มีพนักงานเฉลี่ย 44 

คน ขณะที่เทศบาลเขตตะวันออก มี 24 คน  เทศบาลนครที่จํานวนรถขนขยะมูลฝอยต่อพื้นที่ 1.3 

คันต่อตารางกิโลเมตร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล มี 0.9 และ 0.4 คันต่อตารางกิโลเมตร 

ตามลําดับ ซึ่งการทดสอบทางสถิติระบุไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ส่วนเทศบาลในเขต

ตะวันตกมีจํานวนรถขนขยะเฉลี่ย 0.9 คันต่อตารางกิโลเมตร มากกว่าเทศบาลเขตตะวันออกที่มี

ค่าเฉลี่ย 0.3 คันต่อตารางกิโลเมตร โดยการทดสอบค่าทางสถิติ บ่งชี้ว่าไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 

62.86 โดยการจัดการขยะมูลฝอยช่วงห้าปีข้างหน้า เทศบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการขยะ ร้อยละ88.5 เท่ากัน จัดสรรงบประมาณใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนราชการ

ต่างๆ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอย ร้านรับซื้อของเก่ามีระบบการจัดการที่

ดี และภาคธุรกิจเอกชนให้การสนับสนุนในการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 69.2,69.2, 65.4 และ38.5  
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
  ตามลําดับ นอกจากนี้ยังจะจัดให้มีโครงการรณรงค์

ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิดนั้น 

ไม่มีการจัดโครงการ ร้อยละ  40 มีการจัดโครงการ 

ร้อยละ  60  ซึง่การจัดโครงการของเทศบาลนั้นมี

การจัดโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์มากที่สุด 

ร้อยละ  45.7 สนับสนุนใหม้ซีาเล้งหรือรถรับซื้อของ

เก่าคัดแยกขยะ และจัดถังรองรับขยะมูลฝอยที่แยก

ประเภทขยะไว้  ร้อยละ 22.9 และ 20.0  ตามลําดับ 

5 วัชร  จินตวรรณ 2551 ภาวะผู้นําของผู้ควบคุม

งานก่อสร้างในองค์กร 

การปกครองส่วน

ท้องถิ่นกรณีศกึษาพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรีและ

ประจวบคีรีขันธ์ 

(1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นําด้านคุณลักษณะภาวะผู้นํา ด้านพฤติกรรม

ภาวะผู้นํา ศึกษาแบบภาวะผู้นํา ได้แก่ ภาวะผู้นําแบบสนบัสนุน ภาวะผู้นํา

แบบสั่งการ ภาวะผู้นําแบบมุ่งความสําเร็จของงาน ภาวะผู้นําแบบให้มีส่วน

ร่วม และประสิทธิผลของการทํางาน ในสภาพปัจจุบันของบุคลากรผู้

ควบคุมงานก่อสร้าง (หัวหน้าส่วนงานโยธา)ในองค์การบริหารส่วนตําบล 

ภายในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่มผีลต่อระดับภาวะผู้นํา

และประสิทธิผลการทํางานของบุคลากรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (หัวหน้าส่วน

งานโยธา) ในองค์การบริหารส่วนตําบลภายในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรีและ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(3) เพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นําที่เหมาะสมและความมีประสิทธิผลในการ

บริหารงานสําหรับบุคลากรผูค้วบคุมงานก่อสร้าง (หัวหน้าส่วนงานโยธา) ใน

องค์การบริหารส่วนตําบล ภายในพื้นที่เขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีระดับภาวะผู้นําด้าน

คุณลักษณะอยู่ในระดับสูงมีระดับภาวะผู้นําด้าน

พฤติกรรมในระดับปานกลางและมีแนวโน้มของแบบ

ภาวะผู้นําเป็นภาวะผู้นําแบบสั่งการ สําหรับความมี

ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง พบว่าผู้ควบคุมงานก่อสร้างส่วนใหญ่มี

ประสิทธิผลการทํางานอยู่ในระดับปานกลางและ

สําหรับปัจจัยสว่นบุคคลที่มีผลต่อระดับภาวะผู้นํา

ได้แก่ปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่

สําเร็จการศึกษา สถานภาพการทํางานใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพระดับของใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ ประสบการณ์ทํางานและการศึกษาดูงาน 



รายชื่อผลงานวิทยานพินธ์นสิิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบรหิารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
1 พิมลรัตน์  ผาคํา 2549 ปัจจัยของทุนทางสังคมที่

สนับสนุนความสําเร็จของ 

กลุ่มผูผ้ลิต ผลติภัณฑ์ผ้า และ

เครื่องแต่งกายในโครงการหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) : 

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

(1) เพื่อศึกษาและบันทึกความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิต 

ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย  

ในจังหวัดขอนแก่น 

(2) เพื่อศึกษาถึงผลของทุนทาง

สังคมที่มีต่อการดําเนินงานของ

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ในจงัหวัดขอนแก่น  

(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างทุนทางสังคมกับ

ความสําเร็จของโครงการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์ในด้าน

ยอดขาย ระดับสินค้า จํานวนทุน

และจํานวนสมาชิก 

(1) ทุนทางสังคมมีผลต่อการดําเนินงานของกลุ่มอยู่ในระดับมาก  ความสําคัญของ

ทุนทางสังคมเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ  ด้านข้อมลูข่าวสาร  ด้านความ

ไว้วางใจ ด้านการต่างตอบแทน ด้านบรรทัดฐาน/จารีต  และด้านเครือข่าย  

(2) ทุนทางสังคมด้านความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับยอดขายและจํานวนสมาชิก

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปี

พ.ศ. 
ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย

2 เบญจภรณ์  ศรีวงษา 2549 กระบวนการก้าวสู่ความเป็น

ชุมชนเศรษฐกจิแบบพี่งตนเอง

ของชุมชนศาลือโศก ตําบล

โคกเดื่อ อําเภอไพศาลี   

จังหวัดนครสวรรค์ 

เพื่อศึกษากระบวนการก้าวสู่

ความเป็นชุมชนเศรษฐกิจแบบ

พึ่งตนเองของชุมชนศาลีอโศก 

(1) การตีความหมายในหลักคาํสอนทางพระพุทธศาสนานํามาสอนแนะนําฝึกฝนให้

คนเกิดเป็นความเชื่อ ความศรัทธาที่คนจะเข้ามาพึ่งพิงพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน 

(2) การนําศีลมากํากับคนใหอ้ยู่ร่วมกันในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป การจําหน่าย มีเป้าหมายอยู่ 2  ระดับ ระดับ

แรก คือ การสนองต่อความต้องการในชุมชนเป็นหลัก ระดับที่สอง คือ การนําศีลมา

กํากับการค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยที่ไม่เน้นผลกําไรเป็นหลัก แต่เพียงเพื่อ

