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-ก- 
คํานํา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550  กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามนโนบายด้าน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย  การ 
ตัดสินใจทางการเมือง  การวงแผนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังการจัดทําการบริการสาธารณะ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรของรัฐรูปแบบหน่ึงมีหน้าที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน  ดังน้ัน  เพ่ือให้มีข้อมูลความต้องการของประชาชนในการพัฒนาและรับทราบสภาพ
ปัญหาของประชาชน  จึงได้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นเพ่ือนําไปเป็นข้อมูลใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารสรุปผลการสํารวจความ 
คิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฉบับน้ี  จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจและนําไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

บทที่  1 

บทนํา 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.  2542  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริกรสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2546  ข้อ 2 (1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการ
จัดทําแผนจังหวัด  โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการใช้
จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีความสมดุลและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง
การเมือง  การวางแผนเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่ต้องดูแล 
ทั้งจังหวัด  รวมทั้งให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  มีบทบาทและอํานาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น  ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคมและด้านการวางแผนฯ ต่างๆ เพ่ือ
นําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้จัด
โครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง  

 3.  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
           1.  ทําให้ทราบความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น   ว่าต้องการจะพัฒนาสิ่งใด 
        2. นําผลจากการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ  เป็นข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ให้
ส่วนราชการ  ภาคเอกชน  บุคคลทั่วไปได้ทราบ 

4.  ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
        1. ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  จํานวน  26  อําเภอ 
         2. ในเชิงระยะเวลา  คือ  ทําการติดตามและประเมินโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2555   ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - 
กันยายน  2555   
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 
 
5.  ระเบียบการติดตามและประเมินผล 

1.  ใช้ระเบียบการติดตาม ด้วยวิธีเชิงปริมาณ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับความต้องการและปัญหาของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นในการประเมิน 
        2.  ระเบียบสถิติที่ใช้ในการประเมิน ใช้เกณฑ์ความถี่ของคะแนน และจํานวนร้อยละในการเปรียบเทียบ 
โดยใช้โปรแกรมประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

6.  นิยามศพัท์เฉพาะ 
   1.  ประชากร  หมายถึง  ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  รวม 26  อําเภอ 
 2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาล    
กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการศึกษานี้ หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
     3. ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจ ตามทัศนคติ   ความคิดเห็น  ความรู้สึกนึกคิดของ
ประชากรที่ได้จากแบบสอบถามท่ีทําการประเมนิผลน้ี  

 4. การพัฒนา หมายถึง  มีความเจริญ มีการเติบโต ความก้าวหน้า ความรุ่งเรือง มีการเปลี่ยนแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น 
 5.  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การมสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ต้ังแต่การเสนอโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ  การแสดงความคิดเห็น, การติดตามและ
ประเมินผล 
  6. ความคิดเห็น  หมายถึง ความรู้สึก  นึกคิด ที่แสดงออกมาในรูปแบบของปัญหาความต้องการและอ่ืนๆ    

 7.  ปัญหา  หมายถึง  สภาพที่เป็นจริงที่มีผลกระทบ เป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดขอนแก่น   

7.  ความต้องการ  หมายถึง สิ่งที่อยากได้ อยากพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

บทที่  2  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

การติดตามและประเมินผลโครงการสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ในยุคของการเปลี่ยนแปลงจากประชาธิปไตยแบบตัวแทน  เป็น
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ที่กล่าวถงึกระบวนการมีส่วนร่วมที่อยู่ในหลายๆ
มาตรา  จําเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ของการทํางาน  จากเดิมทีผู่้มีอํานาจจะโดยการแต่งต้ังหรือได้รับ
ฉันทานุมัติจากประชาชนให้ไปทําการบริหาร  ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศหรือในองค์กรต่างๆ   การ 
พัฒนาท้องถิ่น  หรือพัฒนาประเทศ  จึงจําเป็นจะต้องเข้าใจหลักของการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 

แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ประวัติและความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้ังขึ้นเป็นคร้ังแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบ เทศบาล พุทธศักราช 2476 
พระราชบัญญัติน้ีมี 2 ส่วน คือ ส่วนที ่1 ว่าด้วยเร่ืองเทศบาล และส่วนที ่2 ว่าด้วยเรื่องสภาจังหวัด การจัดต้ังสภา
จังหวัดในครั้งแรกน้ีได้กําหนดให้ประชาชนเลือกต้ังผู้แทนของตน เข้ามาเป็นสมาชิกโดยให้สมาชิกสภาจังหวัดมีหน้าที่
เป็นที่ปรึกษาผูว่้าราชการ จังหวัดต่อมา ปี พ.ศ.2481รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 เพ่ือแยก
กฎหมายที่เก่ียวกับสภาจังหวัดโดยเฉพาะ โดยแยกออกมาต่างหากจากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2498 จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายขึ้นมาใหม ่คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2498 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร และกําหนดให้สภา
จังหวัดซึ่งประชาชนเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัดเข้ามาปฏิบัติ หน้าที่ในสภาจังหวัดเป็นสภานิติบัญญัติ มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน    ของ ฝ่ายบริหาร และนอกจากน้ันยังมีอํานาจหน้าที่สอบถามการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส่วนภูมิภาค ในจงัหวัดด้วย บทบาทหน้าที่ที่สาํคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดคือการพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อมา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการแก้ไขปรับปรุง บทบาท อํานาจหน้าที่และโครงสรา้งการ
บริหารงานใหม่จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้น ใหม่คือพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และในปี พ.ศ. 2542 ก็มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกคร้ังจนถึง ปัจจุบัน  
 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังน้ีคือ  

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ มาจากการเลอืกต้ังในท้องถิ่น เรียกว่า “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด”จากทุกอําเภอรวมกันทําหน้าที่ในสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือการออกข้อบัญญัติงบประมาณ การ
กําหนดนโยบาย การอนุมัติจัดทําแผนพัฒนาการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไป ตามมติของสภา 
สําหรับจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด จะมีได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจํานวนประชากร ตาม
ทะเบียนราษฎร์ปีสุดท้ายที่มกีารเลือกต้ัง คือ ในจังหวัดที่มีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน มไีด้ 24 คน มีราษฎรต้ังแต่ห้า
แสนคนไม่เกินหน่ึงล้านคน มีได้ 30 คน มีราษฎรต้ังแต่หน่ึงล้านคนไม่เกินหน่ึงล้านห้าแสนคน มีได้ 36 คนมีราษฎร
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ต้ังแต่หน่ึงล้านห้าแสนคนไม่เกินสองล้านคน มีได้ 42 คน และมีราษฎรต้ังแต่สองล้านคนขึ้นไป มีได้ 48 คน ซึ่ง
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 9 โดยจะอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี  

2. ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ  
ประชาชน ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2546 (เดิมมาจากการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน ) และให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งต้ัง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ขึ้นเป็นคณะผูบ้ริหารสําหรับจํานวนที่จะแต่งต้ังได้น้ันให้ถือจํานวนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์ 
คือ จังหวัดใดที่มีสมาชิกย่ีสบิสี่คนหรือ สามสิบคน แต่งต้ังได้ 2 คนจังหวัดใดที่มีสมาชิกสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน 
แต่งต้ังได้ 3 คน และจังหวัดใดที่มีสมาชิกสีส่ิบแปดคน แต่งต้ังได้ 4 คนตามลําดับ ซึ่งได้กําหนดไว้ตาม 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ทั้งน้ี มีหน้าที่ในการบริหารงานตามภารกิจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาล เพ่ือความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และประโยชน์
ของประชาชนโดยส่วนรวม  

 
 

 
โครงสร้างและอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   
                                              
 
                                      

 
           

 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา  อบจ. 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. รองนายก  อบจ. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองพัสดุ
และ

ทรัพย์สิน 

กอง
การศึกษา 

กอง
คลัง 

กอง
กิจการ
ขนส่ง 

กองแผนและ
งบประมาณ 

กอง
กิจการ
สภา 

สํานัก
ปลัด 

สมาชิกสภา  อบจ. 

รองประธาน  สภา  อบจ. 

ประธานสภา  อบจ. 

