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บทคดัยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) สํารวจระดับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 
2565) ไปปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)ไปปฏิบัติของ
เทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธจําแนกตามชุมชนในพ้ืนที่ (3) ศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะแนวทางสรางเสริมความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)ไปปฏิบัติ 
ของเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนินการวิจัยเฉพาะปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุมตัวอยาง ไดแก
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบานกรูด 12 ชุมชน จํานวน 365 คน เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลไดแก
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติบรรยาย ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติอางอิง ไดแกการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและเปรยีบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 

ผลการศึกษาพบวา 1) ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของเทศบาลไปปฏิบัติ โดยรวมอยูใน
ระดับมากคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 2) ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลไปปฏิบัติใน 12 ชุมชน 
มีความแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05จําแนกตามพื้นท่ีชุมชนโดยชุมชนบานดอนทรายมี
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติมากกวาอีก 11 ชุมชน 3) ปญหาสําคัญประกอบดวย ปญหา
ดานโครงสรางพ้ืนฐานเชน การมีน้ําประปา ไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค ปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการชวยเหลือเกษตรกรเมื่อราคาผลผลิตตกต่ํา และขอเสนอแนะแนวทางสรางเสริมความสําเร็จใน
การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน ไปปฏิบัติไดแก เทศบาลควรดูแลรักษาระบบการผลิตน้ําประปาใหมีมาตรฐานอยู
เสมอ และควรสํารวจพ้ืนท่ีในการสรางแหลงน้ําประปาของเทศบาล ควรสงเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตร
เพ่ือเปนการสรางรายไดประชาชนในพ้ืนที่ รวมไปถึงจัดใหมีการอบรมเกษตรกรในพื้นที่โดยนักวิชาการท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญ เพื่อสรางความรูความเขาใจในการกาวสูเกษตรสมัยใหม 
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 Abstract 

The purposes of this study were to ; assess the level of success in implementing the Local 
Development Plan (2018 -  2022)  at Ban Krut Subdistrict Municipality, Bang Saphan District, Prachuap 
Khiri Khan Province ; compare public opinions by local communities on the implementation success 
of the Local Development Plan (2018 - 2022) at Ban Krut Subdistrict Municipality, Bang Saphan District, 
Prachuap Khiri Khan Province ; examined problems and offer suggestions to promote the 
implementation success of the Local Development Plan ( 2018 -  2022)  at Ban Krut Subdistrict 
Municipality, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan Province. 

 This study employed a quantitative design. The time scope was during the fiscal year of 2019. 
The sample included 397 locals within 12 communities of Ban Krut Subdistrict Municipality.Data were 
collected with questionnaires.  The data were analyzed with descriptive statistics in frequency, 
percentage, mean, and standard deviation, as well as with inferential statistics using a one-way ANOVA 
and a Scheffe's pairwise comparison. 

Results revealed that ; the implementation success of the Local Development Plan bythe 
municipality was generally high with a mean of 2. 99 ; the success in implementing the Local 
Development Plan by the municipality for the 12 communities were statistically different by local 
communities at the 0. 05 significance level where Ban Don Sai Community was with the highest 
implementation success when compared with the other 11, and ; the major problems were 
infrastructure such as inadequate water supply for consumption and economic development, 
especially the lack of farming supports against product- price decreases, whereas the offered 
suggestions to promote the implementation success of the Local Development Planwere the 
municipality should regularly maintain the standards of its water supply system, survey water sources 
to construct additional municipal water supplies, promote the cultivation of crops that generate 
income for the locals, and provide the necessary training for local farmers using knowledgeable 
academic experts to enhancing the understanding of modern agriculture.  

 
Keywords:The success of the Local Development Plan, Ban Krut Subdistrict Municipality, Prachuap 
Khiri Khan Province 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
     แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน      
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562               
โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดใหเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการ
ดําเนินกิจการของจังหวัดและหนวยงานของรัฐ ตองความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ขอ 7 กําหนดให
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําป และแผนพัฒนาภาค     
มีระยะเวลาหาป ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินเปนปจจุบัน ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน / 
โครงงาน / กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

           แผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565) เปนแผนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทําขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาภาคระยะเวลาหาป โดยแผนดังกลาว           
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม    
แตละปงบประมาณในชวงของแผน ซึ่ ง เทศบาลเปนองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน จัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยมีการพัฒนาเจริญกาวหนาและเพ่ิมจํานวนมากข้ึนเปนลําดับ 

 เทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ยกฐานะจากสุขาภิบาล        
บานกรูด ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล พ.ศ. 2542 มีพ้ืนที่
รับผิดชอบ ประกอบดวย หมูที่ 2 หมูที่ 3 ทั้งหมู และบางสวนของหมูที่ 4 , หมูที่ 5 และหมูท่ี 6 ของตําบล
ธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ รวมเนื้อที่โดยประมาณ 10.5  ตารางกิโลเมตร จํานวน
ประชากรทั้งหมด จํานวน 4,226 คน จํานวนครัวเรือน 2,236 ครัวเรือน จําแนกเปนชาย 2,042              
และ จําแนกเปนหญิง 2,218 คน จัดตั้งชุมชนยอยเพื่อพัฒนาเทศบาลเต็มพ้ืนที่ จํานวน 12 ชุมชน 
ประกอบดวย 
           ชุมชนบานปากคลอง 
  ชุมชนบานดอนนางรม 
           ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร 
  ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 

 ชุมชนบานกลางอาวใต 
            ชุมชนบานกรดู 
            ชุมชนบานดอนทราย 
            ชุมชนบานดอนสูง 
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            ชุมชนวัดดอนยาง 
ชุมชนบานดอนแหลมใหญ 

   ชุมชนบานดอนชะมวง 
ชุมชนบานทุงเรอืยาว 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานกรูด ไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ  หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยมีขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.1.1 ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
                   ใหเทศบาล อ  งคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด 
ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาทองถ่ินชวง
ระยะเวลาหาป (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 1.1.2 แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 
                  1.1.2.1 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและอําเภอตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดและระดับอําเภอตามลําดับใหเปนปจจุบัน 
 1.1.2.2 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดในปจจุบันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใชเปนแนวทางในการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นไปพลางกอน เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด เพ่ือดําเนินการทบทวนหรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแลวเสร็จ ใหแจง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดใหดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนด  
 1.1.3 แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 

 1.1.3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ใหเทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ถือปฏิบัติตามขอ 17 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
  1.1.3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชขอมูลจาก
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561– 
2565) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561- 2580) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ใหจัดทําประชาคมในระดับตําบล
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  และเทศบาลตําบล ระดับชุมชนเมืองสําหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชน
นครสําหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด และสําหรับเมืองพัทยาใหใช
รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในโอกาสตอไปการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหใชรูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.2/         
ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 6247      
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ใหดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
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     1.1.3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาทองถ่ินนั้น เดิมกําหนดระยะเวลาของแผนพัฒนาโดยมีระยะเวลา 4 ป 
ตอมามีการปรับชวงเวลาของแผนพัฒนาเปน 5 ป  ตามหนังสือดวนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย                
ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ซึ่งแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินซักซอม      
แนวทางการทบทวนแผนทองถ่ิน โดยใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินปรับเปลี่ยนระยะเวลาของแผน
จากเดิม 2561-2564 เปน 2561 - 2565  และยังสามารถคงไวซึ่งเนื้อหาของแผนพัฒนาฯ ตามที่กําหนด     
ไวเดิม     

      แผนพัฒนาทองถ่ิน (2561-2565)  ของเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งประกาศใชเม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2562 กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
เทศบาล  6 ดาน ไดแก 

 1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 
 3) การพัฒนาดานการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 4) การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 

         5) การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร 
     6) การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     อยางไรก็ตาม การนําแผนไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จไดนั้น ยอมข้ึนอยูกับความสามารถใน
การสนองความตองการของประชาชน รวมไปถึงความสนับสนุนและทัศนคติของประชาชนในพื้นท่ี          
(ซาบาเตียรและแมสมาเนียน,1980 (อางถึงใน ปภาวดี  มนตรีวัต, 2554 หนา 5 - 37)       

     ผูศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาวา การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  ของเทศบาล
ตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไปปฏิบัติ ประสบความสําเร็จสามารถตอบสนอง
ความตองการ และไดรับความสนับสนุนจากประชาชนมากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคใดหรือไมในการ
ดําเนินการตามแผน เพื่อนําผลการศึกษามาใชในการปรับปรุงการดําเนินการตามแผนใหบรรลุผลสําเร็จ   
ตามวัตถุประสงคของแผนตอไป  
 
1.2 ปญหาในการวิจัย 
          1.2.1 การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไปปฏิบัติ มีความสําเร็จในระดับใด 

           1.2.2 ประชาชนใน 12 ชุมชน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานกรูด มีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
หรือไม เกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ไปปฏิบัติ 
           1.2.3 มีปญหาและแนวทางใดในการสงเสริมใหสามารถนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 
ไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 
1.3 วัตถุประสงคในการวิจัย (Objectives) 

1.3.1 เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565)  ไปปฏิบัติ         
ของเทศบาลตําบลบานกรดู  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
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1.3.2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จําแนกตามชุมชน 

1.3.3. เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางสรางเสริมความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาความสําเร็จในการนาํแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565)  มีขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 
1.4.1 ขอบเขตดานเน้ือหา   
        การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561-2565) ของเทศบาล

ตําบลบานกรูดไปปฏิบัติในดานตาง ๆ 6 ดาน ไดแก 
1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  2) ดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 
  3) ดานการศึกษาและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  4) ดานคณุภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 
  5) ดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร 
  6) ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

           1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
     ประชากร ไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานกรูด 12 ชุมชน จํานวน 4,226  คน 

(ขอมูลประชากรจากงานทะเบียนราษฎร อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันที่ 1 เมษายน 
2562)  
                   กลุมตัวอยาง คํานวณโดยสูตรของทาโร ยามาเน ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 จํานวน 
365 คน   
           1.4.3 ขอบเขตดานพื้นที่    
                  พื้นที่ในการศึกษา  ไดแก พ้ืนที่เทศบาลตําบลบานกรูด ตําบลธงชัย  อําเภอบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 12 ชุมชน           

 1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา  
        การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินเฉพาะในชวง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทานั้น 
        ระยะเวลาการเก็บขอมูลภาคสนาม ระหวาง เดือน กรกฎาคม 2562 – สิงหาคม 2562 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 
   วิธีการวิจัย ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) และใชวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากแบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนดวย F test ทดสอบรายคูดวยวิธีของ Scheffe  และการจัดระเบียบ
ขอมูล  
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1.6 นิยามศัพท   
           1.6.1 ปจจัยสวนบุคคล  หมายถึง  คุณลักษณะสวนตัวของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา 

 1.6.2 ความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565) 6 ดานไปปฏิบัติ ไดแก การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเท่ียว   การพัฒนาดานการศึกษาและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข  การพัฒนาดาน
การเมอืง การบริหาร บุคลากร และการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.6.3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน หมายถึง การพัฒนาโครงสรางทางกายภาพซึ่งใหความอํานวย
ความสะดวกสาธารณะ โดยมุงเนนใหสาธารณะชนไดรับประโยชน   ในที่นี้หมายถึง ความสะดวกดาน
เสนทางคมนาคม  ดานระบบไฟฟา ดานประปา  

 1.6.4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ หมายถึง การพัฒนากลุมอาชีพ การจัดงานตามวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินรวมถึงประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและบริการขอมูลขาวสาร  ในที่นี้หมายถึง  สงเสริมให
มีการพัฒนากลุมอาชีพหรือสินคาแตละของชุมชน  สงเสริมการจัดงานตามประเพณีของเทศบาลใหมี
มาตรฐานสูระดับสากล  เสริมสรางทัศนคติที่ดีแกนักทองเท่ียว และมีการประชาสัมพันธขอมูลอยางท่ัวถึง 

 1.6.5 การพัฒนาดานการศึกษา หมายถึง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให
มีประสิทธิภาพ   ในที่นี้หมายถึง  สงเสริมการศึกษายกระดับการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานสนับสนุนให
เกิดความรวมมือระหวางสถาบันทางสังคมในดานคุณธรรมและวัฒนธรรม สงเสริมดานการกีฬารวมถึงการมี
สวนรวมของประชาชน และสนับสนุนโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน  

 1.6.6 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต  หมายถึง  ปจจัยตาง ๆ ของประชาชนที่จําเปนในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ในท่ีนี้หมายถึง ประชาชนไดรับความปลอดภัย มีการบริการดานสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 
สงเสริมความเปนอยูของประชาชน ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู ปองกันและควบคุมโรคติดตอ
และใหความสําคัญกับเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ  

 1.6.7 การพัฒนาดานการเมือง  หมายถึง การสงเสริมความรูความเขาใจทางการเมืองแกประชาชน 
ในที่นี้หมายถึง ประชาชนและชุมชนทุกพ้ืนที่ทราบถึงสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ของประชาชนตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในทางสรางสรรค  
     1.6.8 การพัฒนาดานการบริหาร หมายถึง  พัฒนาการบริหารงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพ 

และเปนระบบ ในที่นี้หมายถึง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ยกระดับ

ประสิทธิภาพการบริการประชาชน สงเสริมความรวมมือระหวางเทศบาล กับสวนราชการตาง ๆ รวมทั้ง

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารของทางราชการใหประชาชนไดรับรูอยางทั่วถึง 

           1.6.9 การพัฒนาดานบุคลากร หมายถึง การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน   ในท่ีนี้หมายถึง  พนักงานเทศบาล
ทุกคนมคีวามชํานาญงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ  
    1.6.10 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวม
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  ในที่นี้หมายถึง การฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลง
ทองเที่ยวใหเปนแหลงสรางรายไดแกทองถ่ิน จัดกิจกรรมที่มุงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   
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   1.6.11 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม หมายถึง การสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู  ในท่ีนี้หมายถึง รณรงคการดานการกําจัดขยะ การบริหารจัดการ
น้ําเสีย มีการปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความรมร่ืนนาอยู  
  
1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.7.1. ทําใหทราบถึงระดับความสําเร็จ ในการนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)         
ของเทศบาลตําบลบานกรดู อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไปปฏิบัติ 
 1.7.2 ทําใหทราบความแตกตางของความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  
ไปปฏิบัติในแตละชุมชน 

1.7.3. ทําใหทราบถึงปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน     
และสามารถนําไปเปนขอมูลในการนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ินหรือสวนราชการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือนําไป
พัฒนาแนวทางในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุเปาหมาย 

1.7.4  เปนขอมูลประกอบการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  ไปปฏิบัติ 

ของเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี       

และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้  

  2.1 นโยบายสาธารณะและการแปลงนโยบายสูแผนเพ่ือการนําไปปฏิบัติ 
 2.2 แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 2.3 แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูด     

   2.4 ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานกรูด  
 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2.6 สมมติฐานการวิจัย 
 2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

2.1  นโยบายสาธารณะและการแปลงนโยบายสูแผนเพ่ือการนําไปปฏิบัติ 

           2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ (Public policy) 
                  การดําเนินกิจกรรมของภาครัฐบาล การตัดสินใจดําเนนิการของรัฐบาล การจัดสรรทรัพยากร
ทั้งหมดใหเกิดประโยชนตอประชาชน ซึ่งรัฐบาลไดทําการตัดสินใจและกําหนดไวลวงหนา เพื่อชี้นําใหมี
กิจกรรมหรือการกระทําตาง ๆ เกิดข้ึน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยมีการวางแผน การจัดทํา
โครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการดําเนินงาน ใหบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดวยวิธี
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับสภาพความเปนจริง และความตองการของประชาชน 
ผูใชบริการในแตละเร่ือง 
        นักวิชาการทางรฐัประศาสนศาสตรใหความหมายไวหลากหลาย ที่สําคัญ ไดแก 
                 สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2543, หนา 144) ไดกลาววา นโยบายสาธารณะของ
ภาครัฐบาลและนโยบายสาธารณะของหนวยงานเอกชนที่มิไดแสวงหากําไร และมิไดสังกัดในภาครัฐบาล 
โดยนํามาผสมผสานกันอันมีรัฐบาลเปนแกนนําในการกําหนดนโยบายสาธารณะที่ครอบคลุม ซึ่งมีการบอก
ถึงแนวทางในการปฏิบัติงานหรือโครงการ โดยมีการกําหนดเปาหมาย (และ/หรือปญหาในสังคม) แลวิธีการ
เพ่ือใหบรรลุผล ทั้งนี้เพ่ือรัฐจะไดจัดสรรคุณคาตาง ๆ ใหแกสังคมโดยสวนรวม ในขณะเดียวกันองคการที่
มิไดแสวงหากําไรและมิไดสังกัดกับรัฐบาลก็จะไดชวยรัฐบาลปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชนดวย  ดังน้ันจึง
สรุปไดวา นโยบายสาธารณะ เปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล มีวัตถุประสงคแนนอน อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง เพื่อแกปญหาในปจจุบัน เพ่ือปองกันปญหาในอนาคตหรือเพ่ือกอใหเกิดผลที่พึงปรารถนา 
ตลอดจนรัฐบาลมีความจริงใจท่ีจะใหนําไปปฏิบัติ และผลจากการนําไปปฏิบัติแลวอาจจะประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลวก็ได  
             มยุ รี อนุมานราชธร (2552, หนา 6) ซึ่ งไดกลาวถึงนโยบายสาธารณะ โดยแบงเปน               
ความหมายที่แคบนโยบายสาธารณะกิจกรรม/การกระทํา รัฐบาลและมีมิติการตัดสินใจของรัฐบาล และ
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        ความหมายที่กวาง นโยบายสาธารณะ หมายถึงในการกระทําของรัฐบาลซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
แนวทางกวาง ๆ ที่รัฐบาลเลือกและกําหนดไวลวงหนาเพื่อใหมีการกระทําตาง ๆ เกิดขึ้นนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวโดยมีการวางแผนโครงการวิธีการบริหารกระบวนการดําเนินงานให
บรรลุวัตถุประสงคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
และความตองการของประชาชนผูใชบริการในแตละเรื่อง 

  จากที่นักวิชาการตาง ๆ ไดใหความหมายขางตน สรุปไดวา นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทาง
ปฏิบัติอยางกวาง ๆ ที่รัฐบาลประกาศหรือตัดสินใจเลือกวาจะกระทําหรือไมกระทํา โดยคํานึงถึงการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวมเปนสําคัญ 
            2.1.2 กระบวนการในการแปลงนโยบายสาธารณะ 

                   Berman 1978, (อางถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556, หนา 32 - 42) ไดทําการศึกษาถึง

กระบวนการของการแปลงนโยบายเพ่ือนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันตอน

ในระดับมหภาค (Macro) และขั้นตอนในระดับจุลภาค (Micro) 

                   2.1.2.1 ระดับมหภาค (Macro)  ไดแยกกระบวนการในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

ระดับมหภาค ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 

                          1) การแปลงนโยบายใหเปนแผนงานและโครงการ  
         เปนขั้นตอนการแปลงนโยบาย (Policy) ออกมาเปนแผน (Plan) , แผนงาน 

(Program) , โครงการ (Project) , กิจกรรม และงาน วรเดช จันทรศร (2556, หนา 35) อธิบายวาเม่ือทาง
ฝายการเมืองหรือฝายบริหารไดทําการกําหนดนโยบายออกมาในรูปใดรูปหนึ่งแลว ปกติจะมีการระบุให
หนวยงาน สวนราชการ หรือองคการหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก ซึ่งจะตองเปนผูที่แปลงนโยบายนั้นออกมา
เปนแนวทางในการปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการในประเทศไทยหนวยงานที่รับผิดชอบดังกลาว ไดแก 
กระทรวง ทบวง หรือกรม ซึ่งเปนราชการบริหารสวนกลางที่จะเปนฝายแปลงนโยบายนั้นออกมาใหหนวย
ปฏิบัติในระดับลางถือปฏิบัติ  ขั้นตอนการแปลงนโยบายนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะหากเมื่อใดที่มีการ
แปลงนโยบายผิดไปจากวัตถุประสงคแลว ก็อาจจะนําไปสูความลมเหลวของนโยบาย ความสําเร็จของ
นโยบายจะขึ้นอยูกับความชัดเจนของนโยบาย ความสัมพันธของเปาหมาย ประกอบกับหนวยงานที่
รับผิดชอบในการแปลงนโยบายมีความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบาย ตลอดจนใหความรวมมือกับฝาย
การเมือง และมีความจริงใจที่จะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพียงใด เมื่อหนวยงานรับทราบถึงภารกิจ ความ
รับผิดชอบที่พึงมีตอการนํานโยบายนั้น ๆ มาสูการปฏิบัติก็จะดําเนินการแปลงนโยบายเปนแผน แผนงาน
และโครงการ จากความจําเปนและประโยชนของการแปลงนโยบายขางตน จึงเกิดความสัมพันธระหวาง
นโยบาย แผนงาน และโครงการ สามารถอธิบายตามแผนภาพ ดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 2.1  แสดงความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
ท่ีมา:  วรเดช  จนัทรศร. (2554). หนา 16. 

 
  กลาวโดยสรุปวา ในการแปลงนโยบายใหเปนแผนงานและโครงการ เร่ิมแรกตองศึกษาเนื้อหาสาระ
และวัตถุประสงคของนโยบายนั้นๆ ใหเขาใจอยางถองแทเสียกอน และวิเคราะหวัตถุประสงคของนโยบายวา 
มีแผนงานและโครงการใดมารองรับบาง เมื่อกําหนดแผนงานและโครงการมารองรับแลวแตละแผนงานและ
โครงการก็ตองกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย ตลอดจนเคร่ืองชี้วัดความสําเร็จใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของนโยบายดวย  

           2) การยอมรับนโยบายของหนวยงานระดับภูมิภาคและทองถ่ิน 
                             เปนขั้นการดําเนินงานหรือข้ันตอนการยอมรับของหนวยงานในสวนกลางหรือการ
บริหารราชการสวนกลาง ที่เมื่อนํานโยบายมาสูการปฏิบัติในรูปของการแปลงนโยบายออกตามขั้นตอนที่ได
กลาวมาแลว แตการนํานโยบายบางนโยบายไปสูการปฏิบัติในหนวยงานระดับภูมิภาคและทองถ่ินทําไดไม
งายนัก สาเหตุมาจากการยอมรับของประชาชนผูเก่ียวของเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพราะการไมยอมรับการนํา
นโยบายมาสูการปฏิบัติจะนํามาซ่ึงการเคลื่อนไหวเดินขบวนประทวง โดยเฉพาะจากประชาชน ตรงนี้
สวนกลางคงตองหาวิธีการที่จะทําใหหนวยงานในระดับทองถ่ิน รวมทั้ง ผูที่เก่ียวของกับนโยบายดังกลาว
ยอมรับ เพราะเร่ืองนี้อาจเปนเร่ืองของความขัดแยงในผลประโยชนระหวางรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน
ทองถ่ินกลุมตาง ๆ หรือหนวยงานทองถ่ิน วรเดช จันทรศร (2556, หนา 36) เสรมิวา ในการทาํใหหนวยงาน
ระดับลางยอมรับแนวทางดังกลาวขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ลักษณะของหนวยงานทองถ่ิน ตลอดจน
ประโยชนท่ีรัฐควรจะใหกับหนวยงานระดับลาง ปจจัยเหลาน้ีจะเปนเง่ือนไขที่สําคัญในการสรางความเต็มใจ
ใหหนวยงานระดับลางรับนโยบายไปปฏิบัต ิ 

                อยางไรก็ตาม การยอมรับโครงการของหนวยงานระดับลางยังไมสามารถประกันไดวา
นโยบายนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม การยอมรับอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ ถาหากหนวยงานระดับ
ลางขาดความรวมมือรวมใจ ถึงแมสวนกลางจะมีอํานาจในการควบคุมและตรวจสอบ แตอํานาจดังกลาวถือ
ไดวามีอิทธิพลโดยออมเทานั้น กลาวอีกนัยหนึ่ง อํานาจที่แทจริงในการนํานโยบายไปปฏิบัติยอมอยูที่
หนวยงานและผูปฏิบัติ ซ่ึงไดแก ขาราชการระดับลาง (Street-level bureaucrats) เปนสําคัญ Lipsky, 
1980 (อางถึงใน วรเดช จันทรศร,2556, หนา 37) หากทรัพยากรมีไมพรอมความลาชาในการดําเนิน
โครงการก็ยอมเกิดขึ้น หรือในทางกรณีหากนโยบาย แผนงาน หรือแนวทางปฏิบัติที่สวนกลางไดกําหนดขึ้น
มีความไมสอดคลองกับความตองการหรือประโยชนของทองถ่ิน ก็เพียงเปนลักษณะที่แคสักแตรับเพราะ
หลีกเล่ียงไมได ทําใหผลการปฏบัิติอาจแตกตางไปจากแนวทางที่กําหนดไว   

นโยบาย (Policy) 

แผนงาน ก. แผนงาน ข. (Program) 

โครงการ ก. โครงการ ข. โครงการ ค. (Project) 
มีลักษณะเปน

รูปธรรม 

มีลักษณะเปน

นามธรรม 
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               2.1.2.2 ระดับจุลภาค (Micro)  Berman ,1978 (อางถึงใน วรเดช จันทรศร, 2554,       
หนา 34)  ไดใหทรรศนะถึงกระบวนการข้ันตอนในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในระดับจุลภาคมี           
3 ขั้นตอนยอย คือ ข้ันระดมพลัง (Mobilization) ขั้นการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) และ     
ขั้นสุดทาย คือ การสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง (Institutionalization or Continuation) 

                           1) การระดมพลัง (Mobilization) ขั้นตอนนี้เปนเร่ืองเก่ียวกับการพิจารณารับ

นโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนจากสมาชิกในหนวยงาน ตลอดจนบุคคลสําคัญหรือองคกรอื่นที่อยู

ในทองถ่ิน ผูที่เปนผูบริหารระดับลางจะตองมีความสามารถและมีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงาน

กับผูเกี่ยวของทุกฝายใหเขามามีสวนรวม (Participation) กับการนํานโยบายไปปฏิบัติทุกขั้นตอน ตั้งแตการ

รวมคิดหรือวางแผน (Planning) กําหนดโครงการของทองถ่ิน รวมลงมือปฏิบัติงาน (Implementation) 

ตลอดจนรวมติดตามและประเมินผล (Evaluation) โครงการดวย ซึ่งข้ันตอนนี้ตองอาศัยหลักจิตวิทยา

มวลชนในการโนมนาวผูปฏิบัติงานนั้นใหยอมรับและรวมมืออยางจริงจัง ซึ่งจะเปนการระดมพลังที่เหนียว

แนนในการนโยบายไปปฏิบัติใหสําเร็จได  

                         อยางไรก็ตาม ถึงแมหนวยงานในระดับลางจะใหการยอมรับในนโยบายเนื่องจากเห็นวา
เปนความสําคัญเรงดวนและตรงกับเปาหมายของหนวยงาน แตก็ไมเปนการประกันตอความสําเร็จ ดังน้ัน 
ในขั้นการระดมพลังนี้ กิจกรรมที่สองซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับการแสวงหาความสนับสนุนสวนตัวจากสมาชิกใน
หนวยงาน ตลอดจนบุคคลสําคัญหรือองคการอื่น ๆ จึงเปนเรื่องสําคัญ การสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้น
อยางกวางขวาง โดยใหผูเก่ียวของทุกฝายในทองถ่ินเขามารวมกันออกแบบหรือกําหนดโครงการของทองถ่ิน
ที่จะจัดทําต้ังแตชวงแรก ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความสําเร็จและความตอเน่ืองใหเกิดข้ึนใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
        2) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Deliverer Implementation) ขั้นตอนนี้เปนเร่ืองที่เกี่ยวของ

กับตัวผูปฏิบัติหรือผูใหบริการตามโครงการโดยตรง ซึ่งไดแกขาราชการนั้นเอง ในบางกรณีผูปฏิบัติอาจยอม

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองใหเขากับแผนหรือโครงการท่ีกําหนดไว แตในบางกรณีผูปฏิบัติอาจปรับ

แผนหรือโครงการใหเขากับพฤติกรรมการปฏิบัติของตนเองก็ได ซึ่งไมเปนกฎแนนอนตายตัว เพราะ

หนวยงานในทองถ่ินแตละแหงอยูภายใตบริบท หรือสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออกไปหรืออยูภายใต

สภาวะความไมแนนอน (Uncertainties) อยูตลอดเวลา การสรางความสําเร็จของการปฏิบัติใหเกิดขึ้นไดใน

ขั้นนี้ จึงขึ้นอยูกับการแสวงหากลยุทธหรือวิธีการในการปรับแนวทางในการปฏิบัติงานใหม ๆ หรือปรับ

โครงการใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในแตละชวงเวลา อีกทั้งหนวยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ

ระดับทองถ่ินก็จะตองแสวงหาวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมของผูปฏิบัติใหเขากับแนวทางในการปฏิบัติงานตาม

แผนงานหรือโครงการน้ันดวยหลายนโยบายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง คือ มีการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาล นโยบายนั้น ๆ ก็ไมไดรับการดําเนินการหรือสานตออีกตอไป ในกรณดัีงกลาวขั้นตอนนี้ก็เกิดขึ้นไมได 

                         3) การสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง ความสําเร็จและผลลัพธ  
(Outcomes) ในระยะยาวของนโยบายใด ๆ ก็ตาม ข้ึนอยูกับนโยบายนั้นถูกนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องและ
จริงจัง การที่จะใหมีการปฏิบัติตามนโยบายอยางตอเนื่องนั้น หมายความวานโยบายนั้นจะตองถูก
ปรับเปลี่ยนและไดรับการยอมรับเขาเปนหนาท่ีประจําวันของผูปฏิบัติดวย การหาทางทําใหนโยบายนั้นเปน
ปกแผน และมีความตอเนื่องระยะยาวนั้นเปนหนาที่ที่สําคัญของผูบริหารระดับทองถ่ินและผูปฏิบัติงานใน
ระดับทองถ่ินเปนสําคัญ ในสวนของผูบริหารระดับทองถ่ินก็จะตองมีความสามารถชักจูงใจใหผูปฏิบัติเห็น
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ความสําคัญของนโยบายดังกลาว ตลอดจนใหการสนับสนุนดานงบประมาณ ขวัญกําลังใจ และความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน ในสวนของผูปฏิบัติเองก็จะตองมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามนโยบาย และมี
ความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามนโยบาย โดยถือวาเปนภารกิจประจําวัน โดยพยายามมอง “ผลลัพธสูงสุด” หรือ
“ผลลัพธสุดทาย” (Ultimate Outcomes) ของนโยบายนั้นวา เกิดประโยชนแกประชาชนโดยสวนรวม
หรือไมอยางไร ผูปฏิบัติในฐานะท่ีเปนขาราชการของรฐัพึงปฏิบัติตามนโยบายอยางจริงจังและจริงใจ ถึงแม
จะเปลี่ยนผูบริหารใหม แตถานโยบายนั้นดีก็ควรมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ยกเวนนโยบายนั้นปฏิบัติไปแลว 
มีการประเมินผลพบวาไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ก็อาจนํานโยบายนั้นมาปรับปรุงแกไขในปตอไป
ถายังเห็นวามีความสําคัญ แตถาเกิดความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายนั้นก็อาจลมเลิกไปใน
ที่สุด (วรเดช จันทรศร, 2556, หนา 41 - 42) 

                กลาวไดวา การกําหนดนโยบายเปนหนาท่ีของผูบริหารระดับสูง สวนการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ เปนหนาที่ของผูบริหารอีกระดับหนึ่ง แตการกําหนดนโยบายเพ่ือใหไดนโยบายที่ดแีละถูกตองตอง
เปนการกระทํารวมกันของผูบริหารระดับสูงกับผูที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวน มีการ
พิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือไมใหเกิดความยุงยากกับผูนําไปปฏิบัติ  ในเรื่ององคประกอบของนโยบายนี้จะ
ชวยใหผูกําหนดนโยบายหรือผูมอบนโยบายตระหนักถึงความชัดเจนในนโยบายท่ีตนกําหนดขึ้น อันจะทําให
ผูรับนโยบายเกิดความเขาใจชัดเจนงายตอการรับนําไปตีความและจัดทําเปน นโยบายรอง และแผนปฏิบัติ
งายขึ้นในขณะเดียวกัน ก็จะชวยใหผูรับนโยบายสามารถแยกสวนสําคัญของนโยบายไดถูกตองชัดเจนขึ้น  
การแปลงนโยบายใหเปนแผนปฏิบัติ จะตองจัดวัตถุประสงคแนวทางดําเนินการใหสอดคลองสัมพันธกัน 

               สิ่งที่นาสนใจคือ ผูกําหนดนโยบายของแตละหนวยงาน มีความคดิเห็นคลายกันในเร่ือง
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของประชาชน กลาวคือ มีความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวน
รวมของประชาชน รูวากฎหมายและนโยบายที่จะออกมาตองทําประชาพิจารณ และนําความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชนเขาไปสูกระบวนการออกนโยบาย 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของนโยบาย 
ที่มา: วรเดช  จันทรศร. (2556). หนา 42. 
 