นํารายได้นี้มาดําเนินกิจกรรมกิจการต่างๆ ในชุมชนทําใหส้มาชิกในชุมชนและชุมชน

เกิดความมั่นคง   

(3) ชุมชนให้ความสําคัญกับการศึกษา ทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาจากการทํางานนํามาผสาน

กับทฤษฎีทําให้ตกผนึกกลายเป็นความรู้สืบต่อทอดต่อกันไป 

(4) ชุมชนพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้ว เห็นได้จากการนําศาสนามาควบคุมเงื่อนไข

รือปัจจัย 4 ประการ ประการแรก คือ คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม/ไม่ใช้เทคโนโลยีมาก/

บุคคลมา ช่วยเหลือชุมชน ประการที่สอง คอื การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างตอก

ย้ํา ประการที่สาม คือ มีปัจจัยการดํารงที่เพียงพอ ประการที่สี่ คือ มีอิสระในการ

บริหารจัดการ 
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ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย

3 พิทักษ์พงศ์  กติติโสภณ 2550 การเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนภายใต้

พระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 

: ศึกษากรณีกลุ่มผูผ้ลิต

สินค้า หนึ่งตําบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขต

อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 

(1) เพื่อศึกษาหลักการและ

แนวทางของพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   

พ.ศ. 2548 

(2) เพื่อศึกษาการ

ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน

ของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อ  

กลุ่มผูผ้ลิตสินค้า “หนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์”  

ในเขต อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 

(3) เพื่อศึกษาความต้องการ

เพิ่มเติมของกลุ่มผูผ้ลิต

สินค้า “หนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์” ในเขต อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

นอกเหนือจากการได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุนตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน  พ.ศ. 2548 

(1) หลักการของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจํานวนหนึ่งยังอยู่

ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การสร้างรายได้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการ

จัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความ

เข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 

(2) การดําเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 

2548 หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนได้

ดําเนินการในการให้การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผูผ้ลิตสินค้าที่จะขอจดทะเบียนเป็น

ผู้ประกอบการสินค้า “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ครบทั้ง 10 กลุ่มตัวอย่าง แต่การให้การส่งเสริม

สนับสนุนก็แตกต่างกันไปเฉพาะแต่ละกลุ่ม โดยเน้นการให้การส่งเสริมสนับสนุนไปที่กลุ่ม

ผู้ผลิตสินค้าที่เป็นกลุ่มสมาชิกมากกว่ากลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายเดียว 

(3) ความต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ของกลุม่ผู้ผลิตสินค้า “หนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์”  ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐที่มีสว่นเกี่ยวข้องควร

ให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านงบประมาณหรือเงินทุนที่ใช้ในการประกอบการ การอบรม

ให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ  และหน่วยงานภาครัฐ  เจา้หน้าที่ควรมีความจริงจังและ

จริงใจในการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.

2548  มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
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4 รัชดา  คําจริง 2550 การวิเคราะห์เส้นทางการกระจาย

สินค้าที่เหมาะสมจากวิสาหกิจ

ชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตกล้วย

ตากในจังหวัดพิษณุโลกไปยัง

จังหวัดตามระเบียงเศรษฐกิจแนว

ตะวันออก-ตก 

(1) คาดการณ์ปริมาณอุปสงค์ 

(Demand) ผลิตภัณฑ์กล้วยตากจาก

จํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดตาม

แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - 

ตก (East-West Corridor) 

(2) วิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการ

ปลูกกล้วยน้ําว้าเพื่อเป็นแหล่งผลิต

วัตถุดิบในท้องถิ่นแก่กลุม่วิสาหกิจ

ชุมชนที่ผลิตกล้วยตากเพื่อให้มี

อุปทาน (Supply) ตามอุปสงค์ 

(3) วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์ ประเภท 

กล้วยตาก  

(4) วิเคราะห์เส้นทาง และจาํนวน

เที่ยวที่เหมาะสม รวมทั้งอัตราส่วน

ผลตอบแทนต่อต้นทุน สําหรบัการ

กระจายสินค้าออกจากกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน เพื่อรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์

และลดต้นทุนการขนส่งสินคา้ 

จํานวนกล้วยตากตามอุปสงค์ที่คาดการณ์มี 535,916 กิโลกรัม/ปี ต่กําลังการ

ผลิตในปัจจุบันของกลุ่มมี 70,800 กิโลกรัม/ปี ดังนั้นอุปสงค์จึงมีมากกว่าอุปทาน

ในปัจจุบันประมาณ 8 เท่า เมือ่ทําการหาพื้นที่เหมาะสมสําหรับปลูกกล้วยน้ําว้า

เพื่อนํามาเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตกล้วยตากพบว่า จังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อที่

เหมาะสมมากสําหรับการปลกูกล้วยน้ําว้าจํานวน 1,109,895 ไร่ (16.68 % ของ

พื้นที่ทั้งจังหวัด) บนเนื้อที่เหมาะสมภายในระยะ Buffer 2,000 เมตร ออกจาก

ที่ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถทําให้ทุกกลุม่มีจํานวนวัตถุดิบที่เพียงพอต่อการ

ผลิตกล้วยตากตามอุปสงค์ โดยในการวิ่งรับวัตถุดิบบนพื้นที่เหมาะสมมีระยะทาง

น้อยกว่า ระยะทางการวิ่งรับวัตถุดิบในปัจจุบัน ดังนั้นถ้ามีการสนับสนุนให้มีการ

ปลูกกล้วยน้ําว้าบนพื้นที่เหมาะสม สามารถลดต้นทุนด้านการขนส่งวัตถุดิบได้ 

เมื่อทําการประเมินระดับศักยภาพที่แท้จริงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม

สําหรับการผลิตกล้วยตากพบว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมากจาํนวน 1 กลุม่ ปาน

กลางจํานวน 3 กลุ่ม และน้อยจํานวน 2 กลุม่ ผลการวิเคราะห์เส้นทางการ

กระจายสินค้าปรากฏว่า การวิ่งตาม Network Analysis ใช้ระยะทางและต้นทุน

การขนส่งที่น้อยกว่าเส้นทางในปัจจุบัน โดยใช้รถบรรทุก 8 ล้อจํานวน 16 เที่ยว/

ปี และรถบรรทุก 4 ล้อ จํานวน 5 เที่ยว/ปี ในการขนส่งสนิค้าจากจุดกระจาย

สินค้าจังหวัดพิษณุโลกไปยังจุดกระจายสินค้าในจังหวัดต่างๆ (RT2) ซึ่งการ

กระจายสินค้าจากจุดกระจายสินค้าในจังหวัดต่างๆไปยังจุดขายภายในจังหวัด

นั้นๆ (RT3) ใช้ขนาดรถขนส่งที่มีความจุแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้า

ภายในจังหวัดนั้นๆ โดยการขนส่งสินค้าใน 12 จังหวัดใช้รถกระบะในการขนส่ง

ทั้งหมด 111 เที่ยว/ปี รถบรรทุก 4 ล้อ 30 เที่ยว/ปี และรถบรรทุก 6 ล้อ 
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   3 เที่ยว/ปี รวมทั้งหมดส่งสินค้า144 เที่ยว/ปี แต่เส้นทาง RT3 มีต้นทุนการขนส่งต่อ

กิโลกรัมทีสู่งดังนั้นรูปแบบการขนส่งสินค้าจากจุดกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลกไป

ยังจุดกระจายและขายสินค้าของจังหวัดอื่นๆ โดยตรง (RT4) เป็นทางเลือกที่

เหมาะสมสําหรับจุดกระจายสินค้าจังหวัดอื่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มมคี่ามากกว่า 1 และมีระยะเวลาในการคืนทนุประมาณ 1 

ปี 5 เดือน หากมีการลงทุนซือ้ตู้อบเพิ่มเพื่อทําการผลิตกลว้ยตากตามอุปสงค์ 

สําหรับจุดกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลกมีค่า B/C ratio มากกว่า 1 ในทุกเส้นทาง 

แต่การขนส่งตามรูปแบบเส้นทาง RT4 จะสง่ผลให้จุดกระจายสินค้าจังหวัดพิษณุโลก

มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่า เส้นทาง RT3 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
5 อุทัยวรรณ ลิมปชยาพร 2551 การบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวศึกษา

เฉพาะกรณี 

บึงบอระเพ็ด  

จังหวัดนครสวรรค์ 

(1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค์ 

(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ท้องถิ่นในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค์ 

(3) เพื่อนําเสนอแนวทางการ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวบึง

บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์โดย

ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 

สภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดตามความคิดเห็นของประชาชน 

ที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาอยู่ระดับมาก ( = 3.81) และตามความคิดเห็นของ

นักท่องเที่ยวที่เป็นตัวอย่างในการศึกษาอยู่ระดับปานกลาง ( = 3.38) แต่มีความ

เหมือนกันในทกุมิติ โดยเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ตั้งแต่มิติการบริหาร

จัดการด้านการบริการ มิติการบริหารจัดการด้านพื้นที่ และมิติการบริหารจัดการ

ด้านการตลาด ส่วนปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยว ได้แก่ คนในชุมชนได้รับผลตอบแทน โครงการ/งานสนองความ

ต้องการของชุมชน ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับงานท่องเที่ยว  

การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน การมีผู้นํากระตุ้นให้ชาวบ้านเข้าร่วม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 

งบประมาณ การประสาน และการให้คําปรึกษา ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

หน่วยงานต่างๆ ที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.005 โดยมีปัจจัยการมีผู้นํากระตุ้นให้

ชาวบ้านเข้าร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มมีอิทธิพลสงูสุด (Beta = 

0.289) มีค่าสมัประสิทธิ์พยากรณ์ปัจจัยที่มผีลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยว (R2) = 0.32 รปูแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด 

ควรมีรูปแบบการบริหารในลกัษณะคณะกรรมการร่วมที่มตีัวแทนจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สําหรบัแนวทาง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ การ

กําหนดอํานาจ และบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน การกําหนดเระเบียบข้อ

บังคับเพื่อเป็นระเบียบแบบแผนต่อการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายยดึถือร่วมกัน เพื่อลดปัญหา

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่ทํากิจกรรมการท่องเที่ยว การกําหนดแผนการ

พัฒนาการท่องเที่ยวให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน การพัฒนาศักยภาพของ 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
  ประชาชน โดยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการจัดการการท่องเที่ยว ความรู้ในแหล่ง

ท่องเที่ยว ด้านภาษาต่างประเทศ การระดมทุนเพื่อร่วมจัดทําแต่ละกิจกรรมการท่องเที่ยวใน

ลักษณะการร่วมหุ้น เพื่อเป็นกองทุนในการดําเนินการ โดยกําหนดสัดส่วนในการแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และโปร่งใส อันเป็นการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน 

ตลอดจนร่วมรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นการระดมทุนจากภายในชุมชนเองหรือจาก

หลายฝ่ายตามลักษณะของพหุภาคี ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมืออย่างแท้จริง 

6 วิศาล  ทําสวน 2551 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสําเร็จใน 

การเป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง : 

กรณีศึกษาหมูบ่้าน

ป่าไผ่ หมู่ที ่2 

ตําบลแม่โป่ง 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้าน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ

บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2 ตําบลแม่โป่ง  

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ 

(1) ปัจจัยเกื้อหนุน ได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้ง 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านเทคโนโลยี  

ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากร ด้านจิตใจ และด้านสังคม ซึง่คนในชุมชนสามารถผสมผสานระหว่าง

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้อย่างสมดุล 

(2) ผู้นําชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลที่ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาชุมชน เพราะผู้นํามีการ

พัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง และจริงใจ มุ่งสรา้งความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน   

อีกทั้งยังปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี จนเป็นที่ยอมรับและนําไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

(3) กระบวนการในการเรียนรู้สู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการเรียนรู้เกิดจากปัญหาที่

เกิดขึ้นในชุมชน ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยผ่านเวทีประชาคมของชุมชน ซึ่ง

ทางออกในการแก้ปัญหามุ่งเน้นการพัฒนา ที่ยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกหลัก 
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พ.ศ. 
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7 สุดาวรรณ  เครือพานิช 2551 การพัฒนากลไก

สังคมในการ

สร้างเสริมความ

เข้มแข็งของ

กลุ่มที่ดําเนิน

โครงการ 

หนึ่งตําบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(1) เพื่อศึกษาสภาพการ

ดําเนินโครงการหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(2) เพื่อศึกษาสภาพกลไก

การดําเนินโครงการหนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลติภัณฑ์ที่พบ

ในปัจจุบัน 

(3) เพื่อพัฒนากลไกสังคม

ในการสร้างเสริมความ

เข้มแข็งของกลุ่มที่ดําเนิน

โครงการ   หนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

กลไกสังคมในการสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มที่ดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

เกิดขึ้นและปรบัตัวตลอดเวลาในวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกกลุ่ม ในรูปแบบของการมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม ทั้งภายในและระหว่างกลุ่ม โดยมีภาคีภาคส่วนต่างๆ แสดง

