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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพและ
เพื่อพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ใชแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น 0.91
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 117 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา สภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง
ในระดับมาก ทั้งดานสภาพการดำเนินงาน ดานการบริหารประชาคม ดานการเตรียมพหุพาคี และ
ดานการวางแผนพัฒนาเทศบาล และมีความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในระดับมาก
เรื่องบทบาทหนาที่ของประชาคม การวางแผนพัฒนาตำบล กระบวนการมีสวนรวมของประชาคม
ในการรวมคิด รวมตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติการ การประเมินผล และการบริหารจัดการ
แผนโครงการพัฒนาเทศบาลตำบล นำขอมูลที่ไดมากำหนดเปนโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง ประกอบดวย 1) ปญหา
และความจำเปน 2) วัตถุประสงค และ 3) เนื้อหามี 4 เรื่อง คือ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
ประชาคม กระบวนการและเทคนิคการดำเนินงานของประชาคม การวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ของประชาคม การบริหารและการประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เนื้อหาแตละเรื่องประกอบดวย
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ผูชวยศาสตราจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
3
อาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
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จุดมุงหมาย เนื้อหา เทคนิคการประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลา และการประเมินผล และผูรอบรูเฉพาะทาง
จำนวน 10 คน ตรวจสอบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองพบวา มีความเหมาะสมและ
สอดคลองในระดับมาก นำผลการประเมิน และขอเสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางมาปรับปรุงไดแผน
ประชุมปฏิบัติการที่สมบูรณพรอมนำไปใชทดลองและใชจริงไดตอไป
คำสำคัญ: ศักยภาพ ประชาคม การวางแผน

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.
Keywords : potential, community, planning
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บทนำ
ประเทศไทยไดดำเนินการพัฒนาประเทศอยางมีแผนที่เปนรูปธรรม โดยเริ่มมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 มาตั้งแตป พ.ศ. 2504 ปจจุบันกำลังอยูในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) ซึ่งไดจัดทำแผนพัฒนาฯ โดยไดยึดหลักการ
มีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในสังคมตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 8 (2540 2544) และเป น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช 2550
ที่ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตั ด สิ น ใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ
ทุ ก ระดั บ และได ท บทวนกรอบยุ ท ธศาสตร แต ล ะยุ ท ธศาสตร ใ ห ส อดคล อ งกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง โดยประเมิ น สถานการณ ป จ จุ บั น วิ เ คราะห ป ระเด็ น ป ญ หาเพื่ อ กำหนดแนวทางพั ฒ นา
ที่เหมาะสม ซึ่งบางเรื่องอาจตอเนื่องจากแผนฯ 8 ที่เนนการพัฒนาคนโดยใหชุมชนเปนศูนยกลาง
ส ง เสริ ม การรวมตั ว กั น ส ง เสริ ม ความเข ม แข็ ง ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของทั้ ง ชุ ม ชน
และประชาคม เพื่อปรับทิศทางใหมที่ควรทำตอไปใหเกิดผลในแผนฯ 11 ทั้งนี้ ทุกยุทธศาสตรตองให
ความสำคัญมุงสูเปาหมายเดียวกันคือการแกไขปญหาความยากจน เพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิด
แกคนสวนใหญของประเทศ
ในดานการจัดระเบียบการปกครองและการบริหารราชการแผนดินโดยอาศัยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ จัดโครงสรางระเบียบบริหารราชการแผนดินไว 3 รูปแบบ
คือระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น การปกครองทองถิ่นเปนการปกครองชุมชนหรือทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งของประเทศ
โดยมีองคประกอบสำคัญดังนี้ คือ เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระในการปกครองตนเอง
มี เ ขตการปกครองที่ ชั ด เจนและเหมาะสม มี ง บประมาณรายได เ ป น ของตนเองอย า งเพี ย งพอ
มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง มีอำนาจหนาที่ที่เหมาะสมตอการใหบริการ มีอำนาจออกขอบังคับ