 

* ความตอเนื่อง 
(Continuation) 
* ความเปนปกแผน 
เชิงสถาบัน 
(Institutionalzation) 
* การดําเนินงานที่เปน
ประจํา 
(Routinization) 
*การดําเนินงานแบบยั่งยืน 
(Sustainable perations) 

การนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับมหภาค 

(Macro-Implementation) 
ความสําเร็จ 
ของ การนํ า
นโยบาย 
ไปปฏิบัติ 

การนํานโยบายไปปฏิบัติใน 
ระดับจุลภาค 

(Micro-Implementation) 
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           2.1.3  แนวคิดเก่ียวกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
                    2.1.3.1 ความหมายและความสําคัญของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
                         นักวิชาการไดอธิบายของความหมายและความสําคัญของการนํานโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติไวที่สําคัญ ไดแก  

                   วรเดช  จันทรศร (2551, หนา 31) อธิบายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติเปน
การศึกษาที่ใหความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองของความสามารถท่ีจะผลักดันใหการทํางานของกลไกที่สําคัญท้ังมวล
สามารถบรรลุผลตามนโยบายที่ไดต้ังเปาหมายเอาไว เนื้อหาสาระและขอบขายของการศึกษาดังกลาวมุงเนน
และครอบคลุมถึงการแสวงหาคําอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณหรือสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นภายในกระ
บวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความสําเร็จ  

                   ปภาวดี  มนตรีวัต (2554, หนา 4 – 5) อธิบายวา การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึง
การดําเนินการประสานกิจกรรมตาง ๆ ของทุกฝายที่เก่ียวของ เพ่ือมุงสูการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดของ
นโยบายสาธารณะนั้น ภายใตเง่ือนไขสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ ทั้งที่ควบคุมไดและที่ไม
สามารถควบคุมได 
                    2.1.3.2 ความสําคัญของบริบทในการนํานโยบายไปปฏิบัติ สามารถสรุปไดดังนี้ (สมบัติ 
ธํารงธัญวงศ, 2549, หนา 398 - 413 ) 

                    1) การนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนขั้นตอนที่ 2 ของกระบวนการนโยบายตามทัศนะ
ของ ดรอร (Dror) เพราะเปนเนื้อหาสวนหนึ่งของข้ันตอนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการกําหนดนโยบายแลว ซึ่งเปน
สวนที่จะทําใหนโยบายดําเนินไปครบวงจร ไมหยุดชะงัก 

                2) นโยบายสาธารณะใดก็ตาม ถึงแมวาเราจะกําหนดไวดีตามหลักเหตุผล แตถา
หากไมมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายน้ันก็ไรคุณคา หรือเมื่อนําไปปฏิบัติแลวลมเหลว นอกจากจะเกิด
ความเสียหายตอประชาชน ยังเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ และอาจสงผลตออนาคตทางการเมืองของ
ผูกําหนดนโยบายอีกดวย 

                3) เปนกระบวนการแปลงนโยบาย ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติอยางกวาง ๆ หรือมี
ลักษณะเปนนามธรรมของรัฐบาลใหมีลักษณะเปนรูปธรรม โดยแปลงนโยบายใหเปนแผนงาน (Program) 
และโครงการ (Project) ซึ่งจะงายตอการนําไปปฏิบัติ  

                4) เปนภารกิจที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของฝายขาราชการประจํา ท่ีฝายการเมือง
เปนฝายกําหนดนโยบาย และฝายขาราชการประจําเปนฝายนํานโยบายไปปฏิบัติ 

                5) เปนหลักประกันที่สําคัญประการหนึ่งของฝายการเมือง ที่แนใจวานโยบายของ
ตนจะไดรบัการปฏิบัติจากฝายขาราชการประจําอยางจริงจัง อันจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

                6) ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะสงผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางออม ตอผูตัดสินใจนโยบาย ตอกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของ และตอหนวยปฏิบัติงาน เพราะถา
การนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จผูตัดสินนโยบาย หรือผูกําหนดนโยบายก็จะไดรับการยอมรับ และความ
ศรัทธาจากประชาชน และอาจกลับเขามาดํารงตําแหนงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน
กลุมเปาหมายที่ประสบปญหาก็จะไดรับการแกไขปญหาหรือการตอบสนองความตองการของกลุมตน และ
หนวยปฏิบัติงานก็จะไดรบัคําชมเชย ขวัญกําลังใจ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง เปนตน 

                  7) ถาการนํานโยบายไปปฏิบัติสําเร็จตามวัตถุประสงค ยอมเกิดความคุมคาของการ
ใชทรัพยากร ไมเกิดความสูญเปลาในดานการลงทุน ทรัพยากรในที่นี้รวมถึง บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ เวลา ฯลฯ ที่ตองใชในการปฏิบัติงานท้ังหมด     
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                  8) การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความสําคัญตอความกาวหนาในการพัฒนาประเทศ
เปนอยางยิ่ง เพราะถานํานโยบายไปปฏิบัติตามแผนงาน โครงการพัฒนาตาง ๆ ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายแลว  ยอมสงผลใหประชาชนอยูดีกินดี มีความสุข ในทางตรงขาม ถานโยบายไป
ปฏิบัติแลวเกิดความลมเหลว ยอมหมายถึงการพัฒนาประเทศไมเปนไปตามที่กําหนดวัตถุประสงค และ
เปาหมายอยางแนนอน ปญหาของประชาชนก็จะไมไดรับการแกไขสูญเสียทรัพยากรในการแกไขปญหา 
                    2.1.3.3  ตัวแบบการนาํนโยบายสาธารณะไปปฏบิัติ (Implementation Model) 
                              1) ตัวแบบของวรเดช  จันทรศร (2556, หนา 130 – 144)  ไดทําการศึกษาการ        
นํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและไดเสนอตัวแบบทางทฤษฎีของการนํานโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบ   
ซ่ึงตวัแบบท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยมี 3 ตัวแบบ ดังนี้ 

                      1.1) ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model)  ตัวแบบนี้ ยึดถือฐานคติ 
(assumptions) ที่วา “นโยบายท่ีประสบความสําเร็จจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและภารกิจท่ีชัดเจน
มีการมอบหมายงาน และกําหนดมาตรฐานการทํางานใหแกหนวยยอยตาง ๆ ขององคการ มีระบบวัดผล
การปฏิบัติงานตลอดจนระบบการใหคุณใหโทษ” ทั้งนี้ เน่ืองจากกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบตัิเร่ิมตนมา
จากการกําหนดนโยบายเร่ิมตนมาจากการกําหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเพ่ือใหผูปฏิบัติเขาใจวาอะไรคือ
เปาหมายหรือผลลัพธท่ีผูกําหนดนโยบายตองการ ซ่ึงจะชวยใหผูปฏิบัติสามารถกําหนดภารกิจ มอบหมาย
งานหรือกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะของแตละฝายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย ซ่ึงจะชวย
ใหการประสานการปฏิบัติงานเปนไปโดยราบร่ืน นอกจากนี้การกําหนดมาตรฐานในการทํางานยังอํานวย
ประโยชนใหเกิดระบบการประเมินผลที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ เปนการงายที่ผูบริหารนโยบายสามารถ
ควบคุมตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของแตละฝายไดอยางตลอดเวลาและตอเนื่อง ในประเด็นสุดทายระบบ
การประเมินผลที่ สมบูรณและการมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเดนชัดยอมสงผลใหการใชระบบการใหคุณให
โทษ เปนไปอยางเปนธรรมมากมากย่ิงขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
ภาพท่ี  2.3  ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล  
ท่ีมา:  วรเดช จันทรศร. ( 2556). หนา 130 – 131. 

วัตถุประสงค 

ของนโยบาย 

ระบบการวัดผล 

การกําหนดภารกิจ 

และการมอบหมาย 
มาตรฐานใน 

การปฏิบัติ 

ผลของการนํา 

นโยบายไปปฏิบัติ 

การวางแผน 

และการ

ควบคมุ 

มาตรการในการ 

ใหคุณใหโทษ 
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                                1.2) ตัวแบบทางดานการจัดการ (Management Model) เปนการศึกษาการ            
นํานโยบายไปปฏิบัติโดยเนนใหความสนใจไปท่ีสมรรถนะขององคการเพราะเชื่อวาความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติยอมขึ้นอยูกับองคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติวามีความสามารถที่จะ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความคาดหวังเพียงใด ในลักษณะนี้โครงการจะประสบผลสําเร็จไดจึงจําเปนที่
จะตองอาศัยโครงสรางขององคการที่เหมาะสม บุคลการท่ีอยูในองคการจะตองมีความรูความสามารถทั้ง
ทางดานการบริหาร และเทคนิคการจัดการอยางเพียงพอ นอกจากนี้ องคการยังจะตองมีการวางแผนเตรียม
การหรือมีความพรอมเปนอยางดีทั้งทางดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่ เคร่ืองมือเครื่องใชและงบประมาณ 
สามารถอธิบายได ดังภาพตอไปน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.4  ตัวแบบดานการจัดการ  
ที่มา:  วรเดช จันทรศร. (2554). หนา 133-134. 

                              1.3) ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (Organization Development 

Model) เปนการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยการศึกษาในแงของการสรางความผูกพันและการ

ยอมรับ เพ่ือมุงสนองตอบความตองการทางจิตวิทยาและทางสังคมของมนุษย ความสนใจในลักษณะนี้       

จึงเปนเรื่องของการนําตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ (Organization Development Model)        

มาประยุกตโดยตรง ตัวแบบนี้จึงเนนที่การมีสวนรวมขององคการเปนสําคัญ ภายใตฐานคติที่วา “การมีสวน

รวมจะทําใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ การนํานโยบายไปปฏิบัติใหบังเกิดความสําเร็จนาจะเปนเรื่อง

ของการจูงใจ การใชภาวะผูนําที่เหมาะสม การสรางความผูกพันโดยวิธีการใหสมาชิกในองคการ การมีสวน

รวมเพื่อใหเกิดการยอมรับ ตลอดจนการสรางทีมงานมากกวาการใชควบคุม หรือใชอํานาจทางรูปนัยของ

สถานที่ 

สมรรถนะ

ขององคการ 

บุคลากร 

งบประมาณ 

โครงสราง 

ผลของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ 

วัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ 

และเครื่องใช 
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ผูบังคับบัญชา”การนํานโยบายไปปฏิบัติตามตัวแบบนี้  จึงเปนการทําใหผูปฏิบัติตระหนักในความสําคัญของ

นโยบายและเห็นวาความสําเร็จของนโยบายคือความสําเร็จของผูปฏิบัติและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน จึง

นาจะสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.5  ตัวแบบทางดานการพัฒนาองคการ 

ท่ีมา:  วรเดช จันทรศร. (2554). หนา 135 - 136 

          2.1.3.4) ตัวแบบของ Van Meter และ Van Horn  

                    Van Meter และ Van Horn, 1975 (อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2551, 

หนา  217 - 219) ไดกําหนดตัวแบบกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยตัวแบบนี้มุงอธิบายตัวแปรที่

เชื่อมโยงระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติกับผลการปฏิบัติงานมีดวยกัน 6 ตัวแปร ไดแก  

                   1) มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย (Policy Standard and Objectives) 
หมายความวานโยบายตองมีวัตถุประสงคที่เปนรูปธรรมและมีมาตรฐานท่ีชัดเจน  

                   2) ทรัพยากรของนโยบาย (Policy Resources) เชน งบประมาณหรือส่ิงจูงในอื่นๆ 
ซ่ึงตองมีเพียงพอ 
                            3) การส่ือสารระหวางองคกรและการบังคับใหเปนไปตามนโยบาย หมายความ                   
วองคกรอันไดแกความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและทองถ่ินตองเปนไปอยางมีคุณภาพและเปนไปตาม
หลักของการกระจายอํานาจ สามารถสื่อสารกันเขาใจและบังคับใชนโยบายได 
                             4) ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน จํานวนเจาหนาที่การควบคุม
การบังคับบัญชาความอยู รอดขององคกรความสัมพันธ ที่เปนทางการและไมเปนทางการกับผูกําหนด 
นโยบาย  
                            5) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เชน ลักษณะของมติมหาชนและกลุม
ผลประโยชน 

การจูงใจ 

ภาวะ

ผูนํา 

การทํางานเปนทีม 

การมีสวนรวม 

ความผูกพนัและการยอมรับ 

ผลของการนํา 

นโยบายไป

ปฏิบัติ 
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                          6) หนาที่ของการนํานโยบายไปปฏิบัติไดแกการรับรูนโยบาย เชน ความรูความเขาใจ
นโยบาย ทิศทางการตอบสนอง เชน การยอมรับหรือปฏิเสธนโยบาย และระดับความเขมขนของการ
ตอบสนอง เชน การยอมรับหรือปฏิเสธดังกลาวมีระดับมากนอยเพียงใด 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6   ตัวแบบกระบวนการการนํานโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter และ Van Horn  

ท่ีมา:  เรืองวิทย เกษสุวรรณ. (2551). หนา 218. 

          2.1.4  ผูเก่ียวของกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

                 ในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติน้ันมีผูที่เก่ียวของหลายฝายท่ีสําคัญ ไดแก   
                  (ปภาวดี  มลตรีวัต , 2554, หนา 4 - 10)  
                  2.1.4.1 ฝายการเมือง  ฝายการเมืองในที่นี้หมายถึงฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารซ่ึง
รับผิดชอบการกําหนดขอบเขตการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยการออกกฎระเบียบขอบังคับหรือมาตรการ    
ตาง ๆ เพื่อใหผูที่เก่ียวของถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายตอไปโดยจะระบุหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในนโยบายตาง ๆ เพื่อทําหนาที่แปลงนโยบายเปนแผนงานโครงการตอไปนอกจากนั้นเมื่อมีการปฏิบัติ
นโยบายไประยะหนึ่งฝายการเมืองอาจเขามามีบทบาทในการพิจารณาปรับปรุงนโยบายหรือพิจารณาวา

การส่ือสารระหวาง

องคกรและการบังคับ 

มาตรฐาน

นโยบาย 

ทรัพยากร

นโยบาย 

คุณลักษณะของ

หนวยปฏิบัติ 

เง่ือนไขทางสังคม

และเศรษฐกิจ 

ผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

หนาที่ของการ

นํานโยบายไป

ปฏิบัติ 

 

นโยบาย 
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นโยบายนั้นควรยุ ติลงหรือควรปรับปรุงและดําเนินการตอไปเชนการดําเนินนโยบายรถบีอาร ที                
ของกรุงเทพฯท่ีเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่งก็ไดมีการนํามาพิจารณาวาควรดําเนินการอยางไรเพื่อใหการ      
เดินรถการกลาวสงผลดีตอประชาชนมากที่สุด 
             2.1.4.2 ฝายตุลาการ  ฝายตุลาการเขามามีบทบาทในการบังคับใชกฎหมายตาง ๆ รวมทั้ง
การตีความกฎหมายระเบียบและขอบังคับที่หนวยงานของรัฐกําหนดขึ้นในการปฏิบัตินโยบายโดยอาจเปน
การทบทวนการตัดสินใจของหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบกลาวไดวาฝายตุลาการมีบทบาททั้งอํานวยความ
สะดวกปดกั้นรวมทั้งลบลางการนํานโยบายไปสูการปฏิบัตินอกจากน้ันยังเขามาเก่ียวของเมื่อมีการฟองรอง
ดําเนินคดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายดวยเชนการฟองรองกรณีขายวีซีดีภาพยนตรโดยไมมีใบอนุญาต     
เปนตน 
                  2.1.4.3 หนวยงานของรัฐ  การนาํนโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนภารกิจหลักของหนวยงานของรัฐ
กลาวไดวาการทําหนาที่ของหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลอยางสําคัญตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบายทั้งนี้สืบเนื่องจากระดับความสามารถของหนวยงานนั้น ๆ ในการ
จัดระเบียบองคการใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากอิทธิพล
ทางการเมืองรวมไปถึงการปฏิบัตินโยบายโดยไมรักษาผลประโยชน เฉพาะของสวนตนและการประสาน
สัมพันธระหวางหนวยงานและกลุมบุคคลหรือองคกรที่เก่ียวของโดยทั่วไปนั้นนโยบายที่ตองอาศัยความ
รวมมือหรือการประสานการปฏิบัติกับหนวยงานหรือกลุมบุคคลจํานวนมากมักมีแนวโนมวาจะประสบ
ปญหาในการนําไปปฏิบัติ  
                  2.1.4.4 เจาหนาที่ของรัฐ  เจาหนาที่ของรัฐในระดับตาง ๆ มีสวนเก่ียวของหรือสงผลอยาง
มากตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยผูบริหารระดับสูงของหนวยงานมี
ความสําคัญอยางมากในการใหการสนับสนุนนโยบายขณะที่ผูบริหารระดับกลางและระดับตนทําหนาที่ใน
การบริหารและดําเนินการตามแผนงานโครงการหรือผูนําของเจาหนาที่ของรัฐหรือผูปฏิบัติซึ่งมีหนาที่
ดําเนินงานตามโครงการหรือใหบริการแกประชาชนโดยตรงในสวนของเจาหนาที่ของรัฐที่เปนผูปฏิบัติก็มี
ความสําคัญตอการดําเนินการไปปฏิบัติเชนกันโดยบุคคลเหลานี้เปนผูที่ติดตอกับประชาชนผูรับผลของ
รัฐบาลโดยตรงซึ่งในการปฏิบัตินโยบายสามารถใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ซึ่งอาจมีการ
ตีความหรือบิดเบือนขอมูลบางประการที่ประชาชนควรไดรับทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจซึ่งยอมสงผลตอระดับ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนําไปปฏิบัติได 
                    2.1.4.5 องคกรท่ีไมใชหนวยงานของรัฐ  องคกรที่ไมใชหนวยงานของรฐัมีบทบาทสําคัญใน
การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดยองคกรเหลานี้มักเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ดําเนินการตามนโยบายและควบคุมการปฏิบัตินโยบายเชนสหภาพแรงงานกลุมสิทธิมนุษยชนกลุม
ผลประโยชนหรือคณะกรรมการยอยในพ้ืนท่ีหรือในหมูบานซึ่งรับการจัดตั้งข้ึนเพ่ือรับผิดชอบการดูแลพัฒนา
ดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจมีชองโหวที่กลุมผลประโยชนจะ
หาทางแกไขใหเปนประโยชนตอกลุมไดในบางคร้ังผลของการนําไปปฏิบัติอาจกระทบผลประโยชนของกลุม
เชนมาตรการควบคุมราคาขายน้ําดื่มยอมมีผลตอกลุมเจาของรานอาหารภัตตาคารหรือกลุมผลประโยชนก็
อาจทําการประเมินผลและเสนอแนะแนวทางแกไขเพ่ือใหรับพิจารณาดําเนินการปรับปรงุนโยบายสาธารณะ 
                  2.1.4.6 ผูไดรับผลจากนโยบาย  ผูไดรับผลจากนโยบายไดแกผูรับบริการผูไดรับประโยชน

หรือผูเสียประโยชนทั้งในระดับบุคคลและกลุมโดยหากผูไดรับผลจากนโยบายสามารถรวมตัวกันเปนกลุม

อิทธิพลในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีคอนขางมากทั้งในดานการประสานประโยชนและการ
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ตอรองการรวมกลุมเหลานี้บางคร้ังอาจไดรับการหนุนหลังจากนักการเมืองหรือประโยชนในการเลือกตั้ง

รวมทั้งอาจมีการหนุนหลังจากหนวยงานของรัฐเพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานของตนไดรับการ

สนับสนุนทางดานงบประมาณอยางตอเน่ืองหากมีการปฏิบัตินโยบายดังกลาวบทบาทของประชาชนผูไดรับ

ผลจากนโยบายในประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะมีมากท้ังกลุมที่ไดรับประโยชนและ

กลุมที่เสียประโยชนโดยกลุมที่ไดรับประโยชนจะพยายามสรางสัมพันธกับผูกําหนดนโยบายและผูรับ

นโยบายไปปฏิบัติเพ่ือรักษาผลประโยชนของกลุมไวขณะที่กลุมผูเสียประโยชนก็จะพยายามสรางสัมพันธ

เชนกันเพื่อใหประโยชนของกลุมตนไดรับความสนใจจากผูกําหนดนโยบายสาธารณะ สามารถสรุปได          

ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 ผูที่เก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติในประเทศไทย 

องคกร 
ระดับ 

ฝายการเมือง 
หนวยงาน 
ของรัฐ 

องคกรที่
ไมใช องคการ 

ฝายตุลาการ 

ผูไดรับผล 
จาก

นโยบาย 
องคกรฝาย 

บริหาร 
องคกรฝายนติิ

บัญญัติ 
หนวยงาน
ของรัฐ 

ประเทศ 

 - นายกรัฐมนตรี 
 - คณะรัฐมนตรี 

-สมาชิกสภา 
-คณะกรรมาธิการ
ฝายตาง ๆ 

 - กระทรวง 
 - ทบวง 
 - กรม    
 - เจาหนาที่รัฐ 

- หนวยงาน
เอกชน 
- สหภาพ
แรงงาน 
- กลุม
ผลประโยชน 
- สื่อมวลชน 

 - ศาล 
- อัยการ 
- หนวยงาน
สนับสนุน 

 - ผูรับบริการ 
 - ผูได
ประโยชน 
 - ผูเสีย
ประโยชน 

จังหวัด 
  

- ผูวาราชการ
จังหวัด 
- รองผูวา
ราชการจังหวัด 

 -สมาชิกสภา
จังหวัด 
-คณะกรรการ
ฝายตาง ๆ 

 -หนวยงาน
ระดับจังหวัด
ของกระทรวง 
ทบวง และ
กรมตาง ๆ 
- เจาหนาที่รัฐ
ระดับจังหวัด 

- หนวยงาน
เอกชนระดับ
จังหวัด 
- สื่อมวลชน
ระดบัจังหวัด 
- กลุม
ผลประโยชน
ระดบัจังหวัด 

- ศาลระดับ
จังหวัด 
- อัยการ 
- หนวยงาน
สนับสนุน
ระดบัจังหวัด 

- ผูรับบริการ
ระดบัจังหวัด 
- ผูได
ประโยชน/
เสียประโยชน
ระดบัจังหวัด 

ทองถ่ิน 
  

- ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
-นายกเมืองพัทยา 
-นายกเทศมนตรี 
-นายก อบจ. 
-นายก อบต. 

 - สมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานคร 
- สมาชิกสภาเขต 
- สมาชิกสภา
เมืองพัทยา 
- สมาชิกสภา
เทศบาล 
-สมาชิกสภา อบจ 
-สมาชิกสภา อบต 

 - หนวยงาน 
ระดับทองถ่ิน
ของ 
กระทรวง 
ทบวง กรม 
- หนวยงาน
ของ อปท 
- พนักงาน
ทองถ่ิน 

 - หนวยงาน
เอกชนระดับ
ทองถ่ิน 
- สื่อมวลชน 
- กลุม
ผลประโยชน 

 - ไมมี 
  

- ผูรับบริการ
ระดบัทองถ่ิน 
- ผูได
ประโยชน 
เสียประโยชน
ระดบัทองถ่ิน 

ที่มา: จุมพล หนิมพานิช. (2547). หนา 190 – 191. 
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 จากคํากลาวขางตน พอจะสรุปไดวา ผูที่เกี่ยวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไปดวย        

ฝายการเมือง ฝายตุลาการ หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ องคกรที่ไมใชหนวยงานของรัฐ และผูที่ไดรับ

ผลจากนโยบาย โดยแตละกลุมจะมีบทบาทปฏิสัมพันธ (Interaction) ซึ่งกันและกันในแงมุมท่ีตางกันออกไป 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรที่สําคัญในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ โดยทุกฝายมีสวน

เก่ียวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยมเีจตนารมใหนโยบายบรรลุผลสําเร็จ  

           2.1.5 ปญหาในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
                  ปญหาในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัตินั้น นักวิชาการใหความหมายที่สําคัญ (สุรสิทธ์ิ 

วชิรขจร, 2549, หนา 105 - 110) ไดแก 

                  2.1.5.1 ปญหาดานสมรรถนะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ขึ้นอยูกับปจจัยยอย      

อีกหลายประการไดแก  

                          1) ปจจัยดานบุคลากร ที่มักจะพบวาหนวยงานภาครัฐมักจะมีบุคลากรที่ไมสมดุลกับ
งานที่รับผิดชอบ   
                          2) ปจจัยดานงบประมาณ โดยจะพบวาฝายกําหนดนโยบายมักจะพยายามกําหนด
นโยบายใหหนวยงานตาง ๆ ทํามากขึ้น แตในขณะเดียวกันก็จะพบวางบประมาณที่จัดสรรใหมักจะไมเปนไป
ตามภาระหนาที่ที่เพ่ิมมากขึ้น 
                          3) ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนปจจัยดานวิชาการหรือ
เทคโนโลยีที่เก่ียวของในนโยบาย 
                  2.1.5.2 ปญหาดานการควบคุม หมายถึงความสามารถในการวัดความกาวหนาหรือผลการ
ปฏิบัติของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
                  2.1.5.3 ปญหาดานความรวมมือและการตอตานการเปลี่ยนแปลง ปญหาที่เกิดจากการ
ตอตานของ ผูปฏิบัตินั้นมาจากสาเหตุสําคัญ 7 ประการ ไดแก (1) การที่นโยบายนั้นไมไดมาจากรากฐาน
ความตองการที่แทจริงของสมาชิกในองคการ หรือสมาชิกไมใหความสําคัญตอนโยบายนั้น (2) นโยบาย
สงผลใหดุลยพินิจในการปฏิบัติงานตลอดจนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการตอง
เปลี่ยนแปลงไป (3) หัวหนาหนวยปฏิบัติไมไดใหการสนับสนุนนโยบายเทาที่ควร (4) สมาชิกในองคการหรือ
หนวยปฏิบัติทําการตอตาน เห็นวาการปฏิบัติตามนโยบายจะสงผลใหงบประมาณและอัตรากําลังของหนวย
ตองลดลงในระยะยาว อีกท้ังอาจกอใหเกิดการปรับเปลี่ยนภารกิจและหนาที่ของบุคลากรอยางมาก (5) 
สมาชิกในองคการหรือหนวยปฏิบัติเห็นวานโยบายถูกกําหนดข้ึนโดยฝายบริหารที่ไมเขาใจสภาพความเปน
จริงในการปฏิบัติงาน (6) สมาชิกในองคการหรือหนวยปฏิบัติไมเห็นดวยกับสาระหรือวิธีปฏิบัติในนโยบาย 
เพราะไมไดเขาไปมีสวนรวมในการติดสินใน (7) สมาชิกในองคการหรือหนวยปฏิบัติไมใหความรวมมือและ
ตอดานเน่ืองจากขาดความรูความเขาใจวาจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นอยางไร 

           2.1.5.4 ปญหาดานอํานาจและความสัมพันธกับองคการอื่นที่เก่ียวของ ปญหาอีกดานหนึ่งใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติคือ ปญหาดานนี้จะมีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยยอยหลายประการ เชน (1) 
ลักษณะของการติดตอและความสัมพันธที่หนึ่งงานปฏิบัติมีกับหนวยที่ควบคุมนโยบายดังกลาว (2) ระดับ
ความจําเปนที่หนวยปฏิบัติจะตองแสวงหาความรวมมือหรือทําการตกลงกับหนวยงานอ่ืน ๆ และ (3) ระดับ
ของความเปนไปไดท่ีเจาหนาที่ของแตละหนวยจะสามารถทํางานรวมกันได 

           2.1.5.5 ปญหาดานความสนับสนุนและความผูกพันขององคการหรือบุคคลสําคัญ องคการ
หรือบุคคลสําคัญที่กลาวมานี้ หมายถึง กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชนนักการเมือง ขาราชการระดับสูง 
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ตลอดจนสื่อมวลชน เปนตน องคการหรือบุคคลสําคัญดังกลาวอาจใหการสนับสนุนทางการเมือง เงินทุน 
งบประมาณ ตลอดจนสามารถสรางอุปสรรคหรือการตอตานไดตลอดเวลาตามสภาวะอํานาจและ
สถานการณ กลาวโดยสรุปคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเกิดอุปสรรคมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ  

        1) ผูรับผิดชอบหรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธ
กับฝายการเมืองหรือฝายบรหิารหรือไม 

            2) กลุมอิทธิพลกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของมีความเขาใจและเห็นประโยชนของ
นโยบายมากนอยเพียงใด  

            3) ความสัมพันธระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติกับ
สื่อมวลชนมีความสําคัญในการสรางแนวรวม และความนาเชื่อถือของนโยบาย   

               4) บุคคลสําคัญใหความสนับสนุนนโยบายเพียงใด 
                  2.1.5.6 ปญหาความซ้ําซอนของนโยบายและผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปญหา
ที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ การแยงงานกันทํา หรือเกิดการแขงขันในการใหบริการระหวางหนวยงานตาง ๆ        
โดยอาจเปนไปในรูปแบบของการใหบริการมากเกินไป หรือไมก็เปนการบังคับใชกฎ ระเบียบในลักษณะที่
หยอนยานกวาที่ควรจะเปน นอกจากนี้แลวความซ้ําซอนของนโยบายจะเพ่ิมปญหามากขึ้นในกรณีที่นโยบาย
ที่กําหนดข้ึนภายหลังขัดแยงกับนโยบายที่กําหนดขึ้นกอนโดยไมมีการยกเลิกนโยบายเดิม  ปญหาของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติของหนวยงานหรือองคกรนั้น จะมีสูงขึ้นเปนอยางมาก ถาบุคลากรในองคกรไมใหความ
รวมมือหรือตอตานการเปลี่ยนแปลงที่ เปนผลมาจากนโยบายนั้น  ซึ่งเกิดจากเรื่องของอํานาจและ
ความสัมพันธระหวางองคกรที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติกับองคกรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ จะมีมาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือปจจัย เชน  

        1) ลักษณะของการติดตอและความสัมพันธของหนวยงานและหนวยงานหรือสวน
ราชการที่ควบคมุนโยบายนั้น ๆ 

        2) ความจําเปนที่หนวยงานผูรับผิดชอบจะตองแสวงหาความรวมมือ พ่ึงพา หรือทํา
ความตกลงกับหนวยงานหลักอื่น ๆ  

        3) ความเปนไปไดที่เจาหนาที่ของแตละหนวยงานจะสามารถทํางานรวมกันได 
2.1.6 ปญหาการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
       เมื่อนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ก็อาจตองประสบกับปญหาดังที่กลาวถึงขางตนเชนกัน 

อยางไรก็ตาม ปญหาที่เดนชัดที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อทองถ่ินนําสาธารณะไปปฏิบัติซึ่งรวมทั้งนโยบายสาธารณะที่
กําหนดโดยสวนกลาง และนโยบายสาธารณะที่กําหนดโดนทองถ่ินเองปญหาดังกลาว ไดแก ปญหาตาน
ทรัพยากร ปญหาดานการประสานงานและความรวมมือ และปญหา ดานความขัดแยงของผลประโยชน 
ดังนี้ 