กอง 
ช่าง 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ณ  วันที่ 30  กันยายน  2555  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  มขี้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนขอนแก่น และอัตรากําลังขององค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น จํานวน 853  คน  แยกเป็น
ข้าราชการ  706  คน  ลูกจา้งประจํา  57  คน  พนักงานจ้างผู้เช่ียวชาญ  3  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
73  คน  และพนักงานจ้างทั่วไป 14  คน 

 
ตารางแสดงอัตรากําลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
ข้อมูล ณ วันที ่1 กันยายน  2555 

ที่ ส่วนราชการ 

จํานวนอัตรากําลัง 
ข้าราช 
การ 

ลูกจ้าง
ประจํา

พนักงา
นจ้าง
ผู้เชีย่ว
ชาญ 

พนักงา
นจ้าง
ตาม
ภารกิจ

พนักงา
นจ้าง
ทั่วไป 

1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 32 10 - 16 6 
2 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 11 - - 2 - 
3 กองแผนและงบประมาณ 21 - 1 3 - 
4 กองคลัง 24 1 - 1 2 
5 กองช่าง 59 18 - 7 6 
6 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 - 1 - - 
7 กองกิจการขนส่ง 10 1 - 21 - 
8 กองพัสดุและทรัพย์สิน 15 - - 2 - 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน 1 - - - - 
9 กองการเจ้าหน้าที่ 11 - 1 2 - 
10 โรงเรียน 19  โรง 504 27 - 19 - 
 รวม 706 57 3 73 14 

ที่มา :   กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กรอบนโยบายของพระราชบัญญัติที่เก่ียวขอ้งกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่2)พ.ศ. 2542 บทบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ  

ม.45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ดังต่อไปนี้  

1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
2) จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม 

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  
3) สนับสนุนสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
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4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตําบลและราชการสว่นท้องถิ่นอ่ืน  
6) อํานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498  

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล  
7) คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8) ทวิ บํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
9) จัดทํากิจการใด ๆ อันเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดและกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่น อ่ืนร่วมกันดําเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

10) จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบ ให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งน้ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

พระราชบญัญติักําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  
พ.ศ. 2542 บทบัญญัติทีเ่ก่ียวข้องกับอํานาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีดังนี ้ 

ม.17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจและหน้าทีใ่นการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังน้ี  

1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่ 
คณะรัฐมนตรีกําหนด  

2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น  
3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
5)การคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6) การจัดการศึกษา  
7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรภีาพของประชาชน  
8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น  
9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
10) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม  
11) การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม  
12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า  
14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล 

อ่ืน หรือจากสหการ  
16) การสร้างและบํารุงรักษาทางบกและทางนํ้าที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
17) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง  
18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
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19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุ  
21) การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร  
22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
23) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด  
24) จัดทํากิจกรรมใดอันเป็นอํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นอ่ืนที่  

อยู่ ในเขตและ กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดําเนินการ หรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทํา ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา ท้องถิ่น  
26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอ่ืน  
27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
28) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้เป็นอํานาจ 

และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
29)กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  

จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารสว่นจังหวัด เป็นองค์กรปกครองที่ใหญ ่ที่ต้องดูแลและพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 
จังหวัดในทุก ๆ ด้าน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่บัญญัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์สุขของ ประชาชน อันจะทําให้
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ครอบคลมุและทั่วถึงมากย่ิงขึ้น  

รายได้ขององค์การบริหารสว่นจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายได้จากประเภทต่าง ๆ ดังน้ี  

1) หมวดภาษีอากร  
(1) ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่  
ก. นํ้ามันเบนซนิและนํ้ามันทีค่ล้ายกัน นํ้ามนัดีเซล และน้าํมันที่คล้ายกับก๊าชปิโตรเลียม ซึ่งองค์การ 

บริหารสว่นจังหวัดมีอํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บได้ไม่เกินลิตร ละสิบสตางค์  
ข. อากรยาสูบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอํานาจออกข้อบัญญัติเรยีกเก็บได้ในอัตรามวนละ 

สิบสตางค์  
ค. ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี 

อํานาจออกข้อบัญญัติเรียกเกบ็ได้  
(2) ท้องถิ่นมอบให้รัฐจัดเก็บ ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพ่ิม(ในสว่นที่เป็นของท้องถิ่น)  

ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  
(3) รัฐจัดเก็บแล้วมอบให้ทั้งจาํนวน ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน  

2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  
4) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
5) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีกฎหมายบัญญติัไว้  



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

6) ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดแล้วส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยละห้าของภาษีที่ จัดเก็บได้  

7) เงินอุดหนุน ซึ่งรัฐบาลต้องจัดสรรใหใ้นทกุปีงบประมาณ  

 

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายจ่ายได้แยกเป็นหมวดรายจ่าย ดังน้ี  

1) หมวดเงินเดือน  
2) หมวดค่าจ้างประจํา  
3) หมวดค่าตอบแทน  
4) หมวดค่าใช้สอย  
5) หมวดค่าวัสดุ  
6) หมวดค่าสาธารณูปโภค  
7) หมวดเงินอุดหนุน  
8) หมวดค่าครุภัณฑ์  
9) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
10) หมวดรายจ่ายอ่ืนตามที่มีข้อผูกพัน หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ใหม่ เป็นท้องถิน่ขนาดใหญ่เต็มรูปแบบ มีงบประมาณ รายได้เป็นของตนเอง ผู้บริหารมาจากการเลือกต้ัง ข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการองค์การบริหารสว่นจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการลงทุน คุ้มครองดูแลและ
บํารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสังคมที่ดี รู้จักการมีส่วน
ร่วมและเสียสละต่อส่วนรวม ตลอดจนมีจิตสํานึกต่อคุณประโยชน์ของประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแนวคิด เพ่ือนําไปเป็นกรอบในกระบวนการวิจัย  

แนวความคิดเก่ียวกับการพฒันา 
 ความหมาย ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของคําว่า “พัฒนา” ดังน้ี  
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2538 ได้ให้ความหมายของคําว่า พัฒนา ว่า ทําให้เจริญ คือ 
ทําให้เติบโตได้ งอกงาม ทําให้งอกงามและมากขึ้น 
 ปกรณ์  ปรียากร (2538) อธิบายว่า การพัฒนา แปลว่า การเปล่ียนแปลงทีละเล็กทีละน้อย โดยผ่าน
ลําดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิม 
 ส่วนสนธยา  พลศรี (2547) ให้ความหมายของการพัฒนาว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้เกิด
คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2539) ได้สรุปความคิดของนักพัฒนาว่า การพัฒนา หมายถึง                   การ
เปลี่ยนแปลงตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีการกําหนดทิศทาง น่ันคือ การพัฒนามิได้เป็นเรื่องธรรมชาติ หากเป็น
ความพยายามของมนุษย์ พยายามจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน โดยกําหนดทิศทางหรือรายละเอียดไว้ล่างหน้า
ว่าจะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ช้าเร็วอย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนา ผู้ได้รับการพัฒนา ดังน้ัน เป้าหมายของการ



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

พัฒนาจึงอยู่ที่คน คนเป็นผู้ที่ถูกพัฒนา และรับผลของการพัฒนา มองคนเป็นกลุ่มหรืออยู่ในกลุ่ม ดังน้ันการพัฒนา
คน จึงรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม เป้าหมายของการพัฒนาคน กลุ่มคน หรือสังคม 
คือ ความอยู่ดีกินดีด้านต่าง ๆ หรือสร้างพลังสังคมที่รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วย 

 
 
 
ความหมายของคําว่า “การพัฒนา” น้ัน ได้มีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายไว้ดัง 

จะได้นํามากล่าวเป็นตัวอย่างต่อไปคือ 
สมบูรณ ์สุขสาํราญ (2524 : 23) ได้ให้ความหมาย “การพัฒนา” ว่า คือ การทําให้เจริญน่ันเอง 

แต่เมื่อมาใช้เป็นคําแปลของ (Development) ในภาษาอังกฤษจะมีความหมายกินความลึกไปถึงการทําให้ดี 
ขึ้นจากที่เป็นอยู่ โดยการนําเทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการนําวิชาการแปลกใหม่ 
เข้ามาใช้ การพัฒนาในความหมาย มิได้หมายถึงการพัฒนาวัตถุเท่าน้ัน แต่หมายถึงการพัฒนาบุคคลทัง้ใน 
ด้านจิตใจและความคิดด้วย 

วิทยากร เชียงกูล (2527 : 12) ได้แสดงความเห็นถึง “การพัฒนา” ว่าการพัฒนาที่แทจ้ริงควร 
หมายถึง การทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความ 
เจริญงอกงามทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ และความสงบสันติ ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัย 
19   ทางวัตถุ เพ่ือสนองความต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยังต้องพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม 
ที่ดี การพักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่าง ๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมดน้ี 
เรียกว่า เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือให้เห็นว่า การพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมปริมาณสินค้า หรือ 
การเพ่ิมรายได้เท่าน้ัน แต่อยู่ที่การเพ่ิมความพอใจและความสุขของประชาชนมากกว่า 

รีดเดอร ์(Reeder, อ้างถึงใน โสภณ โสภโณ, 2540 : 15) ให้ความหมายของ“การพัฒนา” ว่า 
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

1) ความแตกต่าง เช่น ปริมาณและคุณภาพของบริการข้อมูลและข่าวสาร ฐานะทางสังคม 
บทบาทและอาชีพ เป็นต้น 

2) การใช้ประโยชน์จากบริการที่มีอยู่และเพ่ิมขึ้น 
3) มีเทคโนโลยีและความมีประสิทธิภาพกระจายทั่วทุกสังคม 
4) มีความเช่ือและความไม่เช่ือ เช่น เป้าประสงค์ ความเช่ือพ้ืนฐาน ค่านิยม โอกาสและการ 

สนับสนุน 
5) ทัศนคติ เช่น ระดับความพอใจ ความเป็นเอกภาพ ขวัญ และความพึงพอใจมากขึ้น 
6) มีพฤติกรรม เช่น ช่วยเหลือตนเอง มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ และมีความคิด 

ริเริ่มมากขึ้น 
วิวัฒนาการของแนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาของมนุษย์ (ผู้นําและผู้ตาม) ที่ล้วนเก่ียวข้องกับ 

ธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจาก  
1.  การพัฒนาในสภาพที่มนุษย์อยู่ภายใต้ อิทธิพลของธรรมชาติ และวิวัฒนาการมาเป็น  
2. การพัฒนาที่มนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติ  
3. การพัฒนาที่มนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้ และนําธรรมชาติมาใช้ประโยชน์  