บทบาทกระตุ้น เร่งเร้าและสง่เสริม ในสภาพที่มีความซับซ้อน และหลากหลายอยู่ตลอดเวลา  

การปรับตัวของกลไก จึงเกิดขึ้น คงอยู่ และสูญสลายโดยผา่นกระบวนการคัดสรรของสมาชิกกลุ่ม 

ตลอดจนผู้แสดงทางสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงกล่าวได้ว่า กลไกสังคมในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง

ของกลุ่มที่ดําเนินโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อาศัยการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคน กลุ่ม หรือ

องค์กรในสังคมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล ทั้งภายในกลุ่มและภายนอก

กลุ่ม โดยกลไกสังคมนี้มีลักษณะเด่นอยู่ในรูปของการสื่อสารที่พบในกลุ่มที่ดําเนินโครงการหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 ลักษณะเด่น ได้แก่ การสือ่สารภายในตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสาร

ภายในกลุ่ม การสื่อสารระหว่างกลุ่ม และการสื่อสารสาธารณะ กระบวนการสื่อสารกลุม่ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่สําคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รบัสาร กลไก

สังคมที่สามารถสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มที่ดําเนินโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้จะต้อง

ดําเนินไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ทีม่บีทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนกลไกทางสังคมผ่านการรับรู้ การมีส่วนร่วม และกระบวนการสื่อสารอย่างมีคุณภาพของผู้

แสดงทางสังคมที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนทุกภาคส่วน กระบวนการ พัฒนากลไกสังคมที่ยั่งยืน

จําเป็นต้องมีการตรวจสอบ ประเมินผลงานร่วมกัน เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาทั้งผลผลิตและ

กระบวนการกลุ่ม ดังนั้น ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม ภาคีภาคส่วนและผูแ้สดงทางสังคม

ที่เกี่ยวข้อง นักพัฒนาสังคมจึงควรต้องพัฒนายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อออกแบบกิจกรรม  

ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิกกลุ่ม โดยเน้นที่ความต่อเนื่อง  

ความหลากหลาย และความยืดหยุ่นตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสภาพวัฒนธรรมของกลุ่ม 



-9- 
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8 วรรษิดา  พยุงพันธุ์ 2551 การศึกษาการนําพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา

เทศบาลนครพิษณุโลก อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

(1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ.2540ไปสู่การ

ปฏิบัติ ของเทศบาลนครพิษณุโลก 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

(2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน

การดําเนินการตามพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.

2540 ของเทศบาลนครพิษณโุลก  

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ประชากรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รบัข่าวสารเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จากสื่อวิทยุโทรทศัน์

มากที่สุดรองมา คือ สื่อวิทยุกระจายเสียง สือ่อินเตอร์เน็ต / เว็บไซต์ และ

สื่อวารสาร / นิตยสารและสือ่อื่น ๆ ตามลําดับ โดยสาเหตุของการเปิดรับ

สารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ด้วย

สาเหตุเพื่อรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อช่วยตัดสินใจใน

ชีวิตประจําวัน เพื่อรักษาสิทธิของประชาชน เพื่อช่วยในการประกอบ

วิชาชีพและสุดท้ายเพื่อให้เป็นคนทันสมัยตามลําดับ และมีทัศนคติต่อ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ในระดับต่ํา ส่วนในด้าน

การปฏิบัติ พบว่าประชากรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ใช้สิทธิโดยการ

ไปขอตรวจดูข้อมูลของหน่วยงานราชการมากที่สุด รองลงมาคือ การขอ

คําแนะนําต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนที่ปฏิบัติน้อยที่สุด คือ การค้นคว้าข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานราชการจากหอสมุด  สําหรับด้านความรู้ความเข้าใจ 

พบว่าประชากรส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้ข้อมลู

ข่าวสารในลักษณะโปร่งใสด้วยความเป็นธรรมมากทีสุ่ด รองลงมาคือ 

ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลทุกประการเพราะรัฐธรรมนูญใหส้ิทธิและ

เสรีภาพ และมคีวามคิดเห็นว่าในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลไม่ได้

ก็ไม่จําเป็นต้องอาศัยให้ประชาชนทราบในสัดส่วนน้อยที่สุด 
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9 ประสิทธิ์  คําพล 2551 การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ

ของประชาชนในองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์  

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

(1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ

ของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบล 

ท่าโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างใน

คุณลักษณะด้านประชากร เศรษฐกิจ - สังคม 

และสิ่งแวดล้อมต่อการมีส่วนร่วมในการ

ดําเนินการที่แตกต่างกันของประชาชนใน

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

ประชาชนโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.1) มีส่วนร่วมในการดําเนินการ

ในองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ทีม่ีกลุ่มอายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และความรู้ความเข้าใจต่อองค์การบริหาร

ส่วนตําบลที่แตกต่างกันจะมีส่วนร่วมในการดําเนินการที่แตกต่างกัน 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
10 สมพันธ์  เตชะอธิก 2553 การพัฒนาระบบองค์กรชุมชนและ

เครือข่ายทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา 

ความยากจน 

(1) เพื่อศึกษาวิถียังชีพของคน

ยากจนและครัวเรือน รวมทั้ง

ความยากจนเชิงโครงสร้างใน

ชุมชน  

(2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง

และการคลี่คลายในการแก้ไข

ปัญหาความยากจนขององค์กร

ชุมชนและเครือข่ายทางสังคม 

(3) เพื่อเสนอทางเลือกรูปแบบ

การพัฒนาองค์กรชุมชนและ

เครือข่ายทางสังคมเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน 

(4) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนา

ระบบการพัฒนาองค์กรชุมชน

และเครือข่ายทางสังคมเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน 

(5) เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบัติต่อองค์กร

ชุมชนและเครือข่ายทางสังคม

รวมทั้งคนยากจน เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน 

ความยากจนเชิงปัจเจกบุคคล พบว่า คนยากจนจํานวนมากขาดแคลน

สินทรัพย์ด้านทุนต่างๆ ไม่มปีัจจัยการผลิต ได้แก่ ไมม่ีที่ดินทํากิน ไม่มีรถไถ 

ไม่มีวัว ควาย ไม่มีรถยนต์/รถอีแต๋น ไม่มีรถจักรยานยนต์ ไม่มีรถจักรยาน ไม่

มีแรงงาน ไม่มอีาชีพ ไม่มีรายได้ ยารักษาโรคไม่เพียงพอ เคยถูกโกง ไม่เข้า

ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาและไม่มีการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ ไม่ได้

การใช้ประโยชน์จากป่าและแหล่งน้ําปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้าง ที่มา

จากนโยบายและทิศทางการพัฒนา ระบบราชการ กฎหมาย การศึกษา  

ค่านิยมและสื่อ ทัศนะของสังคมที่รังเกียจคนจน สิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลใหเ้กิด