       2.1.6.1 ปญหาดานทรัพยากร ท่ีชัดเจนไดแกปญหาความไมพียงพอของทรัพยากร โดยเฉพาะ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดเล็ก ซึ่งปญหาความไมเพียงพอนี้เปนสวนหนึ่งที่ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงไมมีความพรอมท่ีจะรับการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ปญหาทรัพยากรแยกไดเปนปญหาดาน คน เงิน และวัสดุ
อุปกรณ 
  2.1.6.2 ปญหาดานคน ประกอบตัวปญหาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะในสวน
ซองบุคลากรฝายประจํา ซ่ึงนอกจากจะถูกจํากัดดวยกรอบอัตรากําลังแลว ยังมีขอจํากัดดานงบประมาณ
สําหรับการจายเงินเดือนและการกําหนดตําแหนงซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานคณะกรรมการบริหารงาน
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บุคคลของทองถ่ินกําหนด ปญหาดานคนมักเกิดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก สําหรับองคกร
บริหารสวนตําบลขนาดใหญ อัตรากําลังมักไมมีปญหา ตางไปจากองคกรบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก พบวา
อัตรากําลังมักไมเพียงพอ บางแหงขาดแคลนบุคลากรบางประเภท เชน ซางโยธา เจาหนาที่การเงิน เปนตน 
จุมพล หนิมพานิช (2547, หนา 332) ยิ่งไปกวานั้น แมจะสามารถจางลูกจางเพ่ิมขึ้นจากตําแหนงที่มีอยูใน
บัญชีที่กําหนด แตยังมีปญหาการใชระบบอุปถัมภในการจัดจาง ซึ่งยอมสงผลโดยตรงตอความมีคุณคาของ
บุคลากร โดยเฉพาะเมื่อการนําโยบายไปปฏิบัติจะตองมีการตําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ ท้ังดาน
การเงินการบัญชี การพัสดุ ซึ่งหากบุคลากรขาดความรู ความเขาใจ ในกฎ ระเบียบ ยอมทําใหการปฏิบัติ
หนาที่ตดิขัดลาชา  สงผลทางลบตอการบรรลุเปาหมายของการตําเนินนโยบาย 

       2.1.6.3 ปญหาดานการเงินการขาดแคลนงบประมาณ  เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่องกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งทําใหทองถ่ินตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสงผลตอความไมคลองตัวใน
การดําเนินนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะอยางยิ่งในการรับถายโอนภารกิจนอกจากนั้นยังมีปญหา
งบประมาณที่ไดรับมีความลาชาทําใหไมสามารถดําเนินงานตามที่กําหนดไวในแผนไดบอยคร้ังตองมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนมีการปรับเปลี่ยนการใชจายเงินจากที่กําหนดไวเดิมนําไปสูปญหาความไรระเบียบหรือขาด
วินัยทางการเงินปญหาดานทรัพยากรการเงินนี้มาควบคูไปกับปญหาทรัพยากรดานคนและดานวัสดุอุปกรณ  

       2.1.6.4 ปญหาดานวัสดุอุปกรณ  สมรรถนะองคการจะลดลงหากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไมมีวัสดุอุปกรณหรือเครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอโดยเฉพาะเม่ือการปฏิบัติตามนโยบายมีลักษณะที่ตอง
ใช วิทยาการหรือเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของเคียงขางเชนเค ร่ืองมืออุปกรณที่มีความจําเปนไดแก
เครื่องโทรศัพทโทรสารเคร่ืองถายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใชในสํานักงานโดยเฉพาะองคการ
บริหารสวนตําบลขนาดเล็กบางแหงยังไมมีอาคารที่สําหรบัใชเปนที่ทําการยังคงตองใชวิธีเชาอาคารสถานที่
สําหรบัการสําหรับการทํางานในหนาที่ (จุมพล  หนิมพานิช, 2547, หนา 394)  
                 2.1.6.5 ปญหาการประสานงานและความรวมมือ ในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะตองมีการประสานงานและความรวมมือท้ังภายในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเองและการประสานงานและความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานอ่ืน
ประเด็นปญหานั้นเกิดจากอํานาจและความสัมพันธระหวางองคกรที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ
กับองคกรอ่ืนที่เก่ียวของซึ่งจะเกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับเงื่อนไขและประการ (จุมพล หนิมพานิช, 
2547, หนา 202) ไดแก               
                         1) ลักษณะการติดตอและความสัมพันธระหวางกัน 
                         2) ระดับความจําเปนที่หนวยปฏิบัติจะตองแสวงหาความรวมมือพ่ึงพาหรือทําความ   
ตกลงกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
                         3) ระดับความเปนไปไดที่เจาหนาท่ีของแตละหนวยงานจะสามารถทํางานรวมกันได
การประสานงานหรือขอความรวมมือดังกลาวเชนการประสานงานกับหนวยงานที่มีเจาหนาที่ในการจัดใหมี
แสงสวางน้ําสะอาดเพื่อการปฏิบัตินโยบายใหการบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ ในพ้ืนที่ทางการจัดสรางระบบ
ประปาลอกคลองระบายน้ํารวมไปถึงการขยายเขตไฟฟาใหไดมาตรฐานและพอเพียงหรือการประสานงาน
เพ่ือขอความชวยเหลือและอุปกรณหรือเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือดําเนินนโยบายสงเสริมสนับสนุนกลุม
เกษตรกรในพ้ืนที่รวมไปถึงการขอความรวมมือจากกลุมอิทธิพลหรือกลุมผลประโยชนตาง ๆ เพ่ือขอความ
สนับสนุนในการปฏิบัตินโยบายซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้ลวนเปนเรื่องของการปฏิสัมพันธซึ่งเนนการ
ประสานผลประโยชนและการตอรองสําคัญ 
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                 ปญหาเกิดขึ้นเมื่อไมมีความสมดุลระหวางระดับความจําเปนในการพ่ึงพาระหวาง
หนวยงานระดับการติดตอและความสัมพันธระหวางองคกรและระดับความเปนไปไดที่เจาหนาที่ของ
หนวยงานตางกันจะทํางานรวมกันไดนอกจากนั้นปญหายังอาจเกิดขึ้นไดหากนโยบายขัดตอประโยชนของ
หนวยงานหรือกลุมบุคคลที่ตองพ่ึงพารวมไปถึงปญหาเปาหมายหรือเจตนาของผูบริหารในการประสานหรือ
ขอความรวมมือวาเปนไปเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือสวนตนหรือมีปญหา “ผลประโยชนทับซอน” ซึ่ง
หากมีเจตนาหรือวาระซอนเรนดังกลาวยอมสงผลตอโอกาสการเบ่ียงเบนของเปาหมายนโยบายสาธารณะที่
นําไปปฏิบัติได 
                  2.1.6.6 ปญหาความขัดแยงของผลประโยชน  หมายถึงปญหาการใชโอกาสจากการนํา
นโยบายไปปฏิบัติเพ่ือสรางประโยชนแกตนเองเปนปญหาความขัดแยงระหวางประโยชนสวนตนและ
สวนรวมเกิดจากการตัดสินใจของผูนําหรือผูบริหารทองถ่ินที่ไมเปนอิสระแตใหนํ้าหนักกับประโยชนสวนตน
ที่จะไดรับจากการนํานโยบายไปปฏิบัติเหนือประโยชนสาธารณะโดยผลประโยชนสวนตัวนั้นหมายรวมไปถึง
พวกหรือประโยชนจากการทําโครงการตามนโยบายสาธารณะความขัดแยงนี้สงผลเชนทําใหเกิดการยกเวน
การปฏิบัตินโยบายอธิการไมจัดเก็บภาษีหรืองดเวนการลงโทษผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่เปนพวกพอง
เพราะเกรงจะเสียฐานเสียงผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งของความขัดแยงดานผลประโยชนคือการเบี่ยงเบนใน
การปฏิบัตินโยบายเชนการท่ีผูบริหารกําหนดใหโครงการตามนโยบายตองจัดต้ังในที่ดินของตนอาทิการสราง
ทาอากาศยานซึ่งตอมาตองปดลงเพราะไมมีการใชงานเนื่องจากสถานท่ีไมเหมาะสมเปนตน 
                  2.1.6.7 รูปแบบประการหนึ่งซึ่งเปนปญหามากที่สุดของความขัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวมในทุกประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแกการท่ีสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินดําเนินธุรกิจกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตัวเองเปนสมาชิกรวมทั้งการเขามาเปน
คูสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 
                           1) การเปนผูรับเหมากอสรางในโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีทั้งการที่
สมาชิกสภาและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูรับเหมาเองหรือเปนหุนสวนการท่ีญาติหรือ
ภรรยาเปนผูรับเหมาและกรณีท่ีสมาชิกสภารับมอบอํานาจมาดําเนินการแทน 
                           2) การจัดซื้อที่ดินของตนเองเกิดขึ้นไดเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินนโยบาย
เก่ียวกับโครงสรางพื้นฐานซึ่งสงผลใหตองมีโครงการกอสรางและจําเปนตองมีการซื้อท่ีดินเพ่ือทําโครงการ
เชนสถานที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองโรงบําบัดน้ําเสียที่ดินสําหรับการกําจัดขยะหรือสถานี
น้ําประปาปญหาคือทองถ่ินมักไมสามารถซื้อที่ดินไดตามราคาที่กําหนดในงบประมาณหรือรัฐตองเสียเงิน
มากข้ึนเพราะราคาที่ดินแพงเกินจริงหรือผูบริหารกําหนดที่ตั้งโครงการในพ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยูเพ่ือขาย
ที่ดินของตนเองในราคาที่สูงทั้งที่เปนบุคคลที่ตองรักษาประโยชนสาธารณะสงผลใหการปฏิบัติและระบาย
เบ่ียงเบนจากเปาหมายที่กําหนดเดิม  
                          3) การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณการใหเชาทรัพยสินกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เชนการเชารถไปทัศนศึกษาของคณะผูบริหารและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามนโยบายพัฒนา
บุคลากรหรือกรณีใหเชาที่ดินของตนเองเพ่ือสรางท่ีพักคนงานตามนโยบายสงเสริมคุณภาพชีวิตเปนตน 
                            ปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมดังกลาว    
บงบอกถึงจริยธรรมผูนําหรือผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยหลายกรณีเกิดขึ้นเมื่อมีการนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเปนการอาศัยหรือฉกฉวยประโยชนจากการปฏิบั ตินโยบายซึ่งยอมมี
ผลประโยชนที่สวนรวมพึงไดรับจากนายกจากการนํานโยบายไปปฏิบัติรวมทั้งในหลายกรณีสงผลใหเกิดการ
เบ่ียงเบนในเปาหมายของนโยบาย   
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2.1.7 ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จหรือการลมเหลวในการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ   
        การศึกษาถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะปจจัยตาง ๆ  ที่มีผลตอการนํานโยบายไป

ปฏิบัตินั้น ถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในกระบวนการนโยบายสาธารณะดวย ซึ่งจาก
การศึกษาตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติในหัวขอที่ผานมาจะพบวา มีปจจัยที่เก่ียวของกันและสงผล      
ตอการบรรลุผลสําเร็จของนโยบายในหลายปจจัย ดังความเห็นของนักวิชาการตอไปนี้        
              สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2549, หนา 368) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปสู       
การปฏิบัติวามี 6 ประเด็นหลัก ไดแก  
                 1. แหลงท่ีมาของนโยบาย (Source of Policy) ประกอบดวย 
                     1.1) แถลงการณหรือคําสั่งของฝายบริหาร  
                     1.2) เนื้อหาหรือรายละเอียดในกฎหมาย  
                     1.3) ความรวมมือระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารในการประกาศใชกฎหมายที่ถือ
วาเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลนั้น  
                     1.4) ขาราชการระดับสูง ผูมีหนาที่ในการริเริ่มการกอรูปนโยบายและการพัฒนาทางเลือก
นโยบาย 
                     1.5) การพิจารณาและการวินิจฉัยของศาลคําพิพากษาถือเปนท่ีสิ้นสุดคือนโยบาย
สาธารณะที่สําคัญของทุกสังคม  

2. ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) ทั้งนี้ ความชัดเจนของนโยบายถือเปน
รากฐานสําคัญสําหรับความมุงหมายของนโยบายทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และ นโยบายท่ีมี
วัตถุประสงคที่ชัดเจน จะสงเสริมใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสอดประสานกัน และบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความชัดเจนของวัตถุประสงคขึ้นอยูกับ 

       2.1) การระบุสภาพปญหาของนโยบายอยางครบถวน  
       2.2) การกําหนดผูท่ีเกี่ยวของกบการแกไขปญหาอยางชัดเจน 
      2.3) การกาหนดกลุมเปาหมายท่ีไดรับผลกระทบจากการแกปญหา  
      2.4) การประเมินทรัพยากรที่ตองใชในการแกปญหาอยางเหมาะสม  

3. การสนับสนนุนโยบาย (Support for Policy) ทั้งน้ี การสนับสนุนทางการเมืองท่ี มากพอ
เปนสิ่งจําเปน แตมิใชเงื่อนไขที่เพียงพอสําหรบัการที่จะนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบผลสําเรจ็ โดยปจจัยที่
นํามาประกอบการพิจารณาเรื่องการสนับสนุนนโยบาย ไดแก 

       3.1) ระดับความสนใจของผูริเร่ิมนโยบาย ซึ่งข้ึนอยูกับ 
     3.2) ระยะเวลาในการเอาใจใสของบุคคล หรือ หนวยงานที่เก่ียวของ  
      3.3) อํานาจของผูกําหนดนโยบายที่มีความเปนเอกภาพ  
       3.4) ระดับความสนใจของกลุมผลประโยชนทั้งสองฝายคือฝายที่ไดและฝายที่เสีย  
        4. ความซับซอนในการบริหาร (Complexity of Administration) ทั้งนี้ การนํานโยบายไป

ปฏิบัติในมิติของการประสานงานระหวางองคการตาง ๆ  แตละองคการอาจมีการเพ่ิมวัตถุประสงคสวนตัว
เขาไปทําใหนโยบายมีการเบี่ยงเบนไปจากเดิม และเพื่อใหมันใจวาโครงการตาง ๆ ถูกนําไปปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค จึงตองมีการประเมินผลโครงการ การกําหนดเปาประสงคและการพิจารณาเร่ืองปจจัยกระตุน
และสิ่งจูงใจของผูนํานโยบายไปปฏิบัติดวย ซึ่งจะชวยใหการนํานโยบายไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล องคการผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมควรมี ลักษณะที่มีความซับซอนสูง หรือมีสายบังคับบัญชายาว
เกินไป เพราะจะสงผลตอการบิดเบือน วัตถุประสงคของนโยบาย 
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5 สิ่งจูงใจผูปฏิบัติ (Incentives for Implementers) โดยในประเด็นนี้เก่ียวของ โดยตรงกับ
การทํางานและปจจัยกระตุนท่ีทําใหผูปฏิบัติมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ  ซึ่งระบบราชการไทยขาด
การรับรูขอมูลเก่ียวกับเรื่อง “สัญญาณดานการตลาด” ทําใหลําบากในการที่จะเขาใจ วาอะไรคือสิ่งจูงใจ 
รางวัล หรือการลงโทษสําหรับผูที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือใหการ ดําเนินการของนโยบายประสบ
ความสําเร็จจึงควรท่ีจะตองมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอตอ องคการผูปฏิบัติ  

6. การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) เปนไปเพื่อสนับสนุนใหการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติเกิดความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งในทุกสังคมมีทรัพยากรเชน เงินทุน เวลา และบุคคลกร
อยางจํากัด การใชทรัพยากรตองคํานึงถึงการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานและโครงการ รวมถึงกลยุทธ
ในการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังนี้ ผูกําหนดนโยบายและ ผูนํานโยบายไปปฏิบัติตอง
ตระหนักถึงประโยชนหรือตนทุนที่ไมไดคาดไว หรือที่เรียกวา “ผลกระทบภายนอก” ดวย ซึ่งจะเห็นไดวา 
การนําเอานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปนศาสตรที่ตองอาศัย องคความรูที่หลากหลายแบบ สหวิทยาการเพื่อให
สามารถมองและบริหารไดอยางครอบคลุมและ รอบคอบเพ่ือใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
                  วรเดช จันทรศร (2551, หนา 463-466) สรุปปจจัยที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจํานวน 12 ปจจัย ดังนี้  
                 1. ปจจัยดานนโยบาย ประกอบดวย 
                 1.1) ความแตกตางในประเภทของนโยบาย  
                 1.2) ความสามารถในการแกปญหาของนโยบาย 

     1.3) ความสามารถของนโยบายในการกําหนดโครงสรางการ ปฏิบัติงาน  
     1.4) ความชัดเจนของวัตถุประสงคและเป หมายของนโยบาย 
      1.5) มีทฤษฎีท่ีเหมาะสมรองรับ 
     1.6) ความสอดคลองกบความตองการของกลุมเปาหมาย 
       1.7) ความสอดคลองกับนโยบายจากสวนกลางและนโยบายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  
       1.8) ความสอดคลองกบความเปนจริง 
       1.9) การกําหนดตัวชี้วัดและมาตรฐานของการบรรลุผลสําเร็จไวอยางชัดเจน  
       1.10) การปฏิบัติตามนโยบายสามารถทําใหเกิดการบรรลุผลตามเปาหมาย 

                 1.11) การนํานโยบายมาทดลองใชในกลุมเปาหมายบางสวน ทั้งนี้ ปจจัยดานนโยบายกอน
มีการนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติผูเก่ียวของควรตรวจสอบกอนวานโยบายนั้น สามารถชวยใหมีการกําหนด
โครงสรางการปฏิบัติงานไดหรือไม นโยบายมีความชัดเจนเพียงใด สามารถทําใหผูปฎิบัติเขาใจไดตรงกัน
หรือไม นโยบายนั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรปูธรรมมากนอยเพียงใด 

  2. ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน (การสื่อสารและกิจกรรม สงเสริม
การนํานโยบายไปปฏิบัติ) ประกอบดวย 

        2.1) ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน 
        2.2) ความสอดคลองของโครงการที่มีตอเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย 
        2.3) หลักวิธีการปฏิบัติงานเขาใจงาย 
        2.4) การกําหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงาน  
        2.5) การกําหนดบทลงโทษและการใหรางวัล  
          2.6) การจัดสรรอํานาจหนาที่ ท้ังนี้ ปจจัยดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน

ผูบริหารตองตรวจสอบวานโยบายสามารถถายทอดออกมาเปนแผนงานหรือโครงการแลว มีความสอดคลอง
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กันหรือไม มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานอยางชัดเจนหรือไมหรือสามารถกําหนดกฎระเบียบเพื่อปองกัน 
การใชดุลพินจิมากนองเพียงใด 

 3. ปจจัยดานทรัพยากร ประกอบดวย  
       3.1) ความพอเพียงของทรัพยากรทางการเงิน 
        3.2) ความพรอมทางดานวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ี 
        3.3) ความเหมาะสมของการจัดสรรทรัพยากรทางการเงนิ 
       3.4) การกระจายทรัพยากรไปยังหนวยงานตาง ๆ  ทั้งนี้ ปจจัยดาน ทรัพยากร ผูบริหาร

ควรตรวจสอบวาทรัพยากรที่นโยบายไดกําหนดไวมีปริมาณเทาใด มีความพรอม ของทรัพยากรตั้งแตวันแรก
หรือไม จะจัดสรรทรัพยากรอยางไร จึงจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือควรมี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช อุปกรณ อะไรบางที่ตองใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
              4. ปจจัยดานองคการหรือหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบดวย 
                  4.1) ลักษณะโครงสรางองคกร 
                 4.2) ความสามารถในการยืนหยัดขององคกร 
                  4.3) ความซับซอนของปฏิสัมพันธและเครือขายภายในองคการ  

        4.4) ความยืดหยุนของการปฏิบัติงาน  
        4.5) กฎระเบียบในการดําเนนิงานขององคการ  
        4.6) จํานวนบุคลากร 
        4.7) ลักษณะของกระบวนการติดตอสื่อสารภายในองคการ  
        4.8) สมรรถนะในการนํานโยบายไปปฏิบัติในอดีต  
        4.9) ความเปนทางการของปฏิสัมพันธ ภายในองคการและการ ประสานงาน 
        4.10) ระบบการสื่อสารที่เปนแบบเปด  
        4.11) ลักษณะการเรยีนรูขององคการ  
        4.12) การกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติงาน  

                 ทั้งนี้ ปจจัยดานหนวยงานและองคการที่รับผิดชอบ จะตองตรวจสอบวานโยบายที่ใหนั้นมี
ความเหมาะสมกับหนาที่และภารกิจหลังของหนวยงานหรือไม กระบวนการการปฏิบัติงานและการ
ติดตอสื่อสารของ หนวยงานมีความยืดหยุนทั้งภายในและภายนอกหรือไม 
            5. ปจจัยดานงานบรหิารและผูกําหนดนโยบาย ประกอบดวย  

        5.1) ภาวะผูนําของผูบริหาร  
        5.2) ทักษะและความเขาใจดานการบริหารงานอํานาจหนาที่ของผูบริหาร 
        5.3) ความซับซอนของกระบวนการตัดสินใจ  
        5.4) การสนับสนุนของผูบรหิาร  
        5.5) การมีสวนรวมของผูบริหาร 
        5.6) ระดับความเขาใจในสภาพความเปนจริงในการใหบริการของ ผูบริหารหรือผูกําหนด

นโยบาย  
        5.7) ความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงาน 
       5.8) การสรางใหเกิดความผูกพันตอสมาชิกในองคการดวยกัน 
       5.9) ความสามารถของผูบริหารในการแกไขปญหาความลาชาที่เกิดขึ้น  
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           ทั้งนี้ ปจจัยดานผูบริหารและผูกําหนดนโยบาย จะตองพิจารณาวาผูบริหารนโยบายนั้น    
มีทักษะ ความรูความสามารถและความเขาใจในนโยบายมากนอยเพียงใด ผูบรหิารมีสวนเก่ียวของกับการ 
กําหนดนโยบายหรือไม และกําหนดนโยบายนั้นมาจากความตองการของกลุมเปาหมายหรือไมมีความเปน
ผูนํามากนอยเพียงใด สามารถบริหารความลาชาและปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดหรือไม หรือมีวุฒิภาวะเปนที่
ยอมรับและเหมาะสมกบภารกิจของนโยบายหรือไม 
                6. ปจจัยดานบุคลากรผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
                  6.1) การคัดสรรเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
                  6.2) บุคลิกภาพของผูปฎิบัติ  
                  6.3) ทัศนคติที่มีตอนโยบาย 
                  6.4) ทักษะการดําเนินงานและความรู ความสามารถ  
                  6.5) ระดับการยอมรับในเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบาย 
                  6.6) ความเต็มใจในการปฏิบัติงาน  
                  6.7) ทิศทางในการตอบสนองตอนโยบายของผูปฎิบัติ 
                  6.8) ความสามารถในการทํางานเปนทีม  
                  6.9) ความจงรกัภักดีตอองคการ 
                  6.10) ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอผูปฏิบัติงาน  
                  6.11) ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจาก นโยบาย 
                  6.12) ความสามารถเจราตอรอง 
                  6.13) ความสามารถในการเรียนรูจากประสบการณ  
                  6.14) บุคลากรไดรับการฝกอบรม 
                 ทั้งนี้ ปจจัยดานผูปฏิบัติงาน จะตองพิจารณาถึงกระบวนการคัดสรรเจาหนาที่วามีความ
เหมาะสมกับภารกิจท่ีจะตองทําหรือไม ผูปฎิบัติมีทัศนคติตอนโยบายอยางไรยอมรับในเปาหมายของ
นโยบายหรือไม มีความรูความสามารถ เพียงพอตอการปฏิบัติงานหรือไม มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตาม
นโยบายมากนองเพียงใด 
           7. ปจจัยดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย 
                  7.1) ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
                  7.2) ผลกระทบจากการตอตานและคัดคานนโยบายจากฝายตาง ๆ 
                  7.3) ผลกระทบตอศลีธรรมของสังคม 
                  7.4) การสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย 
                  7.5) การสนับสนุนจากหนวยงานการของรัฐและหนวยงานทองถ่ิน  
                  7.6) การเขาไปมีสวนรวมของบุคคลภายนอก  
                  7.7) ความสนใจของสื่อมวลชนตอปญหาที่เกิดขึ้น 
                  7.8) ทิศทางของความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมของนโยบายและการนําไปปฏิบัติ 
                 ทั้งนี้ ปจจัยดานสิ่งแวดลอมผูบริหารจําเปนที่จะตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น            
ตอนโยบายที่มาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบท่ีไมคาดคิด       
เชน การตอตานนโยบาย การคดัคานจากผูเสยีผลประโยชน  
 
 



27 
 

                 8. ปจจัยดานกลุมเปาหมายและประชาชนผูรับบริการ ประกอบดวย  
                  8.1) ทัศนคติที่มีตอนโยบายการสนับสนุนจากประชาชน  
                  8.2) ความเขาใจในประโยชนที่ไดรบัและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น  
                 ทั้งนี้ ปจจัยดานกลุมเปาหมายและประชาชนควรมีการตรวจสอบความคิดเห็นของ     
ประชาชนตอนโยบาย ซึ่งควรทํากอนที่นโยบายนั้นจะนําออกมาใชเพื่อใหทราบถึงแนวโนมการสนับสนุนจาก
ประชาชน และการปฏิบัติตามนโยบายของประชาชน และหากสามารถดึงใหกลุมเปาหมายที่เก่ียวของไดเขา 
มารวมในกระบวนการนํานโยบายไดตั้งแตตนจนปลายก็จะสามารถสรางการยอมรับและเพ่ิมโอกาสความ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติไดสูงข้ึน  
                9. ปจจัยดานการประสานงานและความรวมมือ ประกอบดวย  
                   9.1) ความสามารถในการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ  หรือองคการท่ีรับผิดชอบใน
การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
                   9.2) ความเที่ยงตรงสม่ําเสมอของการสื่อสารระหวางองคการ  
                   9.3) จํานวนหนวยงานท่ีเขามาเกี่ยวของ 
                   9.4) ความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังนี้ ปจจัยดานการ ประสานงานและ
ความรวมมือ ความทราบวามีหนวยงานใดบางที่เขามาเก่ียวของกบการนํานโยบายไปปฏิบัติ ระบบการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันเปนในรูปแบบใด 
                10. ปจจัยดานการประชาสัมพันธ ประกอบดวย  
                   10.1) รูปแบบของสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธและการติดตอสื่อสาร  
                   10.2) ผลกระทบจากการประชาสัมพันธที่มีตอการปฏิบัติงานและ กลุมเปาหมาย 
                11. ปจจัยดานการวางแผนและการควบคุม ประกอบดวย  
                   11.1) ประสิทธิภาพในการดําเนินการควบคุม วิธีการควบคุม ดูแลและ ประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
                   11.2) มาตรการในการกระตุนสงเสริม  
                   11.3) ผลกระทบตอบุคลากรผูปฏิบัติงานที่เกิดจากการนํามาตรการใน การควบคุมมาใช  
                 12. ปจจัยดานมาตรการในการตรวจตราและประเมินผล ประกอบดวย 
                   12.1) การประเมินผลสะทอนกลับท่ีอยู ในกระบวนการวางแผนและการออกแบบ
แผนงาน/โครงการ 
                   12.2) การประเมินผลโครงการหรือนโยบายที่กําลังดาํเนินอยู  
                     ทั้งนี้ ปจจัยดานการตรวจตราและประเมินผล ควรพิจารณาถึงระบบการตรวจสอบของ
หนวยงานวาเปนที่ยอมรับจากฝายตาง ๆ  มากนอยเพียงใด รวมถึงขั้นตอนการประเมินผลที่มีครอบคลุมทุก
กระบวนการในการนํานโยบายไปปฏิบัติหรอืไมสามารถดึงพลังประชาชนเขามาเปนแนวรวมในการติดตาม
ประเมินผลไดเพียงใด เปนตน 
           เครื่องชี้วัดหรือแนวทางท่ีจะวัดความสําเร็จการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติมีหลายแนวทาง 
Ripley & Franklin, 1984 (อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2547,หนา 156 - 157 )    

         แนวทางแรก  สามารถวัดไดจากระดับของความรวมมือที่ผูนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมี
ตอผูออกคําสั่งหรือผูกําหนดนโยบาย หากระดับของความรวมมือสูง ระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติยอมสูงไปดวย และในทางกลับกันหากระดับความรวมมือมีต่ํา ยอมหมายความวาระดับของความ
ลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูง  
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       แนวทางที่สอง  สามารถพิจารณาไดจากเงื่อนไขที่วา ไดมีการบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบาย
นั้นตามภาระหนาท่ีขององคกรที่รับผิดชอบ อยางราบร่ืน และปราศจากปญหา เพราะหากการ ปฏิบัติตาม
นโยบายเต็มไปดวยความขัดแยงหรือมี อุปสรรคเกิดขึ้นมาก ระดับของความลมเหลวก็นาจะมีสูงขึ้นเชนกัน  

       แนวทางที่สาม สามารถวัดไดจากการที่นโยบายนั้นกอใหเกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้นและ 
หรือกอใหเกิดผลกระทบที่ พึงปรารถนา ซึ่งหากการนํา นโยบายไปปฏิบัตินั้นเกิดผลในทางปฏิบัติ           
อยางรวดเร็ว และเปนไปตามที่คาดหวัง ระดับความสําเร็จก็ยอมมีสูง 

  
2.2  แนวคดิทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่น  
           2.2.1 ความหมายความสําคัญของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
                   การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนด
วิสัยทัศน หรือแผนงานในอนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ  ดังนั้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถนํานโยบายและ
ขอสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหวงระยะเวลาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัดและแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณา
การ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เลม 135 ตอนพิเศษ 246 ง 
ระเบียบดังกลาว มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
      2.2.1.1 “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” และ “แผนพัฒนา”          
เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” เพ่ือใหหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
     2.2.1.2 วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคราชการ
และหรือรัฐวิสาหกิจ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน ในคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ผูแทนประชาคมทองถ่ินใน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน จากอยูในตําแหนงคราวละสองป เปนอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 
     2.2.1.3  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
และประชาคมทองถ่ิน 
     2.2.1.4 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
     2.2.1.5  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ          งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
           2.2.2 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
แกไขจากอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปเปนอยางนอยปละ     
หนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
                  ทั้งนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ไดบัญญัติใหเทศบาล  มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2548, หนา 1) การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสําคัญ
ตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เน่ืองจากแผนการพัฒนาเปนกรอบในการกําหนด           
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ทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลงและมุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ที่มีความเชื่อมโยง และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปน
อุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
                 นอกจากนี้ภายใตกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินยังทําใหประชาชนในทองถ่ินได
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของทองถ่ินในการพัฒนาอยางมีเปาหมาย 
มีชองทางในการแกไขปญหาของทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม สามารถกําหนดกิจกรรมที่
ตอบสนองความตองการของทองถ่ินและลงมือทํางานรวมกันได สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือ
ทุนในทองถ่ินทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน อีกท้ังยัง
สามารถรับผลประโยชนรวมกันไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอื้ออาทรตอกัน ปลูกฝง
ทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับทองถ่ิน และทายที่สุดสามารถหาภาคีแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของ
ตนเอง 
                 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ จะตอง
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย  