ทั้งหมดน้ีเป็นการพัฒนาเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทศิทางที่ดีขึ้น (better change)  



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

ช่วยเพ่ิมอัตราเร่งในการทํากิจกรรมหรือการผลิตให้รวดเร็วขึ้น (better speed) และทําให้สภาพความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ดีขึ้น (better life) กว่าเดิมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ โปรดดูภาพ  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวแบบในการพัฒนาชุมชนชนบทสมบูรณ์แบบ 
 การพัฒนาชุมชนชนบทสมบูรณ์แบบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชุมชน ทั้งชุมชนตามแนวต้ัง และชุมชน
แนวนอน จากสภาพไม่ถึงปรารถนาไปสู่สภาพที่ต้ังเป้าหมายไว้ ชุมชนมี 2 ประเภท คือ ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง 
ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนน้ี จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของแต่ละชุมชน แต่ละชุมชนจะต้องมีโครงสร้างทางสังคม เช่น 
ประชากร สถาบัน และองค์กรทางสังคมประเภทต่าง ๆ คือ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ครอบครัว 
นันทนาการ สาธารณสุข แต่ละสถาบันจะประกอบด้วย คน มีสถานภาพต่างกัน มีหน้าที่เฉพาะ (สัญญา  สัญญา
วิวัฒน์, 2539) 
 ดังน้ัน การที่ พัฒนาชนบทแบบสมบูรณ์ จึงหมายถึง การพัฒนาทุกด้านของโครงสร้างสังคม โดย           
การดําเนินการไปพร้อม ๆ กัน เช่น กรพัฒนาด้านการเมือง สถานภาพ ได้แก่ นักการเมือง ผู้นําท้องถิ่น ข้าราชการ 
หน้าที่ทางการเมือง คือ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง
การเมือง 

3.   ทรัพยากรธรรมชาติเสือ่มสลาย 
ถูกทําลาย และสิ้นสภาพมากขึ้น 

ผู้นํา + ผู้ตาม (ประชาชน) ใช้การมีส่วนร่วม วิชา
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และการแข่งขัน 

กําหนด แนวทางการพัฒนาที่มนุษย์เอาชนะ 
ธรรมชาติได้ และนําธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ 

2.  ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม 
ผู้นํา + ผู้ตาม (ประชาชน) ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน และลองผิดลอง 
ถูก กําหนด แนวทางการพัฒนามนุษย์ที่พยายามเอาชนะธรรมชาติ 

ธรรมชาติได้ และนําธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ ์
อิทธิพลของธรรมชาติ + ผู้นํา 

กําหนด แนวทางการพัฒนาที่มนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของธรรมชาติ 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 การพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าหมายหลักคือ การเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ของประชากรให้สูงย่ิงขึ้นอย่างทั่วถึง 
เพ่ิมงานอาชีพ และการทํางานให้ประชาชนได้มีงานทํามากขึ้น สามารถจะยกระดับการครองชีพให้สูงขึ้น 
 การพัฒนาการศึกษา บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาในชนบทคือ เด็ก ผู้ใหญ่ ครู ผู้บริหารการศึกษา 
จะต้องยกฐานะของผู้เรียนวิชาการและวิชาชีพให้สูงขึ้น หน้าที่คือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ                มี
การปรับปรุงพัฒนา 
 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป้าหมายหลักคือ ความมีพลานามัยที่ดีของประชาชน มีชุมชนที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ ไม่บ่ันทอนสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัย จึงควรรักษาและบํารุงสภาพแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ รักษาสิ่งแวดล้อมให้ดี 
 
 
 การพัฒนาสถาบันครอบครัว เป้าหมายหลักให้ทุกคนทั้งชายและหญิง ปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัว เช่น พ่อ 
แม่ ลูก มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีปรองดองกัน ให้เป็นครอบครัวที่มั่นคง อบอุ่น ควรอยู่บนรากฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2539) สรุปว่า หลักการพัฒนา คือ  
 1. การช่วยตนเอง และพ่ึงตนเอง 
 2. การเริ่มจากสภาพที่เขาเป็นอยู่ กล่าวคือ เมื่อเขามีชีวิต มีความรู้ หรือฐานะอย่างไร ก็ให้เริ่มจากตรงนั้น 
แล้วจึงค่อย ๆ ปรับปรุงให้เปลี่ยนแปลงดีขึ้น 
 3. การใช้ทรัพยากรท้องถิ่น เพราะเป็นทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตัวไม่ต้องใช้เวลาเสียค่าใช่จ่ายไปจัดหาจากข้าง
นอก 
 4. การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 
 5. วัฒนธรรมและผู้นําท้องถิ่น จะทําให้มีความเป็นไทย อนุรักษ์มรดกที่เป็นวัฒนธรรมที่ดี ผู้นําท้องถิ่นที่
โปร่งใส มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรจะได้สืบสานต่อไป 
 6. ความมีประสิทธิภาพ ในการทํางานควรมีแผนงานและทํางานตามแผนงานนั้น ๆ และมีการติดตาม
ประเมินผล แก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหา จะทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
 7. การประสานงาน ควรมีการประสานงานกับองค์กร หน่วยงานอ่ืน ๆ  
 8. การทํางานเชิงรุก จะเป็นหลักการที่ดีของการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะทันต่อเหตุการณ์ 
 9. ความมีคุณธรรมและศิลปะ จะเป็นหลักการที่จะทําให้การพัฒนาชุมชนประสบผลดีได้ 
 10. การเช่ือมประสานด้านเวลา นักพัฒนาจะต้องคํานึงถึง สภาพในอดีตเช่ือมโยงกับอนาคต มองไปถึงกาล
ข้างหน้าด้วย จึงจะทําให้การพัฒนาบังเกิดผลดีได้ 
 

ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนา และการแพร่กระจาย 
 (Development Potential Diffusion Theory)  

  สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2539) กล่าวถึง ทฤษฎีศักยภาพการพัฒนา และการแพร่กระจาย ไว้ว่า ทฤษฎีน้ี
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ศักยภาพด้านการพัฒนา ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ องค์การ
สังคม และภาวะผู้นํา 

ส่วนการแพร่กระจายนวัตกรรม คือ การติดต่อกับโลกภายนอก การติดต่อกันระหว่างสังคม ทฤษฎีน้ีมี
ตัวเช่ือมคือ การฝึกอบรม (Training) นักพัฒนาสังคมเห็นว่าเป็นปัจจัยเหตุให้เกิดการพัฒนาอีกต่อไป 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

ทฤษฎีน้ีระบุว่า สังคมจะพัฒนาได้โดยมีเหตุปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ 
องค์การทางสังคม ภาวะผู้นํา การติดต่อโลกภายนอก และการฝึกอบรม  

สรุป ในการวิจัยน้ีจะกําหนดต้นแบบในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  (People’s Participation)   
  แนวคิดการมีสว่นร่วมของประชาชน  (People’s Participation) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาชนบท ทั้งน้ี ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุ่งเน้นคนเป็นสําคัญมากกว่าการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ  ได้พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง  (Top - down)  มาเป็นจากระดับ
ล่างขึ้นบน (Bottom - up)  แนวทางดังกล่าวสอดรับกับแนวคิดของ  โอคเลย์  (Oakley. 1984 : 17)  ได้กล่าวว่า   
แนวทางจากระดับล่างขึ้นบนน้ี  เก่ียวข้องอย่างย่ิงกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน   ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหาย 
(Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนน้ัน มีนักวิชาการได้อธิบายและให้
ความหมาย  ปัจจัย  ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รูปแบบของชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้
มากมายซึ่งผู้วิจัยได้นํามากล่าวไว้เท่าที่จําเป็นและสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา ดังน้ี 

 1. ความหมายของการมีส่วนรว่มของชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนน้ันมีนักวิชาการหลายท่านได้ใหค้วามหมายไว้ดังน้ี 
 โคเฮนและอัฟฮอฟ  (Cohen and Uphoff. 1981 : 6)  ได้ให้ความหมาย  การมสี่วนร่วมของ
ชุมชนว่า  สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องใน  4  มิติ  ได้แก่   
 1.   การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร 
 2.   การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามท่ีได้ตัดสนิใจ 
 3.   การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
 4.   การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
 โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อ
กระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานัน้อย่างเสมอภาค องค์การ
สหประชาชาติ  (United  Nation. 1981 : 5)   

รีเดอร์  (Reeder. 1974 : 39)  ได้ให้ความหมายเจาะจงถึงการมีส่วนร่วม  ว่าการมีสว่นร่วมเป็น 
การปะทะสังสรรค์ทางสังคม  ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล  และการมสี่วนร่วมของกลุ่ม 
 สุชาดา  จักรพิสุทธิ์ (ออนไลน์. 2547) ศึกษาเร่ืองชุมชนกับการ   มีส่วนร่วมจัดการศึกษา  
สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน  แบ่งได้ออกเป็น  2  ลกัษณะ  ได้แก่ 
 1. ลักษณะการมีส่วนร่วมจากความเก่ียวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให้
สังคม องค์กรต่างๆ ในชุมชน  ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ  หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
ต้ังแต่การคิดริเริ่ม  การพิจารณาตัดสินใจ วางแผน การร่วมปฏิบัติและการรับผิดชอบในผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมทั้ง
ส่งเสริม ชักนํา สนับสนุนให้การดําเนินงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนตามจุดมุ่งหมายทีกํ่าหนดด้วยความสมัครใจ  
 2. ลักษณะการมีสว่นร่วมจากความเก่ียวขอ้งทางด้านจิตใจ เป็นการมสี่วนร่วมของชุมชน  ที่
การเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ  อารมณ์  รวมทั้ง  ค่านิยมของประชาชนเป็นเครื่องช้ีนําตนเองให้เข้ามามีส่วนร่วม  แสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  ทําให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม  เกิดความผูกพัน  
มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ดําเนินงานด้วยความสมัครใจ 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 
 จากแนวคิดและทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุปได้ว่า    การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเกิดขึ้นจาก  เป้าหมายทีต้่องการ  ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรมประเพณี   ความผกูพัน  การ
เสริมแรง  โอกาส  ความสามารถ   การสนับสนุน   ความคาดหมายในสิง่ที่ต้องการ     โดยมีพ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วม ดังน้ี   
  1. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
  2. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของค่านิยม 
  3. การมสี่วนร่วมบนพ้ืนฐานของประเพณี 
  4. การมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน  ความเสน่หา 
 โดยสรุป การมสี่วนร่วมของชุมชนน้ัน เกิดจากจิตใจที่ต้องการเข้าร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง  
เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทางสังคม  ซึ่งการเร้าให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
น้ัน  ผู้ดําเนินงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวิต  ค่านิยม ประเพณี  ทัศนคติของบุคคล เพ่ือให้เกิดความ
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน         เพ่ือการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรม 
หน่ึงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน   ดังน้ี 
 ฟอร์นารอฟ (Fornaroff. 1980 : 104)  เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน มีขั้นตอน
การมีส่วนร่วม  ดังน้ี 
  1. การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมาย   กลวิธี  ทรัพยากรที่ต้องใช้  
ตลอดจนการติดตามประเมินผล 
 2. การดําเนินงาน 
 3. การใช้บริการจากโครงการ 
 4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

 อภิญญา  กังสนารักษ์ (2544 : 14 – 15) ได้นําเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า ชุมชน
ต้องมีส่วนร่วมใน  4  ขั้นตอน  คือ 
  1. การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน  
ร่วมตัดสินใจกาํหนดความต้องการและร่วมลําดับความสําคัญของความต้องการ 
  2. การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน  กําหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทาง 
การดําเนินงาน  รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 
  3. การมสี่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชน์ใหแ้ก่โครงการ  โดยร่วม
ช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์  วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน 
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ  เพ่ือให้รู้ว่าผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่  โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเน่ืองหรือประเมินผลรวมทั้ง
โครงการในคราวเดียวก็ได้ 

 อคนิ  รพีพฒัน์  (2547 : 49) ได้แบ่งขัน้ตอนการมีส่วนรว่มออกเป็น 4  ขั้นตอน  คือ 
 1. การกําหนดปัญหา  สาเหตุของปัญหา  ตลอดจนแนวทางแก้ไข   
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 2. การตัดสินใจเลอืกแนวทาง  และวางแผนพัฒนา  แก้ไขปัญหา 
 3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
 4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 

 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  (ออนไลน.์ 2547) ได้สรุปและนําเสนอข้ันตอนการมีส่วนร่วมใน 2  
ลักษณะ  ได้แก่  
 ลักษณะที่  1  มีขั้นตอน  ดังน้ี   

1.       การคิด 
 2. การตัดสินใจ 
 3. การวางแผน 
 4. การลงมือปฏิบัติ 

 

 

 ลักษณะที่  2   มีขั้นตอน  ดังน้ี   
  1. การกําหนดปัญหา 
  2. การวางแผน 
  3. การดําเนินงาน 
  4. การประเมินผล 
  5. การบํารุงรักษา  และพัฒนาให้คงไว้ 
 จากแนวคิดเก่ียวกับขั้นตอนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมดสรุปได้ว่า  ขั้นตอนของการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชนน้ันมี  6  ขั้นตอน  ได้แก่    
 1. การค้นหาปัญหา  สาเหตุของปัญหา  และแนวทางแก้ไข 
 2. ตัดสินใจกําหนดความต้องการ 
 3. ลําดับความสําคัญ 
 4. วางแผน  กําหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร 
 5. วางแผน  กําหนดวัตถุประสงค์  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน  ทรัพยากร 
 6. ดําเนินงานตามโครงการ  และ/หรือ  สนับสนุนการดําเนินงาน 
 7. ประเมนิผล 
 

แนวคิดเก่ียวกับความคิดเหน็ 
คําว่า “ความคิดเห็น” (opinion) ได้มีนักวิชาการให้คํานิยามไว้ต่าง ๆ กัน เช่น 
เอนเกิล และ เชลล์กลูบ (Engle and Shellgrove 1969, p. 36) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ  

การแสดงออกด้านเจตคติที่ออกมาเป็นคําพูด เป็นการสรุปหรือการลงความคิดเห็นโดยอาศัยพ้ืนความรู้ 
ที่มีอยู่เบส (Best 1977, p. 20) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ การแสดงออกทางด้านความเช่ือ และความรู้สึกของแต่ละ
บุคคลโดยการพูด 

ชอว์ และแจ็ค (Shaw and Jack 1967, p. 152) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก ซึ่ง 
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การตัดสินใจจากการประเมินค่า (Evaluation Judgment) หรือ ทัศนะ (Point of view) เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง
โดยเฉพาะ และความคิดย่อมได้รับอิทธิพลของทัศนคติ 

 
มอร์แกน และคิง (Morgan and King 1971, p. 95) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือการยอมรับ 

คําพูดที่เกิดขึ้นโดยทัศนคติ 
วัตรภู อาจหาญ (2542, หน้า 8) ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง 

ใดสิ่งหน่ึง ซึ่งมผีลมาจากความเช่ือ ความคิดและทัศนคติ ซึ่งต้องอาศัยพ้ืนความรู้ ประสบการณ์และพฤติกรรม
ระหว่างบุคคล เป็นเคร่ืองช่วยในการพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจแสดงออกมา การลงความเห็นอาจจะเป็นไปใน
ลักษณะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งไม่อาจบอกได้ว่าเป็นการถูกต้องหรือไม่ และปัจจยัที่มีผลต่อความคิดเห็นต่าง ๆ 
น้ัน ประกอบขึ้นด้วยสิ่งสําคัญ ๆ คือ ความรู้ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม 

เสกสรร วัฒนพงษ์ (2542, หน้า 141) สรุปไว้ว่า ความคิดเห็น หมายถงึ การแสดงออกถงึความ 
เช่ือ ทัศนะ การวินิจฉัย การพิจารณาหรือการประเมินผลอย่างมีรูปแบบ โดยได้รับอิทธิพลมาจากทัศนคติและ
ข้อเท็จจริง ความรู้ที่มีอยู่ของผู้แสดงความคดิเห็นต่อเรื่องใด เรื่องหน่ึง ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอาจจะแสดงออกโดยการพูดหรือการเขียนก็ได้ 
 
 

พรนิภา ยันนาค ีชุติมา ศิริจันทรา ธนนัต์ชยั นพแก้ว และบวร บัวขาว (2546, หนา้ 142) 
สรุปได้ว่า ความคิดเห็น เป็นสภาพความรู้สึกที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ในเวลาใด เวลาหน่ึง ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากความรู้ การรับรู้ ประสบการณ์ทีบุ่คคลน้ันได้รับมา โดยบุคคลน้ันอาจจะแสดงออกมาทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่า
จะเป็นการพูด ลักษณะท่าทาง หรือไม่แสดงออกเลยก็ได้ 

จากแนวความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดเห็นดังกล่าวสรุปได้ว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกด้าน 
ความรู้สึกของบุคคล ต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งมีพ้ืนฐานจากส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ความรู้ ประสบการณ์และ
สภาพแวดล้อม 

ประเภทของความคิดเหน็  
เรมเมอร ์(อ้างถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551: 20) ได้จาแนกความคิดเห็นเป็น 2 ประการด้วยกัน  

คือ  
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด-เชิงลบสุด (Extreme Opinion) เป็นความคิดเห็นที่เกิดจากการเรียนรู้  

และประสบการณ์ ซึ่งสามารถทราบทิศทางได้ ทิศทางบวกสุด ได้แก่ ความรักจนหลงทศิ ทิศทางลบสดุ ได้แก่ ความ
รังเกียจ ความคิดเห็นน้ีรุนแรงเปลี่ยนแปลงยาก  

2 .ความคิดเห็นจากความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Contents) การมีความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจทีม่ีต่อสิ่งน้ัน เช่น ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดี ชอบ ยอมรับ เห็นด้วย ความรู้สึกความ
เข้าใจในทางทีดี่ไม่ดี ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย  

ปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อความคดิเห็น  
ดวงอุมา โสภา (2551: 21) ได้สรุปปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคลซึ่งทาให้บุคคลแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันไว้ ดังน้ี  

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและรา่งกาย คือ เพศ อวัยวะ ความครบถ้วนสมบรูณ์ของอวัยวะต่าง ๆ  
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คุณภาพของสมอง  
2) ระดับการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น และการศึกษาทําให ้

บุคคลที่มคีวามรู้ในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น และคนที่มีความรู้มากมักจะมีความคิดเห็นในเรือ่งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล  
3) ความเช่ือ ค่านิยม และเจตคติของบุคคลต่อเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจจะได้จากการเรียนรู้จากกลุ่ม 

