
1. ผูบริหารทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังช้ินควรเขารับการฝกอบรมหรือศึกษาวิธีการ
และเทคนิคการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล พรอมกับมีแผน
ในการพัฒนาการมีสวนรวม เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ โดย
ขอความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่  รวมทั้งควรมีการประเมินผลโดยกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจนดวยวา
ผูเขารับการพัฒนาหรือฝกอบรมไดนําความความรูไปปฏิบัติจริงหรือไมเพียงใด

2. ผูบริหารทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังช้ินควรกําหนดเปนนโยบาย แผน และขั้นตอน
การดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งนําไปยึดถือปฏิบัติอยางจริงจังในการสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
คิด วางแผน ตัดสินใจ และรวมดําเนินงานกับองคการบริหารสวนตําบลในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบล นอกจากน้ี ควรสนับสนุนใหนําระบบการบริหารจัดการคุณภาพมาปรับใชตามความเหมาะสมดวย เชน 
การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

3. ผูบริหารทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังช้ินควรทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ชัดเจน และ
ตอเน่ืองในการสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแบงอํานาจหรือกระจายอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบล ตลอดจนควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางครบถวน
และเครงครัด

4. ผูบริหารทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังช้ินควรประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและตอเน่ือง
เพื่อสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการสําคัญ หรือโครงการเรงดวนขององคการ
บริหารสวนตําบล

5. ผูบริหารทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังช้ินควรสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร มาใชในการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล 
เน่ืองจากเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการปฏิรูปการจัดการภาครัฐสมัยใหม สามารถลดตนทุน
ในการจางบุคลากรไดเพราะประชาชนสามารถดําเนินการไดเอง เชน
การเสียภาษีผานอินเทอรเน็ต การบริการขอมูลตาง ๆ เปนตน

ผูวิจัย  นายธเนศพล วงศเจริญ  tanespol.wirmpa5@hotmail.com สํานักงานเกษตรอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร

เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลของอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 13,432 คน กลุมตัวอยาง 1,026 คน ไดจากการคํานวณโดยใชสูตรของ 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 97 % ความคลาดเคล่ือนการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.03 รวบรวม
แบบสอบถามกลับมาได 986 คน คิดเปนรอยละ 96.10 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด ผู ศึกษาไดกําหนดใหปญหาและ
การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
 เปนตัวแปรอิสระ สวน การเพ่ิมประสิทธิภาพของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวนตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน เปนตัวแปรตาม 
แบบสอบถามไดผานการทดสอบหาความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดที่ระดับ 0.91 โดยแบงเปน 5 สวน คือ (1) ขอมูล
สวนบุคคล (2) ปญหาการมีสวนรวม (3) การพัฒนาการมีสวนรวม (4) ปจจัยการพัฒนาการมีสวนรวม และ (5) ภาพรวม 
และแนวโนมของการมีสวนรวม วิเคราะหโดยนําขอมูลมาหาคาจํานวน คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแจกแจง
ความถี่ และการทดสอบคาที นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยบรรยายประกอบตาราง 4 สวน ไดแก 1) สถานภาพของ
กลุมตัวอยาง 2) ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 3) สรุปผลการวิเคราะห และ 4) สัมภาษณแนวลึกเฉพาะผูเชี่ยวชาญ

ผูศึกษาไดนํา “แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน 4 ดาน” ไดแก ดาน (1) ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติราชการ (2) คุณภาพการใหบริการ (3) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) การพัฒนาหนวยงาน มาเปน
กรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุมและวิเคราะห (1) ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร และ (2) การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ที่เปนวัตถุประสงคการวิจัยหรือเปนวัตถุประสงคหลักของการศึกษา
ครั้งนี้จํานวน 2 ขอ พรอมกันนั้น ผูศึกษาไดกําหนดให “ปญหาและการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ที่จัดกลุมและวิเคราะหตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองของหนวยงาน” เปนตัวแปรอิสระ หรือเปนเหตุ (cause) สวน “การเพ่ิมประสิทธิภาพของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองของหนวยงาน” เปนตัวแปรตาม หรือเปนผล (effect)
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ความสําคัญของการวิจัยความสําคัญของการวิจัย
1. การมีสวนรวมของประชาชนไดรับการรองรับไวโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 

59-60 และมาตรา 76 เชน “มาตรา 60 บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

2. องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีจํานวน 7 แหง ประชากรทั้งสิ้น 45,474 คน  จัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มีหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

3. ที่ผานมาไดเกิดปญหาเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) ปญหาดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (2) ปญหาดานคุณภาพการใหบริการ (3) ปญหาดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) ปญหาดานการพัฒนาหนวยงาน

วัตถุประสงคการวิจัยวัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังชิ้น 

จังหวัดแพร ตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน
2. ศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังชิ้น 

จังหวัดแพร ตามแนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน
3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอวังชิ้นประสบผลสําเร็จ

กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีวิจัย

ผลการศึกษาผลการศึกษา
1. ปญหาการมีสวนรวม พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 4 ดาน วา องคการบริหาร

สวนตําบลในอําเภอวังช้ิน ไมประสบผลสําเร็จในการสนับสนุนประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน (1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (2) คุณภาพการใหบริการ (3) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) การพัฒนาหนวยงาน 

2. การพัฒนาการมีสวนรวม พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 4 ดาน วา ผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอวังช้ินควรพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตามแนวทางการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองของหนวยงานทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน (1) ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ (2) คุณภาพการใหบริการ 
(3) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ (4) การพัฒนาหนวยงาน 

3. ปจจัยการพัฒนาการมีสวนรวม พบวา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง วา ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกมีสวนสําคัญทําใหการมีสวนรวมประสบผลสําเร็จ

ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ


