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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพและ 

เพ่ือพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ใชแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่น 0.91 

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 117 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก  

คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง 

ในระดับมาก ทั้งดานสภาพการดำเนินงาน ดานการบริหารประชาคม ดานการเตรียมพหุพาคี และ

ดานการวางแผนพัฒนาเทศบาล และมีความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในระดับมาก 

เร่ืองบทบาทหนาท่ีของประชาคม การวางแผนพัฒนาตำบล กระบวนการมีสวนรวมของประชาคม 

ในการรวมคิด รวมตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติการ การประเมินผล และการบริหารจัดการ 
แผนโครงการพัฒนาเทศบาลตำบล นำขอมูลที่ไดมากำหนดเปนโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง ประกอบดวย 1) ปญหา

และความจำเปน 2) วัตถุประสงค และ 3) เน้ือหามี 4 เร่ือง คือ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

ประชาคม กระบวนการและเทคนิคการดำเนินงานของประชาคม การวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

ของประชาคม การบริหารและการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เน้ือหาแตละเร่ืองประกอบดวย 

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2 ผูชวยศาสตราจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3 อาจารย  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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จำนวน 10 คน ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองพบวา มีความเหมาะสมและ

สอดคลองในระดับมาก นำผลการประเมิน และขอเสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางมาปรับปรุงไดแผน

ประชุมปฏิบัติการท่ีสมบูรณพรอมนำไปใชทดลองและใชจริงไดตอไป 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were to examine problems and needs for potential 

development and to develop workshop plan for community potential development of 

Thung Luang Sub-district Municipality, Viang Sa District, Surat Thani Province. The 

questionnaire with a reliability of 0.91 was used to collect data from 117 respondents. Data 

were analyzed with percentage, mean, and standard deviation.  

The results showed that the community problems of development planning of 

Thung Luang Sub-district Municipality was at a high level, in the aspects of performance, 

community management, multilateral preparing, and sub-district municipality development 

planning. The need for community potential development was at a high level, in the aspect 

of community’s duties, sub-district development planning, participation process in thinking 

and decision making, planning, practice, evaluation, and plan management of sub-district 

municipality development projects. The acquired data were used as outline for workshop 

plan for community potential development. It consisted of 1) problems and needs,  

2) objectives, and 3) content. There were 4 topics: roles and duties of community committees, 

process and technique of community operation, sub-district municipality development 
planning of community, and evaluation of sub-district development plan. Each topic 

comprised goals, content, meeting techniques, media and equipment, time, and evaluation. 

Ten experts were asked to assess the suitability and consistency of the development plan. 
It was found that the plan was suitable and consistent at a high level. The evaluation 

results and recommendations were applied to revise the workshop planning to be ready 

for further trial and implementation.  
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บทนำ 

ประเทศไทยไดดำเนินการพัฒนาประเทศอยางมีแผนที่เปนรูปธรรม โดยเร่ิมมีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 มาตั้งแตป พ.ศ. 2504 ปจจุบันกำลังอยูในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) ซึ่งไดจัดทำแผนพัฒนาฯ โดยไดยึดหลักการ 

มีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในสังคมตอเน่ืองจากแผนพัฒนา ฉบับท่ี 8 (2540 - 

2544) และเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  

ที่สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทาง 

การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมท้ังตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ 

ทุกระดับและไดทบทวนกรอบยุทธศาสตร แตละยุทธศาสตรใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยประเมินสถานการณปจจุบันวิเคราะหประเด็นปญหาเพ่ือกำหนดแนวทางพัฒนา 

ที่เหมาะสม ซึ่งบางเร่ืองอาจตอเน่ืองจากแผนฯ 8 ที่เนนการพัฒนาคนโดยใหชุมชนเปนศูนยกลาง

สงเสริมการรวมตัวกันสงเสริมความเขมแข็งสงเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพของท้ังชุมชน 

และประชาคม เพ่ือปรับทิศทางใหมที่ควรทำตอไปใหเกิดผลในแผนฯ 11 ทั้งนี้ ทุกยุทธศาสตรตองให

ความสำคัญมุงสูเปาหมายเดียวกันคือการแกไขปญหาความยากจน เพ่ือสรางความเปนธรรมใหเกิด

แกคนสวนใหญของประเทศ 

ในดานการจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผนดินโดยอาศัยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึง่จดัโครงสรางระเบียบบริหารราชการแผนดินไว 3 รปูแบบ 

คือระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการ

สวนทองถิ่น การปกครองทองถิ่นเปนการปกครองชุมชนหรือทองถิ่นใดทองถ่ินหน่ึงของประเทศ 

โดยมีองคประกอบสำคัญดังน้ี คือ เปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเอง  

มีเขตการปกครองท่ีชัดเจนและเหมาะสม มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ  

มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง มีอำนาจหนาท่ีที่เหมาะสมตอการใหบริการ มีอำนาจออกขอบังคับ
เปนกฎหมายของทองถิ่นภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะ

เปนหนวยงานระดับรอง (โกวิทย พวงงาม, 2550: 21) สำหรับการปกครองทองถ่ินของประเทศไทย 

ในปจจุบันมี 2 ระบบ คือ ระบบทั่วไปซึ่งมีอยู 3 แบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตำบลและเทศบาล และระบบพิเศษท่ีใชเฉพาะทองถ่ินบางแหง ซึ่งมีอยู 2 รูปแบบ คือ 

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (โกวิทย พวงงาม, 2550: 87) สวนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล  

ผูบริหารมักถูกมองวาเลนพวกพองคำนึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม อางเอาความเปน

ตัวแทนของประชาชนมาเสริมสรางความชอบธรรมในนโยบายของตน มักจะตัดสินใจตามอำเภอใจ 

ขาดความรูในหลักการและวิธีการ รวมทั้งขาดประสบการณในการปฏิบัติการสาธารณะ  
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เทศบาล ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีปญหาอุปสรรคในการบริหาร 

ที่ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามหลักการกระจายอำนาจอยูหลายประการ เชน เทศบาล 

ถูกแทรกแซงและควบคุมโดยรัฐบาลกลางมากเกินไป ปญหาความสัมพันธที่ไมชัดเจนระหวางรัฐบาล

กลางกับเทศบาล ปญหารูปแบบโครงสรางของเทศบาล ปญหาประชาชนขาดความสนใจทาง 

การเมือง การท่ีเทศบาลมีงบประมาณจำกัด และปญหาจากการท่ีกระทรวงมหาดไทยและประชาชน

ทั่วไปใหความสนใจนอยท่ีสุดในแงของการปฏิรูปองคกร เน่ืองจากถูกมองวาเทศบาลเปนหนวยงาน 

ที่มีประชาธิปไตยสูงกวารูปแบบการปกครองทองถิ่นอื่น (ธเนศวร เจริญเมือง, 2544: 122-126) 

ปจจุบันรัฐบาลไดแบงเทศบาลออกเปน 3 แบบ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล 

แตละระดับตางกันท่ีความเจริญ เศรษฐกิจ และจำนวนประชากร และไดกำหนดโครงสราง 

และอำนาจหนาท่ีใหเทศบาลเปนผูจัดทำเองตามบทบาทหนาท่ีมากนอยข้ึนอยูกับแบบเทศบาล 

จากการท่ีรัฐบาลไดมอบอำนาจหนาท่ีใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บรายไดเองและตามที่รัฐบาลจัดสรร 

เงินอดุหนุนใหเพ่ือนำรายไดมาจดัทำแผนพฒันาและตราเปนเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจำป 

เพ่ือนำมาใชจายในปงบประมาณน้ัน ๆ ในการจัดทำงบประมาณคณะผูบริหารเทศบาลมักทำโครงการ 

ตามความคิดของตนเองและตามความคิดของสมาชิกสภาเทศบาทฝายบริหาร (ฝายรัฐบาล) มากกวา

ความตองการของประชาชน เพราะถาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปสภาเทศบาลไมรับ

หลักการจะทำใหผูบริหารหลุดพนจากตำแหนงได (พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 ทวิ)  

สิ่งเหลาน้ีสงผลใหการพัฒนางานเทศบาลไมตรงตามเจตนารมยความตองการของประชาชนในเขต

เทศบาล จึงทำใหประชาชนเกิดความเบ่ือหนายในรูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน ทำใหประชาชน

กับเทศบาลไมมีความผูกพันซึ่งกันและกัน การพัฒนางานเทศบาลท่ีผานมาประชาชนยังมักจะถูกจัด

บทบาทเปนเพียงผูรับผลของการพัฒนาโดยยังคงไมไดมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางแทจริง 

แมวาจุดมุงหมายท่ีสำคัญท่ีสุดในการใหประชาชนมีสวนรวมก็คือ การพัฒนาประชาชนใหมี 
ความสามารถในการกำหนดความตองการของตนเอง กำหนดทางเลือกใหการพัฒนาชุมชนของ 

การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเปนหนทางสำคัญท่ีจะพัฒนาจิตสำนึกของประชาชน 

ใหสูงขึ้นและดำเนินไปในทิศทางท่ีถูกตองอีกดวย อีกประการหน่ึงคือ ประชาชนเปนเจาของพ้ืนท่ี 
ยอมรูซึ้งถึงรายละเอียดของปญหา และแนวทางในการแกปญหาบางประการท่ีตนเองยังไมสามารถ

เปนผูปฏิบัติได ดังน้ัน หลักการท่ีสำคัญมากท่ีสุดท่ีใชในการพัฒนาคือการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการพัฒนา ซึ่ง วันชัย บุณยสุรัตน (2542: 73-77) ไดกลาวไววา สิ่งที่สำคัญท่ีสุดในการพัฒนา
ชุมชนคือหลักการมีสวนรวมของประชาชน (popular participation) ในทุกข้ันตอนของกระบวนการ

พัฒนาชุมชน เพราะการมีสวนรวมน้ันเปนการสอนหรือใหการศึกษาทางออม (nondirective approach) 

แกประชาชนไดเรียนรูถึงวิถีทางการพัฒนาชุมชน ตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังสิ้นสุดและสามารถนำไปใช

ประโยชนเปนแนวทางในการดำเนินงานแกไขปองกันปญหาของชุมชนในโอกาสตอไป ซึ่งถือวา

เปนการฝกใหรูจักกระบวนการประชาธิปไตยและเปนการชวยตนเองไดอีกประการหน่ึง 
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กลาวไดวา การมีสวนรวมเปนท้ังหลักการและวิธีการทำงานกับชุมชน ทำใหประชาชนได 

“เรียนรูดวยการกระทำ” (learning by doing) เปนการเสริมสรางประสบการณใหแกประชาชนไดรูจัก

คิดเปน ทำเปน นอกจากน้ียังมีสวนชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของกิจการน้ัน ๆ ทำใหเกิด

ความรูสึกรักหวงแหน และทำนุบำรุงรักษางานท่ีเกิดจากความรวมมือของตนเอง ดังน้ันการมี 

สวนรวมจึงอาจนับไดวาเปนสิทธิอยางหนึ่งที่จะนำไปสูสิทธิดานอ่ืน เพราะเม่ือประชาชนมีสิทธิ 

ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจแลวก็มีสิทธิที่ไดมาซึ่งผลของการพัฒนาดวยตนเอง 

เทศบาลตำบลทุงหลวง เปนท่ีตั้งของที่วาการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  

ไดเปล่ียนแปลงฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของ  

อบต. เปนเทศบาล เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีพ้ืนท่ีในการดูแล 99 ตารางกิโลเมตร  

มีสภาพปญหาคือประชาชนสวนใหญยังใหความสำคัญและสนใจเรื่องการเมือง การพัฒนาทองถิ่น

ไมมากนัก รวมถึงนักการเมืองท่ีประชาชนไดเลือกต้ังเขามาทำหนาท่ีแทนประชาชนยังไมคอยเขาใจ

บทบาทหนาท่ีและยังใหความสำคัญตอโครงการพัฒนาท่ีเกิดผลตอบสนองตอประชาชนนอย ทำให 

ผูบริหารและพนักงานยังมองวาประชาชนเปนผูรับการพัฒนาแทนท่ีจะกระทำแบบมีวัตถุประสงค 

รวมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีความพยายามทำอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทำ

และมีการติดตอสื่อสารระหวางกันอยางสม่ำเสมอ 

จากหลักการกระจายอำนาจหลักการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและปญหาของเทศบาลตำบล 

ทุงหลวงดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเพ่ือนำขอมูลมาใชในการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการ 

ในการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง และนำผลมาใช 

ในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตำทุงหลวงตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

2. เพ่ือพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  

 

วิธีดำเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยดำเนินการ ดังน้ี 
1. พ้ืนท่ีในการศึกษา ไดแก เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
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2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1 ประชากรที่ศึกษา ไดแก สมาชิกของประชาคม ซึ่งเปนตัวแทนของหมูบาน 

16 หมูบาน ตัวแทนองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภูมิปญญาทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ ในเขตเทศบาล

ตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี หมูบานละ 20 คน รวมเปน จำนวน 320 คน  

 2.2 กลุมตัวอยาง จำนวน 117 คน ซึ่งกำหนดกลุมตัวอยางโดยตารางของเครจซี่และ 

มอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970 อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 2545: 112) ที่คาความเช่ือมั่น 

0.95 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) 

3.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.1  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางข้ึน โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของ และไดขอคำแนะนำจากผูที่มีความรู ความสามารถ ผูเช่ียวชาญ ตลอดจนคณะอาจารย 

ที่ปรึกษาโดยแบงแบบสัมภาษณเปน 3 ตอนคือ 

   ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

   ตอนท่ี 2  ขอมูลเฉพาะดาน 

      1) แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

      2) แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาประชาคมในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

      แบบสอบถามในขอที่ 1) และ 2) จะเปนการประเมินคา (rating scale) 

ตามแนวทางสรางเคร่ืองมือของลิเครท (Likert scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด (5)  มาก (4)  ปานกลาง 

(3) นอย (2)  และนอยท่ีสุด (1) 

   ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการ

พัฒนาการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 
 3.2  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

   เพ่ือใหการศึกษาขอมูลภาคสนามมีความถูกตองและเช่ือถือไดกอนท่ีจะนำเคร่ืองมือ

ไปใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยทำการตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังน้ี 

   3.2.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) โดยใหอาจารย 
ที่ปรึกษาและผูที่มีความรู เร่ือง การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประชาคมและ

ภาษา เปนผูตรวจสอบ แลวนำมาแกไขปรับปรุงกอนนำไปตรวจสอบความเชื่อมั่นตอไป 

   3.2.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช 

กับสมาชิกประชาคมเทศบาลตำบลบานสอง จำนวน 30 คน แลวนำผลมาวิเคราะหเพ่ือหาคา 

ความนาเช่ือมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficients) ของครอนบาช (Cronbach, 
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1970 อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 2545: 144-145) ผลการทดสอบไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.91 

ถือวาเคร่ืองมือที่ใชมีความเช่ือมั่นสูงเพียงพอท่ีจะไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  

   ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ดำเนินการโดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย 

 3.4  การวิเคราะหขอมูล  

   เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลว จึงดำเนินการวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ตามขั้นตอนตอไปนี้ 

   3.4.1  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูล ที่เก็บจากภาคสนาม ใหมี 

การตอบคำถามใหครบถวน สมบูรณกอนนำไปวิเคราะห 

   3.4.2  การใหคะแนนและเกณฑจัดระดับปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพ

ประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี กำหนด

ดังน้ี 

     3.4.2.1  การใหคะแนนคำตอบของปญหาและความตองการพัฒนา

ศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

        ตอบในชองปญหา/ความตองการ คะแนน 

        มากท่ีสุด  5 

        มาก  4 

        ปานกลาง  3 

        นอย  2 

        นอยท่ีสุด  1 

 
     3.4.2.2  เกณฑการจัดระดับปญหาและความตองการโดยนำผลของคะแนน

คำตอบมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลวนำ

คาเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (weight mean score: WSM) ดังน้ี 

       ชวงคะแนนเฉล่ียของ   ระดับปญหาและ 
       ปญหาและความตองการ   ความตองการ 

       4.50 - 5.00    มากท่ีสุด 

       3.50 - 4.49    มาก 

       2.50 - 3.49    ปานกลาง 
       1.50 - 2.49    นอย 

       1.00 - 1.49    นอยท่ีสุด 
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     โดยจะนำคะแนนเฉล่ียในชวงท่ีมีปญหาและความตองการฯ ระดับปานกลาง

ขึ้นไป นำไปกำหนดเปนปญหาและความจำเปนในการสรางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

   3.4.3  การวิเคราะหขอมูลเนื่องจากเปนขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล 