         ผูศึกษามีความเห็นวา แผนพัฒนาทองถ่ินเปนเคร่ืองมือที่สําคัญย่ิงตอการพัฒนาการนําปญหา
ความตองการของทองถ่ินมาพิจารณาและวิเคราะหปญหา  เพื่อมากําหนดจุดมุงหมาย ภารกิจ และแนวทาง
ในการทํางานอยางเปนระบบ  การจัดลําดับความสําคัญของปญหา  โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีประชาชนสวน
ใหญไดรับและความตองการของประชาชนรวมท้ังนโยบายของทองถ่ินน้ัน  ซึ่งจะชวยใหการกําหนด
แผนงาน/โครงการของทองถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคลองกัน  และสนองตอบตอปญหาความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริงนอกจากนี้ทั้งเปนการบริหารงบประมาณที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดอีกดวย 
           2.2.3 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
                   เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบง
งาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานจํานวนบุคลากร อํานาจหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่มีขอระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือ
บริบทในพ้ืนที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนาที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณทางการเงิน การคลังขององคกรที่มีอยูคอนขางจํากัด และเพื่อให
เกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับเหตุการณที่เปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด แผนงานและโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
                   การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานซึ่งแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย
ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่องการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับ
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วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และแนวทางในการพัฒนาในระดับตาง ๆ  และที่สําคัญองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
จะตองดําเนินงานเพื่อตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงแสดงออกมาในรูปแบบ
ของแผนแมบทชมุชน 
                  ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองตระหนักวา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ  ไดแกแผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจตาง ๆ       
ซ่ึงเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ ซ่ึงในการกําหนดยุทธศาสตรแผนพัฒนา
ระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาคมจะมีสวนเก่ียวของอยูดวย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตาง ๆ  กับแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ท่ีมา: แผนพัฒนาทองถ่ินเทศบาลตําบลบานกรูด. (2561).หนา 29. 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ 

(บูรณาการในมิติเชิงพ้ืนที่) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(กําหนดวิสัยทัศน และยทุธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเรงดวน และนโยบายทั่วไป) 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร  
และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน) 

แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(แปลงนโยบายสูการปฏบิัติ นําไปสูการทํา

งบประมาณ) 
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 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน และแผนพัฒนาสามปผูท่ีเก่ียวของจําเปนตอง
ตระหนักถึงขั้นตอน และกําหนดเวลาของการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและ แผนพัฒนาของทั้ง ระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอดวย     
           2.2.4 ประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถ่ินไว 2 ประเภท กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน (2548, หนา 5)  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.2.4.1 “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
   2.2.4.2 “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการ อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  ซึ่งการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางย่ิงหาก
การจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 

          กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ผานมา หวงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาฯ ไมสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งตามพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยการ บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กําหนดให
แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปและการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
จึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559                 
                    ตอมากระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนํานโยบายและขอสั่งการ
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
โดยแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เปน 
“แผนพัฒนาทองถิ่น” เพื่อใหหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาภาคตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
  2.2.4.3 “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่แสดงถึงรายละเอียดผลงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  
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          2.2.5 องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไดกําหนดองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไวสรุปได
ดังนี้ (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, 2548, หนา 13) 

        2.2.5.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทองถิ่นโดยพิจารณาจากอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด              
กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมไปถึงนโยบาย
ของผูบริหารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน และแผนชุมชน , รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนา และการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา ,พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการ
ดําเนินงาน , พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา, แตงตั้งที่ปรึกษา 
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
                  2.2.5.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนองคกรที่มีหนาที่จัดการ
ทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา ที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน  และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
           2.2.6 การคัดเลือกและจัดลาํดับความสําคัญของปญหา  
           สภาพปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากมายแตคงเปนการยากที่จะ
ดําเนินการแกไขไดทุกดาน เนื่องจากขอจํากัดในปจจัยทางการบริหาร เชน งบประมาณไมเพียงพอ บุคลากร 
และวัสดุอุปกรณของทองถ่ินมีจํากัด เปนตน  ดังนั้น การวางแผนพัฒนาจึงจําเปนจะตองมีการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา เพ่ือจะทราบวาจะดําเนินการแกไขปญหาใดกอนหลังในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองประชุมพิจารณาเพื่อดําเนินการ (กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน, 2548, หนา 17 - 18 ) ดังตอไปนี้   

         2.2.6.1 คัดเลือกปญหา    
            1) พิจารณาทบทวนปญหาวาตามสภาพขอเท็จจริงแลวเปนปญหาจริงหรือไม ทั้งนี้

อาจพิจารณาจากขอเท็จจริง และลักษณะหรือสภาพแวดลอมของสิ่งนั้นเอง   
                              2) พิจารณาปรับปรุงตัวปญหา โดยพิจารณาถึงชื่อปญหา ลักษณะหรือสภาพ
ขอบเขต และสาเหตุของปญหา โดยอาจรวมหลายปญหาเดิมเขาดวยกันเปนปญหาใหม การคัดเลือกปญหา         
จะชวยใหไดปญหามีลักษณะเปนปญหาที่แทจริง กอนที่จะพิจารณา จัดลําดับความสําคัญของปญหาตอไป 

         2.2.6.2 จัดลําดับความสําคัญของปญหา    
             1) กําหนดหลักเกณฑในการจัดลําดับความสําคญัของปญหา ตองมีการกําหนดตัว

เกณฑเบื้องตนเปนพ้ืนฐานแลวนําเกณฑนั้น ๆ  มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหาตอไป   
                 2) การกําหนดหลักเกณฑ  หมายถึง  การกําหนดหลักเกณฑสําคัญท่ีจะนํามาใช

วัดตรวจสอบ หรือพิจารณาในเร่ืองน้ันๆ เชน การจะซื้อรถยนตมาใชสวนตัว ประเดน็ท่ีจะนํามาพิจารณาอาจ
เปนความปลอดภัย ความแข็งแรง ราคาถูก รูปลักษณะสวยงาม เปนตน  

           2.2.6.3 ตัวเกณฑที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาจัดลําดับ ความสําคัญของปญหามีดังนี้   
            1) ความรายแรงและความเรงดวนของปญหา หมายถึง ปญหาที่มีความรายแรง     

มีความเรงดวนท่ีจะตองแกไข ถาปลอยทิ้งไวจะเกิดผลเสียหายมากยิ่งขึ้น ปญหาบางปญหามีความรายแรง 
แตไมมีความเรงดวนที่จะตองรีบแกไข หากยังไมแกไขหรือปลอยไวระยะหนึ่งกอนคอยแกไขก็อาจจะไมเกิด
ความเสียหายมากนัก  
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             2) ขนาดของกลุมชนและพื้นท่ีที่ถูกกระทบจากปญหา หมายถึง ขนาดประชากร
ในชุมชนท่ีถูกกระทบจากปญหานั้นๆ มีจํานวนมากนอยเพียงใด ถากลุมชนที่ถูกกระทบมีจํานวนมากเทาใด 
ความสําคัญของปญหาน้ัน ๆ ยอมท่ีจะไดรับการพิจารณาจัดลําดับใหมีความสําคัญสูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน 
ถาปญหานั้น ๆ ขยายออกไปสูพ้ืนที่หรือบริเวณท่ีกวางขวางมากขึ้น ปญหานั้น ๆ  ก็นาจะพิจารณาหา
แนวทาง แกไขตอไป   

             3) ขนาดของปญหา ในท่ีนี้เราจะพิจารณาถึงขนาดของปญหาวามีความใหญ    
หรือเล็ก ในบางกรณีปญหาขนาดเล็ก หากปลอยทิ้งไวไมดําเนินการแกไขแลวอาจจะขยายตัวอยางรวดเร็ว
และเปน อันตรายตอชุมชน หรืออาจจะทําใหเกิดปญหาอ่ืน ๆ  ตอไปได เชน ปญหาทางดานสุขอนามัย            
เปนตน ฉะนั้น การขยายตัวของปญหาหรือทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ  อาจจะเปนสิ่งท่ีตองนํามาพิจารณาในการ
จัดลําดับ ความสําคัญของปญหาดวย  

             4) ความเสียหายในแงการพัฒนา หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากการพัฒนา 
หรือที่จะ ตามมากับการพัฒนาปญหาเหลานี้สามารถที่จะคาดการณลวงหนาไดอยางแนนอนวาจะกอให
เกิดผลเสียหายตอการพัฒนาในอนาคต เชน มลพิษ หรือมลภาวะตาง ๆ  ท่ีจะตามมากับการพัฒนา  

             5) การยอมรับปญหารวมกันของชุมชน การจะพิจารณาเกณฑน้ีในลักษณะของ
สัดสวน ของชุมชน ปญหาท่ีชุมชนสวนใหญมีความเห็นพองตองกันและตระหนักถึงปญหานั้นๆเปนอยางดี
ถือวาเปน ปญหาที่มีความเดนชัด ในทางกลับกันถาหากประชาชนในชุมชนสวนใหญไมยอมรับปญหานั้น   
เปนปญหา การจะแกไขปญหาก็คงจะกระทําไดไมงายนัก ตัวอยางเชน ปญหาความสะอาดซึ่งเกี่ยวโยงไป
ถึงปญหา สุขภาพอนามัยของชุมชนซึ่งก็ไดมีหนวยงานสงเสริมการใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การกําจัดขยะ  
มูลฝอยและ การบําบัดน้ําเสียแตถาชุมชนสวนใหญไมเห็นความสําคัญก็จําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินจะตองนํามาพิจารณาเพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของปญหานั้น ๆ  อยางเดนชัด 
            2.2.7 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาแผน   

            เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร หรือที่เรียกวา SWOT Analysis ซึ่งเปนเทคนิค
อยางหนึ่งที่นํามาใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือนําผลที่ไดมากําหนด
เปนกลยุทธที่ใชในการจัดทําแผนพัฒนา ประกอบดวย จุดแข็ง (Strengths) , จุดออน (Weakness) , โอกาส 
(Opportunities) และขอจํากัด (Threats) เพ่ือสรางกลยุทธ (Stratege) ใหองคกรมีการพัฒนาไป              
สูผลสัมฤทธ์ิในที่สุด  

        Steven and other (2003, p 13-16) ไดใหนิยามของจุดแข็งและจุดออนวาเปนปจจัย
ภายใน (Internal Factors) องคการ ซึ่งมีอยูตามธรรมชาติ เชน ทักษะ , ประสบการณ , ทุนประกอบการ 
เปนตน ถามีขีดความสามารถสูงหรือมีศักยภาพมากพอ ถือวาเปน “จุดแข็ง” ขององคการ แตถามีปริมาณ
นอย      ขีดความสามารถต่ําถือวาเปน “จุดออน” ขององคการ สวน “โอกาส” และ “ขอจํากัด” เปน
ปจจัยภายนอก (External Factors) องคการซึ่งเกิดขึ้นตามสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป ถาปจจัยใดท่ีเปน
ผลดี มีสวนเสริมใหจุดแข็งและจุดออนใหมีประสิทธิภาพ ถือวาเปน “โอกาส” แตถาปจจัยใดที่ไมสงผลดีตอ
องคการและไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ ตอองคการ ถือวาเปน “ขอจํากัด” แตเม่ือนําปจจัยทั้ง 4 ประการ 
มาบูรณาการเปน SWOT Matrix แลวก็สามารถที่จะสรางกลยุทธไดในที่สุด โดยกอนที่จะเกิดเปนกลยุทธ
หรือยุทธศาสตรไดนั้น จะตองกําหนดวิสัยทัศน (Vision) วามีอยางไร แลวจึงกําหนดพันธกิจ (Mission) หรือ
ภารกิจที่จะตองดําเนนิการตลอดจนเปาประสงค (Target) แลวจึงนําจุดแข็ง (S) , จุดออน (W) , โอกาส (O) 
และ ขอจํากัด (T) มาผสมผสานเพ่ือสรางยุทธศาสตรเพ่ือแกปญหาตามท่ีไดวิเคราะหดวย SWOT   
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ตารางที่ 2.2 การบูรณาการของ SWOT Matrix 

                  ปจจัยภายใน 
                  (Internal Factors) 
ปจจัยภายนอก 
(External Factors) 

จุดแข็ง (S) 
(Strengths) 

จุดออน (W) 
(Weakness) 

โอกาส (O) 
(Opportunities) 

 
กลยุทธ “SO” 

 
กลยุทธ “WO” 

ขอจํากัด (T) 
(Threats) 

 
กลยุทธ “ST” 

 
กลยุทธ “WT” 

ที่มา: Steven and other. (2003).p.14 

2.3 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูด 
           การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูด จัดทําข้ึนเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงานของเทศบาลในเรื่องตาง ๆ  โดยเร่ิมตั่งแตการดําเนินงานและการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ ทั้งนี้เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบานกรูดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนในทองถ่ินดาน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และเพ่ือคุณภาพชีวิต โดยสอดคลองกับงบประมาณในแตละป ซึ่งการปฏิบัติงานบางสวนจําเปนตองทํางาน
อยางตอเน่ืองเพื่อใหประสบผลตามที่คาดหวัง 

ดังนั้น แผนพัฒนาทองถ่ินจึงครอบคลุมระยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565) เปนการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต สามารถนํามาทบทวน ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณ 
(งานวิเคราะหนโยบายและแผน.2562. หนา 20 – 28) 
          2.3.1 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลบานกรดู 

       จากการศึกษาและระดมความคิดเห็นจากภาคตางๆ  ของเทศบาลตําบลบานกรูด ทั้งสวน
ราชการ ประชาชน ตัวแทนภาคเอกชน ประมวลเปนวิสัยทัศน การพัฒนาเทศบาล  ดังน้ี 

บานกรูดเมืองนาอยู  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงสูชุมชน  

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

มีสวนรวมในการจัดการบรหิารบานเมืองท่ีดี  

ชุมชนเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน 

2.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 จากวิสัยทัศนตําบลบานกรูด 5 ป  ประกอบกับการวิเคราะหขอมูลประเมินศักยภาพจุดแข็ง  

จุดออน  โอกาสและอุปสรรคในดานตาง ๆ รวมทั้งการระดมความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล      

จึงไดรวมกันกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลไว 6 ดาน  
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  2.3.2.1 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาล 

                  1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

       2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 

       3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

       4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 

       5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาดานบุคลากร 

                 6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

           2.3.3 แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

                  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานกรูด  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินการใหบรรลุผลตามยุทธศาสตร  ซึ่งแนวทางการพัฒนาทองถ่ินตองนําได
ทั้งหมดมาทําการบูรณะการเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน  การบูรณะแนวทางการพัฒนาทองถ่ินจะทําให
ไดมาซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินดานตาง ๆ ที่สมบูรณ  ดังนั้นเทศบาลตําบลบานกรูดจึงไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาดังนี้ 

       2.3.3.1 ดานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

                  1) กอสรางและปรับปรุงถนน  เสนทางคมนาคมของเทศบาล ใหอยูในสภาพดีมี 
มาตรฐานสะดวกและปลอดภัย 

2) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพทให 
เพียงพอและกระจายทั่วถึงชุมชน 

        3) จัดระบบการจราจรและการขนสงในเขตเมืองใหมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย
เปนระเบียบเรียบรอยสวยงามรวมทั้งมีท่ีจอดรถสําหรับนักทองเที่ยวเปนสัดสวนเพียงพอ 

 4) มีการวางแผนการใชที่ดินสาธารณะอยางเหมาะสมชัดเจน   
       2.3.3.2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการสงเสริมการทองเที่ยว 

        1) สงเสริมการจัดตั้งอาชีพในชุมชนโดยเนนถึงศักยภาพการผลิตความเหมาะสม 
แตละชุมชน 
                             2) สงเสริมและสนับสนุนขบวนการผลิต การตลาดอยางครบวงจร 

3) จัดระบบการดูแลรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกนักทองเท่ียว 
4) จัดตั้งศูนยบริการขอมูล  ขาวสาร  แกนักทองเที่ยว จุดพักผอนท่ีจําหนายของ     

ที่ระลึก 
                             5) จัดที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยวเพียงพอเปนสัดสวน 
                             6) ประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวของบานกรูดใหแพรหลาย 
                             7) สงเสริมการจัดงานประเพณีของเทศบาลใหมีมาตรฐานสูระดับสากล เชน  
เทศกาลสงกรานต  เปนตน  
                             8) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมีความรูความเขาใจและทัศนคติในการใหบริการ
แกนักทองเที่ยว 
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     2.3.3.3 ดานการพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการศึกษาทุกระดับ  พัฒนา 

และสงเสริมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ                                                                 
      2) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันทางสังคม ในดานคุณธรรมและ 

วัฒนธรรม เชน สถาบันวัด พระสงฆ สถาบันการศึกษา สถาบันครู  ภูมิปญญาทองถ่ิน ประชาชน และ
เทศบาลในการรวมกลุมทํากิจกรรมทางสงัคม 

3) ใหความรูแกชุมชน  สถานศึกษา  ใหปลอดยาเสพติด และโรคเอดส 
4) สรางเสริมใหเกิดบรรยากาศคานิยมและระบบครอบครัวอบอุนชุมชนเขมแข็ง 

เก้ือกูลเอ้ืออาทรตอกัน 
      5) โรงเรยีนเปนแหลงความรูที่รบัใชสังคมทองถ่ิน ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม 

การศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือเอื้อประโยชนใหกับสังคม 
      6) สงเสริมและพัฒนากีฬา โดยสงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนเยาวชน     

ทุกระดับรักการกีฬาและเขารวมกิจกรรมการกีฬาทุกประเภทตามความเหมาะสม 
      7) อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามสงเสรมิการจัดกิจกรรมดานประเพณทีองถ่ิน 

      2.3.3.4 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณคาทางสังคมดานสาธารณสุข 
                           1) ใหประชาชนไดรับบรกิารดานสาธารณสุขอยางตอเนื่องมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                           2) สงเสริมสุขภาพและพัฒนาความเปนอยูของประชาชน  ดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหเทศบาลตําบลบานกรดูเปนเมืองนาอยู 

      3) สงเสริมความรูความเขาใจในดานสาธารณสุขและการปองกันควบคุม 
โรคติดตอและการแพรระบาดยาเสพติดแกประชาชน  
                           4) ใหโอกาสและสงเคราะหผูยากไรหรือผูดอยโอกาส 

     2.3.3.5 ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
                         1) สงเสรมิการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาชวยในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว 

    2) ปรับปรุงบริหารราชการภายในเทศบาลใหสามารถบริการประชาชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

               3) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใชและสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสมดวยตอการปฏิบัติงาน 
                         4) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
                         5) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของเทศบาลใหมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 
                         6) เพ่ิมกําลังความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยากร 
                         7 )  ส ง เสริมความรู ค วามเข า ใจทางการเมืองแกประชาชนและชุมชนทุก พ้ืน                                    
ที่เพื่อใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีตาง ๆ ของประชาชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
                         8) พัฒนาระบบและกระบวนการเรียนรู  ขาวสารทางการเมืองเปดโอกาสใหประชาชน
ไดรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการอยางสมํ่าเสมอ สามารถโตแยงและแสดงความคิดเห็นในทาง
สรางสรรค 
                         9) พัฒนาความรูความสามารถเก่ียวกับงานในหนาที่ที่ปฏิบัติใหกับพนักงานเทศบาล
และการปลูกฝงสรางจิตสํานึกและคุณธรรมของพนักงานเทศบาลในสังกัด                                                                 
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                  2.3.3.6 ดานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1) สรางจิตสํานึกของประชาชนทุกกลุม  ใหมีสวนรวมในการดูแลรกัษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินในทองถ่ินไดบริเวณชายทะเลหาดบานกรูด 
                           2) จัดสรรงบประมาณเพ่ือฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมที่เปน
แหล งท อง เ ท่ีย วและเป นแหล งสร า ง ราย ได แก ท อง ถ่ินและ ใช มาตรการทางกฎหมายอย า ง                        
เฉียบขาดกับผูบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                            3) สงเสริมการสรางความรวมมือระหวางประชาชน องคกรทองถ่ินใกลเคียง และ
สวนราชการที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาทรัพยากรสิ่งแวดลอม 
                            4) ปรับปรุงระบบการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
                            5) ปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะที่วางเปลานํามาใชประโยชนในการสรางความรมร่ืน    
นาอยูแกทองถ่ินหรือในชุมชน 

 

2.4  ขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบานกรูด  
           2.4.1 สภาพทั่วไป 
                   ที่ตั้งและอาณาเขต 
                   เทศบาลตําบลบานกรูด ยกฐานะจากสุขาภิบาลบานกรูด ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล พ.ศ.2542   ตั้ งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอ                
บางสะพาน   อยูหางจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ ทางทิศใตตามถนนเพชรเกษมประมาณ 79 กิโลเมตร 
พื้นที่รับผิดชอบประกอบดวย หมูท่ี 2 หมูที่ 3 ทั้งหมู และบางสวนของหมูที่ 4 ,หมูที่ 5 ,หมูที่ 6  ของตําบล
ธงชัย รวมพื้นที่โดยประมาณ 10.5  ตารางกิโลเมตร โดยทิศตะวันออกจดอาวไทย ทิศเหนือ ทิศใต และ     
ทิศตะวันตกจดองคการบริหารสวน  ตําบลธงชัย อาณาเขตประกอบดวย 
                         ทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูตรงฟากตะวันตกของทางรถไฟ หางจากทางรถไฟ     
สายใต ตอน กม. 356.957 ในแนวตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 1.700 เมตร ตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยูตรงริมทางรถไฟสายใตฟากตะวันออกตอน กม.356.957 
                 ทิศใต จากหลักเขตที่ 4 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยูตรง      
ฟากตะวันตกของทางรถไฟสายใต ตอน กม. 363.360 ในแนวตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ       
880 เมตร 

                 ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ตามแนวคลองกรูดและเลียบริมฝงอาวปากคลองกรูด        
หลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยูตรงปลายแหลมอาวปากคลองกรูด จากหลักเขตท่ี 3 เลียบริมฝงทะเลไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ถึงหลักเขตท่ี 4 ซึ่งตั้งอยูตรงริมฝงทะเลหางจากทางรถไฟสายใต ตอน กม. 363.360       
ในแนวตั้งฉากไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต ระยะ 1.060 เมตร 
                 ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบหลักเขตที่ 1          
ดังปรากฏทายประกาศนี้ ตามแนวเขตที่กลาวไวในประกาศนี้ ใหมีหลักยอยปกไวเพื่อแสดงแนวเขต        
ตามสมควร  
                 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน  ๒๕๑๔  พลเอก ป.จารุ เส ถียร  รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย (คัดลอกจากราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 88 ตอนที่ 123 หนาที่ 3211 – 3212  ลงวันที่ 
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๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๑๔  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองจัดตั้งสุขาภิบาลบานกรูด  อําเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ)  

 2.4.2 จํานวนประชากร 

                   เทศบาลตําบลบานกรูด ยกฐานะจากสุขาภิบาลบานกรูด ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบล พ.ศ. 2542 มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ประกอบดวย หมูที่ 2 หมูที่ 3 ทั้งหมู 
และบางสวนของหมูที่ 4 , หมูที่ 5 และหมูที่ 6 ของตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
รวมเนื้อที่โดยประมาณ 10.5  ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรท้ังหมด จํานวน  4,226 คน โดยแบงเปน     
เพศชาย 2,047 คน และเพศหญิง 2,179 คน จัดตั้งชุมชนยอยเพื่อพัฒนาเทศบาลเต็มพ้ืนที่ จํานวน            
12 ชุมชน ประกอบดวย 

1) ชุมชนบานปากคลอง 
2) ชุมชนบานดอนนางรม 
3) ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร 
4) ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 
5) ชุมชนบานกลางอาวใต 
6) ชุมชนบานกรูด 
7) ชุมชนบานดอนทราย 
8) ชุมชนบานดอนสูง 
9) ชุมชนวัดดอนยาง 
10) ชุมชนวัดดอนแหลมใหญ 

                  11) ชุมชนบานดอนชะมวง 
                  12) ชุมชนบานทุงเรือยาว 
           2.4.3 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

                 2.4.3.1 การคมนาคมขนสง 

                           1) ถนน สะพาน ในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด มีถนนรวมท้ังหมด 48 สาย 
ประกอบดวย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ถนนลาดยาง, ถนนหินคลุก และถนนลูกรัง 
                   2) แมน้ํา ลําคลอง ที่ใชเปนทางสัญจรทางน้ํา สําหรับเทศบาลตําบลบานกรูด ไมมี
แมน้ําหรือลําคลองท่ีใชเปนทางสัญจรทางน้ํา 
                  3) การจัดการขนสงมวลชน มีรถยนตโดยสารประจําทางของบริษัทขนสงบางสะพาน 
– กรุงเทพฯ ซึ่งจะเขามารับผูโดยสาร วันละ 2 เที่ยว และมีสถานีรถไฟ 1 แหง ซึ่งจอดรับ – สงผูโดยสาร     
วันละหลายขบวน 
                 2.4.3.2 ระบบสาธารณูปโภค 
                  1) การประปา เทศบาลมีระบบประปาน้ําสะอาดบริการประชาชนเพื่ออุปโภค บริโภค
ในเขตพ้ืนท่ี ประชาชนมีน้ําสะอาดใชจากการขุดเจาะบอน้ําตื้น สามารถใหบริการครอบคลุมทั้งพื้นที่การ
อุปโภค บริโภค 
                 2) การไฟฟา มีจํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 1,176 ครัวเรือน พ้ืนที่ท่ีไดรับบริการ       
คิดเปน 100 % ของพ้ืนที่ท้ังหมด มไีฟฟาสาธารณะจํานวน 748 จุด ครอบคลุมถนนสาธารณะทั้งหมด 
                 3) การสื่อสาร มีท่ีทําการไปรษณีย จํานวน 1 แหง ใหบริการ รับ – สง จดหมายและ
พัสดุตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการบริการดานการเงิน โดยรับฝากและนําจายธนาณัติ        
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และตั๋วแลกเงินสําหรับบริการดานโทรศัพทอยูในการดําเนินการของสํานักงานบริการโทรศัพทอําเภอทับ
สะแก และมีชุมสายโทรศัพทตั้งอยูในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลบานกรูด ดานการรับขาวสารทางโทรทัศนและ
วิทยุ สามารถรับสัญญาณภาพไดชัดเพียงบางชอง และรับฟงวิทยุไดบางสถานี เนื่องจากพ้ืนที่มีเทือกเขาสูง 
                        4) การใชประโยชนจากท่ีดิน พ้ืนที่รับผิดชอบ 10.5 ตารางกิโลเมตร มีการตั้งถ่ินฐานแบ
กระจาย ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 3459 และถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาล โดยจําแนกการใช
ประโยชนที่ดินออกเปนบริเวณพื้นที่อยูอาศัยของชุมชนจะมีบานเรือนบริเวณใกลโรงเรียนและวัดยานธุรกิจ
การคาจะเปนพื้นที่อยูบริเวณตลาดและพ้ืนท่ีการเกษตรไดแกสวนมะพราวนาขาวและบางสวนเปนพ้ืนที่วาง
เปลาแตใชประโยชนในการจัดตลาดนัดและเปดทายขายสินคาซึ่งเปนที่ของสวนราชการเชนรถไฟ             
ซึ่งใหประชาชนเชาเพื่อใชประโยชนในการทําคาขาย 

               2.4.3.4) ดานเศรษฐกิจ  
         1) โครงสรางดานเศรษฐกิจ / รายไดประชากร 

                               สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตําบลบานกรูดอยู ในเกณฑดีประกอบอาชีพ
เก่ียวกับการทองเที่ยวและประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การทําสวนมะพราว การคาขาย และการประมง
ชายฝง การเลี้ยงสัตว รบัราชการและรับจางทั่วไป มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

          2) การเกษตรกรรมและประมง 
                     ในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก   

มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก มะพราว ขาว ผลไม กลวย การเลี้ยงสัตว เชน การเลี้ยงโค การเลี้ยงไก เลี้ยง
กบ เลี้ยงจระเขเพื่อการสงออก การเลี้ยงแกะ และเลี้ยงตะพาบน้ํา  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรจะอาศัยจาก
แหลงน้ําธรรมชาติและการประกอบอาชีพนอกเขตเทศบาล เชน สวนมะพราว นากุง ประมงพ้ืนบาน เปนตน 

         3) การพาณชิยกรรมและอุตสาหกรรม 
                    มีสถานประกอบการดานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง

จํานวน 88 แหงและ 3 แหงตามลําดับ  
               2.4.3.5) การทองเที่ยว 

         มีชายหาดบานกรูดระยะทางประมาณ 4,800 เมตร เปนแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ยังคงใหความสมบูรณและมีความเปนธรรมชาติงสูง โดยมีถนนเลียบชายหาด มีสถาน
ประกอบการโรงแรมที่พักและรานอาหารไวสําหรับบริการนักทองเที่ยว จํานวน 31 แหง แหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ใกลเคียงเทศบาลฯ เขตติดตอกับหมูที่ 9 บริเวณเขาปากคลอง เปนท่ีตั้งของวัดทางสายซึ่งข้ึนทะเบียน
เปนศาสนสมบัติ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร เปนสถานที่กอสรางพุทธสถานธรรมอุทยาน  

       2.4.3.6) ดานสังคม  
                   1) ชุมชนมีจํานวน 12 ชุมชน 2,171 หลังคาเรือน  
                   2) ดานศาสนา  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธมีศาสนา มีศาสนสถานทาง

พุทธ 2 แหง ไดแก วัดธงชัยธรรมจักร และวัดดอนยาง (ไมมีมัสยิดและโบสถคริสต)  
                           3) วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีสําคัญหนึ่งประเพณีสงกรานตระหวางวันที่ 13 - 17 
เมษายนของทุกป มีการจัดกิจกรรมตางๆ เชนการสรงน้ําพระ การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ การละเลนพ้ืนบาน 
การทําบุญประเพณีวันสงกรานต การแขงขันกีฬาชายหาด เปนตน ประเพณีหลอเทียนและแหเทียนพรรษา               
ในวันเขาพรรษาของทุกป  มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ  เชน การแขงขันสวดมนตของนักเรียน  การแหเทียน
พรรษาไปตามวัดตางๆ  



40 
 

                       4) การศึกษาและนันทนาการ มีสถานศึกษาระดับกอนวัยเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 2 แหง คือโรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร และโรงเรยีนวัดดอนยาง มีศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจํานวน 1 แหง (ศรช.ตําบลธงชัย) อีกทั้งมีศูนยนันทนาการดานกีฬาจํานวน 1 แหง คือศูนย
กีฬาเทศบาล  
                 5) การสาธารณสุข  มีศูนยบริการสาธารณสุข 1 แหงคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลธงชัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชนทุกชุมชน  

           6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   มีสถานีตํารวจภูธรตําบลธงชัย รับผิดชอบ
ความปลอดภัยในชีวิตชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยครอบคลุมเขตพื้นท่ีเทศบาลฯ 

           7) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาล จํานวน 1 แหง ประกอบดวยรถดับเพลิงขนาดบรรทุกน้ํา 2,000 ลิตร จํานวน 1 คนั  รถบรรทุกนํ้า
เอนกประสงคขนาด 5,000 ลิตร จํานวน 1 คัน รถดับเพลิงขนาดบรรทุกน้ํา 800 ลิตร จํานวน 1 คัน และ
พนักงานดับเพลิงจํานวน 7 คน 

       2.4.3.7) ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
                 1) สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปไมรอนและไมหนาวจนเกินไปเปนเขตมรสุมเนื่องจาก

อยูใกลทะเลอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 ถึง 40 องศาเซลเซียส  
                 2) ทรัพยากรน้ําไมมีแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคาทาง

เศรษฐกิจที่สามารถประกอบการลงทุนได  
                           3) น้ําเสียไมมีระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งสามารถบําบัดโดยวิธีธรรมชาติไดในแตละชุมชน
หรือครัวเรือน  

                4) ขยะปริมาณขยะมูลฝอย 2 ถึง 5 ตัน/วัน ซึ่งเทศบาลสามารถจัดการขนถายไปยัง
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไดโดยรถยนตบรรทุกขยะแบบเปดขางเททายและแบบอัดทายที่ใชจัดเก็บขยะไดใน
แตละวัน  