บุคคลในสังคม หรือจากการอบรมส่ังสอนของครอบครัว  
4) ประสบการณ์ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเรยีนรู้ ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที ่และความ 

รับผิดชอบต่องาน ซึ่งจะส่งผลต่อความคิดเห็น  
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
1) สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อ 

ความคิดเห็นของบุคคล เป็นการได้รับข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล  
2) กลุ่มและสังคมที่เก่ียวข้อง มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล เพราะเมื่อบุคคลอยู่ในกลุ่มใด 

หรือสังคมใด ก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคม ซึ่งทาให้บุคคลน้ันมีความเหน็ไปตามกลุ่มหรือ
สังคมที่อยู่  

3) ข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลแต่ละคนได้รับทั้งน้ีเพราะข้อเท็จจริงที่แต่ละ 
บุคคลได้รับแตกต่างกัน ก็จะมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  

 

การวัดความคดิเห็น  
วิเชียร เกตุสิงห์ (2541: 94-97) กล่าวไว้ว่า การใช้แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจะต้องระบุ 

ให้ผู้ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีกาหนดให ้แบบสอบถามประเภทน้ีนิยมสร้างตามแนวคิดของลิเค
ริท์ (Likert) ซึง่แบ่งน้าหนักของความคิดเห็นโดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง ส่วนการให้คะแนนน้ันขึ้นอยู่กับใจความว่าจะเป็นทางปฏิฐาน  

วัลลภ รัฐฉัตรานนท ์(2545: 102-117) ได้เขียนในเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ 
สังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวัดว่ามาตรวัด เจตคติหรือทัศนคติหรอื
ความคิดเห็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายม ี4 วิธี คือ  

1. วิธคิดแบบสเกล วัดความต่างทางศัพท์ (S-D Scale = Semantic differential scale) เป็นวิธี 
วัดทัศนคติหรือความคิดเห็น โดยอาศัยคุณสมบัติที่มีความหมายตรงกันข้าม เช่น ดี-เลว ขยัน-ขี้เกียจ เป็นต้น  

2. วิธีเคิร์ทสเกล (Liket scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติหรือความคิดเห็นที่นิยมกันมากที่สุด  
เพราะเป็นวิธีสร้างมาตรวัดที่ง่าย ประหยัดเวลา ผู้ตอบเวลา ผู้ตอบแบบสามารถแสดงทัศนคติในทางที่ชอบหรือไม่
ชอบ โดยยึดอันดับความชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งอาจมีคาตอบให้เลือก 5 หรือ 4 คาตอบ และใหค้ะแนน 5 4 3 2 1 หรือ 
+1 +10 -1 -2 ตามลาดับ  

3. วิธีกัทแมนสแกล (Guttman scale) เป็นวิธีสร้างมาตรวัดทัศนคติ หรือความคิดเห็นในแนว 
เดียวกัน และสามารถจัดอันดับทัศนคติสูง-ต่า แบบเปรียบเทียบกันและกันได้อย่างต่าสุดหรือสูงสุด และแสดงถึงการ
สะสมของข้อความคิดเห็น  

4. วิธีเทอร์สโตนสเกล (Thurstone scale) เป็นวิธีการสร้างมาตรวัดออกเป็นปริมาตรแล้ว 
เปรียบเทียบตาแหน่งความคิด หรือทัศนคติไปในทางเดียว และเสมืนว่าเป็น Scale ที่มีช่วงห่างกัน  
เบสท์ (อ้างถึงใน สุชญา คุปติยานุวัฒน์, 2543: 43) ได้เสนอแนะว่า วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะบอกความคิดเห็น ก็คือการ
แสดงให้เห็นถึงร้อยละของคาตอบในแต่ละขอ้คาถาม เพราะจะทาให้เห็นว่าความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะใด  
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ประโยชน์ของความคิดเหน็  
เบสท ์(อ้างถึงใน ดวงอุมา โสภา, 2551: 24) กล่าวไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นการสํารวจ ศึกษา 

ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิง่ใดสิ่งหน่ึงซึ่งแต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดย คาพูด การ
เขียน การสํารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพราะจะทาให้สําเร็จบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างแท้จริงแล้ว 
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บทที่ 3 

ระเบยีบวิธีการติดตามและประเมินผล 

      ในการติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ประจําปี  2555  ระหว่างวันเดือนกรกฎาคม - กันยายน  2555  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   ซึ่งได้กําหนดหัวข้อและระเบียบการติดตามและประเมินผลโครงการ  ดังต่อไปน้ี 

 

1.  ประชากร (Population) 
      ประชากร  คือ  ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง  26  อําเภอๆละไม่ตํ่ากว่า 150 ราย  รวมแล้ว

ไม่น้อยกว่า  4,107  ราย    
 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
      เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด 

  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ  แบบสอบถามมีทั้งหมด   4  ส่วน  ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  สภาพปัญหาในครวัเรือนและชุมชนของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ส่วนที่ 3  ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ส่วนที่ 4  ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ  
 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ทําการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้เจ้าหน้าที่  ในการแจกแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างปลายปิดและ
ปลายเปิดให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  ทัง้  26  อําเภอ  โดยได้แจกแบบสอบถามทั้งหมด  จํานวน  
10,000  ชุด  และเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนหลังเสร็จสิ้นโครงการ  ในส่วนของคําถามปลายเปิด  จัดเก็บ
ข้อมูล  ข้อคิดเห็นต่างๆ  ของผู้เข้าร่วมโครงการโดยละเอียด 
 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  สถติิที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติแบบแจกแจงความถ่ีและร้อยละ  ส่วนคําถามปลายปิดและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ในเชิงลึกในส่วนของคําถามปลายเปิด  การแปลความหมายของข้อมูลพิจารณาจากค่าเฉล่ีย  โดยแบ่งคะแนนเฉล่ีย
เป็น  5  ระดับสเกลคําถามม ี 5  ระดับ  ดังน้ี  มากทีสุ่ด (5)  มาก (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2)   น้อยที่สุด (1)   
เพ่ือแปลผลซึ่งได้จากการแบ่งช่วงคะแนนเฉล่ียดังน้ี ( จากวาณี  แสนมหาชัย , 2542:  46)  

     ขนาดช้ัน    =  คะแนนสงูสุด  -  คะแนนตํ่าสุด 
    จํานวนช้ัน 
 

        ขนาดช้ัน    =    5  -  1  =    0.80 
                 5 

                      (ขีดจํากัดบนของช้ันแรก   = ขีดจํากัดล่างของช้ันแรก + ขนาดช้ัน + 0.01) 
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ช่วงคะแนนเฉลี่ย   แปลผล 
4.21 – 5.00    มากที่สุด 
3.41 - 4.20       มาก 
2.61 – 3.40    ปานกลาง 
1.81 – 2.60      น้อย 
1.00 – 1.80    น้อยที่สุด 

 
5.  การนําเสนอ 

   จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลในรูปแบบความถ่ีร้อยละในเชิงพรรณนาในบทที่ 4   
ในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่  และแสดงรายละเอียดในประเด็นคําตอบต่างๆ ได้จากแบบสอบถามของประชากร  
ค่าสถิติที่ใช้จะเป็นค่าเฉล่ีย  คา่ร้อยละ  และสรุปผลการติดตามในภาพรวม จะแสดงอยู่ในบทที่ 5  แล้วรวบรวมเป็น
รูปเล่ม  รายงานผู้บริหารและลงใน   Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน
และผู้สนใจทราบต่อไป  
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บทที ่4 

ผลการติดตามและประเมินผล 
            จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  2555  ประจาํปี   จํานวน 26  อําเภอๆ ละ ไม่ตํ่ากว่า 150 ราย  จากแบบสอบถามท่ี
ได้รับคืนมาทั้งหมด  4,107 ราย    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังน้ี       
ส่วนที ่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อมูลเก่ียวกับ  เพศ  อายุ   ที่อยู่   การศึกษา  อาชีพ  
            ( n= 4,107) 
ที่ รายการ จํานวน 

(คน) 
ร้อยละ 

1. เพศ     
       ชาย 1,717 41.80 
        หญิง 2,390 58.20 
                                         รวม 4,107 100 

2. อายุ   
      ไม่เกิน  20 ปี 52 1.27 
       21 – 30 ปี 202 4.92 
       31 – 40  ปี 910 22.16 
       41 – 50  ปี 1,571 38.25 
       51 -  60  ปี  1,014 24.69 
       61  ปี ขึน้ไป 358 8.72 
                                     รวม 4,107 100 

3. ที่อยู่   
     อําเภอกระนวน 167 4.10 
     อําเภอซําสูง 150 3.70 
     อําเภอนํ้าพอง 170 4.10 
     อําเภอเขาสวนกวาง 168 3.80 
     อําเภออุบลรัตน์  155 3.80 
     อําเภอหนองสองห้อง 168 4.10 
     อําเภอแวงใหญ ่ 151 3.70 
     อําเภอแวงน้อย 150 3.70 
     อําเภอชนบท 152 3.70 
     อําเภอเปือยน้อย 167 4.10 
     อําเภอภูเวียง 151 3.70 
     อําเภอเวียงเก่า 150 3.70 
     อําเภอหนองนาคํา 158 3.80 
     อําเภอชุมแพ 169 4.10 
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     อําเภอสีชมพู 154 3.70 
     อําเภอภูผาม่าน 151 3.70 
     อําเภอบ้านไผ่ 172 4.20 
     อําเภอพล 166 4.00 
      อําเภอโนนศิลา 153 3.70 
      อําเภอบ้านแฮด 150 3.70 
         อําเภอพระยืน 150 3.70 
      อําเภอเมืองขอนแก่น 175 4.30 
      อําเภอบ้านฝาง 151 3.70 
      อําเภอหนองเรือ 155 3.80 
      อําเภอมัญจาคีรี 155 3.80 
      อําเภอโคกโพธ์ิไชย 162 3.90 
                                     รวม 4,107 100 
4 ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 2,080 50.60 
      มัธยมศึกษา 1,742 42.40 
      ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา 164 4.00 
      ปรญิญาตรี 109 2.70 
      สูงกว่าปรญิญาตร ี 12 0.30 
                                     รวม 4,107 100 
5 อาชีพ   
      ธุรกิจส่วนตัว 353 8.60 
      พนักงานเอกชน 234 5.70 
      ข้าราชการ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 159 3.90 
      เกษตรกร 2,549 62.10 
      รับจ้าง 564 13.70 
      อ่ืนๆ 248 6.00 
                                     รวม 4,107 100 