   3.4.4  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

     3.4.4.1  คารอยละ (percentage) ใชสำหรับวิเคราะหอธิบายขอมูลทั่วไป

เก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

     3.4.4.2  คาเฉลี่ย (mean: x̄ ) เพ่ือวัดแนวโนมเขาสวนกลางของคะแนน

ระดับสภาพปญหา และความตองการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล

ตำบลทุงหลวง 

     3.4.4.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) เพ่ือวัด

การกระจายของคะแนนระดับสภาพปญหา และความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง 

ขั้นท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอ

เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ 3 ขั้นตอน 

1.  การสรางโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนา

เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนำขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และผลการศึกษาจากภาคสนามมาใชกำหนดเปนปญหาและความจำเปน 
กำหนดจุดมุงหมายของแผน และกำหนดหนวยอบรม 

2.  การประเมินโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 การประเมินโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนา

เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานีที่พัฒนาข้ึนโดยผูรอบรูเฉพาะทาง 
(subject matter specialist: SMS) เพ่ือตรวจสอบประเมินและใหคำแนะนำในการปรับปรุงแกไข

โครงรางแผนปฏิบัติการซ่ึงผูวิจัยไดกำหนดวิธีการ 

3.  การปรับปรุงโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการฯ 
 การปรับปรุงโครงรางแผนปฏิบัติการฯ โดยนำขอมูลจากผลการประเมินโครงรางแผน

ประชุมปฏิบัติการฯ ของผูรอบรูเฉพาะทางมาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงโครงรางแผนประชุม

ปฏิบัติการฯ ไดแผนประชุมปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณกอนนำไปทดลองใชและใชจริงตอไป 
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ผลการวิจัย 
1. ผลจากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษา 
ภาคสนาม พบดังน้ี 

 1.1  สภาพปญหา ผลการศึกษาสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ในทุกดานมีปญหาระดับมาก คือ  
ดานสภาพการดำเนินงาน การบริหารของประชาคม การเตรียมพหุภาคี การวางแผนพัฒนาตำบล 
และการบริหารและการประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง  

 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

  
 

S.D. 
 

 
1.   

 4.10 0.530  

2.    

 3.94 0.605  

3.   

 3.58 0.712  

4.  

 3.66 0.760  

5.  

 3.62 0.690  

6.  

 4.06 0.610  

7.   

 3.89 0.673  

8.   

 4.16 0.664  

9.  

 4.16 0.623  
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง  

 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี (ตอ)  

 

 
10.    

 4.07 0.687  

11.   

 3.90 0.619  

12.   

 3.99 0.569  

13.     

 3.63 0.788  

14.  

 

 3.94 0.619  

15.  

 3.72 0.628  

16.    

 3.51 0.747  

17.  

 3.49 0.777  

18.    

 3.48 0.769  

19.  

 3.83 0.711  

20.   

 3.84 0.684  

 3.83 0.673  

 
 

S.D. 
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 1.2  มีความตองการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อยูในระดับ

มาก ใน 4 เร่ือง คือ 1) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประชาคม 2) กระบวนการและเทคนิควิธีการ

ดำเนินงานของประชาคม 3) กระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลของประชาคม และ 4) การบริหาร

และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล สวนผลการวิเคราะหเชิงเน้ือหาพบวา

ประเด็นสำคัญคือ 1) ความรู ความเขาใจเร่ืองบทบาทหนาท่ีของประชาคม 2) ชองทางการไดรับ

ขอมูลขาวสาร 3) การเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดเสียกับประชาคมเขามีสวนรวมในการประชุม 

4) ฝกอบรมใหประชาชน มีความรูความเขาใจ ในเร่ืองกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

5) ใหประชาชนมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาล และ 

6) ใหประชาชนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง และเสมอภาคในการพัฒนาเทศบาล รายละเอียด 

ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  ความตองการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง 

 

 

2.  ผลการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคม ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี มีดังน้ี 

 2.1 การสรางโครงรางแผนประชุมปฏบิตักิารพัฒนาศักยภาพของประชาคม ในการวางแผน

พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีองคประกอบ ดังน้ี  

 

 
  S.D.  

 

1.  

2.  

3.  

 

4.23 

3.98 

 

3.71 

0.637 

0.538 

 

0.732 

 

 

 

 

4.    

 

5.  

 

 

4.05 

 

3.47 

. 