       2.4.3.8) ดานการเมืองและการบริหาร  
                 องคกรเทศบาลในสวนของเทศบาลตําบล อันประกอบดวยสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีซึ่งสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และเทศบาลไดจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน       
พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเรียบรอยเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และในการเลือกตั้งครั้งนั้น 
มีจํานวนประชากรท้ังหมด 4,272 คนประชากรผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง 3,173 คน ผูมาใชสิทธ์ิเลือกตั้ง 2,429 คน 
คิดเปนรอยละ 70.6.5 % บัตรดี 97.57 % บัตรเสีย 1.89 % และบัตรไมประสงคลงคะแนน 0.50 %  
           2.4.4 อัตรากําลังของเทศบาลตําบลบานกรูด 
                    ดานการบริหารงานบุคคลตามแผนอัตรากําลัง 3 ป จําปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563  
กรอบอัตรากําลังพนักงานเจาหนาที่ปจจุบันประกอบดวย 

1) สํานักปลัดเทศบาล  9  อัตรา 
2) กองคลัง    3  อัตรา 
3) กองชาง    4  อัตรา 
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4) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  3  อตัรา 
5) กองการศึกษา    3  อตัรา 
6) กองการประปา    3  อตัรา 
7) ลกูจางประจํา    2  อตัรา 
8) พนกังานจางทั่วไป   36 อตัรา 

รวมเปน    69 อตัรา 
 

         

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 2.8 โครงสรางเทศบาลตําบลบานกรูด 
ท่ีมา: แผนอัตรากําลังเทศบาลตําบลบานกรูด. (พ.ศ.2561 – 2563).หนา 5. 
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2.4.4 การแบงสวนราชการภายในของเทศบาลตําบลบานกรูด ดังนี้  
2.4.4.1 สํานักปลัดเทศบาล  ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของเทศบาล

และราชการมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกํากับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล 

         การแบงสวนราชการภายในออกเปน 8 งาน  ไดแก งานธุรการ, งานการเจาหนาที่,           
งานทะเบียนราษฎร, งานพัฒนาขุมชน, งานวิเคราะหโยบาย, งานงบประมาณ, งานประชาสัมพันธ และ 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         2.4.4.2 กองคลัง ใหมีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บ
เงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือน คาจางคาตอบแทน          
เงินบําเหน็จบํานาญอื่น ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะการเงินการจัดสรรเงินตาง ๆ  การจัดทํา
บัญชีแยกประเภททะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจายงานทํางบทดลอง
ประจําเดือนประจําปงานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย   

                 แบ งส วนราชการภาย ในออกเปน  6 งาน  ไดแก  ง านการเงิน และบัญชี                     
งานผลประโยชน งานพัสดุและทรัพยสิน, งานแผนที่ภาษี , งานพัฒนารายได และ งานเรงรัดรายได 
         2.4.4.3 กองชาง ใหมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําขอมูลทาง
วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการกอสราง     
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานกอสรางบํารุง งานควบคุมงานกอสรางและ
ซอมบํารุงงานชางสุขาภิบาล และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย    การแบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 2 งาน  งานสาธารณูปโภค และ งานสวนสาธารณะ 

        2.4.4.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    ใหมีหนาที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนงาน
สงเสริมสุขภาพและอนามัยในการปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและงานอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของ
ตามท่ีไดรับมอบหมายและเก่ียวของกับการบริการดานสาธารณสุข  

                  การแบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน  ไดแก  งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม  งานรักษาความสะอาด และ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

         2.4.4.5 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ใหมีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหาร
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งศึกษาในระบบศึกษา และการศึกษานอกระบบศึกษา เชน การจัดศึกษา
ปฐมวัย อนุบาลศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา งานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานโรงเรียนงานกิจกรรม
นักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานสงเสริมอาชีพ  งานกิจการศาสนางานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
งานกีฬาและนันทนาการงานกิจกรรมและเยาวชนและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของตามที่ไดรับมอบหมาย 

        การแบงสวนราชการภายในออกเปน 2 งาน ไดแก งานธุรการ และ งานบริหาร
การศึกษา 

        2.4.4.6 กองการประปา มีอํานาจและหนาที่รบัผิดชอบ ดังนี้  
                  1) สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนดานการใหบริการน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภค

บริโภคและปองกันอัคคีภัย  
                 2) ส งเสริมการใชทรัพยากรน้ําดวยความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด             

แกประชาชนในทองถ่ิน 



43 
 

     3) การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

  4) การบริหารงบประมาณประจําปของกองการประปา  
  5) การกําหนดนโยบายตามแผนงานผลิตนํ้าประปาการใหบริการการประปาเทศบาลให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 
     แบงสวนราชการภายในออกเปน 3 งาน  ไดแก  งานธุรการ, ฝายผลิตและฝายการเงิน

และบัญชี  
            2.4.5 ภารกิจและอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลบานกรดู 

         2.4.5.1 ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานกรูดตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
                  1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
                 2) ใหมีและทํานุบํารุงทางบกและทางน้ํา  
                 3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีดินสาธารณะรวมทั้งการกําจัด   

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
        4) ปองกันและระงับโรคติดตอ  
        5) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง  
        6) ใหราษฎรไดรับการศกึษาอบ  

        7) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผูพิการ  
        8) บํารงุศลิปะจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
        9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

                    2.4.5.2 ภารกิจและอํานาจหนาท่ีที่เทศบาลอาจจัดทําไดตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
2) ใหมีโรงฆาสัตว  

 3) ใหมีตลาดทาเทียบเรือและทาขาม  
 4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  
 5) สงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
 6) ใหมีและบํารงุสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  
 7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
 8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา  
 9) เทศพานิชย 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   ผูศึกษาไดทําการศึกษาผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับ ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 
– 2565) ไปปฏิบัติ สรุปไดดังนี้ 

 บพิธ รัตนบุรี. (2552, หนา 69) ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายการ
ใหบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สํานักงานเขตสายไหมไปปฏิบัติ  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษา
นโยบายและสาระสําคัญ เก่ียวกับการใหบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  2) ศึกษาปจจัยที่สงผล    
ตอความสําเร็จ ในการนํานโยบายการใหบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สํานักงานเขตสายไหมไป
ปฏิบัติ 3) ศึกษาปญหาอุปสรรคของการนํานโยบายการใหบริการแบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  
สํานักงานเขตสายไหมไปปฏิบัติ และ 4) เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรคของ การนํานโยบาย
แบบศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สํานักงานเขตสายไหมไปปฏิบัติ  ผลการศึกษาสรุปไดวา ปจจัยใน
ภาพรวมอยู ในระดับความสําเร็จปานกลาง เมื่อพิจารณาผลเปนรายปจจัย พบวา มี 4 ปจจัยที่ส งผล            
ตอความสําเร็จ ไดแก ปจจัยดานเปาหมายและวัตถุประสงคของ นโยบาย ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ และปจจัยดานสมรรถนะ ของหนวยงานปฏิบัติอยู ในระดับความสําเร็จ     
ปานกลาง   สวนปจจัยดานการมีสวนรวมของ ผูรับบริการและการสนับสนุนจากฝายการเมืองอยูในระดับ
ความสําเร็จนอย  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 1.  ควรมีการเรงจัดทําแผนยุทธศาสตรการใหบริการเนนการให
บริการในเชิงรกุ ควบคูกับ การพัฒนาระบบการใหบริการภายในศนูยบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  

 สรรักษ เรืองวังสัน. (2553, หนา 82) ศึกษาเรื่องแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดตาก มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา 
และแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล         
ในจังหวัดตาก วิธีดําเนินการวิจัยใชการสัมภาษณแบบ มีเคาโครง โดยใชเก็บขอมูลกับผูที่เกี่ยวของโดยตรง
กบกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินจํานวน 18 คน และ นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาจัดทํา
แบบสอบถามเพ่ือสอบยันความคิดเห็นกับกลุมตัวอยางกลุมใหญจํานวน 322 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา
เปนแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมันเทากับ .975  ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ 
ปญหา ของการปฏิบัติงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
ตาก ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนขั้นตอน พบวาทุกข้ันตอนอยูในระดับมาก โดยขั้น ตอน
ติดตามความกาวหนา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้ันประเมินผล ขั้นวางแผน และขั้นปฏิบัติตามแผน
ตามลําดับ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้ ง น้ีไดมีขอเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน หลายประการโดยประการสําคัญ คือตองมีการจัดเจาหนาที่เฉพาะเพื่อ
ลงพ้ืนที่ใหความรูในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินกับประชาชน ตองนํากิจกรรมอ่ืน ๆ พวงเขาไปดวยเวลา
ประชาคม ตองรายงานสถานะทางการเงิน และจัดทําสรุปรายงานผลการ ติดตามและประเมินผล ใหทาง
ผูบริหารทราบเปนประจํา การวางแผนพัฒนาที่ดีจะตองเปนการวางแผนพัฒนา แบบตอเนื่องโดยเนนความ
เปนตัวตนที่แทจริงของพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
            อิทธิชัย สีสุข. (2553, หนา 108 -109)  ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการ
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี นํานโยบายไปปฏิบัติใน
จังหวัดปตตานี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศกึษาระดับปจจัยสูความสําเร็จในการนํานโยบายเสริมสรางสันติสุขใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาความสําเร็จในการนํานโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติ 3)  เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิผลตอความสําเร็จในการนํานโยบาย



45 
 

เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติ (ผูนํานโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปตตานี) และ 4) 
เพื่อหาขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการนํานโยบายการแกไความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตไปปฏิบัติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งไดแก ขาราชการตํารวจ 
ขาราชการทหาร และขาราชการฝายปกครอง จํานวน 373 คน พบวา  ระดับปจจัยสูความสําเร็จในการนํา
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติ อยูในระดับสูง โดยแยกเปนรายดาน คือ
ปจจัยดานทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ดานความสัมพันธระหวางกลไกตาง ๆ ในการนําในการนํา
นโยบายเสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติ  ดานภาวะผูนํา ดานวัตถุประสงคของ
นโยบาย ดานคาํนึงถึงวัฒนธรรม อัตลกัษณของพ้ืนที่ 

  พรรณสุภา โพธ์ิยอย และ ณัฐกริช เปาอินทร. (2555: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสําเร็จของการ

นํานโยบายสภาวัฒนธรรม ไปปฏิบัติกรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบลจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาความสําเร็จของการนํานโยบายสภาวัฒนธรรม ไปปฏิบัติกรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบลจังหวัด

สมุทรสาคร ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและเสนอแนะ เชิงนโยบายโดยผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบวาความสําเร็จของการนํานโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก แตยังขาดการดําเนินงาน เปนเครือขายกับระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และยังมีความ

ยากลําบากในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสภาวัฒนธรรม

ไปปฏิบัติประกอบดวย  4 ปจจัยสําคัญตามลําดับ ไดแก การติดตอสื่อสาร เปาหมายและวัตถุประสงคของ

นโยบาย บุคลากรท่ี นํานโยบายไปปฏิบัติและสภาพแวดลอม ขณะที่งบประมาณและผูนําไมมีผลตอ

ความสําเร็จของการนํา นโยบายสภาวัฒนธรรมไปปฏิบัติขอเสนอแนะ ควรสงเสริมและพัฒนาความรวมมือ

ระหวางสภาวัฒนธรรมตําบลกับหนวยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อใหเปนกลไกใน

การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสภาวัฒนธรรม โดยผลักดันใหเกิดขอตกลงรวมกันและบังคับใช รวมกัน

อยางชัดเจนและควรมีกําหนดแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตรสภาวัฒนธรรมจังหวัด และสงเสริมให สภา

วัฒนธรรมทุกระดับรวมกันจัดทําแผนงาน โครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ โดย

แผนงานดังกลาวตองเปนไปตามความตองการของชุมชน 

            บวร มูลสมบัต.ิ (2557, หนา 61) ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 
-  2556) ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหลักชัย  อํา เภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลของการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 
2556) ไปปฏิบัติกรณศีกึษาองคการบริหารสวนตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2) ศึกษาขอเสนอแนะในการดําเนินงานของการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)ไปปฏิบัติ
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหลักชัย อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง
คือประชาชนผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตตําบลหลักชัยอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 375 
คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกความถ่ีรอย
ละคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับประสิทธิผลของการนําแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2554 - 2556) ไปปฏิบัติกรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลหลักชัยอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานวิทยาศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืนมีคาระดับประสิทธิผลสูงที่สุด และ 2) 
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานของการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 – 2563) ปฏิบัติกรณีศึกษาองคการ
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บริหารสวนตําบลหลักชัยอําเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบวาองคการบริหารสวนตําบลกรม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมากที่สุด 
          จิราพร สามิบัติ. (2560, หนา 79 - 80) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการ
ปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ วัตถุประสงคเพื่อ  1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 2) เพื่อศึกษา
ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสูการปฏิบัติของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเพชรบูรณพบวาระดับความคิดเห็นของพนักงานและประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลตอประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวน
ตําบลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการบรรลุ
จุดมุงหมายและเกิดการประสานงานที่ดี มากที่สุด รองลงมา คอื ดานความประหยัดและความแนนอน ดาน
เสริมนวัตกรรมในการควบคุม และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานพัฒนาการแขงขันสรางแรงจูงใจ ปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิผลการจัดทําแผนตอการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 6 ดาน คือ ดานการมีสวนรวม ดานการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่น ดานการรวมกลุมทางสังคม ดานวางแผนการทํางาน ดานความเปนอิสระใน
การทํางาน ดานการติดตามประเมินผล ดานพัฒนาการแขงขันสรางแรงจูงใจ ประสิทธิผลการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 4 ดาน คือ ดานการบรรลุ
จุดมุงหมายและเกิดการประสานงานท่ีดี ดานความประหยัดและความแนนอน  และดานเสริมนวัตกรรมใน
การควบคุม แลวนําไปใชในการพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในองคการบริหารสวนตําบลตาง ๆ ใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ ตอไป 

 สุภาภรณ ตั้งดําเนินสวัสดิ์. (2560, หนา 171) ศึกษาเร่ืองความสามารถในการนําแผนกลยุทธ พ.ศ.
2557-2560 สูการปฏิบัติ  และการบริหารคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต -มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา 1) ความสามารถในการนําแผนกลยุทธ พ.ศ.2557-2560 สูการปฏิบัติ                 
2) ความสามารถในการบริหารคุณภาพการศึกษา 3) เปรียบเทียบความสามารถในการนํา แผนกลยุทธ พ.ศ.
2557 - 2560 สูการปฏิบัติ  4) เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารคุณภาพการศึกษา และ                    
5) ความสัมพันธระหวางความสามารถในการนําแผนกลยุทธ พ.ศ.2557-2560 สูการปฏิบัติและ การบริหาร
คุณภาพการศึกษาของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวนดุสิต กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากร ที่สังกัด
คณะวิชา หนวยงานสนับสนุน และศูนยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 305 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นความสามารถในการนําแผนกลยุทธ พ.ศ.2557- 2560 สูการ
ปฏิบัติ และการบริหารคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยมีดังนี้ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มีความสามารถในการนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติระดับปานกลาง  1) ความสามารถในการบริหาร
คุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง 2) ความสามารถในการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติไมแตกตางกัน         
3) ความสามารถในการบริหารคุณภาพการศึกษาแตกตางกัน 4) ความสามารถในการนําแผนกลยุทธ พ.ศ.
2557-2560 สูการปฏิบัติและการบริหารคุณภาพการศึกษา มี ความสัมพันธกัน 5) ความสามารถในการนํา
แผนกลยุทธ พ.ศ.2557-2560 สูการปฏิบัติและการบริหารคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธกัน 
            ศิริพร  ศรีอ่ําดี. (2560, หนา 70 - 72)  ศึกษาเร่ืองการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ
ของเทศบาลตําบลบางเดื่อ มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ของ
เทศบาลตําบลบางเดื่อ ปญหาอุปสรรคในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบางเดื่อ ไป
ปฏิบัติ และแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล ตําบลบางเด่ือไป
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ปฏิบัติโดยพิจารณารายละเอียด ดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ โครงสรางพ้ืนฐาน การวิจัย
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใชขอมูลเอกสาร การสังเกต และ การสัมภาษณเชิงลึก ในเร่ืองที่
เกี่ยวกับการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ ปญหา อุปสรรคที่เกิดจากการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติ และแนวทางที่เทศบาลตําบลบางเด่ือใชในการแกไขปญหาอุปสรรค  ผลการศึกษา
พบวา 1. การนําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบางเดื่อไปปฏิบัติ  ดานระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน พบวาไดเกิดปญหาอุปสรรค และไดใชวิธีการ แกไขปญหาอุปสรรค 
โดยทางเทศบาลจะเรียกผูที่เก่ียวของทุกฝาย มารวมวางระบบแนวทางกันใหชัดเจนสมบูรณ  
 
2.6 สมมติฐานทางการวิจัย 
           2.6.1 ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูด         
ไปปฏิบัติ อยูในระดับมาก 
 2.6.2 ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 12 ชุมชน เก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูด ไปปฏิบัติ ไมแตกตางกัน 

2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ผูวิจัยไดนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 6 ประการ ของเทศบาลตําบลบานกรูด         
มาเปนกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพ

ปจจัยสวนบุคคล 

    - เพศ 
   - อายุ 
   - ระดับการศกึษา 
   - อาชีพ 

 

ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ 
  1)  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2)  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 
3)  การพัฒนาดานการศกึษาและสงเสริม 
     ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4)  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 
5)  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
     และการพัฒนาดานบุคลากร 
6)  การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

     และสิ่งแวดลอม 



 

 
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้ไดดําเนินการศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอวิธีการดําเนินการศกึษา ตามขั้นตอน ดังนี้  
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย    
            3.1.1 ประชากร 

          ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด ตําบลธงชัย อําเภอ       
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ชุมชน จํานวน 4,226 คน (ขอมูลงานทะเบียนราษฎร  
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2562)  
            3.1.2 กลุมตัวอยาง  
                   กลุมตัวอยางคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน  (Taro Yamane, 1967 อางถึงใน      
ธานินทร ศิลปจารุ, 2549, หนาที่ 47) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยใชความคลาดเคลื่อนในการสุม       
5% ดังนี ้

 

𝑛 =
𝑁

1 +  𝑁(𝑒)2
 

 

เมื่อ           𝑛    คือ  จํานวนตัวอยาง 

     𝑁   คือ  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

     𝑒   คือ  ความคลาดเคลื่อน (.05) 
 

แทนคา       𝑛 =
,

1  , ( . )2
 

                                                       N  =   365  คน
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                   ดังนั้นกลุมตัวอยาง =  365 คน โดยผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดตามสัดสวน 

(Proportional  Random Sampling)  ตามตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  แสดงการกําหนดขนาดตัวอยางตามสัดสวน               

ชุมชน 
จํานวน 

ประชากรจริง 
คํานวณขนาด 

ของกลุมตัวอยาง 
จํานวนประชากร 
ของกลุมตัวอยาง 

ชุมชนบานปากคลอง 470 365 x 470/4226 40 
ชุมชนบานดอนนางรม 158 365 x 158/4226 14 
ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร 302 365 x 302/4226 26 
ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 268 365 x 268/4226 23 
ชุมชนบานกลางอาวใต 313 365 x 313/4226 27 
ชุมชนบานกรูด 355 365 x 355/4226 30 
ชุมชนบานดอนทราย 165 365 x 165/4226 14 
ชุมชนบานดอนสูง 325 365 x 325/4226 28 
ชุมชนวัดดอนยาง 436 365 x 436/4226 37 
ชุมชนบานดอนแหลมใหญ 568 365 x 568/4226 49 
ชุมชนบานดอนชะมวง 416 365 x 416/4226 39 
ชุมชนบานทุงเรือยาว 450 365 x 450/4226 38 

รวม 4,226  365 
            ทําการกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Random Sampling)  ตามจํานวนกลุมตัวอยาง
ในแตละพื้นที่ 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
  3.2.1 การสรางเคร่ืองมือ  

                  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ เก่ียวกับการขอมูลเอกสารทางวิชาการ   
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และ เทศบาลนคร  รวมท้ังองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน ๆ โดยกําหนดรายละเอียดคําถามตามความมุงหมายที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 
แผนพัฒนา 6 ดาน ของเทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ไดแก 1)  การ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 2)  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 3)  การพัฒนาดาน
การศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  4)  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสังคมดานสาธารณสุข  
5) การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร และ  6)  การพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
           3.2.2 ลักษณะเครื่องมือ 
         เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ  

          สวนท่ี1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ         
(Check List)  จํานวน  4  ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ 
                  สวนที่ 2  เปนคําถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของประชาชนแตละชุมชนเก่ียวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบานกรูด 
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อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ลักษณะคําถามปลายปด  (Closed ended Question)     
จํานวน 40 ขอ โดยแบงออกเปน 6 ดาน คือ  

 1) การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 
3) การพัฒนาดานการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
4) การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสังคมดานสาธารณสุข 
5) การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร 
6) การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

        แบบสอบถาม เปนแบบมาตราส วนประมาณค า  4 ระ ดับ  แบบ (Rating Scale)                   
บุญชม ศรีสะอาด (2546, หนา 162)  ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น โดยใชเกณฑท่ีใชใน       
การแปลผล ดังนี ้

        1  หมายถึง   เห็นดวยนอยที่สุด  
2  หมายถึง   เห็นดวยนอย  
3  หมายถึง   เห็นดวยมาก 

          4  หมายถึง   เห็นดวยมากที่สุด 
         สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิมพูนความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถิ่น         

(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ลักษณะคําถามปลายเปด (Open Ended Question) จํานวน 12 ขอ         
ที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมไดอยางอิสระ 

   3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
                   3.2.3.1 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (Validity) โดยใหตรงตามเนื้อหา การใชถอยคํา สํานวน ความชัดเจนในขอคําถาม             
และครอบคลุมเร่ืองท่ีศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย 

      1) นายชุมพล  คีรีนิล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
       เทศบาลตําบลทับสะแก 

          (รปม.) สถาบันพัฒนบัณฑิต (นิดา)   
                  2) นายไพรสน  อุทธบูรณ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ      
                                                รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
                                               เทศบาลตําบลบานกรูด  
          (รปม.) มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
                  3) นายปกรณ  เจรญิเชื้อ      หัวหนาสํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบลไชยราช 
                                               วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยจอรเจีย 
      สหรัฐอเมริกา 

                   3.2.3.2  การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาดัชนี
ความสอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
           โดยที่ +1 แนใจวาสอดคลอง 
      ๐ ไมแนใจวาสอดคลอง 
     -1 แนใจวาไมสอดคลอง 
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ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) =  1 

          3.2.3.3 การวิเคราะหคาความเชื่อมั่น นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา แตไมใชกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 คน ซึ่งไดแก
กลุมประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ แลวนํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  

   ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .860 ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง ใชเก็บขอมูลจรงิได 

 

3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

              3.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ ผู วิจัยไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งจาก
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
     3.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ    
                     3.3.2.1 ผูวิจัยนําหนังสือขอขอความอนุเคราะหจาก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนที่วังไกลกังวล จัดทําหนังสือถึงสํานักงานเทศบาลตําบล
บานกรูด  ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือขอความอนุเคราะหเขาพื้นที่ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลทําการวิจัย  
              3.3.2.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบาน
กรูด  ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธดวยตนเอง  โดยช้ีแจงรายละเอียดและ                 
แจงวัตถุประสงคของการตอบแบบสอบถาม และใหผูตอบตอบแบบสอบถามอยางอิสระ  
                     3.3.2.3 จํานวนแบบสอบถาม 365 ชุด สามารถเก็บคืนและตรวจสอบความสมบูรณได
ทั้งหมดจํานวน 365 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
  3.3.2.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 
สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 เดือน 

3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
      3.4.1 ขอมูลทั่วไปของประชาชนในเขตพ้ืนที่ วิเคราะหขอมูล  โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)  
      3.4.2 ขอมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี (frequeny) คารอยละ (percentage) 
คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหความแปรปรวน F test  
ทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe  และการวิเคราะหเน้ือหา 

    3.4.3 การแปลความหมายของคาเฉลี่ยมีเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด 2546, หนา 162)  

          สูตรอันตรภาคชั้น        =   (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด)    =  
( )

  = 0.75 

                                                       จํานวนชั้น    
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  คาเฉลี่ย  3.26 - 4.00  เห็นดวยมากท่ีสุด  หมายถึง   มีความเห็นวาแผนพัฒนาทอง ถ่ิน             
มีความสําเร็จ ในระดับมากที่สุด 

     คาเฉลี่ย   2.51 - 3.25 เห็นดวยมาก        หมายถึง    มีความเห็นวาแผนพัฒนาทองถ่ิน            
มีความสําเร็จในระดับมาก  

     คาเฉลี่ย    1.76 - 2.50  เห็นดวยนอย          หมายถึง     มีความเห็นวาแผนพัฒนาทองถ่ิน       
มีความสําเร็จในระดับนอย  

  คาเฉลี่ย   1.00 - 1.75   เห็นดวยนอยที่สุด     หมายถึง     มีความเห็นวาแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีความสําเร็จในระดับนอยที่สุด  
             3.4.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของชุมชนแตละชุมชน 12 ชุมชน ใชสถิติการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA or F - test) และเมื่อพบความแตกตาง  ดําเนินการทดสอบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffé) 

  3.4.5 การวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะใชวิธีแจกแจงความถ่ี และจัดระเบียบขอมูล



 
   

 
 

 

บทที่ 4 
ผลการศกึษาวิจัย 

 
             การศึกษาเร่ือง  ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูศึกษาไดดําเนินการ                
วิเคราะหขอมูล และขอนําเสนอผลของการศึกษา ดังตอไปน้ี   

  4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
  4.2 ผลการวิเคราะห ความคิดเห็นเกี่ยวกับสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-  

2565) ไปปฏิบัติ  
     4.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน         

(พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบัติ จําแนกตามชุมชน 
  4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

     4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะเพ่ือเพิ่มพูนความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 

 
    สัญลักษณทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดใชสัญลักษณทางสถิติในการเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 N    แทน จํานวนประชาชนแตละชุมชนภายในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานกรูดที่เปนกลุมตัวอยาง 
 X    แทน คาเฉลี่ย 
 S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 t     แทน คาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 12 กลุม 
 F    แทน คาการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง มากกวา 2 กลุม  
 df   แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ  

   SS   แทน ผลบวกของสวนเบี่ยงเบนกําลังสอง 
MS   แทน คาความแปรปรวน  
 *    แทน คานัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
 **   แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 Sig  แทน คาความนาจะเปนของความมีนัยสําคัญ 
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
           ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนประชาชนแตละชุมชนในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด ดานเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 365 คน ดําเนินการวิเคราะหขอมูล       
ดวยการแจกแจงความถ่ี และคํานวณหาคารอยละ ผูศึกษาไดนําเสนอผลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย                 
มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และคารอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (n=365) รอยละ 

ชาย 193 52.9 
หญิง 172 47.1 

รวม 365 100.0 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 52.9  
รองลงมาเปนเพศหญิง  จํานวน 172 คน คดิเปนรอยละ 47.1 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และคารอยละขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุในเขตเทศบาล
ตําบลบานกรูด 

อายุ จํานวน (n=365) รอยละ 

20 - 30 ป 47 12.9 
31 - 40 ป 87 23.8 
41 - 50 ป 95 26.0 
51 - 60 ป 108 29.6 
60 ปข้ึนไป 28 7.7 

รวม 365 100.0 

จากตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยาง อายุระหวาง 51- 60 ป  มากที่สุด จํานวน 108 คน คิดเปน     

รอยละ 29.6 และนอยที่สุดคอื อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.7   

ตารางที่  4.3 แสดงจํานวน และค าร อยละ ของขอมูลส วนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตาม                   
ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (n=365) รอยละ 

ประถมศึกษา 105 28.8 
            มัธยมศึกษา/ปวช. 155 42.5 
            อนุปริญญา/ปวส. 56 15.3 
            ปริญญาตรี 40 11.0 
            สูงกวาปริญญาตรี 9 2.5 

รวม 365 100.0 
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 จากตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มากท่ีสุด จํานวน      
155 คน คิดเปนร อยละ 42.5 และน อยที่สุด คือระดับสูงกว าปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเปน                                
รอยละ 2.5 

ตารางที่  4.4 แสดงจํานวน และคารอยละของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน (n=365) รอยละ 

              เกษตรกร 92 25.2 
              ประมง 80 21.9 
              ธุรกิจโรงแรม/บานพัก/รสีอรท 43 11.8 
              รับจางทั่วไป 84 23.0 
              แมบาน 66 18.1 

รวม 365 100.0 

จากตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยาง ประกอบอาชีพเกษตรกร  มากที่สุดจํานวน 92 คน คิดเปน     
รอยละ 25.2  และนอยที่สุด คือ ประกอบอาชีพ ธุรกิจโรงแรม / บานพัก / รีสอรท จํานวน 43 คน คดิเปน   
รอยละ 11.8 

4.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถิ่น    
(พ.ศ. 2561-  2565) ไปปฏิบัติ  

   ขอมูลระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน           
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ วิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี (frequeny) คารอยละ (percentage) 
คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตารางที่ 4.5 แสดงผลรวมของคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

เก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ไปปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาทองถิ่น X  S.D 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 2.94 0.49 มาก 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 2.82 0.47 มาก 
3. ดานการพัฒนาการศึกษาและสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถ่ิน 3.03 0.41 มาก 
4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 3.03 0.52 มาก 
5. ดานการพัฒนาการเมือง การบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร 3.07 0.47 มาก 
6. ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3.07 0.40 มาก 

รวม 2.99 0.35 มาก 

  จากตารางที่ 4.5 พบวา ในภาพรวม ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 2.99  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.35 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คาเฉลี่ย 3.07  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 รองลงมาคือ ดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการ



56 
 

พัฒนาดานบุคลากร คาเฉลี่ย 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และดานท่ีมีค าเฉลี่ยต่ํ าที่สุด                      
คือ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว คาเฉลี่ย 2.82 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 
 
ตารางที่ 4.6 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ   

ด า น ก า ร พั ฒ น า
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สุด 
(รอยละ) 

X  S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1 ความสะดวกใน
ก า ร ใ ช เ ส น ท า ง
คมนาคม/  สัญจร
ทางเดินทางเทา 

77 
(21.1) 

203 
(55.6) 

81 
(22.2) 

4 
(1.1) 

2.96 0.69 มาก 

2.การปรับปรุงถนน  
ใหไดมาตรฐาน 

41 
(11.2) 

247 
(67.7) 

76 
(20.8) 

1 
(0.3) 

2.89 0.56 มาก 

3.มีการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะสองสวาง
อยางท่ัวถึง 

63 
(17.3) 

 

269 
(73.7) 

32 
(8.8) 

1 
(0.3) 

3.07 0.51 มาก 

4.ประชาชนมีไฟฟาใช
ครบทุกครวัเรือน 

84 
(23.0) 

254 
(69.6) 

26 
(7.1) 

1 
(0.3) 

3.15 0.53 มาก 

5.ไดรับการบริการ
ช ว ย เ ห ลื อ จ า ก
เทศบาลทันทีเมื่อแจง
เหตุขัดของดานไฟฟา 

68 
(18.6) 

217 
(59.5) 

75 
(20.5) 

5 
(1.4) 

2.95 0.66 มาก 

6.ไดรับการบริการ
ช ว ย เ ห ลื อ จ า ก
เทศบาลทันทีเมื่อแจง
เ ห ตุ ขั ด ข อ ง ด า น
ประปา 

93 
(25.5) 

168 
(46.0) 

44 
(12.1) 

60 
(16.4) 

2.80 0.99 มาก 

 7. ไดรับการบริการ
ช ว ย เ ห ลื อ จ า ก
เทศบาลทันที เมื่ อ
เกิดความไมสะดวก
ในการใชรถใชถนน 

99 
(27.1) 

228 
(62.5) 

37 
(10.1) 

1 
(0.3) 

3.16 0.59 มาก 

 
 



57 
 

ตารางที่  4.6 (ตอ) 