คนยากจน การเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายปัญหาความยากจน โดยองค์กร

ชุมชนและเครือข่ายทางสังคมสามารถดําเนินการได้เพียงบรรเทาปัญหา ใน

กิจกรรมการพัฒนาสาธารณูปโภค การจัดสวัสดิการและการกู้ยืมเงินกองทุน 

รูปแบบการพัฒนาระบบองค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคม มียุทธศาสตร์

ทางเลือกตั้งแต่ระดับองค์กรชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้ด้วย

ตนเอง และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับเครือข่ายทางสังคม คณะกรรมการ

ชุมชน/หมู่บ้าน ประชาคมและสภาองค์กรชุมชนตําบล เทศบาล/อบต.มีส่วน

ร่วมเสนอแนะ ตรวจสอบ นําเข้าสู่ข้อบัญญัติ ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติ 

ในระดับจังหวัดมี 2 ช่องทาง ช่องทางที่1 ผา่นกระบวนการจัดทําแผนของ

จังหวัด ช่องทางที่2 ผ่านการประชุมสมัชชาในระดับจังหวัดของสภาองค์กร

ชุมชนตําบล  การประชุมสมชัชาในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนและเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกสนับสนุนจัด

กระบวนการเรียนรู้และมสี่วนร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 



รายชื่อผลงานวิทยานพินธ์นสิิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบรหิารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

กลุ่มที่ 3 ได้แก่ การพัฒนาสังคมและ คณุภาพชีวิต 

 

ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
1 กมลภพ  ยอดบ่อพลับ 2550 การเพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนในการป้องกันปัญหายา

เสพติดเชิงบูรณาการในเขต

ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ

ไทย 

(1) เพื่อสํารวจระดับขีด

ความสามารถของชุมชนเขต

ภาคเหนือตอนล่างในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติด 

(2) เพื่อเพิ่มขีดความ 

สามารถของชุมชนเขต

ภาคเหนือตอนล่างใน 

การป้องกันปัญหายาเสพติด

เชิงบูรณาการ 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขีดความสามารถที่สําคัญ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ของ

คนในชุมชน รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การบรรลุวัตถุประสงค์

และการจัดการความตึงเครียดของคนในชุมชนกระบวนการเพิ่มขีดความสามารถ

ของชุมชน (โดยเน้นการเรียนรู้ของประชาชนและนําไปใช้ในชุมชนที่ศึกษาดังกล่าว  

หลังจากนั้นจึงได้ทําการสํารวจขีดความสามารถ รอบที่ 3 จํานวนตัวอย่าง 315 คน 

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์ เมื่อเปรียบเทียบระดับขีดความสามารถของ

ชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดรอบที่ 2 และรอบที ่3 ผลปรากฏว่า  

กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถทําให้ระดับขีดความสามารถของชุมชนในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติดที่สํารวจครั้งหลังสุดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ กลา่วคือ  

การสํารวจรอบที่ 2 ไม่มผีู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด และมผีู้กลับไปเสพยาเสพติด และ

การสํารวจ รอบที่ 3 ไม่มผีู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด และมผีู้กลับไปเสพยาเสพติด 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปี
พ.ศ. 

ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย

2 ลินดา   

สิริภูบาล 

2551 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน

สุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อน

แผนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่โครงการเขื่อนแคว

น้อยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด

พิษณุโลก 

(1) เพื่อออกแบบกระบวนการ

ในการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพแบบ

มีส่วนร่วมของประชาชนบ้าน

น้ําโจน ในพื้นที่โครงการเขื่อน

แควน้อย  

(2) เพื่อจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพแบบ

มีส่วนร่วมของประชาชนบ้าน

น้ําโจนและขับเคลื่อน

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน

สุขภาพแบบมีส่วนร่วมไปสู่

การปฏิบัติในพื้นที่โครงการ

เขื่อนแควน้อย 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย  

1) การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  

2) สุขาภิบาลอาหารและน้ํา  

3) พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ การมีสุขภาพดีและกําหนดข้อบังคับท้องถิ่น  

4) เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ  

5) ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  

6) พัฒนาสถานบริการสุขภาพ  

7) สุขภาวะทางจิต  

8) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด  

9) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและ  

10) การนําแผนไปสู่การปฏิบัติแผนพัฒนาคณุภาพชีวิตด้านสุขภาพแบบมีส่วน

ร่วมดังกล่าวจะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างกลไกในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ ในลักษณะภาคีเครือข่ายที่มบีทบาทในการพัฒนา

สุขภาพทุกภาคส่วนและมีการติดตาม กํากับ ประเมินผลอย่างครบวงจร 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการ

วิจัย 
ผลการวิจัย

3 ประสิทธิ์  มีช้าง 2552 ทางเลือกการจัด

สวัสดิการสังคม

สําหรับชุมชนโดย

การสนับสนุนของ

องค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

(1) เพื่อศึกษา

พัฒนาการการจัด

สวัสดิการสังคมของ

ชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

(2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์

เปรียบเทียบการบริหาร

จัดการสวัสดิการสังคม

ของชุมชนกับองค์การ

บริหารส่วนตําบล 

(อบต.) พื้นที่เป้าหมาย  

(3) เพื่อจัดทําทางเลือก

การจัดสวัสดิการสังคม

ของชุมชนโดยการ

สนับสนุนขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 

(อบต.) 

ทางเลือกการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับชุมชน โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตําบล ผู้วิจัยได้ให้

ความหมาย สวัสดิการสังคม (Social Welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน 

การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็นขั้นพื้นฐาน

ของประชาชน ให้มคีุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม

มาตรฐานทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การมีงานทําและการมีรายได้ นันทนาการ 

กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชน

จะต้องได้รับและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ มีรูปแบบทางเลือก 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบ 

สวัสดิการสังคมแบบรัฐสนับสนุน 2) รูปแบบ สวัสดิการสังคมแบบของประชาชน 3) รูปแบบ สวัสดิการสังคม

แบบเครือข่ายท้องถิ่น 4) รูปแบบ สวัสดิการสังคมแบบ 3 ส่วน (รฐั อปท. และปปช.)หรอืแบบพหุลักษณ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) สามารถใช้รูปแบบสวัสดิการสังคมเป็นทางเลือกการจัดสวัสดิการสังคม

สําหรับชุมชนโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นแนวทางการพัฒนาสังคม เพื่อให้คณุภาพ

ชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นมีความมั่นคง และเกิดความรักชุมชน ความสามัคค ีความเอื้ออาทร ความ

สมานฉันท์ร่วมกัน บังเกิดความผาสุกตลอดไป สําหรับข้อเสนอแนะทางเลือกการจัดสวัสดิการสังคมสาํหรับ

ชุมชนโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ควรใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานภูมิปัญญาใน

ชุมชน เช่น ผู้นําชุมชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําทางธรรมชาติที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ร่วมกัน

ผลักดันให้เกิดกระบวนการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคมให้เป็นนโยบายสาธารณะ ร่วมกันจัดทําแผน

แม่บทด้านสวัสดิการชุมชนขึ้น มีระดับการให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลมุตั้งแต่ การใหก้ารสงเคราะห์หลายๆ 

ด้าน การสร้างระบบประกันสังคม การสร้างเครือข่ายคุ้มครอง เฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากกลุ่มเสี่ยงทางสังคม 

ควรใช้มาตรการทางสังคมที่หลากหลายตั้งแต่ แบบบังคับ แบบจูงใจ และแบบทางเลือกให้ภาคส่วนต่างๆ  

ทั้งภาคประชาชน ภาคชุมชน ภาคธุรกิจชุมชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมจัดบริการ

สวัสดิการสังคมให้กับประชาชน ซึ่งจะทําใหง้านสวัสดิการสังคมมีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับพื้นที่จริง 
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4 ขวัญ สงวนเสริมศรี 2552 แนวทางการจัดสวัสดิการ

สังคมของผู้สูงอายุสําหรับ

องค์การบริหารส่วนตําบล 

(อบต.) ในจังหวัดพะเยา 

(1) เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่

ปัจจุบัน ด้านรายได้ ที่อยู่อาศัย 

สุขภาพ การพึ่งพิง ในครอบครัว

และชุมชน รวมทั้งปัญหาด้าน

ต่างๆของผู้สูงอายุในชนบทของ

จังหวัดพะเยา  

(2) เพื่อศึกษาความต้องการ

สวัสดิการด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุ 

รวมทั้งแหล่งทีม่าของสวัสดิการ  

ที่ได้รับในปัจจบุัน 

3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัด

สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล 

ในจังหวัดพะเยา 

ผู้สูงอายุ 397 ราย ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 3,000 

บาท อาศัยอยู่กับ คู่สมรส บุตรหลาน บ้านที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นบ้านของตนเอง

ผู้สูงอายุจะมีปัญหาในการเดินและลุกนั่งมากที่สุด บุตรหลาน จะเป็นผู้ดูแลหลัก 

ผู้สูงอายุ มีความสุขมาก ในการอยู่กับครอบครัว ความต้องการสวัสดิการสังคมด้าน

ต่างๆ ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความ

ต้องการด้านสุขภาพอนามัยมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความรู้ในการดูแลสุขภาพ 

รองลงมาเป็นความต้องการด้านรายได้และการทํางาน โดยเฉพาะเรื่องการจัดการฝึก

อาชีพที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ และมแีหลง่เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ แนว

ทางการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ใน

จังหวัดพะเยา พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบล ควรกําหนดบริบทในการจัดสวัสดิการ

สังคมสําหรับผูสู้งอายุให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้สูงอายุ ตามปัญหา

และความต้องการของผู้สูงอายุ และควรมแีผนการดําเนินงาน 4 แผนงาน ได้แก่ 

แผนงานให้บรกิารด้านสุขภาพอนามัย แผนงานส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ แผนงาน

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน และแผนงานด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โดยที่องค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดหาของใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตให้กับ

ผู้สูงอายุ มีอาคารศูนย์อเนกประสงค์ภายในชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบล 

ควรมี บทบาทหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการด้านแผนงาน กิจกรรม 

งบประมาณ ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งมีการประเมิน 

การจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับผูสู้งอายุอย่างสม่ําเสมอ 
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วิจัย 

ผลการวิจัย

5 กมลฉัตร ์  

บุศยารัศม ี

2552 การพัฒนารูปแบบชุมชน

อยู่เย็นเป็นสุขทาง

สุขภาพ : กรณีศึกษา

ชุมชนอําเภอทัพทัน  

จังหวัดอุทัยธานี 

1) เพื่อศึกษารูปแบบ

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขทาง

สุขภาพจากชุมชนบ้าน

เกาะพยอม ตําบลโคก

หม้อ ชุมชนบ้านดงพิกุล 

ตําบลหนองกลางดง 

และชุมชนบ้านเขาขี้ฝอย 

ตําบลเขาขี้ฝอย อําเภอ

ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  

2) เพื่อพัฒนารูปแบบ

ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขทาง

สุขภาพของชุมชนบ้าน

เขาขี้ฝอย ตําบลเขาขี้

ฝอย อําเภอทัพทัน 

จังหวัดอุทัยธานี 

รูปแบบชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขทางสุขภาพของชุมชนบ้านเกาะพยอม ตําบลโคกหม้อ และชุมชนบ้านดง

พิกุล ตําบลหนองกลางดง ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ พบว่า มีลักษณะหรือรูปแบบชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขทาง

สุขภาพที่คล้ายคลึงกันใน 9 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มของคนในชุมชน 2) การ

รวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน 3) การประชุมพูดคุยสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอ 4) ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก

ภาครัฐ 6) การมีศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 7) การปลกูข้าว-ผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเอง  

8) การมีกิจกรรมออกกําลังกายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ9) แกนนํากลุม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

ชุมชนภายนอกอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ในส่วนของรูปแบบชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขทางสุขภาพของชุมชนบ้าน

เขาขี้ฝอย ตําบลเขาขี้ฝอย อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นชุมชนทดลอง พบว่า มีลักษณะหรือ

รูปแบบชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขทางสุขภาพที่คล้ายคลึงกันกับชุมชนต้นแบบเช่นกัน ยกเว้น 1) การปลูก

ข้าว-ผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคเอง 2) การมีกิจกรรมออกกําลังกายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ 3) 

แกนนํากลุ่มมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายนอกอย่างสม่ําเสมอ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นํากิจกรรมทั้ง 

3 ส่วนนี้เข้าไปทดลองใช้ และหลังจากการทดลองใช้กิจกรรม พบว่า มีความแตกต่างกันในค่าเฉลี่ยความ

อยู่เย็นเป็นสุขระหว่างก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรมทั้งสามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 

0.01) โดยคะแนนค่าเฉลี่ยของความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนภายหลังการนํากิจกรรมไปทดลองใช้มี 

มากกว่า ก่อนการนํากิจกรรมไปทดลองใช้ทั้งในภาพรวมและในมิติย่อยทั้ง 4 ด้าน 
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6 สมภพ  อาจชนะศึก 2553 แนวทางการพัฒนาปัจจัย

สนับสนุนผูสู้งอายุ : 

กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ 

ตําบลทับคล้อ อําเภอทับ

คล้อ จังหวัดพิจิตร 

(1) เพื่อศึกษาพัฒนาการ

การดําเนินงานของชมรม

ผู้สูงอายุตําบลทับคล้อ 

(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่

สนับสนุนการดําเนินงาน

ของชมรมผู้สูงอายุตําบล 

ทับคล้อ  

(3) เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาปัจจัยที่สนับสนุน 

การดําเนินงานของชมรม

ผู้สูงอายุตําบลทับคล้อ 

ชมรมผู้สูงอายุตําบลทับคล้อ มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารชมรม 

การส่งเสริมการมีสุขภาพดี การเข้ามามีส่วนร่วม และการสร้างหลักประกันในชีวิตของ

สมาชิก ในด้านปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ 1) ปัจจัยภายใน  

พบว่า ด้านกลยุทธ์ ได้จัดกิจกรรมครอบคลมุสมาชิก ด้านโครงสร้าง มีปัจจัยองค์ประกอบ

ครบถ้วนเหมาะสมกับพื้นที่ ด้านระบบ มีผลงานเป็นรูปธรรม ประสานงานกับภาคีเครือข่าย

ทั้งในและนอกพื้นที่ ด้านทีมงาน มีผู้สูงอายุเป็นแกนนํา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

ด้านทักษะ มีประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กร แผนงานและโครงการ ด้านรูปแบบ  

มีการบริหารทีโ่ปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ด้านค่านิยมร่วม เห็นคุณค่าศักยภาพผู้สูงอายุ 

2) ปัจจัยภายนอก พบว่า ด้านเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่อเนื่อง ด้าน

สังคม/วัฒนธรรม มีภาครัฐ ทอ้งถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม ด้านกลุ่มเป้าหมาย ประสานงาน

ภาคีเครือข่ายต่อเนื่อง ด้านแนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานของชมรม

กําหนดแนวทางการพัฒนาเชิงรุกเพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์การเป็นชมรมที่เน้นการเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตแก่สมาชิก มุ่งถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เยาวชนรุ่นหลัง และพันธกิจ การมุ่ง

ประสานงานกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรมอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้กําหนดเป็น 2 แผนยุทศาสตร์ ได้แก่ 1) แผนยุทธศาสตร์การสร้าง

และพัฒนาระบบการดูแลสมาชิกชมรมอย่างครบวงจร และ2) แผนยุทธศาสตร์การสร้าง 

เสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน จําแนกออกเป็น 8 แผนงาน ได้แก่  

1) การจัดทําแผนปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 2) การจัดสวัสดิการสมาชิกของชมรมแบบมี

ส่วนร่วม  3) การส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 4) การสรรหาและพัฒนาแกนนํา

ของชมรม 5) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของชมรม 6) การพัฒนาภาคีเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง 7) การประสานแผนการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และ 8) การร่วมติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานชมรม   



รายชื่อผลงานวิทยานพินธ์นสิิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบรหิารส่วนตําบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

กลุ่มที่ 4 ได้แก่ การบริหารองค์กรท้องถิ่น 

 

ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
1 รณชัย  หมื่นวงศ์ 2551 การประเมินนโยบาย

การถ่ายโอนภารกิจ

ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีศึกษาเทศบาล

นครพิษณุโลก 

(1) เพื่อประเมินการนํา

นโยบายการถ่ายโอนภารกิจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของเทศบาลนคร

พิษณุโลก 

(2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินการ

ตามภารกิจ ตามนโยบาย

การถ่ายโอนภารกิจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของเทศบาลนครพิษณุโลก  

(3) เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิง

นโยบายในการปรับปรุง

แก้ไข การดําเนินการของ

เทศบาลนครพิษณุโลก ใน

การรับการถ่ายโอนภารกิจ  

ตามนโยบายการถ่ายโอน

ภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

(1) ด้านบริบท พบว่าหน่วยงานผู้ถ่ายโอนภารกิจ  และหน่วยงานผู้รับการถ่ายโอนภารกิจมี

ความสามารถในการดําเนินการตามประเด็นการประเมินในด้านบริบทของนโยบายการถ่ายโอน

ภารกิจ ทั้ง 4 ประเด็น คือ วัตถุประสงค์ของนโยบาย ความรู้ความเข้าใจในนโยบายของบุคลากร 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และ การประชาสัมพันธ์นโยบายแก่

ประชาชนและฝ่ายการเมืองในพื้นที่  

(2) ด้านปัจจัยนําเข้า พบว่าหน่วยงานผู้ถ่ายโอนภารกิจและหน่วยงานผู้รับการถ่ายโอนภารกิจมี

ความสามารถในการดําเนินการตามประเด็นการประเมินในด้านปัจจัยนําเข้าของนโยบายการถ่าย

โอนภารกิจ ทั้ง 3 ด้าน คือ วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน สมรรถนะของหน่วยงาน และ ภาวะผู้นําและ

ความร่วมมือของบุคลากร  

(3) ด้านกระบวนการดําเนินการ พบว่าหน่วยงานผู้ถ่ายโอนภารกิจและหน่วยงานผู้รับการถ่ายโอน

ภารกิจมีความสามารถในการดําเนินการตามประเด็นการประเมินในด้านกระบวนการดําเนินการ

ของนโยบายการถ่ายโอนภารกิจ ทั้ง 5 ด้าน คือ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การควบคุม

การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล และ การสร้างตัวชี้วัดของการดําเนินการ  

(4) ผลการดําเนินการ พบว่าเทศบาลนครพิษณุโลก มคีวามสามารถในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน

ของการดําเนินการ มีการดําเนินการตามภารกิจมีความถูกต้องครบถ้วนตามแผนที่กําหนดไว้ การ

ดําเนินการถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดไว้ แต่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กําหนดตามแผนการกระจายอํานาจ ในการดําเนินภารกิจ ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

เฉลี่ยต่อการให้บริการในระดับมาก แต่ถึงแม้ความพึงพอใจจะอยู่ในระดับมาก แต่มีภารกิจเพียง 2 

ภารกิจจาก 13 ภารกิจ ที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่ความพึงพอใจเฉลี่ยมากกว่ารอ้ยละ 80 

ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
2 ประธาน  สุรกจิบวร 2551 รูปแบบการ

ตรวจสอบการ

บริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ 

(1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการตรวจสอบการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วมใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์กรตรวจสอบ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 2) ด้านกลุ่ม

พันธมิตรและเครือข่ายการตรวจสอบ 3) ด้าน

ยุทธศาสตร์การตรวจสอบ 4) ด้านระบบเฝ้าระวัง

และรับข้อมูลการทุจริต และ5) ด้านระบบ

ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกลไกการตรวจสอบและ

รายงานการตรวจสอบ 

(2) เสนอรูปแบบการตรวจสอบการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 

(3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มองค์การที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ 

ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารงานระดับจังหวัดภาครัฐ 

ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารองค์กรเอกชน และ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อรูปแบบ

การตรวจสอบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

(1) รูปแบบการตรวจสอบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประกอบด้วย

องค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านการสร้างระบบตรวจสอบการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ 2) ด้านโครงสร้างและลักษณะขององค์กรตรวจสอบ

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 3) ด้านการสร้างกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน และ 4) ด้านการเชื่อมโยงและประสานงานการ

ตรวจสอบภาครัฐและเอกชน 

(2) องค์ประกอบของการตรวจสอบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  

ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วยตัวแปรที่สามารถนําไปใช้ตรวจสอบการบริหารงาน

ของจังหวัดรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1) ด้านการสร้างระบบ

ตรวจสอบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประกอบด้วยตัวแปร 18 

ประเด็น 2) ด้านโครงสร้างและลักษณะขององค์กรตรวจสอบการบริหารงาน

จังหวัด แบบบูรณาการ ประกอบด้วยตัวแปร 9 ประเด็น 3) ด้านการสร้าง

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประกอบด้วยตัวแปร 4 

ประเด็น และ 4) ด้านการเชื่อมโยงและประสานงานการตรวจสอบภาครัฐ

และเอกชน ประกอบด้วยตัวแปร 5 ประเด็น 

(3) ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อรูปแบบการตรวจสอบการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการในภาพรวม มีความคดิเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างกลุ่มประชาชนทั่วไปกับกลุ่มผูบ้ริหารองค์กร

เอกชน 

(4) รูปแบบการตรวจสอบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่พัฒนามา

ตามลําดับมีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ

ความถูกต้อง ครอบคลุมอยู่ในระดับมาก 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิจัย
3 โฉมฉาย  กาศโอสถ 2553 รูปแบบการ

บริหารกิจการ

นักเรียนแบบมี

ส่วนร่วมใน

สถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา

สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

(1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมี

ส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียนใน

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

(2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนแบบมสี่วนร่วมในสถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนแบบมีส่วนรว่มใน

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

(4) เพื่อประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหาร

กิจการนักเรียนแบบมีส่วนรว่มใน

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

(1) สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 1) มีองค์คณะ

บุคคลเข้ามา  มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาส่วนหนึ่ง (46.46 

%) ในรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักเรียน 2) ระดับการมีส่วนร่วมในการ

บริหารกิจการนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และ 3) โดยทั่วไปมีขอบข่ายงานกิจการ

นักเรียน 3 งาน คือ งานสวัสดิการนักเรียน งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แต่ในสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีงานเพิ่มอีก 1 งาน คือ 

งานกิจกรรมเพิ่มเติม 

(2) การสร้างรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรูปแบบมี

องค์ประกอบ คือ 1) คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 2) ขอบข่ายงานกิจการ

นักเรียน และ 3) กระบวนการบริหารกิจการนักเรียน และมีคู่มือประกอบการใช้รูปแบบ

การบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า กลุ่มทดลองมี

ผลการปฏิบัติตามรูปแบบของคณะกรรมการที่ปรึกษากิจการนักเรียน และ

คณะกรรมการดําเนินงานกิจการนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(4) ผลการประเมินความเหมาะสมและความมีประโยชน์ของรูปแบบการบริหารกิจการ

นักเรียนแบบมสี่วนร่วมในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 

องค์ประกอบ ทั้งด้านความเหมาะสม และความมีประโยชน์ 
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ที่ ชื่อผู้แต่ง ปีพ.ศ. ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 

ผลการวิจัย

4 วรภพ  วงค์รอด 2553 กลไกการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 

(1) เพื่อศึกษากลไกการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 

(2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขและ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนตําบล 

(3) เพื่อถอดบทเรียนของ

องค์การบริหารส่วนตําบลใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

กรณีศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล 2 แห่ง 

1) กลไกการพัฒนาท้องถิ่นของอบต. ได้แก่ กลไกกลุม่และเครือข่ายโดยเฉพาะผู้นํา แกนนํา และ

สมาชิกมีบทบาทในการคิด การตัดสินใจ และการปฏิบัติ มีกลไก กระบวนการพัฒนามีการวางแผน

อย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นวิธีการกําหนดเป้าหมาย และมีกลไกการ

บริหารจัดการที่เน้นการส่งเสริมการสนับสนุน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดผลได้  

2) เงื่อนไขและปัจจัยภายในที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย การบริหารองค์กร โครงสร้าง

การทํางาน การพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกบับริบท และศกัยภาพของบุคลากรในด้านความรู้ ทักษะ

และประสบการณ์ ส่วนเงื่อนไขและปัจจัยภายนอก ได้แก่ บทบาทของภาคีภายนอกที่สนับสนุนความรู้

พัฒนาทักษะ และงบประมาณ รวมทั้งนโยบายของรัฐที่สอดคล้องกับกิจกรรมการพัฒนาในห้วงเวลา

สถานที่ และกจิกรรม  

3) บทเรียนที่ได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการพัฒนาท้องถิ่นในกิจกรรม 4 ด้าน พบว่า(1) กลุม่

เรียนรู้โรงเรียนชาวไร่และกลุ่มเรียนรู้โรงเรียนชาวนาที่เกิดจากผู้นําแกนนําตระหนักต่อปัญหาของ

เกษตรกรในด้านต้นทุน ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

(2) ประเพณี 4 วัด และเทศกาลกินตาลที่เกิดจากทุนทางสังคม การเห็นคณุค่าและนํามาประยุกต์เข้า

กับการพัฒนา มีการจัดการอย่างเป็นระบบโดยมีภาคส่วนต่างๆ เข้ามีส่วนร่วม (3) ศูนย์พัฒนา

ครอบครัว/การจัดการน้ํา การเห็นความสําคัญในรูปแบบการพัฒนาที่อาศัยผู้นํา แกนนํา และสมาชิกที่

เกี่ยวข้อง มีการวางแผน การมีส่วนร่วมในรปูแบบของโครงสร้างคณะทํางานชัดเจน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หลากหลายภายใต้ระเบียบข้อปฏิบัติร่วมกัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน (4) ธนาคารความดี/

มัคคุเทศก์น้อยที่ผู้นําแกนนําเห็นคุณค่าของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่ประยุกต์เข้ากับสถานการณ์

ในบริบทสังคม เน้นการฝึกระเบียบวินัยและสร้างสรรค์มีหน่วยงานสนับสนุนในการทํากิจกรรม 

 