 
 จากตาราง  การสํารวจความคิดเห็นการมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น  ประจําปี  2555  พบว่า  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  4,107  เป็นชาย 1,717  คน   คิดเป็นร้อยละ  41.8   
เป็นหญิง  2,390  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.2  มีอายุอยู่ในช่วง  41 - 50  ปี  มากที่สุด  1,571 คน  คดิเป็นร้อยละ 
38.25  รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  51- 60 ปี  1,014  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.69  ระดับการศึกษามากที่สุด 
ประถมศึกษา  2,080  คน คดิเป็นร้อยละ 50.6  รองลงมามัธยมศึกษา   1,742  คน  คิดเป็นร้อยละ  42.40  มี
อาชีพเกษตรกรมากที่สุด  2,549  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.10  รองลงมา  รับจ้าง  564  คน  คิดเป็นรอ้ยละ 13.70  
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ส่วนที่ 2  สภาพปญัหาในครัวเรือนและชุมชน 
 จากการติดตามและประเมินผลโครงการการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชน  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  จาํนวน  26  อําเภอ ได้สํารวจระดับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาใน
ครัวเรือนและชุมชนของท่านที่ประสบในรอบปีที่ผ่านมา และสํารวจโครงการที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ขอนแก่นดําเนินการในระยะ  3  ปี  โดยแบ่งเขตสํารวจออกเป็น  5  เขต ดังน้ี   

เขตที่  1  อําเภอกระนวน  , อําเภอซําสูง, อําเภอนํ้าพอง ,  อําเภอเขาสวนกวาง , และอําเภออุบลรัตน์   
 เขต 2  อําเภอหนองสองห้อง , อําเภอแวงใหญ่ , อําเภอแวงน้อย , อําเภอชนบท , และอําเภอเปือยน้อย 

เขต  3  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า , อําเภอหนองนาคํา , อําเภอชุมแพ , อําเภอสีชมพู ,  
อําเภอภูผาม่าน 

เขต  4  อําเภอบ้านไผ่ , อําเภอพล , อําเภอโนนศิลา , อําเภอบ้านแฮด , อําเภอพระยืน 
เขต  5  อําเภอเมืองขอนแก่น , อําเภอบ้านฝาง , อําเภอหนองเรือ , อําเภอมัญจาคีรี  

และอําเภอโคกโพธ์ิไชย  และแสดงเป็นแผนภูมิแท่งดังน้ี 

เขตที่  1  อําเภอกระนวน  , อําเภอซําสงู, อําเภอน้ําพอง ,  อําเภอเขาสวนกวาง , และอําเภออุบลรัตน์   
ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของท่านที่ประสบในรอบปีทีผ่่านมา   

การประเมินผลการดําเนินงานมีผลดังน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิทีแ่สดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อ. กระนวน อ. ซําสูง อ. นํ้าพอง อ. เขาสวน 
กวาง และ อ. อุบลรัตน์ ประสบกับปัญหามากที่สุด  คือ   ปัญหาด้านหน้ีสิน  มีค่าเฉล่ีย  4.21  รองลงมา  ปัญหาภัย
แล้ง   มีค่าเฉลีย่  3.93    ปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ย  3.89  ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  มี
ค่าเฉล่ีย  3.86   ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  มีค่าเฉลีย่ 3.78    ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย   มี



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

ค่าเฉล่ีย  3.70  ปัญหาไมม่ีอาชีพและงานทํา   มคี่าเฉล่ีย 3.67   ปัญหาสิ่งแวดล้อม   มีค่าเฉล่ีย  3.50   ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย  มีค่าเฉลี่ย  3.44   ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิต  มีคา่เฉล่ีย 3.30   ปัญหาด้าน
การศึกษาและขาดแหล่งเรียนรู้  มคี่าเฉล่ีย  3.28   และ  ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตร   มีค่าเฉล่ีย   3.19  
ตามลําดับ  
 

 โครงการพฒันาที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแท่งที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อ. กระนวน อ. ซาํสูง อ. นํ้าพอง  
อ. เขาสวนกวาง และ อ. อุบลรัตน์   ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนามากที่สุดคือ  โครงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง  มีค่าเฉลี่ย  4.14  รองลงมา โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  มี
ค่าเฉล่ีย  4.13  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ย  4.01  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ   มี
ค่าเฉล่ีย  3.94  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าเฉล่ีย  3.91  โครงการ
ส่งเสริมด้านศึกษา  มีค่าเฉลีย่  3.84  โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสตัว์   มีค่าเฉลี่ย  
3.83   โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มีค่าเฉล่ีย  3.80  โครงการด้านการป้องกัน
และควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉล่ีย  3.72  โครงการด้านการป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  มคี่าเฉลี่ย  3.71  โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย  3.69  และโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  มีค่าเฉลี่ย  3.69  ตามลําดับ  
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 
 

เขต 2  อําเภอหนองสองห้อง , อําเภอแวงใหญ่ , อําเภอแวงน้อย , อําเภอชนบท , และอําเภอเปือยน้อย 
ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนท่ีประสบดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิทีแ่สดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อําเภอหนองสองห้อง , อําเภอแวงใหญ่ ,  
อําเภอแวงน้อย , อําเภอชนบท , และอําเภอเปือยน้อย ประสบกับปัญหามากที่สุด  คือ   ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือ
การอุปโภค-บรโิภค   มคี่าเฉลี่ย  3.74  รองลงมา  ปัญหาภัยแล้ง   มีค่าเฉล่ีย  3.67     ปัญหาหน้ีสิน  มีค่าเฉล่ีย  
3.60     ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  มีคา่เฉล่ีย  3.59   ปัญหาป่าไม้ถกูทําลาย   มีคา่เฉล่ีย  3.26    
ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉล่ีย  3.17  ปัญหาน้ําทว่มพ้ืนที่การเกษตร  มีค่าเฉล่ีย  3.15  ปัญหาไม่มีอาชีพและ
งานทํา   มีค่าเฉล่ีย 3.13   ปัญหาด้านการศึกษาและขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  มีค่าเฉลีย่  3.07 ปัญหาสิ่งแวดล้อม   
มีค่าเฉล่ีย  3.04   ปัญหายาเสพติด   มีค่าเฉล่ีย  2.94 และ   ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิต  มี
ค่าเฉล่ีย 2.83    ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

โครงการพัฒนาท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแท่งที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อําเภอหนองสองห้อง , อําเภอแวงใหญ่ ,  
อําเภอแวงน้อย , อําเภอชนบท , และอําเภอเปือยน้อย  ต้องการให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่นพัฒนามาก
ที่สุดคือ  โครงการส่งเสริมอาชีพ   มีค่าเฉลีย่  3.89   รองลงมา โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนสง่     มีค่าเฉลี่ย  
3.88   โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสตัว์   มีค่าเฉลี่ย  3.85  โครงการส่งเสริมด้าน
การศึกษา  มคีา่เฉล่ีย  3.84   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
มีค่าเฉล่ีย  3.83 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกีฬาและนนัทนาการ  มีคา่เฉล่ีย  3.76  โครงการ
พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลีย้งสัตว์และการเกษตร  มคี่าเฉล่ีย  3.75   โครงด้านการป้องกัน ควบคุม
และรักษาสุขภาพอนามยั   มคี่าเฉล่ีย  3.75  โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ย  3.70  
โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   มีค่าเฉล่ีย  3.64  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   มีค่าเฉล่ีย  3.62 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ย 3.53  โครงการด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ   มีค่าเฉล่ีย  3.52   ตามลาํดับ  
 
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

เขต  3  อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า , อําเภอหนองนาคํา , อําเภอชุมแพ , อําเภอสีชมพู ,  
อําเภอภูผาม่าน 

ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชน ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิทีแ่สดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า ,  
อําเภอหนองนาคํา , อําเภอชุมแพ , อําเภอสีชมพู , อําเภอภูผาม่าน  ประสบกับปัญหามากที่สุด  คือ   ปัญหาหน้ีสิน  
มีค่าเฉล่ีย  4.14  รองลงมา  ปัญหาภัยแล้ง   มีค่าเฉลี่ย  3.75  ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก   มี
ค่าเฉล่ีย  3.72  ปัญหาขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร    มีค่าเฉล่ีย  3.70  ปัญหาไม่
มีอาชีพและงานทํา   มีค่าเฉลี่ย  3.69  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉล่ีย  3.49  ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย   มี
ค่าเฉล่ีย  3.45    ปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉล่ีย  3.38  ปัญหาด้านการศึกษาและขาดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  มี
ค่าเฉล่ีย  3.37  ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตร   มคี่าเฉล่ีย  3.26   ปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉล่ีย  3.04  ปัญหา
อาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   มีคา่เฉล่ีย  2.99   ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