ด า น ก า ร พั ฒ น า
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สุด 
(รอยละ) 

X  S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

8 . มี นํ้ า ป ร ะ ป า
เพี ย งพอต อ ก า ร
อุปโภคบรโิภค 

68 
(18.6) 

163 
(44.7) 

76 
(20.8) 

 

58 
(15.9) 

2.66 0.95 มาก 

9 . มี ก า ร ขุ ด ล อ ก
คลองในเขตพื้ นที่
เพื่อปองกันการเกิด
อุทกภัยในชวงฤดูน้ํา
หลาก 

55 
(15.1) 

196 
(53.7) 

104 
(28.5) 

10 
(2.7) 

2.81 0.71 มาก 

คาเฉลี่ยรวม      2.94 0.49 มาก 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 
2.94  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดรับการบริการชวยเหลือจากเทศบาลทันที
เมื่อเกิดความไมสะดวกในการใชรถใชถนน คาเฉลี่ย 3.16 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.59  และขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําที่สุด คือ มนี้ําประปาเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค คาเฉลี่ย 2.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95    

ตารางที่ 4.7 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)          
ไปปฏิบัต ิ 

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงเสริม
การทองเท่ียว 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สุด 
(รอยละ) 

X  S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. มี ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
สงเสริมพัฒนาอาชีพ 
เชน การถักกระ เป า 
การตกแตงรองเทาแตะ 
การผูกผา เปนตน 

72 
(19.7) 

144 
(39.5) 

139 
(38.1) 

10 
(2.7) 

2.76 0.79 มาก 

2.รายไดครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจากกทองเท่ียว 
ท่ีเขามาบานกรูดในชวง
การจัดงานประเพณี 

31 
(8.5) 

299 
(81.9) 

32 
(8.8) 

3 
(0.8) 

2.98 0.45 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ) 

ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงเสริม
การทองเท่ียว 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สุด 
(รอยละ) 

X  S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

3.มีการประชาสัมพันธ
ขาวสารสถานการณ
อยางรวดเร็วและเขาถึง
พ้ืนท่ีในแตละชุมชน 

59 
(16.2) 

220 
(60.3) 

69 
(18.9) 

17 
(4.7) 

2.87 0.72 มาก 

4.มีการปรบัปรุงดแูล
รักษาบริเวณพื้นท่ี
ชายหาดบานกรูด 
อยางตอเนื่อง 

54 
(14.8) 

262 
(71.8) 

43 
(11.8) 

6 
(1.6) 

2.99 0.57 มาก 

5.มีการจัดตั้งศูนย 
บริการนักทองเท่ียวท่ี
พรอมใหบริการ 

80 
(21.9) 

205 
(56.2) 

65 
(17.8) 

15 
(4.1) 

2.95 0.74 มาก 

6.ชวยเหลือเกษตรกร
เมื่อผลผลิตมีราคาตกต่ํา 

20 
(5.5) 

133 
(36.4) 

163 
(44.7) 

49 
(13.4) 

2.33 0.77 นอย 

คาเฉลี่ยรวม     2.82 0.47 มาก 

 จากตารางที่ 4.7 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยรวม 2.82 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการปรับปรุงดูแลรักษา
บริ เวณพ้ืนที่ ช ายหาดบ านกรูดอย างต อ เนื่ อง  ค า เฉลี่ ย  2.99 ส วน เบี่ ย ง เบนมาตรฐาน 0.57                     
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ชวยเหลือเกษตรกรเมื่อผลผลิตมีราคาตกตํ่า คาเฉลี่ย 2.33 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.77    

ตารางที่ 4.8  ดานการพัฒนาการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน      
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  

ดานการพัฒนาการศึกษา
และสงเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรมทองถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สุด 
(รอยละ) 

X  S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.สงเสริม/สนับสนุนให
เด็กเล็กไดเขารบั
การศกึษาในชวงกอนวัย
เรยีนหรือปฐมวัย 

85 
(23.3) 

237 
(64.9) 

38 
(10.4) 

5 
(1.4) 

3.10 0.61 มาก 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

ดานการพัฒนาการศึกษา
และสงเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรมทองถิ่น 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยที่สุด 
(รอยละ) 

 S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

2.ปลูกฝงใหเยาวชนใน
ชุมชนเพ่ิมพูนความรู 

37 
(10.1) 

290 
(79.5) 

35 
(9.6) 

9 
(0.8) 

2.98 0.48 มาก 

3.จัดใหมีกิจกรรมสงเสริม
ดานการกีฬาทั้งประเภท
กีฬาพ้ืนบานและประเภท
สากล 

90 
(24.7) 

198 
(54.2) 

72 
(19.7) 

5 
(1.4) 

3.02 0.70 มาก 

4.สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัด
งานประเพณีท อ ง ถ่ิน 
เ ช น วั น ส ง ก ร า น ต                
วันลอยกระทง 

143 
(39.2) 

179 
(49.0) 

35 
(9.6) 

8 
(2.2) 

3.25 0.71 มาก 

5.สงเสริมการนําภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชเพ่ือ
สรางรายไดใหแก
ประชาชน 

46 
(12.6) 

203 
(55.6) 

111 
(30.4) 

5 
(1.4) 

2.79 0.66 มาก 

คาเฉลี่ยรวม     3.03 0.41 มาก 

จากตารางที่ 4.8 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  ดานการพัฒนาการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน      
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 3.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดงานประเพณีทองถ่ิน เชนวันสงกรานต วันลอยกระทง คาเฉลี่ย 3.25     
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.71  และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  คือ สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใช       
เพ่ือสรางรายไดใหแกประชาชน คาเฉลี่ย 2.79 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41   

 

 

 

 

 

  

X
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ตารางที่ 4.9  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน      (พ.ศ. 2561 – 
2565) ไปปฏิบัติ  

ดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมดาน
สาธารณสุข 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 
(รอยละ) 

X  S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ให ค ว าม สํ า คั ญ กั บ
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 
โดยจั ด ให มี กิ จ ก ร รม    
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

114 
(31.2) 

220 
(60.3) 

28 
(7.7) 

3 
(0.8) 

3.21 0.61 มาก 

2.ปรบัปรุงบริเวณพื้นที่วาง
ใหเปนสถานที่ออกกําลังกาย 

23 
(6.3) 

249 
(68.2) 

78 
(21.4) 

15 
(4.1) 

2.76 0.62 มาก 

3.ประชาชนไดรับการ
แจกจายสิ่งของที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิตอยาง
เพียงพอเมื่อเกิด              
สาธารณภัย 

65 
(17.8) 

213 
(58.4) 

47 
(12.9) 

40 
(11.0) 

2.83 0.84 มาก 

4.รณรงคใหประชาชนใช
รถใชถนนอยางปลอดภัย 
ในชวงเทศกาลปใหม และ
ชวงเทศกาลสงกรานต 

122 
(33.4) 

207 
(56.7) 

30 
(8.2) 

6 
(1.6) 

3.21 0.65 มาก 

5.จัดใหมีการบริการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาใหทุกชุมชน 

69 
(18.9) 

234 
(64.1) 

59 
(16.2) 

3 
(0.8) 

3.01 0.62 มาก 

6.จัดอบรมใหความรูแก
ตั วแทนของชุมชนด าน
สุ ข อ น า มั ย  เ ช น  ก า ร
ปองกันโรคไขหวัดใหญ 

67 
(18.4) 

240 
(65.8) 

58 
(15.9) 

0 
(0.00) 

3.02 0.58 มาก 

7.จัดกิจกรรมตอตานและ
ลดการแพรระบาดของ    
ยาเสพติด 

30 
(8.2) 

302 
(82.7) 

32 
(8.8) 

1 
(0.3) 

2.98 0.42 มาก 

คาเฉลี่ยรวม     3.03 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยรวม 3.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ รณรงคใหประชาชนใชรถใช
ถนนอยางปลอดภัย ในชวงเทศกาลปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต คาเฉลี่ย 3.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.65  รองลงมาคือ ใหความสําคัญกับเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ โดยจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
คาเฉลี่ย 3.21 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด  คือ ปรับปรุงบริเวณ
พื้นท่ีวาง ใหเปนสถานที่ออกกําลังกาย คาเฉลี่ย 2.76 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62    

ตารางท่ี 4.10 ดานการพัฒนาการเมือง การบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร แสดงคาเฉลี่ย                 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  

ดานการพัฒนาการเมือง 
การบริหารและการพัฒนา
ดานบุคลากร 

ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 
(รอยละ) 

X  S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. สงเสริมการมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นในเวที 
ตาง ๆ  เชน การประชุมสภา
เทศบาล 

109 
(29.9) 

230 
(63.0) 

25 
(6.8) 

1 
(0.3) 

3.22 0.57 มาก 

2.จัดใหมีการจัดตั้งศูนย 
บริการขอมูลขาวสาร 

55 
(15.1) 

213 
(58.4) 

74 
(20.3) 

23 
(6.3) 

2.82 0.75 มาก 

3 . ก า รส ง เ ส ริ ม แล ะ เ ป ด
โ อ ก า ส ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถาม ปญหาขอ
สงสัยจากชองทางโซเชียล
มีเดีย 

115 
(31.5) 

179 
(49.0) 

68 
(18.6) 

3 
(0.8) 

3.11 0.72 มาก 

4.  มีการส ง เส ริมและเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมดานการเมืองมากขึ้น 

92 
(25.2) 

187 
(51.2) 

56 
(15.3) 

30 
(8.2) 

2.93 0.85 มาก 

5.ไดรับความสะดวกเมื่อมา
ติดตอราชการที่สํานักงาน
เทศบาล 

133 
(36.4) 

208 
(57.0) 

21 
(5.8) 

3 
(0.8) 

3.29 0.60 มาก
ท่ีสุด 

6 . ส ามา รถติ ดต อ ข อ รั บ
บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง
เทศบาลโดยผานชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

118 
(32.3) 

157 
(43.0) 

57 
(23.8) 

3 
(0.8) 

3.06 0.76 มาก 

คาเฉลี่ยรวม     3.07 0.47 มาก 
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จากตารางที่ 4.10 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  ดานการพัฒนาการเมือง การบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร  
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 3.07 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดรับความ
สะดวกเมื่อมาติดตอราชการที่สํานักงานเทศบาล คาเฉลี่ย 3.21 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 และขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ จัดใหมีการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร คาเฉล่ีย 2.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85   

ตารางที่ 4.11 ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน      
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  

ดานการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ระดับความคดิเห็น 
มากท่ีสุด 
(รอยละ) 

มาก 
(รอยละ) 

นอย 
(รอยละ) 

นอย
ท่ีสุด 

(รอยละ) 

X  S.D ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1.มีการจัดการดานการ
กําจัดขยะอยางตอเน่ือง 

94 
(25.8) 

204 
(55.9) 

66 
(18.1) 

1 
(0.3) 

3.07 0.66 มาก 

2.มีการจัดการดาน 
น้ําเสียอยางตอเน่ือง 

47 
(12.9) 

249 
(68.2) 

67 
(18.4) 

2 
(0.5) 

2.93 0.57 มาก 

3. จัดให มีกา รอบรม ให
ค ว า ม รู แ ก ป ร ะ ช า ช น
เก่ียวกับการทําปุยชีวภาพ
ทดแทนการใชสารเคมี 

98 
(26.8) 

245 
(67.1 

22 
(6.0) 

- 
 

3.20 0.53 มาก 

4.มีการรณรงคค วบคุ ม
ปองกันไฟปา 

57 
(15.6) 

226 
(61.9) 

78 
(21.4) 

4 
(1.1) 

2.92 0.63 มาก 

5.สงเสริมใหประชาชนเกิด
จิตสํานึกหวงแหนทองถ่ิน 

77 
(21.1) 

253 
(69.3) 

35 
(9.6) 

- 3.11 0.54 มาก 

6.สงเสริมการมีสวนรวมใน
การรักษาดูแลชายหาด
บานกรดู 

80 
(21.9) 

254 
(69.6) 

29 
(7.9) 

2 
(0.5) 

3.12 0.55 มาก 

7.มีการปรับปรุงภูมิทัศน
ในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

92 
(25.2) 

236 
(64.7) 

34 
(9.3) 

3 
(0.8) 

3.14 0.59 มาก 

คาเฉลี่ยรวม     3.07 0.40 มาก 
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ  ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    
อยูในระดบัมาก คาเฉล่ียรวม 3.07 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดใหมีการอบรม
ใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทําปุยชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี คาเฉล่ีย 3.20 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 และ ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด  คือ มีการรณรงคควบคุมปองกันไฟปา คาเฉล่ีย 2.92           
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63  

 
4.3  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบัต ิจาํแนกตามชุมชน 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานกรูด 
เกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบตั ิ

ชุมชน 
ภายในเขต
เทศบาล 

 

ดาน
โครงสราง 
พ้ืนฐาน 

ดาน
เศรษฐกิจ 

และ
สงเสริม

การ
ทองเที่ยว 

ดาน
การศึกษา
และดาน 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

ดาน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคมดาน
สาธารณสุข 

ดาน
การเมือง 
บริหาร 
และดาน
พัฒนา
บุคลากร 

ดานการ
จัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่ง  

แวดลอม 

 
 
 

รวม 

 
 
 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D.  S.D. 

 ชมุชน
บาน
ปาก
คลอง

2.28 0.37 2.27 0.40 2.90 0.32 2.78 0.75 2.43 0.25 2.66 0.26 2.55 0.27 มาก 

ชมุชน
บาน
ดอน
นางรม 

3.26 0.16 3.27 0.32 3.31 0.32 3.17 0.28 3.4 0.36 3.31 0.36 3.30 0.13 มากที่สุด 

ชมุชน
บาน
กลาง
อาว
เหนือ 

3.02 0.36 2.65 0.21 3.07 0.28 3.32 1.16 3.21 0.55 2.96 0.27 3.04 0.33 มาก 

ชมุชน
บาน
กลาง
อาวใต 

 3.09  0.45 2.88  0.70 3.05  0.74 3.11  0.54 3.39 0.50 3.19  0.56 3.12 0.45 มาก 
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ตารางที่ 4.12 (ตอ) 

ชุมชน 
ภายในเขต
เทศบาล 

 

ดาน
โครงสราง 
พ้ืนฐาน 

ดาน
เศรษฐกิจ 

และ
สงเสริม

การ
ทองเที่ยว 

ดาน
การศึกษา
และดาน 
ศิลปะ 

วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

ดาน
คุณภาพ
ชีวิตและ
สังคมดาน
สาธารณสุข 

ดาน
การเมือง 
บริหาร 
และดาน
พัฒนา
บุคลากร 

ดานการ
จัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และสิ่ง  

แวดลอม 

 
 
 

รวม 

 
 
 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D. 
 

S.D.  S.D. 

ชมุชน
บาน
กรูด 

 2.78   0.27  2.67   0.21  2.63  0.36  2.73  0.33  2.92   0.29  2.80   0.31 2.75   0.19 มาก 

ชมุชน
บาน
ดอน
ทราย 

 3.41   0.23  3.36   0.20  3.58   0.21 3.53  0.22  3.39   0.23 3.44   0.25  3.45   0.10 มากที่สุด 

ชมุชน
บาน 
ดอนสูง 

 3.30   0.54  3.22   0.45  3.39   0.40 3.37  0.10  3.32   0.40  3.30   0.30  3.32   0.35 มากที่สุด 

ชมุชน
วัดดอน
ยาง 

 2.30   0.30  2.52  0.42  2.75   0.29 2.72   0.25  2.72   0.21  2.74   0.29  2.62   0.12 มาก 

ชมุชน
บาน
ดอน
แหลม
ใหญ 

 3.29   0.41  3.08   0.42  3.02   0.37 3.11   0.33  3.32   0.38  3.33   0.37  3.19   0.32 มาก 

ชมุชน
บาน
ดอน
ชะมวง 

 3.01   0.17  2.93   0.22  3.11   0.29 3.04   0.17  3.03   0.32  3.15   0.22  3.04   0.16 มาก 

ชมุชน
บานทุง
เรือยาว 

 3.05   0.16  2.82   0.12  2.97   0.20 3.01   0.11  2.96   0.27  3.13   0.21  2.99   0.97 มาก 

รวม                                         =  2.99 ,  S.D =  0.35 
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  จากตารางที่ 4.12 พบวา ชุมชนบานดอนทราย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบัติ ทั้ง 6 ดาน ในระดับมากที่สุด และดวยคาเฉลี่ยสูงสุด 
เทากับ 3.45  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.10  รองลงมาไดแกความคิดเห็นของชุมชนบานดอนสูง คาเฉลี่ย 
3.32 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.35 ชุมชนที่มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบัติ ดวยคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกชุมชนบานปากคลอง คาเฉลี่ยเทากับ 2.55          
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.27   

  ผูวิจัยไดศกึษาตอไปโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA – F test)   

ตารางท่ี 4.13   จําแนกรายดาน แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางแตละชุมชน      
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานกรูด เกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)    
ไปปฏิบัติ 

แผนพัฒนาทองถิ่น 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ระหวางกลุม 49.317 11 4.483 39.830 0.000* 

ภายในกลุม 39.735 353 0.113     

รวม 89.052 364       

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ และ
สงเสรมิการทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 32.025 11 2.911 21.165 0.000* 

ภายในกลุม 48.556 353 0.138     

รวม 80.581 364       

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานการศึกษาและ
สงเสรมิศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

ระหวางกลุม 18.784 11 1.708 13.363 0.000* 

ภายในกลุม 45.110 353 0.128     

รวม 63.893 364       

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานคุณภาพชีวิตและ
สังคมดานสาธารณสขุ 

ระหวางกลุม 18.258 11 1.660 7.296 0.000* 

ภายในกลุม 80.303 353 0.227     

รวม 98.561 364       

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาดาน
บุคลากร 

ระหวางกลุม 36.346 11 3.304 25.326 0.000* 

ภายในกลุม 46.054 353 0.130     

รวม 82.400 364       
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)         

แผนพัฒนาทองถิ่น 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ระหวางกลุม 22.217 11 2.020 19.666 0.000* 

ภายในกลุม 36.254 353 0.103     

รวม 58.471 364       

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 24.583 11 2.235 35.376 0.000* 

ภายในกลุม 22.300 353 0.063     

รวม 46.883 364       

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     จากตารางที่ 4.13  แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางแตละชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลบานกรูด เกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)          
ไปปฏิบัติ โดยจําแนกรายดานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  พบวา ภาพรวม     
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบัติแตกตางกัน 
(Sig.=0.000)  

     เพ่ือใหเห็นความแตกตาง ผูศึกษาจึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีการของ  
Scheffe test  ดังผลการเปรียบเทียบตามตารางที่ 4.15 – 4.26  

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการเปรียบเทยีบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานกรูด เก่ียวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานปากคลอง 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน
ปากคลอง 
  
  
  
  
  
  
  
  

ชุมชนบานดอนนางรม -.74298* 0.07805 0.000 -1.0918 -0.3942 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร -.56770* 0.06332 0.000 -0.8507 -0.2847 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ -.48654* 0.06577 0.000 -0.7805 -0.1926 

ชุมชนบานกลางอาวใต -.56325* 0.06260 0.000 -0.8430 -0.2835 

ชุมชนบานกรูด -0.20177 0.06071 0.442 -0.4731 0.0695 

ชุมชนบานดอนทราย -.89961* 0.07805 0.000 -1.2484 -0.5508 

ชุมชนบาน ดอนสูง -.76457* 0.06193 0.000 -1.0414 -0.4878 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนวัดดอนยาง -0.07198 0.05733 0.999 -0.3282 0.1842 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ -.63936* 0.05356 0.000 -0.8787 -0.4000 

ชุมชนบานดอนชะมวง -.49127* 0.05656 0.000 -0.7441 -0.2385 

ชุมชนบานทุงเรือยาว -.43669* 0.05694 0.000 -0.6912 -0.1822 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางที่ 4.14  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง มีความแตกตางกับความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานดอนนางรม  ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร  ชุมชนบางกลางอาวเหนือ ชุมชนบาน
กลางอาวใต  ชุมชนบานดอนทราย  ชุมชนบานดอนสูง  ชมุชนบานดอนแหลมใหญ  ชุมชนบานดอนชะมวง  
และชุมชนบานทุงเรือยาว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  สวนความคิดเห็นของชุมชนบานกรูด 
และชุมชนวัดดอนยาง  ไมแตกตาง 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานกรูด เกี่ยวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานดอนนางรม 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน 
ดอนนางรม 

ชุมชนบานปากคลอง .74298* 0.07805 0.000 0.3942 1.0918 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร 0.17527 0.08332 0.955 -0.1971 0.5476 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 0.25644 0.08520 0.617 -0.1243 0.6372 

ชุมชนบานกลางอาวใต 0.17973 0.08278 0.943 -0.1902 0.5497 

ชุมชนบานกรูด .54120* 0.08135 0.000 0.1776 0.9048 

ชุมชนบานดอนทราย -0.15663 0.09500 0.994 -0.5812 0.2679 

ชุมชนบาน ดอนสูง -0.02160 0.08227 1.000 -0.3893 0.3461 

ชุมชนวัดดอนยาง .67100* 0.07887 0.000 0.3185 1.0235 
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ตารางที่ 4.15 (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ 0.10362 0.07617 0.999 -0.2368 0.4440 

ชุมชนบานดอนชะมวง 0.25171 0.07831 0.503 -0.0983 0.6017 

ชุมชนบานทุงเรือยาว 0.30628 0.07858 0.180 -0.0449 0.6575 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางที่ 4.15  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานดอนนางรม มีความแตกตางกับความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ  0.05  สวนความคิดเห็นของชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบาน      
กลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ ชุมชนบานดอนชะมวง 
และชุมชนบานทุงเรือยาว ไมแตกตาง 

ตารางที่ 4.16  แสดงผลการเปรยีบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานกรูด เก่ียวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean  
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนวัด
ธงชัย
ธรรมจักร 

ชุมชนบานปากคลอง .56770* 0.06332 0.000 0.2847 0.8507 

ชุมชนบานดอนนางรม -0.17527 0.08332 0.955 -0.5476 0.1971 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 0.08116 0.07195 1.000 -0.2404 0.4027 

ชุมชนบานกลางอาวใต 0.00445 0.06906 1.000 -0.3042 0.3131 

ชุมชนบานกรูด .36593* 0.06735 0.003 0.0649 0.6669 

ชุมชนบานดอนทราย -0.33191 0.08332 0.152 -0.7043 0.0405 

ชุมชนบาน ดอนสูง -0.19687 0.06845 0.688 -0.5028 0.1091 

ชุมชนวัดดอนยาง .49572* 0.06432 0.000 0.2083 0.7832 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ -0.07165 0.06098 1.000 -0.3442 0.2009 
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ตารางที่ 4.16  (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean  
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนบานดอนชะมวง 0.07643 0.06364 1.000 -0.2080 0.3608 

ชุมชนบานทุงเรือยาว 0.13101 0.06397 0.963 -0.1549 0.4169 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางท่ี 4.16   พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร มีความแตกตางกับความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  0.05  สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบาน      
กลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ ชุมชนบานดอนชะมวง 
และชุมชนบานทุงเรือยาว ไมแตกตาง 

ตารางที่ 4.17   แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานกรูดเก่ียวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน 
กลางอาว
เหนือ 

ชุมชนบานปากคลอง .48654* 0.06577 0.000 0.1926 0.7805 

ชุมชนบานดอนนางรม -0.25644 0.08520 0.617 -0.6372 0.1243 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร -0.08116 0.07195 1.000 -0.4027 0.2404 

ชุมชนบานกลางอาวใต -0.07671 0.07132 1.000 -0.3955 0.2420 

ชุมชนบานกรูด 0.28476 0.06966 0.122 -0.0266 0.5961 

ชุมชนบานดอนทราย -.41307* 0.08520 0.017 -0.7938 -0.0323 

ชุมชนบาน ดอนสูง -0.27804 0.07073 0.169 -0.5941 0.0381 

ชุมชนวัดดอนยาง .41456* 0.06674 0.000 0.1163 0.7128 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ -0.15282 0.06353 0.886 -0.4367 0.1311 
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ตารางที่ 4.17 (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
ชุมชนบานดอนชะมวง -0.00473 0.06608 1.000 -0.3001 0.2906 

ชุมชนบานทุงเรือยาว 0.04985 0.06640 1.000 -0.2469 0.3466 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางที่ 4.17  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานกลางอาวเหนือมีความแตกตางกับความ
คิดเห็นของกลุมตัวอย างในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานดอนทราย และชุมชนวัดดอนยาง                
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัย
ธรรมจักรชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานกรูด ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ ชุมชนบาน
ดอนชะมวง และชุมชนบานทุงเรือยาว ไมแตกตาง 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานกรูดเก่ียวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานกลางอาวใต 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน 
กลางอาวใต 

ชุมชนบานปากคลอง .56325* 0.06260 0.000 0.2835 0.8430 

ชุมชนบานดอนนางรม -0.17973 0.08278 0.943 -0.5497 0.1902 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร -0.00445 0.06906 1.000 -0.3131 0.3042 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 0.07671 0.07132 1.000 -0.2420 0.3955 

ชุมชนบานกรูด .36147* 0.06667 0.003 0.0635 0.6595 

ชุมชนบานดอนทราย -0.33636 0.08278 0.129 -0.7063 0.0336 

ชุมชนบานดอนสูง -0.20133 0.06779 0.638 -0.5043 0.1017 

ชุมชนวัดดอนยาง .49127* 0.06362 0.000 0.2070 0.7756 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ -0.07611 0.06024 0.999 -0.3453 0.1931 
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ตารางที่ 4.18 (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 
ชุมชนบานดอนชะมวง 0.07198 0.06293 1.000 -0.2092 0.3532 

ชุมชนบานทุงเรือยาว 0.12656 0.06326 0.969 -0.1562 0.4093 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
    จากตารางท่ี4.18  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานกลางอาวใต มีความแตกตางกับความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ  0.05  สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร  ชุมชนบานกลาง      
อาวเหนือ ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ ชุมชนบานดอนชะมวง และ
ชุมชนบานทุงเรือยาว ไมแตกตาง 
 
ตารางที่ 4.19  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลบานกรูด เก่ียวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานกรูด 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชน 
บานกรดู 

ชุมชนบานปากคลอง 0.20177 0.06071 0.442 -0.0695 0.4731 

ชุมชนบานดอนนางรม -.54120* 0.08135 0.000 -0.9048 -0.1776 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร -.36593* 0.06735 0.003 -0.6669 -0.0649 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ -0.28476 0.06966 0.122 -0.5961 0.0266 

ชุมชนบานกลางอาวใต -.36147* 0.06667 0.003 -0.6595 -0.0635 

ชุมชนบานดอนทราย -.69783* 0.08135 0.000 -1.0614 -0.3343 

ชุมชนบานดอนสูง -.56280* 0.06605 0.000 -0.8580 -0.2676 

ชุมชนวัดดอนยาง 0.12980 0.06175 0.955 -0.1462 0.4058 
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ตารางที่ 4.19 (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ -.43758* 0.05827 0.000 -0.6980 -0.1772 

ชุมชนบานดอนชะมวง -.28949* 0.06104 0.024 -0.5623 -0.0167 

ชุมชนบานทุงเรือยาว -0.23492 0.06139 0.205 -0.5093 0.0394 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางที่4.19  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานกรูด มีความแตกตางกับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางในชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบาน         
ดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ และ ชุมชนบานดอนชะมวง อยางมีนัยสําคัญ      
ทางสถิติที่ระดับ  0.05  สวนความคิดเห็นของชุมชนบานปากคลอง ชุมชนวัดดอนยาง และ ชุมชนบาน     
ทุงเรือยาวไมแตกตาง 
 
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานกรูด เก่ียวกับ
ความสําเรจ็ในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานดอนทราย 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน
ดอนทราย 

ชุมชนบานปากคลอง .89961* 0.07805 0.000 0.5508 1.2484 

ชุมชนบานดอนนางรม 0.15663 0.09500 0.994 -0.2679 0.5812 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร 0.33191 0.08332 0.152 -0.0405 0.7043 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ .41307* 0.08520 0.017 0.0323 0.7938 

ชุมชนบานกลางอาวใต 0.33636 0.08278 0.129 -0.0336 0.7063 

ชุมชนบานกรูด .69783* 0.08135 0.000 0.3343 1.0614 

ชุมชนบานดอนสูง 0.13503 0.08227 0.994 -0.2327 0.5027 

ชุมชนวัดดอนยาง .82763* 0.07887 0.000 0.4752 1.1801 
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ตารางที่ 4.20 (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ 0.26025 0.07617 0.392 -0.0802 0.6007 

ชุมชนบานดอนชะมวง .40834* 0.07831 0.005 0.0584 0.7583 

ชุมชนบานทุงเรือยาว .46292* 0.07858 0.000 0.1117 0.8141 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางที่  4.20 พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานดอนทราย มีความแตกตางกับความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานกรูด ชุมชนวัดดอนยาง 
ชุมชนบานดอนชะมวง และชุมชนบานทุงเรอืยาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  สวนความคดิเห็น
ของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนสูง และชุมชน
บานดอนแหลมใหญ ไมแตกตาง 

ตารางที่ 4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานกรูด เก่ียวกับ
ความสําเรจ็ในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานดอนสูง 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean   
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน
ดอนสูง 

ชุมชนบานปากคลอง .76457* 0.06193 0.000 0.4878 1.0414 

ชุมชนบานดอนนางรม 0.02160 0.08227 1.000 -0.3461 0.3893 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร 0.19687 0.06845 0.688 -0.1091 0.5028 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 0.27804 0.07073 0.169 -0.0381 0.5941 

ชุมชนบานกลางอาวใต 0.20133 0.06779 0.638 -0.1017 0.5043 

ชุมชนบานกรูด .56280* 0.06605 0.000 0.2676 0.8580 

ชุมชนบานดอนทราย -0.13503 0.08227 0.994 -0.5027 0.2327 

ชุมชนวัดดอนยาง .69260* 0.06296 0.000 0.4112 0.9740 
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ตารางที่ 4.21 (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean   
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ 0.12522 0.05954 0.955 -0.1409 0.3913 

ชุมชนบานดอนชะมวง 0.27331 0.06226 0.061 -0.0049 0.5516 

ชุมชนบานทุงเรือยาว .32788* 0.06260 0.005 0.0481 0.6077 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
            จากตารางที่ 4.21  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถิ่น         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานดอนสูง มีความแตกตางกับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานกรูด ชุมชนวัดดอนยาง และชุมชนบานทุงเรือยาว         
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัย
ธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนแหลม
ใหญ และชุมชนบานดอนชะมวง ไมแตกตาง 

ตารางที่ 4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานกรูด เก่ียวกับ
ความสําเรจ็ในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนวัดดอนยาง 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนวัด
ดอนยาง 

ชุมชนบานปากคลอง 0.07198 0.05733 0.999 -0.1842 0.3282 

ชุมชนบานดอนนางรม -.67100* 0.07887 0.000 -1.0235 -0.3185 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร -.49572* 0.06432 0.000 -0.7832 -0.2083 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ -.41456* 0.06674 0.000 -0.7128 -0.1163 

ชุมชนบานกลางอาวใต -.49127* 0.06362 0.000 -0.7756 -0.2070 

ชุมชนบานกรูด -0.12980 0.06175 0.955 -0.4058 0.1462 

ชุมชนบานดอนทราย -.82763* 0.07887 0.000 -1.1801 -0.4752 

ชุมชนบาน ดอนสูง -.69260* 0.06296 0.000 -0.9740 -0.4112 
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ตารางที่ 4.22 (ตอ) 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ -.56738* 0.05474 0.000 -0.8120 -0.3227 

ชุมชนบานดอนชะมวง -.41929* 0.05768 0.000 -0.6771 -0.1615 

ชุมชนบานทุงเรือยาว -.36471* 0.05805 0.000 -0.6242 -0.1053 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางที่ 4.22  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนวัดดอนยาง มีความแตกตางกับความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางในชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวเหนือ  ชุมชนบานกลาง
อาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ ชุมชนบานดอนชะมวง          
และ ชุมชนบานดอนทุงเรือยาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนความคิดเห็นของชุมชนบาน      
ปากคลอง และชุมชนบานกรูด ไมแตกตาง 