0.647 

 

0.747 

 

 

 

 

 3.89 0.660  
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   2.1.1 ปญหาและความจำเปน กำหนดข้ึนจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและ 

ผลการศึกษาภาคสนาม พบวา การปฏิบัติงานของประชาคมในการพัฒนาตำบลมีปญหามาก 

เน่ืองจากการขาดความรูความเขาการดำเนินงาน และไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนและมี 

ความตองการพัฒนาศักยภาพ ความเขาใจในบทบาทหนาท่ี กระบวนการวางแผนพัฒนาและ 

การดำเนินงานของประชาคม เปนตน ผูวิจัยจึงไดนำขอมูลเหลาน้ีมาประมวล กำหนดเปนปญหาและ

ความจำเปนในการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมฯ 

   2.1.2 จุดมุงหมายท่ัวไปของแผนประชุมปฏิบัติการ เพ่ือใหคณะกรรมการประชาคม

มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะ การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่ไดจาก

การฝกอบรมไปใชในชีวิตจริง 

   2.1.3 เน้ือหาของแผนประชุมปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 1) บทบาทหนาท่ีของ 

คณะกรรมการประชาคม 2) กระบวนการและเทคนิคการดำเนินงานของประชาคม 3) การวางแผน

พัฒนาเทศบาลของประชาคม และ 4) การบริหารและการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใน

แตละเร่ืองประกอบดวย จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เน้ือหาวิชา เทคนิคการประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลา

และการประเมินผล ซึ่งแตละองคประกอบจะมีความสอดคลองสัมพันธกัน 

 2.2  ผลการประเมินแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาข้ึนไปใหผูรอบรูเฉพาะทาง 

(subject matter specialist: SMS) จำนวน 10 คน ประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของแผน

ประชุมปฏิบัติการฯ แลวนำผลประเมินมาหาคาเฉล่ีย พบวาแผนประชุมปฏิบัติการฯ มีความเหมาะสม 

และสอดคลองในระดับมากทุกประเด็น  

 2.3  ผลการปรับปรุงแกไขแผนประชุมปฏิบัติการฯ ผูวิจัยไดนำผลการประเมินและ 

ขอเสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางท่ีไดแนะนำและใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนประชุม

ปฏิบัติการฯ ใหสมบูรณขึ้น ซ่ึงผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนประชุม

ปฏิบัติการฯ ใหสมบูรณกอนนำไปใชทดลองหรือใชจริงตอไป 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง 

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปราย ดังน้ี 

1.  ผลการศึกษาความตองการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนาเทศบาลตำบล 
ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบโดยรวมมีความตองการพัฒนาศักยภาพ อยูใน

ระดับมาก ใน 4 ดาน คือ บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประชาคม กระบวนการและเทคนิค 

การดำเนินงานของประชาคม การวางแผนพัฒนาเทศบาลของประชาคมและการบริหารและ 

การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการศึกษาสอดคลองกับสุจินต ดาววีระกุล (2527: 73) 
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ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาหมูบาน กรณีศึกษา 

หมูบานดีเดน จังหวัดนครสวรรค พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานตำแหนงทางสังคม ความตองการ 

มีสวนรวม เพ่ือนบาน การรูสึกวาตนเองมีความสำคัญตอหมูบาน จะมีผลตอการเขามีสวนรวม 

ผลการศึกษาของเธียรชัย บุรพชนก (2532: 102) ที่ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรม

สุขาภิบาลหมูบานพ่ึงตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดระยอง พบวา เพศ การมีตำแหนง 

ในองคกรชุมชน หมูบาน การไดรับขอมูลขาวสารการพัฒนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรูและเจตคติ 

ตอสุขาภิบาลจะมีผลตอการเขามีสวนรวม ผลการศึกษาของศิรินภา สถาพรรจนา (2541: 111) 

ที่ศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี พบวา 1) บริบททางสังคม 

ทางการเมือง ความสำนึกการเปนพลเมืองและความผูกพันกับชุมชนทองถ่ิน การศึกษา ฐานะ 

เศรษฐกิจ และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน จะเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเขามีสวนรวม

ทางการเมือง 2) ความรู ความเขาใจในการวางแผนพัฒนาตำบล จะมีสวนสำคัญในการเขามีสวนรวม 

ในการวางแผนพัฒนาตำบล เน่ืองจากกระบวนการวางแผนพัฒนาตำบล ซึ่งเปนแผนประจำป 

จะประกอบดวยคณะบุคคล และหลายข้ันตอน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย วาดวย 

การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 กำหนดใหมีคณะกรรมการท่ีทำหนาท่ี

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไว ประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประกอบดวย 

(1) คณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 3 คน หัวหนาสำนักงานจังหวัด ผังเมืองจังหวัด ผูตรวจการ

สวนทองถ่ิน ปลัดอำเภอผูรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาอำเภอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 

และเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล 

ประกอบดวย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนการบริหารเทศบาล เจาหนาท่ีผังเมือง

จังหวัด ผูอำนวยการ/หัวหนากองวิชาการและแผน หัวหนาวิเคราะหนโยบายและแผน และข้ันตอน 

ในการจัดทำแผนมีถึง 7 ขั้นตอน (กรมการปกครอง สำนักบริหารราชการสวนทองถ่ิน, 2544: 4-12) 

จากขอมูลดังกลาว จึงสะทอนออกมาในรูปของสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ซึ่งเปนกลุมคนอีกกลุมหน่ึงที่ตองเขาไปมีสวนรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 3) ขั้นตอนการพัฒนาประชาคมตามที่กรมพัฒนาชุมชน 

(2545: 4-11) ที่กำหนดแนวทางพัฒนาประชาคม 5 ขั้นตอน คือ (1) การเตรียมและเผยแพรทำ 

ความเขาใจ (2) แสวงหาผูนำกลุม องคกรอาสาสมัคร (3) การใหการศึกษาและพัฒนากระบวนการ

ประชาคม (4) ดำเนินการตามกระบวนการประชาคม และ (5) การติดตามประเมินผล จากขั้นตอน 
ดังกลาวและเม่ือตรวจสอบกับผลการวิจัยแลว พบวา ประชาคมในเขตเทศบาลตำบลอำเภอทุงหลวง 

ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตามกระบวนการท้ัง 5 นี้ และผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิด

ของกิติพร ศรีวงศชัย (2542: 18-19) ท่ีเสนอผลความคิดวา ประชาคมท่ีเปนอุดมคติตองมีองคประกอบ 

(1) วิสัยทัศนรวมกัน (2) มีสวนรวมอยางกวางขวาง (3) มีความเปนธรรมชาติที่มิใชการแตงตั้ง 

(4) มีความรักสามัคคี มีความเอื้ออาทร สมานฉันท (5) มีองคความรูและความสามารถ 
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(6) มีการเรียนรูจากการปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมรวมกัน (7) มีการติดตอสื่อสารกันอยางตอเน่ือง/ 

มีเครือขายความรวมมือ และ (8) มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ จากผลการสะทอน 

อันสืบเน่ืองจากขอคนพบดังกลาวจึงเห็นวา การพัฒนาศักยภาพของประชาคม จำเปนอยางย่ิงท่ีจะ

นำไปสูความเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดของประชาคมและการพัฒนาเทศบาลตำบล สนองตอบ 

ตอความตองการและสภาพปญหาท่ีแทจริงของชุมชน ซึ่งจะนำไปสูความย่ังยืนในการพัฒนาตอไป 

2.  การสรางแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการดำเนินการไดแผนการประชุม

ปฏิบัติการฯ ที่สมบูรณพรอมที่จะนำไปทดลองใชและใชจริงตอไปได ผลการดำเนินการดังกลาว

สอดคลองกับหลักการวางแผนพัฒนาของสุนทร พูนเอียด (2545: 110) ท่ีเสนอแนวคิดในการวางแผน 

ไววา ขั้นตอนท่ีสำคัญของการวางแผนตองเขาใจปญหาและคนหาปญหาของชุมชนโดยรวมกับชุมชน 

การอภิปรายถกเถียงสภาพปญหาและพิจารณาความสำคัญของปญหาท่ีควรแกไขโดยผาน 

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(2538: 12) ที่กลาวไววาเทคนิคการระดมความคิดท่ีจะใหความสำคัญตอความคิดและมีสวนรวม 

ของสมาชิกในชุมชนบนพ้ืนฐานความเทาเทียมกัน เปนการนำคนมาเปนศูนยกลางความคิดและ

ทำงานรวมกันในรูปแบบของการประชุมปฏิบัติการหรือระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาหมูบาน

และเปนแนวทางการพัฒนาหมูบานโดยประชาชน และสอดคลองกับแนวคิดการสรางเสริมการมี

สวนรวมของเจิมศักด์ิ ปนทอง (2547: 272-273) ที่กลาวไววาในการรวมกันเพ่ือวางแผนพัฒนาตองมี 

4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ 2) การมีสวนรวมในการวางแผน 

และดำเนินกิจกรรม 3) การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน และ 4) การมีสวนรวม 

ในการติดตามประเมินผล ซ่ึงข้ันตอนเหลาน้ีตองมีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือใหผูเก่ียวของมีความรู 

ความตระหนักและดำเนินกิจกรรมรวมกันจึงจะเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา 
อยางเปนรูปธรรม การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมท่ีกำหนดข้ึนจึงเปนกระบวนการ

หน่ึงและผูรอบรูเฉพาะทางเห็นวามีความเหมาะสม และสอดคลองท่ีจะนำไปใชในการพัฒนาประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลได 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล

ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะเสนอแนะ ดังน้ี 

1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1.1  ควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกับสมาชิกประชาคมใชคนหาสาเหตุและกำหนด
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของประชาคมใหมีประสิทธิภาพ 
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 1.2  สถาบันการศึกษาควรทำหลักสูตรฝกอบรม ชุดกิจกรรม หรือการประชุมปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพฯ ในเรื่องที่จำเปนตอบทบาทหนาท่ีของประชาคมโดยเรงดวน 

 1.3  กระทรวงมหาดไทย หรืองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรจะจัดทำโครงสราง และ

บทบาทหนาท่ีของประชาคมใหชัดเจนในการบริหารจัดการตามเจตนารมณของการจัดตั้งประชาคม 

2.  ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

 2.1  หนวยงานท่ีควรนำผลงานวิจยัไปใชโดยตรงคือ เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎรธานี  

 2.2  หนวยงานท่ีควรนำผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาประชาคมใหมีประสิทธิภาพและ

เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถ่ิน คือ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 2.3  เน่ืองจากแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาตำบลเนนกระบวนการประชุมปฏิบัติการ 

ผูนำไปใชจึงควรกำหนดกลุมเปาหมาย วัน เวลา สถานท่ีในการประชุมใหชัดเจน มีการเตรียม 

ความพรอมทั้งสถานท่ี อุปกรณ สื่อตาง ๆ วิทยากรกระบวนการ และคูมือการประชุมปฏิบัติการ 

3. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 3.1  ควรวิจัยเร่ือง การประเมินประสิทธิภาพของแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  

ที่พัฒนาข้ึนน้ี เน่ืองจากยังไมไดนำไปทดลองใชเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแผนฯ 

 3.2  ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพภาวะผูนำของสมาชิกประชาคม เทศบาลตำบล

ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  

 3.3  ควรวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาสมาชิกประชาคม เทศบาลตำบล

ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

สรุป 
ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติที่เก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน ทั้งองคการบริหารสวนตำบล 
เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด เนนการกระจายอำนาจไปสูทองถ่ินเพ่ือเปดโอกาส 

ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแกปญหาชุมชนทองถ่ินดวยตนเอง โดยเฉพาะ 
การกำหนดแผนพัฒนาทองถ่ินของตน เพ่ือใหตอบสนองความตองการและแกปญหาไดตรงประเด็น

และรวดเร็ว จากการศึกษาคร้ังน้ีประชาคมในเขตเทศบาลตำบลทุงหลวง มีหนาท่ีในการมีสวนรวม

วางแผนพัฒนาเทศบาลของตน กลับพบวามีปญหาและความตองการท่ีจะพัฒนาประชาคม ทั้งดาน 
การบริหาร การดำเนินงาน บทบาทหนาท่ีของสมาชิกประชาคม การวางแผนพัฒนาเทศบาล และ
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การประเมินผลการพัฒนาตามแผน จึงนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี 

และผูรอบรูเฉพาะทาง ไดตรวจสอบแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาข้ึนพบวา มีความเหมาะสม 

และสอดคลองกับสภาพปญหาและความจำเปน สามารถนำไปใชพัฒนาศักยภาพของประชาคม 

ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลได 
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