โครงการพัฒนาท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ  3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิทีแ่สดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อําเภอภูเวียง, อําเภอเวียงเก่า ,  
อําเภอหนองนาคํา , อําเภอชุมแพ , อําเภอสีชมพู , อําเภอภูผาม่าน  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
พัฒนามากที่สดุคือ   โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร    
มีค่าเฉล่ีย  4.12  รองลงมา  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง   มคี่าเฉล่ีย  4.10  โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าเฉล่ีย  4.10  โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา  มคีา่เฉล่ีย  4.10  
โครงการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์  มีค่าเฉลี่ย  4.10   โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ  
มีค่าเฉล่ีย  4.06  โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย  มคี่าเฉล่ีย  4.06  โครงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  มคี่าเฉล่ีย 3.98  โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   
มีค่าเฉล่ีย  3.95  โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ย  3.95  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  มีค่าเฉล่ีย  3.93  และโครงการด้านการป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มี
ค่าเฉล่ีย   3.87  ตามลําดับ  
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

เขต  4  อําเภอบ้านไผ่ , อําเภอพล , อําเภอโนนศลิา , อําเภอบ้านแฮด , อําเภอพระยืน 
ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชนดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

จากแผนภูมิทีแ่สดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อําเภอบ้านไผ่ , อําเภอพล , อําเภอโนนศิลา ,  
อําเภอบ้านแฮด , อําเภอพระยืน  ประสบกบัปัญหามากทีสุ่ด  คือ  ปัญหาหน้ีสิน  มคี่าเฉล่ีย  4.22  รองลงมา 
ปัญหาภัยแล้ง  มีค่าเฉล่ีย  3.97  ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  มีค่าเฉลี่ย  3.95    ปัญหาขาดแหล่ง
นํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค เลี้ยงสัตว์และเกษตร มีค่าเฉลีย่  3.77   ปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉลี่ย  3.66  ปัญหาไม่
มีอาชีพและงานทํา  มีค่าเฉล่ีย  3.60  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉล่ีย  3.52  ปัญหาด้านการศึกษา และขาด
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  มีคา่เฉลี่ย  3.50  ปัญหายาเสพติด   มีค่าเฉล่ีย  3.42  ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย   มีค่าเฉล่ีย 
3.41  ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตร  มีค่าเฉล่ีย  3.18  และปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  3.18  ตามลําดับ    
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 
 

โครงการพัฒนาท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จากแผนภูมิแท่งที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อําเภอบ้านไผ่ , อําเภอพล , อําเภอโนนศิลา  
, อําเภอบ้านแฮด , อําเภอพระยืน  ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนามากที่สุดคือ  โครงการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง   มีค่าเฉล่ีย  4.20 รองลงมา  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยง
สัตว์และการเกษตร   มีค่าเฉลี่ย  4.10   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ค่าเฉล่ีย  4.10  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ  มีค่าเฉลี่ย  4.05  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  มคี่าเฉล่ีย  4.03  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ย  4.01  โครงการสง่เสริมด้าน
การศึกษา  มคีา่เฉล่ีย  3.98  โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มคี่าเฉล่ีย  3.93  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว  มีค่าเฉล่ีย  3.93  โครงการด้านการป้องกัน ควบคุมและรักษาสุขภาพอนามัย   มีค่าเฉล่ีย  
3.91  โครงการอนุรักษ์และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  มีค่าเฉลี่ย  3.85  โครงการด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  มีค่าเฉลี่ย  3.81 ตามลําดับ  
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 
 

เขต  5  อําเภอเมืองขอนแก่น , อําเภอบ้านฝาง , อําเภอหนองเรือ , อําเภอมัญจาคีรี  
และอําเภอโคกโพธิ์ไชย 

ระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชน  ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิทีแ่สดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมืองขอนแก่น , อําเภอบ้านฝาง , อําเภอ 
หนองเรือ , อําเภอมัญจาคีรี และอําเภอโคกโพธ์ิไชย  ประสบกับปัญหามากที่สุด  คือ  ปัญหาหน้ีสิน  มีค่าเฉล่ีย  
3.89  รองลงมา ปัญหาภัยแลง้  มีค่าเฉล่ีย  3.44  ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตร  มีค่าเฉล่ีย  3.37  ปัญหาด้าน
เส้นทางคมนาคมขนส่งไม่สะดวก  มีค่าเฉล่ีย  3.22 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉลี่ย  3.18  ปัญหาขาดแหล่ง
นํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค เลี้ยงสัตว์และเกษตร มีค่าเฉลีย่  3.17 ปัญหาไม่มีอาชีพและงานทํา  มีค่าเฉล่ีย  3.14  
ปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ย  2.97  ปัญหาสิง่แวดล้อม  มีคา่เฉล่ีย  2.95  ปัญหาด้านการศึกษา และขาดแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน  มีค่าเฉลี่ย  2.93  ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย  มีค่าเฉล่ีย  2.87  ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  2.74  ตามลําดับ    

 
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

โครงการพัฒนาท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ 3 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแท่งที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่ อําเภอเมืองขอนแก่น , อําเภอบ้านฝาง ,  
อําเภอหนองเรือ , อําเภอมัญจาคีรี และอําเภอโคกโพธ์ิไชย   ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา
มากที่สุดคือ  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ มีค่าเฉล่ีย  4.04  รองลงมาคอื โครงการด้านการป้องกัน ควบคุม และ
รักษาสุขภาพอนามัย  มีค่าเฉลี่ย  4.02  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ค่าเฉล่ีย  4.00  โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา  มีค่าเฉลีย่  3.99  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง  มี
ค่าเฉล่ีย  3.98  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ  มีค่าเฉลี่ย  3.97  โครงการพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์  มีค่าเฉล่ีย  3.96  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – 
บริโภคเลี้ยงสัตว์และการเกษตร  มีค่าเฉลี่ย  3.95  โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว   มีค่าเฉลี่ย  3.87 
โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มคี่าเฉล่ีย  3.86 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ย 
3.86   โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีค่าเฉล่ีย  3.83  และโครงการด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ  ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

ภาพรวมสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชน 
จากการติดตามและประเมินผลโครงการฯ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่

จังหวัดขอนแก่น ทั้ง  26 อําเภอ มีระดับความคิดเห็นกับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิทีแ่สดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 26  อําเภอ ประสบกับ 
ปัญหามากที่สดุ  คือ  ปัญหาหน้ีสิน  มีค่าเฉลี่ย  4.21   รองลงมา ปัญหาภัยแล้ง  มคี่าเฉล่ีย  3.87  ปัญหาขาดแหล่ง
นํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร   มคี่าเฉล่ีย  3.78  ปัญหาด้านเสน้ทางคมนาคมขนส่งไม่
สะดวก  มีค่าเฉล่ีย  3.74   ปัญหาไม่มีอาชีพและงานทํา   มีค่าเฉล่ีย   3.62  ปัญหาสิ่งแวดล้อม   มีคา่เฉล่ีย  3.43  
ปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ย  3.39  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย   มีค่าเฉลีย่  3.27   ปัญหาด้านการศึกษา และขาด
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  มีค่าเฉลี่ย  3.15   ปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตร   มีค่าเฉลี่ย  3.04   ปัญหาอาชญากรรม
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  3.04   ตามลําดับ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 
ภาพรวมความต้องการในการพัฒนา 
โครงการพัฒนาท่ีต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนินการในระยะ 3 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิแท่งที่แสดง  พบว่า ประชากรในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นทั้ง  26  อําเภอ   มคีวาม 

ต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนามากที่สุดคือ  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – 
บริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร  มีค่าเฉล่ีย  4.08   โครงการเส้นทางคมนาคมขนส่ง  มีค่าเฉล่ีย  4.06   โครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  มีค่าเฉลี่ย   4.05   โครงการส่งเสริมด้านการศึกษา  มี
ค่าเฉล่ีย  4.04  โครงการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรและปศุสัตว์  มคี่าเฉล่ีย  4.02  โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ  มีค่าเฉล่ีย  4.02 โครงการด้านการป้องกัน  ควบคุม  และรักษาสุขภาพอนามัย   มคี่าเฉล่ีย  3.98  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีค่าเฉลี่ย  3.98  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   มีค่าเฉล่ีย  3.97  โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ  มีค่าเฉล่ีย   
3.87  โครงการด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  มคี่าเฉลี่ย  3.84  โครงการด้านการป้องกันอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ   มีค่าเฉล่ีย  3.81  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  มีค่าเฉล่ีย  3.79   
ตามลําดับ  
 
 
 



 

รายงานผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

บทที่  5 
สรุป  อภิปราย  ข้อเสนอแนะ 

  การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี 2555  จํานวน  26  อําเภอ   ระหว่างเดือนมิถุนายน -  กันยายน  2555   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นหัวข้อดังน้ี 

1.  วัตถุประสงค์ 
2.  สรุปผล 
3.  อภิปราย 
4.  ข้อคิดเห็นอ่ืนๆ   

1.   วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือทราบปัญหาเพราะความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
2. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ท้องถิ่น  

2.  สรุปผล 
2.1  สถานภาพท่ัวไปของประชากร 
 การสํารวจความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน   ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน   