ตารางท่ี 4.23  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานกรูด 
เกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานดอนแหลมใหญ 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน 
ดอนแหลม
ใหญ 

ชุมชนบานปากคลอง .63936* 0.05356 0.000 0.4000 0.8787 

ชุมชนบานดอนนางรม -0.10362 0.07617 0.999 -0.4440 0.2368 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร 0.07165 0.06098 1.000 -0.2009 0.3442 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 0.15282 0.06353 0.886 -0.1311 0.4367 

ชุมชนบานกลางอาวใต 0.07611 0.06024 0.999 -0.1931 0.3453 

ชุมชนบานกรูด .43758* 0.05827 0.000 0.1772 0.6980 

ชุมชนบานดอนทราย -0.26025 0.07617 0.392 -0.6007 0.0802 

ชุมชนบานดอนสูง -0.12522 0.05954 0.955 -0.3913 0.1409 

ตารางที่ 4.23 (ตอ) 
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จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนวัดดอนยาง .56738* 0.05474 0.000 0.3227 0.8120 

ชุมชนบานดอนชะมวง 0.14809 0.05394 0.753 -0.0930 0.3891 

ชุมชนบานทุงเรือยาว 0.20266 0.05433 0.243 -0.0401 0.4455 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางที่ 4.23  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานดอนแหลมใหญ มีความแตกตางกับความ
คิดเห็นของกลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  สวนความคิดเห็นของ ชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลาง
อาวเหนือ ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนชะมวง          
และ ชุมชนบานทุงเรือยาว  ไมแตกตาง 

ตารางท่ี 4.24   แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนที่เทศบาลตําบลบานกรูด 
เกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานดอนชะมวง 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน 
ดอนชะมวง 

ชุมชนบานปากคลอง .49127* 0.05656 0.000 0.2385 0.7441 

ชุมชนบานดอนนางรม -0.25171 0.07831 0.503 -0.6017 0.0983 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร -0.07643 0.06364 1.000 -0.3608 0.2080 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ 0.00473 0.06608 1.000 -0.2906 0.3001 

ชุมชนบานกลางอาวใต -0.07198 0.06293 1.000 -0.3532 0.2092 

ชุมชนบานกรดู .28949* 0.06104 0.024 0.0167 0.5623 

ชุมชนบานดอนทราย -.40834* 0.07831 0.005 -0.7583 -0.0584 

ชุมชนบาน ดอนสูง -0.27331 0.06226 0.061 -0.5516 0.0049 

ตารางที่ 4.24 (ตอ)  
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จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชุมชนวัดดอนยาง .41929* 0.05768 0.000 0.1615 0.6771 

ชุมชนบานดอนแหลมใหญ -0.14809 0.05394 0.753 -0.3891 0.0930 

ชุมชนบานทุงเรือยาว 0.05458 0.05729 1.000 -0.2015 0.3106 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางที่ 4.24  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานดอนชะมวง มีความแตกตางกับความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานกรูด ชุมชนบานดอนทราย และชุมชนวัดดอนยาง     
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สวนความคิดเห็นของ ชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัย
ธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ 
และ ชุมชนบานทุงเรือยาว  ไมแตกตาง 
 
ตารางท่ี 4.25  แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูของกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานกรูด 
เกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565)  ไปปฏิบัติ 
ชุมชนบานทุงเรือยาว 

จําแนกชุมชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชุมชนบาน 
ทุงเรอืยาว 

ชุมชนบานปากคลอง .43669* 0.05694 0.000 0.3247 0.5487 

ชุมชนบานดอนนางรม -.30628* 0.07858 0.000 -0.4608 -0.1517 

ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร -.13101* 0.06397 0.041 -0.2568 -0.0052 

ชุมชนบานกลางอาวเหนือ -0.04985 0.06640 0.453 -0.1804 0.0807 

ชุมชนบานกลางอาวใต -.12656* 0.06326 0.046 -0.2510 -0.0021 

ชุมชนบานกรูด .23492* 0.06139 0.000 0.1142 0.3556 

ชุมชนบานดอนทราย -.46292* 0.07858 0.000 -0.6175 -0.3084 

ชุมชนบานดอนสูง -.32788* 0.06260 0.000 -0.4510 -0.2048 

ตารางที่ 4.25 (ตอ) 
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จําแนกชมุชนเปนรายคู Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

ชมุชนวัดดอนยาง .36471* 0.05805 0.000 0.2505 0.4789 

ชมุชนบานดอนแหลมใหญ -.20266* 0.05433 0.000 -0.3095 -0.0958 

ชมุชนบานดอนชะมวง -0.05458 0.05729 0.341 -0.1673 0.0581 

*มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   จากตารางท่ี 4.25  พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน         
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานทุงเรือยาวมีความแตกตางกับความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางในชุมชนบานปากคลอง ชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลาง
อาวใต ชุมชนบานกรูด ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนวัดดอนยาง ชุมชนบานดอนแหลม
ใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สวนความคิดเห็นของ ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชน      
บานดอนชะมวง ไมแตกตาง 
 
4.4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอที่ 1: ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565) ของเทศบาลตําบล
บานกรูดไปปฏิบัติ  อยูในระดับมาก 

ตารางท่ี 4.26  แสดงคาเฉล่ียรวมและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูดไปปฏิบัติ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
           S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 2.94 0.49 มาก 

2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 2.82 0.47 มาก 
3. ดานการพัฒนาการศึกษาและสงเสริมศิลปวฒันธรรมทองถ่ิน 3.03 0.41 มาก 
4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 3.03 0.52 มาก 
5. ดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนา 
   ดานบุคลากร 

3.07 0.47 มาก 

6. ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    
   สิ่งแวดลอม 

3.07 0.40 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 2.99 0.35 มาก 
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จากตารางที่ 4.6 สมมติฐานขอที่ 1 สรุปไดวา ประขาชนภายในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูดไปปฏิบัติ อยูในระดับมาก จึงยอมรับสมมติฐาน 

 สมมติฐานขอท่ี 2: ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 12 ชุมชน เก่ียวกับความสําเร็จในการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565)  ของเทศบาลตําบลบานกรูดไปปฏิบัติ  ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 4.27   แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 12 ชุมชน เก่ียวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565)  ของเทศบาลตําบลบานกรดู ไปปฏิบัติ  

จําแนกรายดานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

แผนพฒันาทองถิ่น 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square 

F Sig. 

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ระหวางกลุม 49.317 11 4.483 39.830 0.000* 

ภายในกลุม 39.735 353 0.113     

รวม 89.052 364       

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ และสงเสริม
การทองเที่ยว 

ระหวางกลุม 32.025 11 2.911 21.165 0.000* 

ภายในกลุม 48.556 353 0.138     

รวม 80.581 364       

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานการศึกษาและสงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ระหวางกลุม 18.784 11 1.708 13.363 0.000* 

ภายในกลุม 45.110 353 0.128     

รวม 63.893 364       

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
ดานสาธารณสุข 

ระหวางกลุม 18.258 11 1.660 7.296 0.000* 

ภายในกลุม 80.303 353 0.227     

รวม 98.561 364       

ความคิดเห็นการพัฒนา 
ดานการเมือง การบริหารและ
การพัฒนาดานบุคลากร 

ระหวางกลุม 36.346 11 3.304 25.326 0.000* 

ภายในกลุม 46.054 353 0.130     

รวม 82.400 364       

ความคิดเห็นการพัฒนาดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ระหวางกลุม 22.217 11 2.020 19.666 0.000* 

ภายในกลุม 36.254 353 0.103     

รวม 58.471 364       

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 24.583 11 2.235 35.376 0.000* 

ภายในกลุม 22.300 353 0.063     

รวม 46.883 364       

  *ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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          จากตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกตางความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน          
12 ชุมชน เก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565)  ของเทศบาลตําบลบานกรูด 
ไปปฏิบัติ  พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในชุมชน 12 ชุมชน เก่ียวกับความสําเร็จในการ               
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูด ไปปฏิบัติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

4.5  ผลการวิเคราะหขอมูลปญหาและขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มพูนความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 

ตารางท่ี 4.28  แสดงความถ่ีของความคิดเห็นของประขาชน 12 ชุมชน เกี่ยวกับปญหาความสําเร็จในการ 
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 

      ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ความถี่ในการตอบ 

- การตดิต้ังไฟฟาในที่สาธารณะยังไมทั่วถึง  3 

- ถนน ไฟฟา ประปา ควรมีการบํารุงดูแลรักษา 2 

- ไมมีลานกีฬาประจําชุมชน 1 

- ชองทางในการเพิ่มรายได 1 

รวมความคิดเห็น 7 

      ปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว  
- ผลผลิตทางการเกษตร เชนมะพราว ราคาตกต่ํา 3 

- ชองทางในการเพิ่มรายไดมีนอย 2 

รวมความคิดเห็น 5 

ปญหาดานการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  
- ไมมีการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินเทาที่ควร 3 

- ไมไดรบัการสนับสนุนดานอนุรกัษวัฒนธรรมพื้นบาน 2 

รวมความคิดเห็น 5 

ปญหาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข  
- กิจกรรมการตอตานยาเสพติดมีนอย 3 

- สถานที่ออกกําลังมีจํานวนนอย 1 

- รณรงคการใชรถใชถนนชวงเทศกาลไมท่ัวถึง 1 

รวมความคิดเห็น 5 

ปญหาดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
- ประชาชนยังไมใหความรวมมือในการคดัแยกขยะภายในครัวเรือน 1 

- กิจกรรมการรณรงคปองกันไฟปาคอนขางนอย 1 

- สวนสาธารณะภายในเขตไมไดรับการดูแล 1 

รวมความคิดเห็น 3 

รวมทุกความคิดเห็น 25 
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           จากตารางที่ 4.28 พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ มีทั้งส้ิน 25 ความคิดเห็น โดยดานท่ีกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นมาก

ที่สุด คือ ดานโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 7 ความคิดเห็น รองลงมาไดแก ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยว ดานการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมดานสาธารณสุข ดานละ  5 ความคิดเห็น 

ตารางท่ี 4.29  แสดงความถ่ีของความคิดเห็นของประขาชน 12 ชุมชน เก่ียวกับขอเสนอแนะเพื่อสงเสริม
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 

     ขอเสนอแนะดานโครงสรางพื้นฐาน ความถี่ในการตอบ 

- ติดตั้งไฟฟาเพ่ิมมากขึ้น  3 

- ติดตั้งไฟฟาชวงถนนที่มีผูอาศัยนอย พื้นที่เสี่ยง 2 

- จัดใหมีผูตรวจสบแหลงนํ้าธรรมชาติรองรับการเกิดอุทกภัย 1 

- จัดทําสนามกีฬาหรือลานกีฬาใหครบทุกชุมชน 1 

- ควรซอมบํารุงถนนใหมีสภาพดีอยูเสมอ 1 

รวมความคดิเห็น 8 

      ขอเสนอแนะดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว  
- ควรมีมาตรการแนวทางชวยเหลือเกษตรกร 2 

- จัดใหมีชองทางในการเพ่ิมรายได 2 

- ประสานกับทางจังหวัดฯ เพื่อแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา 1 

รวมความคดิเห็น 5 

     ขอเสนอแนะดานการศกึษาและสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น  
- สงเสริมและหาแนวทางการนําภูมิปญญาเพ่ือเพิ่มรายได 2 

- สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน 1 

- จัดกิจรรมใหแกเยาวชนมากขึ้น 1 

รวมความคดิเห็น 4 

     ขอเสนอแนะดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข  
- จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับยาเสพติดใหมากขึ้น 2 

- ควรเพ่ิมชองทางการรณรงคใชรถใชถนนชวงเทศกาล 1 

รวมความคดิเห็น 3 
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ตารางที่ 4.29 (ตอ) 

     ขอเสนอแนะดานโครงสรางพื้นฐาน ความถี่ในการตอบ 

ขอเสนอแนะดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
- ควรจัดประชุมหมูบานใหความรูการคัดแยะขยะใหมากขึ้น 1 

- สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกชวยกันดูแลบริเวณชายหาด 1 

- ควรจัดใหมีกิจกรรมรณรงคปองกันไฟปา 1 

- ควรปรับปรุงสวนสาธารณะใหสามารถทํากิจกรรมได 1 

   รวมความคิดเห็น 4 

รวมทุกความคิดเห็น 24 

            จากตารางที่ 4.29 พบวา ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ มีทั้งสิ้น 24 ความคิดเห็น โดยดานท่ีประชาชนแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 

คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 8 ความคิดเห็น รองลงมาไดแก ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการ

ทองเที่ยว จํานวน 5 ความคดิเห็น



 
   
 

 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
   การศึกษาวิจัย เร่ืองความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 

ผู วิ จัยไดนําเสนอผลการศึกษาโดยแบ งออกเปน 3 ประเด็น คือ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล                

และขอเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
     5.1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1) เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565) ไปปฏิบัติของ
เทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขีันธ   
                 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

จําแนกตามชุมชน 

        3) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางสรางเสริมความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของเทศบาลตําบานกรูด  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

5.1.2 วิธีดําเนินการวิจัย   
   1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

            ประชากร ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ชุมชน จํานวน 4,226 คน  (ขอมูลงานทะเบียนราษฎร  อําเภอ    
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562) กลุมตัวอยางจํานวน 365 คน คํานวณ   
จากสูตรของทาโร ยามาเน  กําหนดขนาดตามสัดสวน (Proportional  Random Sampling)  

2) เคร่ืองมือที่ใชและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
             เครื่องมือที่ใชไดแกแบบสอบถาม  ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 4  ขอ สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับ
ระดับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)    
ไปปฏิบัติ ลักษณะคําถามปลายปด มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 40 ขอ  สวนท่ี 3 ปญหาและ
ขอเสนอแนะ  ลักษณะคําถามปลายเปด จํานวน 12 ขอ 

                        ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหาคาความเที่ยง (Validity)  จากการพิจารณาของ

ผูเชี่ยวชาญ 3  คน (ดังรายชื่อในภาคผนวก) แลวนํามาหาคา IOC ไดคา IOC = 1   หลังจากนั้นนํามาหา   

คาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางที่ไมใชตัวอยางจริงที่ เทศบาลตําบล        

ทับสะแก อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  แลววิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient)  ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .860
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          3) การรวบรวมขอมูล 
           รวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม ในการกลุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 

Random Sampling)  ไดแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังสิ้น 365 ชุด หรือ 100 เปอรเซ็นต  โดยใชระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 -  31 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 เดือน 
        4) การวิเคราะหขอมูล  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ย       
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน F test  ทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe  และการ
วิเคราะหเนื้อหา 
         5.1.3 สรุปผลการศึกษาวิจัย 

1) ผลการศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

   ผลการศกึษาจากลุมตัวอยาง จํานวน 365 คน ในพ้ืนที่ 12 ชุมชน  สรุปไดดังนี้ 
   กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 193 คนคิดเปนรอยละ  52.9  มีอายุระหวาง   

51 – 60  ป คิดเปนรอยละ 29.6  ระดับการศกึษา มัธยมศึกษา / ปวช. จํานน 155 คน คิดเปนรอยละ 42.5 
ประกอบอาชีพเกษตรกร  จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 25.2  

   5.1.4 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 
                 5.1.4.1) วัตถุประสงคขอที่ 1  เพื่อศึกษาระดับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขีันธ   

                   ผลการศึกษาระดับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565)       
ไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  พบวาในภาพรวม 
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
อยูในระดับมาก ( x = 2.99)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ( x = 3.07)  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40 รองลงมาคือ ดาน
การพัฒนาการเมืองการบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร ( x = 3.07) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47           
และดานที่ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว ( x = 2.82            
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47    
                          เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  สรุปได ดังน้ี 

               1) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวาความสําเร็จในการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ไปปฏิบัติตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับ
มาก ( x =2.94) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ไดรับการบริการ
ชวยเหลือจากเทศบาลทันทีเมื่อเกิดความไมสะดวกในการใชรถใชถนน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด               
( x  = 3.16) ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคอื มีน้ําประปาเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค ( x  = 2.66)  

              2) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว ผลการศึกษา พบวาความสําเร็จ      

ในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  ไปปฏิบัติ ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง         

โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.82) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด             

มีการปรับปรุงดูแลรักษาบริเวณพื้นที่ชายหาดบานกรูดอยางตอเนื่องโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 2.99) 

ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ชวยเหลือเกษตรกรเมื่อผลผลิตมีราคาตกต่ํา ( x  = 2.33)  

              3) ดานการพัฒนาการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ผลการศึกษา พบวา
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
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โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.03) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.41 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดงานประเพณีทองถ่ิน เชน  วันสงกรานต  วันลอยกระทง      
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.25) ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใช
เพ่ือสรางรายไดใหแกประชาชน ( x  = 2.79) 

       4) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข ผลการศึกษา พบวาระดับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.03) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รณรงคใหประชาชนใชรถใชถนนอยางปลอดภัย ในชวงเทศกาลปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.21) รองลงมาคือ ใหความสําคัญกับเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ โดยจัดใหมี
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูง ท่ีสุด ( x  = 3.21)  ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด               
คือ ปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่วาง ใหเปนสถานที่ออกกําลังกาย ( x  = 2.76) 

              5) ดานการพัฒนาการเมือง การบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร ผลการศึกษา 
พบวาระดับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ตามความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.07) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47  โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดรับความสะดวกเมื่อมาติดตอราชการที่สํานักงานเทศบาล โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด         
( x  = 3.21) รองลงมาคือ ใหความสําคัญกับเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ โดยจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.21) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ จัดใหมีการจัดตั้งศูนยบริการขอมูล
ขาวสาร ( x  = 2.82) 

              6) ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลการศึกษา พบวา
ระดับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ตามความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.07) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40  โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด จัดใหมีการอบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทําปุยชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 3.20)) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ คือ มีการรณรงคควบคุมปองกันไฟปา          
( x  = 2.92) 
        5.1.4.2 วัตถุประสงคขอที่ 2  เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบัติ จําแนกตามพื้นที่ 
                          ผลการศึกษาพบวา ดังนี้ 
                          1) ผลการเปรียบเทียบ จากการหาคาเฉลี่ย พบวา ในภาพรวม ชุมชนบานดอนทราย 
มีความสําเร็จในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย 3.45  รองลงมา ไดแก ชุมชน
บานดอนสูง คาเฉลี่ย 3.32  ชุมชนบานดอนนางรม คาเฉลี่ย 3.30  และนอยที่สุดชุมชนบานปากคลอง 
คาเฉลี่ย 2.55          

         2) เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F Test  พบวาความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) ไปปฏิบัติ จําแนกตามพื้นที่ มี

ความแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสรุปความแตกตางไดดังนี้ 

          2.1.1) ชุมชนบานปากคลอง   มีความแตกตางกับความคิดเห็นของ ชุมชนวัด
ธงชัยธรรมจักร  ชุมชนบางกลางอาวเหนือ ชุมชนบานกลางอาวใต  ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง  
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ชุมชนบานดอนแหลมใหญ  ชุมชนบานดอนชะมวง  และชุมชนบานทุงเรือยาว  สวนความคิดเห็นของชุมชน
บานปากคลองกับชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง ไมแตกตาง 
            2.2.2) ชุมชนบานดอนนางรม  มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบาน
ปากคลอง ชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง สวนความคิดเห็นของชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบาน
กลางอาวเหนือ ชุมชนบาน กลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอน         
แหลมใหญ ชุมชนบานดอนชะมวง และชุมชนบานทุงเรือยาว ไมแตกตาง 

         2.2.3) ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบาน
ปากคลอง ชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนบาน
กลางอาวเหนือ ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ 
ชุมชนบานดอนชะมวง และชุมชนบานทุงเรอืยาว ไมแตกตาง 
                  2.2.4) ชุมชนบานกลางอาวเหนือ มีความแตกตางกับความคิดเห็นชุมชนบานปาก
คลอง ชุมชนบานดอนทราย และชุมชนวัดดอนยาง สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัด
ธงชัยธรรมจักรชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานกรูด ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ ชุมชน
บานดอนชะมวง และชุมชนบานทุงเรือยาว ไมแตกตาง 
                   2.2.5) ชุมชนบานกลางอาวใต มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบาน
ปากคลอง ชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชน        
วัดธงชัยธรรมจักร  ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอน
แหลมใหญ ชุมชนบานดอนชะมวง และชุมชนบานทุงเรือยาว  ไมแตกตาง 
        2.2.6) ชุมชนบานกรูด  มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบานดอน     
นางรม  ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชน
บานดอนแหลมใหญ และ ชุมชนบานดอนชะมวง สวนความคิดเห็นของชุมชนบานปากคลอง ชุมชนวัด    
ดอนยาง และ ชุมชนบานทุงเรือยาว ไมแตกตาง 
         2.2.7) ชุมชนบานดอนทราย  มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบาน    
ปากคลอง ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานกรูด ชุมชนวัดดอนยาง ชุมชนบานดอนชะมวง และชุมชน
บานทุงเรือยาว สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลาง     
อาวใต ชุมชนบานดอนสูง และชุมชนบานดอนแหลมใหญ  ไมแตกตาง 
        2.2.8) ชุมชนบานดอนสูง  มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบานปาก
คลอง ชุมชนบานกรูด ชุมชนวัดดอนยาง และชุมชนบานทุงเรือยาว  สวนความคิดเห็นของชุมชนบานดอน
นางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย 
ชุมชนบานดอนแหลมใหญ และชุมชนบานดอนชะมวง  ไมแตกตาง 
        2.2.9) ชุมชนวัดดอนยาง  มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบานดอน
นางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวเหนือ  ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย 
ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ ชุมชนบานดอนชะมวง และ ชุมชนบานดอนทุงเรือยาว      
สวนความคิดเห็นของชุมชนบานปากคลอง และชุมชนบานกรูด  ไมแตกตาง 
       2.2.10) ชุมชนบานดอนแหลมใหญ  มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชน
บานปากคลอง ชุมชนบานกรูด และชุมชนวัดดอนยาง สวนความคิดเห็นของ ชุมชนบานดอนนางรม ชุมชน
วัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนทราย ชุมชนบาน    
ดอนสูง ชุมชนบานดอนชะมวง และ ชุมชนบานทุงเรือยาว  ไมแตกตาง 
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         2.2.11) ชุมชนบานดอนชะมวง  มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบาน
ปากคลอง ชุมชนบานกรูด ชุมชนบานดอนทราย และชุมชนวัดดอนยาง  สวนความคิดเห็นของ ชุมชนบาน
ดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานดอนสูง 
ชุมชนบานดอนแหลมใหญและ ชุมชนบานทุงเรอืยาว  ไมแตกตาง 
        2.2.12) ชุมชนบานทุงเรือยาว  มีความแตกตางกับความคิดเห็นของชุมชนบาน
ปากคลอง ชุมชนบานดอนนางรม ชุมชนวัดธงชัยธรรมจักร ชุมชนบานกลางอาวใต ชุมชนบานกรูด  ชุมชน
บานดอนทราย ชุมชนบานดอนสูง ชุมชนวัดดอนยาง ชุมชนบานดอนแหลมใหญ สวนความคิดเห็นของ 
ชุมชนบานกลางอาวเหนือ ชุมชนบานดอนชะมวง ไมแตกตาง 

5.1.4.3 วัตถุประสงคขอที่ 3  เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางสรางเสริม

ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565) ไปปฏิบัติ ของเทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

                        1) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาของความสําเร็จในการนําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ มีท้ังสิ้น 25 ความคดิเห็น โดยดานที่กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็น      

มากที่สุด คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 7 ความคิดเห็น รองลงมาไดแก ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยว  ดานการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมดานสาธารณสุข ดานละ 5 ความคิดเห็น  

              2) ผลการศึกษา ขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ มีทั้งสิ้น 24 ความคิดเห็น โดยดานท่ีประชาชนแสดงความคิดเห็นมากที่สุด 

คือ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 8 ความคิดเห็น รองลงมาไดแก ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการ

ทองเที่ยว จํานวน 5 ความคดิเห็น 

       3) ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

                             3.1 สมมุติฐานที่ 1 ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565) ของ
เทศบาลตําบลบานกรูดไปปฏิบัติ  อยูในระดับมาก 

                        ผลการทดสอบ พบวา ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน             
(2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลบานกรูดไปปฏิบัติ อยูในระดับมาก จึงยอมรับสมมติฐาน 

        3.2 สมมุติฐานที่ 2 ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 12 ชุมชน เก่ียวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565)  ของเทศบาลตําบลบานกรูดไปปฏิบัติ               
ไมแตกตางกัน 
                                  ผลการทดสอบ พบวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในพ้ืนที่ 12 ชุมชน เกี่ยวกับ
ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (2561 – 2565)  ของเทศบาลตําบลบานกรูด ไปปฏิบัติ        
แตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 
5.2 อภิปรายผล 
           5.2.1 จากการวิจัย ผลการศึกษาพบวา ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) ไปปฏิบัติ อยู ในระดับมาก โดยดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไดแก ดานการพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงมาคือดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาดาน
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บุคลากร และดานที่มีคา เฉลี่ยต่ําสุดไดแก ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเ ท่ียว             
ผูวิจัยจะอภิปราย เปนรายดานดังนี้ 
                 5.2.1.1) ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คาเฉลี่ยอยูใน      
ระดับมาก  ซึ่งนาจะเปนเพราะบทบาทหนาที่ของเทศบาลในการประสานและรวมดําเนินการกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของ กรณีที่อาจเกิดผลกระทบตอประชาชนในเขตทองถ่ิน และกรณีการจัดการ
ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางพ้ืนท่ี สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนผูบริหารไดมีการรณรงคการสรางจิตสํานึก   
ใหประชาชนในพ้ืนท่ีรูสึกหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน  โดยสงเสริมใหประชาชนมีความตื่นตัว    
และมีสวนรวมในการดูแลรักษาฟนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานการจัดกิจกรรม       
ตามโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเทศบาลไดบรรจุลงในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
นอกจากนั้นยังไดจัดใหมีการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการทําปุยชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี
อีกดวย 
           ผลการศึกษาพบวานโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาล
ตําบลบานกรูด มีความชัดเจนเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะที่กําหนดวา “สรางจิตสํานึกของประชาชนทุกกลุม  
ใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินบริเวณชายหาดบานกรูด  
สงเสริมการสรางความรวมมือระหวางประชาชน องคกรทองถ่ินใกลเคียง และสวนราชการที่เก่ียวของในการ
แกไขปญหาทรัพยากรสิ่งแวดลอม” งานวิเคราะหนโยบายและแผน (2561, หนา 27)  และไดมีการนํา       
ไปปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  

        เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่ศึกษาพบวา สอดคลองกับที่สมบัติ ธํารงธัญญวงศ (2555, 
หนา 368) อธิบายวาความชัดเจนของนโยบายถือ เปนรากฐานสําคัญสําหรับความมุงหมายของนโยบายทั้งที่
เปนทางการและไมเปนทางการ และนโยบายที่มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน จะสงเสริมใหการนํานโยบายไป
ปฏิบัติมีความสอดประสานกัน และบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งความชัดเจนของวัตถุประสงค
ขึ้นอยูกับการกําหนดผูที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาอยางชัดเจน และมีการกําหนดกลุมเปาหมายที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแกปญหา  นอกจากนั้นยังเปนไปตามที่ วรเดช จันทรศร (2551, หนา 463 - 466)  
สรุปวามีปจจัยหลายประการท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้งปจจัย
ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน (การสื่อสารและกิจกรรม สงเสริมการนํานโยบายปปฏิบัติ) 
และปจจัยดานการประสานงานและความรวมมือของผูปฏิบัตินโยบาย  กับยังสอดคลองกับตัวแบบของ Van 
Meter และ Van Horn, 1975 (อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2551, หนา 217-219)  ไดกําหนดตัวแบบ
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยตัวแบบนี้มุ งอธิบายตัวแปรที่เชื่อมโยงระหวางการนํานโยบายไป
ปฏิบัติกับผลการปฏิบัติงานมีดวยกัน 6 ตัวแปร  โดยตัวแปรท่ี 1 มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย 
(Policy Standard and Objectives) หมายความวานโยบายตองมีวัตถุประสงคที่ เปนรูปธรรมและมี
มาตรฐานที่ชัดเจน ซึ่งทําใหประชาชนไดตระหนักถึงบทบาทและหนาท่ีภารกิจที่ทางเทศบาลจะตอง
ดําเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สงผลใหเกิดการมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคประชาชนใน
การผลักดันแผนงาน โครงการ กิจกรรมดานสาธารณะตาง ๆ ใหเกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากข้ึน 

        เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร สามิบัติ, 

(2560) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบล     

ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ พบวาระดับความคิดเห็นของพนักงานและประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
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ตอประสิทธิผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสูการปฏิบัติขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดเพชรบูรณ 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  

       5.2.1.2 ดานการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ซึ่งนาจะเปนเพราะเทศบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในเวที

ตาง ๆ  เชน การประชุมสภาเทศบาล นอกจากนั้น เมื่อมาติดตอราชการประชาชนยังไดรับการอํานวยความ

สะดวกอยางดียิ่งจากการบริการของเจาหนาที่เทศบาล  และยังสามารถติดตอขอรับบริการสาธารณะของ

เทศบาลโดยผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย 

                  เมื่ อ เทียบ เคี ยง กับวรรณกรรมที่ ศึ กษาพบว า  สอดคลอง กับตั วแบบการ จัดการ 
(Management Model) ของวรเดช จันทรศร, (2556 หนา 130 - 144) ที่อธิบายวา ความสําเร็จของการ
นํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ขึ้นอยูกับสมรรถนะองคการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสวนหนึ่งประกอบดวย
บุคลากร และวัสดุอุปกรณท่ีใช  โดยบุคลการที่อยูในองคการจะตองมีความรูความสามารถทั้งทางดานการ
บริหาร และเทคนิคการจัดการอยางเพียงพอ นอกจากนี้ องคการยังจะตองมีการความพรอมเปนอยางดีทั้ง         
ทางดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่ เคร่ืองมือเครื่องใช   นอกจากน้ันยังเปนไปตามท่ีวรเดช จันทรศร (2556,   
หนา 130 – 144)  อธิบายไวในตัวแบบการพัฒนาองคการ  (Organization Development Model)       
วาการใหประชาชนเขามามีสวนรวม เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีนําไปสูความสําเร็จของการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติ  

        เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณสุภา โพธ์ิยอย 

และ ณัฐกริช เปาอินทร (2555: บทคัดยอ) ซึ่งศึกษาเร่ืองความสําเร็จของการนํานโยบายสภาวัฒนธรรมไป

ปฏิบัติกรณีศึกษาสภาวัฒนธรรมตําบลจังหวัดสมุทรสาคร พบวาความสําเร็จของการนํานโยบายสภา

วัฒนธรรมไปปฏิบัติอยูใน ระดับมาก  

                 5.2.1.3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ําสุด       
ซึ่งนาจะเปนเพราะ ขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของไทย ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
ก็อาจไมพบบทบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ “พัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน” ไวเปนการ
เฉพาะเจาะจง ทําใหพนักงานทองถ่ินไมไดมีแนวคิดเร่ืองการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินอยางเปนระบบ ไมไดมี
การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับฐานเศรษฐกิจและสภาวะทางเศรษฐกิจของทองถ่ินอยางจริงจัง 
ไมไดกําหนดวิสัยทัศนไวลวงหนา วาจะพัฒนาฐานเศรษฐกิจของทองถ่ินใหเจริญเติบโตไปในทิศทางใด หรือ
ตองการใหมีหนวยเศรษฐกิจประเภทใดเกิดข้ึนในทองถ่ิน รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนา
เศรษฐกิจของทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินและพนักงานทองถ่ินซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบดานการพัฒนา
เศรษฐกิจสวนใหญจะมองไปท่ีกิจกรรมยอย ๆ  ซึ่งอยูในเขตอํานาจหนาที่ของทองถ่ินเปนเร่ือง ๆ  ไป  
                  เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมท่ีศึกษาพบวา เปนไปตามที่  Ripley & Franklin, 1984       
(อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช 2547, หนา 156-157 ) อธิบายวาเครื่องชี้วัดหรือแนวทางที่จะวัดความสําเร็จ 
สามารถวัดไดจากระดับของความรวมมือที่ผูนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หากระดับของความรวมมือสูง 
ระดับความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติยอมสูงไปดวย และในทางกลับกันหากระดับความรวมมือมีต่ํา 
 ยอมหมายความวา ระดับของความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูงเพราะหากการปฏิบัติตาม
นโยบายเต็มไปดวยความขัดแยงหรือมี อุปสรรคเกิดข้ึนมาก ระดับของความลมเหลวก็นาจะมีสูงขึ้นเชนกัน
และยังเปนไปตามที่ สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2549, หนา 105 - 110) อธิบายไววา ปญหาดานสมรรถนะของ
หนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ข้ึนอยูกับปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานงบประมาณ  ปจจัยดานวัสดุ
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อุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใช รวมถึงความสามารถในการวัดความกาวหนาหรือผลการปฏิบัติของนโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการ  และยังเปนไปตามที่ วรเดช  จันทรศร (2556, หนา 130 – 144) ซึ่งไดเสนอตวัแบบ
ทางดานการจัดการ (Management Model)  ซึ่งเปนการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเนนใหความ
สนใจไปท่ีสมรรถนะขององคการเพราะเชื่อวาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติยอมข้ึนอยูกับ
องคการที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติวามีความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความ
คาดหวังเพียงใด ในลักษณะนี้โครงการจะประสบผลสําเรจ็ไดจึงจําเปนที่จะตองอาศัยโครงสรางขององคการ
ที่เหมาะสม บุคลากรท่ีอยูในองคการจะตองมีความรูความสามารถท้ังทางดานการบริหาร และเทคนิคการ
จัดการอยางเพียงพอ นอกจากนี้ องคการยังจะตองมีการวางแผนเตรียมการหรือมีความพรอมเปนอยางดี 
ทั้งทางดานวัสดุ อุปกรณ สถานที่ เครื่องมือเคร่ืองใชและงบประมาณ ในการที่จะนํามาพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสงเสริมการทองเที่ยว 
                   เมื่อเทียบเคียงกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริพร  ศรีอํ่าดี, 
(2560,หนา 70-72)  ศึกษาเรื่องการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติของเทศบาลตําบลบางเดื่อ             
ผลการศึกษาพบวา การนําแผนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบางเดื่อไปปฏิบัติ ดานระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ และโครงสรางพ้ืนฐาน ไดเกิดปญหาอุปสรรค และไดใชวิธีการ แกไขปญหาอุปสรรค โดยทาง
เทศบาลจะเรียกผูที่เก่ียวของทุกฝาย มารวมวางระบบแนวทางเพื่อใหเกิดความชัดเจนสมบูรณ  
            5.2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา ชุมชนบานดอน
ทรายมีความสําเร็จในระดับมากที่สุด รองลงมาชุมชนบานดอนสูง และชุมชนบานดอนนางรม  นาจะเปน
เพราะภาวะผูนําของชุมชนทั้ง 3  ซึ่งมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการแกปญหาสาธารณะที่เกิดข้ึนในชุมชน
หรือทองถ่ินของตน โดยการสรางความเขมแข็งในการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหความ
สนใจกับการแกไขปญหาของชุมชนอยางจริงจัง และอาจรวมไปถึงการสรางเครือขายการทํางานโดยอาศัย
จุดแข็งตาง ๆ ของภาคประชาชน ในการชวยเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการปญหาชุมชนรวมทั้งมีกลไกลใน
การปฏิบัติงานและทรัพยากรท่ีมีความพรอมในระดับหนึ่ง ซึ่งผูนําชุมชนมักมองเห็นปญหาที่เกิดข้ึน จึงทําให
เกิดการขับเคลื่อนใหเกิดความรวมมือกับทุกภาคสวนในการแกไขปญหา  
                   เมื่อเทียบเคียงกับวรรณกรรมที่ศึกษา พบวา เปนไปตามที่  วรเดช จันทรศร (2556,        
หนา 135-136) อธิบายไวในตัวแบบการพัฒนาองคการ (Organization Development Model) วา การ
ใชภาวะผูนําที่เหมาะสม ทําใหผูตามหรือผูปฏิบัติตระหนักในความสําคัญของนโยบายและเห็นวาความสําเร็จ
ของนโยบายคือความสําเร็จของผูปฏิบัติและผูมีสวนเก่ียวของทุกคน  นําไปสูความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ  ซึ่งความสําเร็จของบานดอนทราย และบานดอนสูง ยอมบงชี้ไดถึงความสามารถของผูนําหรือ
ความมีภาวะผูนําของผูนําในพ้ืนที่ ที่สามารถนําพาใหการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ประสบความสําเร็จสูงกวา
ชุมชนอื่น ๆ  

        สอดคลองกับที่ปภาวดี มนตรีวัต (2554, หนา 4-10) อธิบายไววา ในการนํานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัตินั้นมีผูที่เก่ียวของหลายฝาย โดยฝายหนึ่งที่สําคัญไดแก เจาหนาที่ของรัฐ และ ผูไดรับผล
จากนโยบายซึ่งคือประชาชนในพ้ืนที่  

       ยิ่งไปกวานั้น  ยังพิจารณาไดวาความสําเร็จในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาของชุมชนบาน    

ดอนทราย  สวนหนึ่งนาจะเปนผลจากลักษณะพื้นที่ของชุมชน ท้ังนี้จากขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบล           

บานกรูดดานจํานวนประชากร ชุมชน (แผนพัฒนาทองถ่ิน 2561 – 2565 เทศบาลตําบลบานกรูด,         

หนา 20 – 28)  พบวาชุมชนบานดอนทราย และชุมชนบานดอนสูง มีลักษณะพื้นที่หรือสภาพแวดลอม      
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ที่คอนขางจะสมบูรณ  ในขณะนี้ชุมชนบานปากคลอง ซึ่งประสบความสําเร็จในการนําแผนไปปฏิบัติดวย

ระดับคาเฉลี่ยต่ําสุด มีลักษณะพ้ืนที่อยูบริเวณแมน้ําและทะเลชายหาดบานกรูด ซึ่งงายตอการไดรับ

ผลกระทบดานตาง ๆ เชน ภัยพิบัติและยังอาจทําใหการบริการสาธารณะที่ไมท่ัวถึง  

               เม่ือเทียบเคียงกับงานวิจัยที่ เก่ียวของ พบวา สอดคลองกับงานวิจัยของ อิทธิชัย  สีสุข 
(2553,หนา 108-109) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการนโยบายเสริมสรางสนัติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ไปปฏิบัติ : ศึกษากรณ ีนํานโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปตตานี พบวา หนึ่งในปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไปปฏิบัติ ไดแก 
ความมีภาวะผูนําของผูนําในพื้นที่ ซึ่งมีหนาที่รบัผิดชอบในการแกปญหาสาธารณะที่เกิดขึ้นในชุมชนทองถ่ิน 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาฯ และนําแผนไปปฏิบัติ ของ เทศบาลตําบลบานกรูดใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
กําหนดใหการจัดทําแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลควรพิจารณาในประเด็น
ตอไปนี้ประกอบดวย 

        5.3.1.1) ควรสงเสรมิและสนับสนุนดานบุคลากร ใหมีจิตบริการสาธารณะ เพ่ือใหการบริการ 
และความชวยเหลือกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดรับผลประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพและการ ใหบริการ
สาธารณะมีคุณภาพตามความตองการของประชาชนอยางตอเน่ือง  

        5.3.1.2) ควรสงเสรมิและสนับสนุนดานการวางแผน/ โครงการ/ กิจกรรม เพ่ือใหการบริหาร 
โครงการ/ กิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนนําเสนอมา ไดรับการตอบสนองและเกิดประโยชนตอทองถ่ิน มากที่สุด 
มุงเนนการใหความรู ความเขาใจในการมีสวนรวม ทุกข้ันตอนการดําเนินงาน รวมถึงให ผูเก่ียวของได
รับทราบการติดตามประเมนิผล  
                  5.3.1.3) ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการมีสวนรวมในการพัฒนา เพ่ือใหการดําเนินงาน       
ทุกขั้นตอนที่มีปญหาไดรับการแกไขและพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น เปนการนําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนดขึ้นใหมี 
ความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและสามารถแกไขความผิดพลาดไดอยางทันทวงที  
           5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  

5.3.2.1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
                            การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ  มีน้ําประปาเพียงพอตอการ

อุปโภคบริโภค ฉะนั้น เทศบาลควรมีการบํารุงดูแลรักษาระบบการผลิตน้ําประปาใหมีมาตรฐานอยูเสมอ

เพ่ือใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และควรมีสํารวจพ้ืนท่ีในการสรางแหลงน้ําประปาเปนของเทศบาล 

เนื่องจากปจจุบัน นํ้าประปาของเทศบาลน้ันมาจากอางเก็บน้ํามรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน               

จ.ประจวบคีรีขันธ หรืออาจจะมีการถายโอนภารกิจไปยังการประปาสวนภูมิภาคใหเปนผูรับผิดชอบ 

                            นอกจากนั้นยังควร ติดตั้งไฟฟาชวงถนนท่ีมีผูอาศัยนอย พ้ืนท่ีเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้นจัดให

มีผูตรวจสอบแหลงน้ําธรรมชาติรองรับการเกิดอุทกภัย จัดทําสนามกีฬาหรือลานกีฬาใหครบทุกชุมชน    

และซอมบํารุงถนนใหมีสภาพดีอยูเสมอ 
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5.3.2.2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเท่ียว 
                            การพัฒนาเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเท่ียว ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การ
ชวยเหลือเกษตรกรเมื่อผลผลิตมีราคาตกต่ํา ฉะนั้น เทศบาลควรสงเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตรเพ่ือ
เปนการสรางรายไดประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงจัดใหมีการอบรมเกษตรในพ้ืนที่โดยนักวิชาการที่มีความรู 
ความเชี่ยวชาญ เพื่อสรางความรูความเขาใจในการกาวสูเกษตร 4.0 ในยุคดิจิตอล  นอกจากนั้นยังควรมี
มาตรการแนวทางชวยเหลือเกษตรกร จัดใหมีชองทางในการเพ่ิมรายได ประสานกับทางจังหวัดฯ           
เพ่ือแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา 

  5.3.2.3 ดานการพัฒนาการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
                            การพัฒนาการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน ดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน ฉะนั้น เทศบาลควรรวบรวมความรู 
ภูมิปญญา นําไปจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือถายทอดและสืบทอด การพัฒนาตอยอดภูมิปญญา
ของชุมชน ปรับปรุงใหเกิดความเขาใจงาน และสามารถนําไปปรับประยุกตใหงานเพ่ือเพิ่มคุณคาหรือเพ่ิม
มูลคาสรางรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนที่  นอกจากนั้นยังควร สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินและ       
จัดกิจรรมใหแกเยาวชนมากขึ้น 

5.3.2.4 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 
                             การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การ

ปรับปรุงบริเวณพื้นที่วาง ใหเปนสถานท่ีออกกําลังกาย เพราะฉะนั้น เทศบาลควรมอบหมายกองชาง

ดําเนินการสํารวจพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตําบลบานกรูด เพื่อนํามาประกอบเปนขอมูลในการปรับปรุง

แผนพัฒนาทองถ่ินผานการประชาคมประชาชนในพ้ืนที่  นอกจากนั้นยังควร จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับยา

เสพติดใหมากขึ้น และควรเพ่ิมชองทางการรณรงคใชรถใชถนนชวงเทศกาล 

        5.3.2.5 ดานการพัฒนาการเมือง การบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร 
                            การพัฒนาการเมือง การบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด

คือ การจัดใหมีการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร ฉะนั้น เทศบาลควรจัดใหมีบุคลากรโดยเฉพาะเพ่ือทํา

หนาที่ประสานงาน บริการขอมูลขาวสารแกประชาชนและนักทองเท่ียว 

        5.3.2.6 ดานการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                            การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

การรณรงคควบคุมปองกันไฟปา ฉะนั้น เทศบาลควรจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ

สรางความตระหนักใหแกเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบ และเปนแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ นอกจากนั้น 

ควรใหมีกิจกรรมรณรงคปองกันไฟปา เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนในพื้นที่และสรางความรับรูและเห็น

ถึงภัยจากการเผาปา  นอกจากยังควรควรจัดประชุมหมูบานใหความรูการคัดแยะขยะใหมากขึ้น สงเสริมให

ประชาชนมีจิตสํานึกชวยกันดูแลบริเวณชายหาด และควรปรับปรงุสวนสาธารณะใหมีสภาพแวดลอมที่รมรื่น 

สวยงาม เหมาะแกการพักผอน และออกกําลังกาย รวมถึงสามารถใชเปนพ้ืนที่ในการดําเนินการจัดทํา

กิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 

           5.3.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

                   ควรทําการศึกษาวิ จัยในเชิงคุณภาพในดานปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ 

ประชาชนในยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึก เพ่ือใหไดคําตอบเพ่ิมเติม 
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กรงุเทพมหานคร. สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร. (ม.ป.ท). 
บุญชม ศรีสะอาด. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร.กรุงเทพฯ:สุริวิยาสนาสน 
ปภาวดี มนตรีวัต. (2554). ความหมายและความสําคัญของการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ในเอกสาร 
          การสอนชุดวิชานโยบาย แผน และโครงการทองถ่ิน หนวยที่ 1 – 7 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. 
          นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
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การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือและผลการทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

เรื่อง ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 

กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
คําชี้แจง : แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค  

                  (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยไดกําหนดเกณฑในการพจิารณา 

   +1  =  แนใจวาคําถามมีความเหมาะสม 
 0 =  ไมแนใจวาขอคําถามมีความเหมาะสมหรือไม 
-1 = แนใจวาคําถามไมมีความเหมาะสม 

โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับความคดิเห็นของทานวาขอความมีความสอดคลอง 
หรือถูกตองเพียงใด 

ขอ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอ
แนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไมแนใจ 
0 

ไมเหมาะสม
-1 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1 ความสะดวกในการใชเสนทางคมนาคม/ 

สัญจรทางเดิน ทางเทา  
    

1.2 การปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน     
1.3 มีการตดิต้ังไฟฟาสาธารณะสองสวางอยางทั่วถึง      

1.4 ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน     

1.5 ไดรบัการบริการชวยเหลือจากเทศบาลทันที 
เม่ือแจงเหตุขัดของดานไฟฟา  

    

1.6 ไดรบัการบริการชวยเหลือจากเทศบาลทันที 
เม่ือแจงเหตุขัดของดานประปา 

    

1.7 ไดรับการบริการชวยเหลือจากเทศบาลทันที 
เม่ือเกิดความไมสะดวกในการใชรถใชถนน  

    

1.8 มีน้ําประปาเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค      
1.9 มีการขุดลอกคลองในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือปองกัน 

การเกิดอุทกภัยในชวงฤดูนํ้าหลาก 
    

2. การพัฒนาดานเศรษฐกจิ และสงเสริมการทองเท่ียว 
2.1 มีการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพ เชน การถัก 

กระเปา, การตกแตงรองเทาแตะ,การผูกผา เปนตน 
    

2.2 รายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากนักทองเท่ียวที่เขามา 
บานกรูดในชวงการจัดงานประเพณีหรือจาก 
เทศกาลตาง ๆ 

    

2.3 มีการประชาสัมพันธขาวสาร สถานการณตาง ๆ 
อยางรวดเร็วและเขาถึงพื้นที่ในแตละชุมชน 
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ขอ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

ขอเสนอ
แนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไมแนใจ 
0 

ไมเหมาะสม
-1 

2.4 มีการปรับปรุงดูแลรักษาบริเวณพื้นท่ีชายหาด 
บานกรูดอยางตอเนื่อง 

    

2.5 มีการจัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยวที่พรอมให 
บรกิาร 

    

2.6 ชวยเหลือเกษตรกรเม่ือผลผลิตมีราคาตกต่ํา     

      3. การพัฒนาดานการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
3.1 สงเสรมิ / สนับสนุน ใหเด็กเล็กไดเขารับการศึกษา

ในชวงกอนวัยเรยีนหรือปฐมวัย 
    

3.2 ปลูกฝงใหเยาวชนในชุมชนเพ่ิมพูนความรู      
3.3 จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมดานการกีฬาทั้ง 

ประเภทกีฬาพ้ืนบาน และประเภทกีฬาสากล 
    

3.4 สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในการ 
จัดงานประเพณทีองถ่ิน เชน วันสงกรานต 
วันลอยกระทง ประเพณีหลอเทียนเขาพรรษา 

    

3.5 สงเสรมิการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใช 
เพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน 

    

     4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 
4.1 ใหความสําคัญกับเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

โดยจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเน่ือง 
    

4.2 ปรับปรุงบริเวณพ้ืนที่วางใหเปนสถานที่ 
ออกกําลังกาย 

    

4.3 ประชาชนไดรับการแจกจายสิ่งของท่ีจําเปน 
ตอการดํารงชีวิตอยางเพียงพอเมื่อเกิด 
สาธารณภัย 

    

4.4 รณรงคใหประชาชนใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในชวง
เทศกาลปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต 

    

4.5 จัดใหมีการบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ 
สุนัขบาใหทุกชุมชน 

    

4.6 จัดอบรมใหความรูแกตัวแทนของชุมชนดาน
สุขอนามัย เชน การปองกันโรคไขหวัดใหญ , 
โรคไขเลือดออก, โรคมือเทาปากเปอย เปนตน 

    

4.7 จัดกิจกรรมตอตานและลดการแพรระบาด 
ของยาเสพติด 
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ลงชื่อ............................................................. 

  (...........................................................) 
ตําแหนง....................................................... 

ผูประเมิน 

ขอ รายการพิจารณา 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 

ขอเสนอ
แนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไมแนใจ 
0 

ไมเหมาะสม 
-1 

     5. พฒันาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร     

5.1 สงเสรมิการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในเวที 
ตาง ๆ เชน การประชุมสภาเทศบาล หรือการ
ประชาคมชุมชน 

    

5.2 จัดใหมีการจัดตั้งศูนยบรกิารขอมูลขาวสาร     

5.3 มีการสงเสริมและเปดโอกาสในการตอบ
แบบสอบถาม ปญหาขอสงสยัจากชองทาง 
โซเชียลมีเดีย เชน เพจเฟสบุคของเทศบาล, 
แอปพลิเคชั่นไลน เปนตน  

    

5.4 มีการสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมดานการเมืองมากขึ้น  

    

5.5 ไดรับความสะดวกเมื่อมาติดตอราชการ 
ที่สํานักงานเทศบาล 

    

5.6 สามารถติดตอขอรบับริการสาธารณะของเทศบาล
โดยผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน  
เพจเฟคบุคของเทศบาล, แอปพลิเคชั่นไลน 

    

6   การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
6.1 มีการจัดการดานการกําจัดขยะอยางตอเนื่อง     

6.2 มีการจัดการดานน้ําเสียอยางตอเนื่อง     

6.3 จัดใหมีการอบรมใหความรูแกประชาชน 
เก่ียวกับการ ทําปุยชีวภาพทดแทนการ 
ใชสารเคมี 

    

6.4 มีการรณรงคควบคุมปองกันไฟปา     

6.5 สงเสรมิใหประชาชนเกิดจิตสํานึกหวงแหน 
ทองถ่ิน ชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

    

6.6 สงเสรมิการมีสวนรวมในการรักษาดูแล 
ชายหาดบานกรูด  

    

6.7 มีการปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นที่เทศบาล     
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สรุปผลความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา คาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

เรื่อง ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

ขอที่ 

ผูเช่ียวชาญ ผลรวม

คะแนน 

การหาคา 

IOC 
IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนท่ี 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

2 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

3 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

4 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

5 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

6 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

7 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

8 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

9 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

10 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

11 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

12 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

13 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

14 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

15 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

16 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

17 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

18 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

19 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 
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ขอที่ 

ผูเช่ียวชาญ ผลรวม

คะแนน 

การหาคา 

IOC 
IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนท่ี 2 คนที่ 3 

20 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

21 1 1 1 2 3/3 1 ใชได 

22 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

23 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

24 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

25 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

26 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

27 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

28 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

29 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

30 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

31 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

32 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

33 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

34 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

35 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

36 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

37 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

38 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

39 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

40 1 1 1 3 3/3 1 ใชได 

 

 
คา IOC ของแบบสอบถาม = 0.99 ถือวาเหมาะสม 
หมายเหตุ : คา IOC ท่ีเหมาะสม = 0.5 ข้ึนไป 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือและวุฒิการศึกษาผูเช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

1. นายชุมพล  คีรนีิล                     ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
 เทศบาลตําบลทบัสะแก 

       (รปม.) สถาบันพัฒนบัณฑิต (นิดา)   
2. นายไพรสน  อุทธบูรณ         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ      

 รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
            เทศบาลตําบลบานกรูด  

       (รปม.) มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
3. นายปกรณ  เจริญเชื้อ          หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลไชยราช 

                                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอรเจีย สหรัฐอเมริกา 
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ภาคผนวก ค 

หนงัสือขอความอนุเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

        แบบสอบถามการวิจัย 
 

เร่ือง  ความสําเร็จในการนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

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

 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 สวน คือ  

สวนท่ี 1   แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

                    สวนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนแตละชุมชนที่มีตอความสําเร็จ
ในการนําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ไปปฏิบัติ  ของเทศบาลตํ าบลบ านกรูด                    
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยแบงออกเปน 6 ดาน คือ  

   1)  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2)  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 

    3)  การพัฒนาดานการศกึษา และสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
    4)  การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต และสังคมดานสาธารณสุข 
    5)  การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาดานบุคลากร 
    6)  การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

          สวนท่ี 3  ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา ปรบัปรงุในการดาํเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรขีันธ  

ผู วิจัยขอขอบพระคุณทุกทาน ที่กรุณาใหความรวมมือและใหขอมูลที่เปนประโยชน         
ซึ่งขอมูลที่ไดสามารถนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่นหรือสวนราชการที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสําเร็จตอไป ซึ่งจะไมมีผลตอทานผูใหขอมูลแตอยางใด
ทั้งสิ้น 

 
              นางสาวเรวดี  วัฒนะ 

        นักศึกษาปริญญาโท   
          หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
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สวนท่ี 1 :  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง    โปรดใสเคร่ืองหมาย ลงในชอง [  ] ใหตรงหรือใกลเคยีงกับสภาพความเปนจริงของทาน 
มากที่สุด  
 

1. เพศ   [    ] ชาย        [    ] หญิง  

2. อายุ   [    ] 20 – 30 ป  [    ]  31 – 40 ป  [    ]  41 – 50 ป  [    ]  51 – 60 ป  [    ] 60 ปขึ้นไป  

     3. ระดับศึกษา     [    ] ประถมศึกษา      [    ]  มัธยมศึกษา/ปวช.    [    ]  อนุปริญญา/ปวส. 

                           [    ] ปริญญาตรี         [    ]  สูงกวาปริญญาตรี  

     4. อาชีพ            [    ] เกษตรกร     [    ]  ประมง     [    ] ธุรกิจโรงแรม/บานพัก/รีสอรท   
       [    ] รับจางท่ัวไป     [    ]  แมบาน 

สวนท่ี 2 :  การแสดงความคิดเห็นที่มีตอความสําเร็จในการนําแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   
              ไปปฏิบัติ ในเทศบาลตําบลบานกรูด  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นแตละหัวขอ ที่ตรงตามความเปนจริงมากที่สุด 
              เพียง 1 ขอ โดยใชเกณฑคะแนน ดังน้ี 
  4 หมายถึง  มากที่สุด 
  3 หมายถึง  มาก 
  2 หมายถึง  นอย 
  1 หมายถึง  นอยที่สุด 

ขอ รายการประเมิน 
มากท่ีสุด 

(4) 
มาก 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 
ความสะดวกในการใชเสนทางคมนาคม/ สัญจร 
ทางเดิน ทางเทา      

1.2 การปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน     

1.3 มีการติดตั้งไฟฟาสาธารณะสองสวางอยางทั่วถึง      

1.4 ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน     

1.5 
ไดรบัการบริการชวยเหลือจากเทศบาลทันที  
เมื่อแจงเหตุขัดของดานไฟฟา      

1.6 
ไดรบัการบริการชวยเหลือจากเทศบาลทันที  
เมื่อแจงเหตุขัดของดานประปา     

1.7 
ไดรบัการบริการชวยเหลือจากเทศบาลทันที  
เมื่อเกิดความไมสะดวกในการใชรถใชถนน      

1.8 มีน้ําประปาเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค      

1.9 
มีการขุดลอกคลองในเขตพ้ืนที่เพื่อปองกันการ 
เกิดอุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก     

116 



 

ขอ รายการประเมิน 
มากท่ีสุด 

(4) 
มาก 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเที่ยว 

2.1 
มีการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาอาชีพ เชน การถัก
กระเปาการตกแตงรองเทาแตะ การผูกผาเปนตน     

2.2 
รายไดครัวเรือนเพ่ิมข้ึน จากนักทองเที่ยวที่เขามา
บานกรูดในชวงการจัดงานประเพณีหรือจาก
เทศกาลตาง ๆ 

    

2.3 
มีการประชาสัมพันธขาวสาร สถานการณตาง ๆ          
อยางรวดเร็วและเขาถึงพ้ืนที่ในแตละชุมชน     

2.4 
มีการปรับปรุงดูแลรักษาบริเวณพ้ืนที่ชายหาด 
บานกรูดอยางตอเนื่อง     

2.5 มีการจัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยวที่พรอม
ใหบริการ 

    

2.6 ชวยเหลือเกษตรกรเม่ือผลผลิตมีราคาตกต่ํา     

3. การพัฒนาดานการศึกษาและสงเสริมศลิปวัฒนธรรมทองถิ่น 

3.1 
สงเสริม / สนับสนุน ใหเด็กเล็กไดเขารับการ 
ศึกษาในชวงกอนวัยเรียนหรอืปฐมวัย     

3.2 ปลูกฝงใหเยาวชนในชุมชนเพ่ิมพูนความรู      

3.3 
จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมดานการกีฬา  
ท้ังประเภทกีฬาพื้นบาน และประเภทกีฬาสากล     

3.4 
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ 
จัดงานประเพณีทองถ่ิน เชน วันสงกรานต  
วันลอยกระทง ประเพณีหลอเทียนเขาพรรษา 

    

3.5 สงเสริมการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชเพื่อสราง
รายไดใหแกประชาชน 

    

4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 
4.1 ใหความสําคัญกับเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ  

โดยจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
    

4.2 ปรับปรุงบริเวณพื้นที่วางใหเปนสถานท่ี 
ออกกําลังกาย 

    

4.3 
ประชาชนไดรับการแจกจายสิ่งของที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตอยางเพียงพอเมื่อเกิดสาธารณภัย     
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ขอ รายการประเมิน 
มากท่ีสุด 

(4) 
มาก 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

4. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 

4.4 
รณรงคใหประชาชนใชรถใชถนนอยางปลอดภัย 
ในชวงเทศกาลปใหม และชวงเทศกาลสงกรานต     

4.5 จัดใหมีการบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข 
บาใหทุกชุมชน 

    

4.6 
จัดอบรมใหความรูแกตัวแทนของชุมชนดาน
สุขอนามัยเชน การปองกันโรคไขหวัดใหญ , 
โรคไขเลือดออก, โรคมือเทาปากเปอย เปนตน 

    

4.7 จัดกิจกรรมตอตานและลดการแพรระบาด 
ของยาเสพติด 

    

5. การพัฒนาดานการเมือง การบริหารและการพัฒนาดานบุคลากร     

5.1 
สงเสริมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นใน 
เวทีตาง ๆ เชน การประชุมสภาเทศบาล  
หรือการประชาคมชุมชน 

    

5.2 จัดใหมีการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลขาวสาร     

5.3 มีการสงเสรมิและเปดโอกาสในการตอบ
แบบสอบถาม ปญหาขอสงสัยจากชองทาง 
โซเชียลมีเดยี เชน เพจเฟสบุคของเทศบาล, 
แอปพลิเคชั่นไลน เปนตน  

    

5.4 
มีการสงเสรมิและเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมดานการเมืองมากขึ้น      

5.5 
ไดรบัความสะดวกเม่ือมาติดตอราชการ 
ท่ีสํานักงานเทศบาล     

5.6 สามารถติดตอขอรับบริการสาธารณะของ 
เทศบาลโดยผานชองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เชน เพจเฟคบุคของเทศบาล, แอปพลิเคชั่นไลน 

    

6. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

6.1 มีการจัดการดานการกําจัดขยะอยางตอเนื่อง     

6.2 มีการจัดการดานน้ําเสียอยางตอเน่ือง     

6.3 จัดใหมีการอบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ
การทําปุยชีวภาพทดแทนการใชสารเคมี 
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ขอ รายการประเมิน 
มากท่ีสุด 

(4) 
มาก 
(3) 

นอย 
(2) 

นอยที่สุด 
(1) 

6. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

6.4 มีการรณรงคควบคุมปองกันไฟปา     

6.5 สงเสริมใหประชาชนเกิดจิตสํานึกหวงแหน 
ทองถ่ินชวยกันอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

    

6.6 สงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาดูแลชาย 
หาดบานกรูด  

    

6.7 มีการปรบัปรุงภูมิทัศนในเขตพ้ืนที่เทศบาล     
 

สวนท่ี 3   ปญหาและขอเสนอแนะ 

   3.1 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

   3.2 ขอเสนอแนะดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 3.3 ปญหาดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสรมิการทองเที่ยว 

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

  3.4 ขอเสนอแนะดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสงเสริมการทองเท่ียว 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

3.5 ปญหาดานการศึกษาและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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3.6 ขอเสนอแนะดานการศกึษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

3.7  ปญหาดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

3.8  ขอเสนอแนะดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคมดานสาธารณสุข 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

3.9  ปญหาดานการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร  และการพัฒนาดานบุคลากร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

3.10  ขอเสนแนะดานการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร  และการพัฒนาดานบุคลากร 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

3.11  ปญหาดานการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

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

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

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

3.12  ขอเสนอแนะดานการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

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

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

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

 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง 
ที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ชื่อ – สกุล    นางสาวเรวดี  วัฒนะ  
วัน เดือน ปเกิด    1 เมษายน 2522  
สถานท่ีเกิด    กรุงเทพมหานคร  

ที่อยูปจจุบัน    เลขที่ 111/15 หมู 6 ตําบลกําเนิดนพคุณ  อําเภอบางสะพาน  
    จังหวัดประจวบคีรขีันธ 77140  
สถานท่ีทํางาน    สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลบานกรูด ตําบลธงชัย 

    อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77190  

ประวัติการศึกษา    
      พ.ศ. 2545   ปรญิญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย 

          สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ประสบการณการทํางาน 
      พ.ศ. 2542 – 2548  เจาหนาที่งานวัดผลและหลักสูตรการสอน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร  
    วิทยาเขต 2 จังหวัดชุมพร 
 พ.ศ. 2548 – 2549 เจาหนาที่ธุรการวิชาการ ฝายการพยาบาล งานวิชาการพยาบาล 

สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร    
พ.ศ. 2550 – 2551  พนักงานฝายบุคคล (งานฝกอบรม) บริษัทเหล็กแผนรีดเย็นไทย จํากัด 

(มหาชน) ตําบลแมรําพึง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
 พ.ศ. 2551 – 2560  เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 
              จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบลประจวบคีรีขันธ อําเภอเมือง  
     จังหวัดประจวบคีรขีันธ   
 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสํานักปลัดเทศบาล  
     สํานักงานเทศบาลตําบลบานกรูด ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน 
        จังหวัดประจวบคีรีขันธ   
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