4,107   พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็น   เป็นหญิง   จํานวน  2,390  คน คิดเป็นร้อยละ  58.20  เป็นชาย  
จํานวน  1,717  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.80  มีอายุอยู่ในช่วง  41- 50  ปี  มากที่สุด  จํานวน  1,571  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 38.25   รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ  51- 60 ปี  1,014  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.69   ระดับการศึกษามาก
ที่สุด ประถมศึกษา จํานวน  2,080 คน คิดเป็นร้อยละ 50.60 รองลงมามัธยมศึกษา  จํานวน  1, 742  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  42.40  มีอาชีพเกษตรกรมากที่สดุ จํานวน  2,549 คน  คน  คิดเป็นร้อยละ  62.10   รองลงมา  รับจ้าง  
จํานวน  564   คน  คิดเป็นร้อยละ  13.70  
 

1.  ระดับสภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนของประชาชน   อยู่ในระดับ  มาก  คา่เฉล่ีย  3.49   โดย
เรียงลําดับสภาพของปัญหาจากมากไปหาน้อย 3  ลําดับดังน้ี 

-  ปัญหาหน้ีสนิ          ค่าเฉล่ีย 4.21 
-  ปัญหาภัยแล้ง         ค่าเฉล่ีย  3.87  
-  ปัญหาขาด แหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค  เลี้ยงสัตว์และการเกษตร      ค่าเฉล่ีย  3.78   
 
2. ระดับโครงการที่ต้องการให้องค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่นดําเนนิการ    อยู่ในระดับ มาก 

ค่าเฉล่ีย  3.96  โดยเรียงลําดับโครงการท่ีต้องการดําเนินการ จากมากไปหาน้อย 3  ลาํดับดังน้ี 
-  โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค เลี้ยงสัตว์และการเกษตร ค่าเฉล่ีย  4.08 
-  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง     ค่าเฉล่ีย  4.06 
-  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ค่าเฉล่ีย  4.05 
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3. จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้พบประเด็นที่ประสบ  พบว่า  ในภาพรวมอภิปรายผล  ดังต่อไปนี ้
1.  สภาพปัญหาในครัวเรือนและชุมชนที่ประสบ  พบว่า  ในภาพรวมปะชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น   

ประสบปัญหาหน้ีสินมากเป็นที่สุด  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  และ 2554  ปัญหาที่พบมากเป็นอันดับหน่ึง  
คือ  ปัญหาหน้ีสินในครัวเรือน  ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ประชาชนไม่สามารถที่จะทําการเกษตรได้อย่างเต็มที่   
ผลผลิตได้น้อย  บางปีแห้งแลง้  ขาดแคลนนํ้า  บางปีนํ้าท่วม  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า  ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น เช่น  ปุ๋ย  ราคาแพง  ค่าแรงงานสูง  ค่าเคร่ืองจักรการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นและอีกประเด็นการว่างงานของ
เกษตรกร  ประชาชน บุคคลทั่วไปไม่มีรายได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวทําให้เกิด
ปัญหาหน้ีสินตามมา    

2. โครงการพัฒนาที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดขอนแก่นดําเนินการคือ ต้องการให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง  ทั้งน้ี  อาจเป็นเพราะว่าประชาชนอยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลความเจริญทางสญัจรไปมาลําบาก  ต้องการเห็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวกสบายมีความเจริญ  ซึ่ง
ต้องการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งและยังต้องการให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมการประกอบ
อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกร ประชาชน บุคคลทัว่ไป  ต้องการมีรายได้เสริม
หลังจากการเก็บเก่ียวพืชผลทางเกษตร จะได้มีรายได้เสริม เป็นการลดปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร  ได้อีกทางหน่ึง  
อีกทั้งยังได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม   
ทําให้เกิดเป็นชุมชนเข็มแข็งขึน้   

3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการการพัฒนา  สรุปได้ว่า  
ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นต้องการให้องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่นพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นส่วน
ใหญ ่ เพราะทีใ่ช้สัญจรไปมาได้สะดวกข้ึน มีแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคเลี้ยงสัตว์และการเกษตร  เพ่ือใช้ใน
การทําการเกษตร และยังมีโครงการอ่ืนที่ต้องการให้ดําเนินการดังน้ี 

- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในอําเภอพระยืน   
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบบถาวรและมัน่คงอําเภอพระยืน 
- โครงการพัฒนาจิตใจและฝึกวินัยของสังคม อําเภอเมืองขอนแก่น  
- โครงการฝึกอบรมกรรมการรักษาป่า  ปัญหาที่ทิ้งขยะ  อําเภอโนนศิลา 
- โครงการอบรมเร่ืองสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ให้กับประชาชน อําเภอนํ้าพอง 
- โครงการฝึกอบรมแปรรูปสินค้าด้านเกษตรอําเภอเปือยน้อย 

 
4.  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ 
 1.  ผลจากการสํารวจความคิดเห็น  ควรแจ้งประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
ขอนแก่น รวมทั้งตัวแทนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแต่ละเขต ( สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  กลุ่มเป้าหมายในการสํารวจความคิดเห็นควรสํารวจไปยังกลุ่มข้าราชการ ครู อาจารย์  หลายๆภาคส่วน  
ข้อมูลที่ได้จะได้ครอบคลุมหลายๆด้าน 
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ข้อเสนอแนะสาํหรับการสาํรวจความคิดเหน็ในครั้งต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ควรสนับสนุนให้บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ดําเนินการพัฒนางานด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพราะเป็นการวิจัยที่เจ้าหน้าที่และชุมชน/ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน  ต้ังแต่การรับทราบปัญหา การวิเคราะห์  การวางแนวทางแก้ปัญหา  การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหา  
และการติดตามและประเมินผล  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นต่อไป 
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การติดตามและประเมินผลโครงการติดตามและประเมินผลการมีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขต
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบประมาณ  2555 

คณะทีป่รึกษา 
1.  ดร.พงษ์ศักดิ ์   ตั้งวานิชกพงษ์   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
2.  นายสุชาติ     โคตรทุม    ปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
3.  นางสุมาลี     ฐานวิเศษ    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
4.  นายธาดา    พรหมสาขา ณ สกลนคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
5.  นางสาวนงลักษณ์   รัตนจันทร์              รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
       ประวัตกิารศกึษา 
1. นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแก่น     กรรมการ 

           -ปริญญาตรี  สาขาการจัดการท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
            -ปริญญาโท  สาขาไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
 2. นายณัฐพล  แก้วขัน   สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.เมืองขอนแก่น  กรรมการ 
     -ปริญญาตรี   นิติศาสตรบ์ัณฑิต          มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
     -ปริญญาโท   นิติศาสตรมหาบัณฑิต     มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3. นายสุรสิทธ์ิ เรายพรม  สมาชิกสภา อบจ.ขก เขต อ.หนองเรือ         กรรมการ 
           - ปริญญาตร ี   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
  4. นายเล่ือน  ศรีสุนนท์    ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน    กรรมการ 
          - ข้าราชการบํานาญ    

5. นายชัยเลิศ  จันทร    ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน    กรรมการ 
             -ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวบึง  ตําบลพังทุย  อําเภอน้ําพอง  จังหวัดขอนแก่น 
     -ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนอื 

6. ท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
7. โยธาธิการและผังเมือง                       กรรมการ 
8. นางสาวนงลักษณ์  รัตนจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น             กรรมการ 
   - ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรรมการ 

            -ปรญิญาโท   รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9. รองศาสตราจารย์ วิไลวัจส์  กฤษณะภูติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
     ข้าราชการบํานาญ 
     -ปริญญาตร ี สาขารัฐศาสตรบัณฑติ               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     -ปริญญาตร ี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     -ปริญญาโท  สาขาสังคมวิทยามหาบัณฑิต(สังคมสงเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

         10. นายประยทุธ์  ชาญนุวงศ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
                     ข้าราชการบํานาญ 
                    -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรการเมืองการปกครอง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
                    -ปริญญาตรี   สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 11. นายเพ็ชร    มูลป้อม      ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ            กรรมการ 
      -ปริญญาตรี   สาขารัฐศาสตรบัณฑิต                มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
      -ปริญญาโท   ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช                    
                      วิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน 
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คณะทาํงาน 

1. นางดวงเนตร   ชาสุวรรณ  นักบริหารงานนโยบายและแผน 7           คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)     มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
                 -ปริญญาโท   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
          2. นางนวลมณี เหล่ากุนทา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต       มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
                 -ปริญญาโท รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขารฐัประศาสนศาสตร์  
                   มหาวิทยาลัยภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
             3. นายอภิเดช สุระมณี  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5          คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการทั่วไป      มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
             4. นางกมลสร สหนาวิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  คณะทํางาน 
                 -ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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บรรณานุกรม 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   คู่มือติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การ 
ปฏิบัติขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

สําเริง  จันทรสุวรรณ,สุวรรณ  บัวทวน.(2547)  ระเบยีบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ประจําปี  2552  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  2552 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เอกสารนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     
สํานักปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด,2551 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2552   
กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  2552  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลผู้ผา่น 
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประจําปีงบประมาณ  2549 -2550 
กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,2551  

ค้นหาจากเว็ปไซด์   http://www.google.co.th      
                          http://www.khonhaenpoc.com 
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ภาพติดตามการสาํรวจความคิดเหน็เก่ียวกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี  ๒๕๕๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