เปนกฎหมายของทองถิ่นภายใตขอบเขตของกฎหมายแมบท มีความสัมพันธกับสวนกลางในฐานะ
เปนหนวยงานระดับรอง (โกวิทย พวงงาม, 2550: 21) สำหรับการปกครองทองถิ่นของประเทศไทย
ในปจจุบันมี 2 ระบบ คือ ระบบทั่วไปซึ่งมีอยู 3 แบบ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตำบลและเทศบาล และระบบพิเศษที่ใชเฉพาะทองถิ่นบางแหง ซึ่งมีอยู 2 รูปแบบ คือ
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (โกวิทย พวงงาม, 2550: 87) สวนในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ผูบริหารมักถูกมองวาเลนพวกพองคำนึงถึงประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม อางเอาความเปน
ตัวแทนของประชาชนมาเสริมสรางความชอบธรรมในนโยบายของตน มักจะตัดสินใจตามอำเภอใจ
ขาดความรูในหลักการและวิธีการ รวมทั้งขาดประสบการณในการปฏิบัติการสาธารณะ
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เทศบาล ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีปญหาอุปสรรคในการบริหาร
ที่ ไ ม ส ามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ต ามหลั ก การกระจายอำนาจอยู ห ลายประการ เช น เทศบาล
ถูกแทรกแซงและควบคุมโดยรัฐบาลกลางมากเกินไป ปญหาความสัมพันธที่ไมชัดเจนระหวางรัฐบาล
กลางกั บ เทศบาล ป ญ หารู ป แบบโครงสร า งของเทศบาล ป ญ หาประชาชนขาดความสนใจทาง
การเมือง การที่เทศบาลมีงบประมาณจำกัด และปญหาจากการที่กระทรวงมหาดไทยและประชาชน
ทั่วไปใหความสนใจนอยที่สุดในแงของการปฏิรูปองคกร เนื่องจากถูกมองวาเทศบาลเปนหนวยงาน
ที่มีประชาธิปไตยสูงกวารูปแบบการปกครองทองถิ่นอื่น (ธเนศวร เจริญเมือง, 2544: 122-126)
ปจจุบันรัฐบาลไดแบงเทศบาลออกเปน 3 แบบ คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล
แต ล ะระดั บ ต า งกั น ที่ ค วามเจริ ญ เศรษฐกิ จ และจำนวนประชากร และได ก ำหนดโครงสร า ง
และอำนาจหนาที่ใหเทศบาลเปนผูจัดทำเองตามบทบาทหนาที่มากนอยขึ้นอยูกับแบบเทศบาล
จากการที่รัฐบาลไดมอบอำนาจหนาที่ใหเทศบาลเปนผูจัดเก็บรายไดเองและตามที่รัฐบาลจัดสรร
เงินอุดหนุนใหเพือ่ นำรายไดมาจัดทำแผนพัฒนาและตราเปนเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจำป
เพือ่ นำมาใชจา ยในปงบประมาณนัน้ ๆ ในการจัดทำงบประมาณคณะผูบ ริหารเทศบาลมักทำโครงการ
ตามความคิดของตนเองและตามความคิดของสมาชิกสภาเทศบาทฝายบริหาร (ฝายรัฐบาล) มากกวา
ความตองการของประชาชน เพราะถาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปสภาเทศบาลไมรับ
หลักการจะทำใหผูบริหารหลุดพนจากตำแหนงได (พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 ทวิ)
สิ่งเหลานี้สงผลใหการพัฒนางานเทศบาลไมตรงตามเจตนารมยความตองการของประชาชนในเขต
เทศบาล จึงทำใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายในรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ทำใหประชาชน
กับเทศบาลไมมีความผูกพันซึ่งกันและกัน การพัฒนางานเทศบาลที่ผานมาประชาชนยังมักจะถูกจัด
บทบาทเปนเพียงผูรับผลของการพัฒนาโดยยังคงไมไดมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางแทจริง
แม ว า จุ ด มุ ง หมายที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด ในการให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มก็ คื อ การพั ฒ นาประชาชนให มี
ความสามารถในการกำหนดความตองการของตนเอง กำหนดทางเลือกใหการพัฒนาชุมชนของ
การสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมในการพัฒนาเปนหนทางสำคัญทีจ่ ะพัฒนาจิตสำนึกของประชาชน
ใหสูงขึ้นและดำเนินไปในทิศทางที่ถูกตองอีกดวย อีกประการหนึ่งคือ ประชาชนเปนเจาของพื้นที่
ยอมรูซึ้งถึงรายละเอียดของปญหา และแนวทางในการแกปญหาบางประการที่ตนเองยังไมสามารถ
เปนผูปฏิบัติได ดังนั้น หลักการที่สำคัญมากที่สุดที่ใชในการพัฒนาคือการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนา ซึ่ง วันชัย บุณยสุรัตน (2542: 73-77) ไดกลาวไววา สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา
ชุมชนคือหลักการมีสวนรวมของประชาชน (popular participation) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
พัฒนาชุมชน เพราะการมีสว นรวมนัน้ เปนการสอนหรือใหการศึกษาทางออม (nondirective approach)
แกประชาชนไดเรียนรูถึงวิถีทางการพัฒนาชุมชน ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสุดและสามารถนำไปใช
ประโยชนเปนแนวทางในการดำเนินงานแกไขปองกันปญหาของชุมชนในโอกาสตอไป ซึ่งถือวา
เปนการฝกใหรูจักกระบวนการประชาธิปไตยและเปนการชวยตนเองไดอีกประการหนึ่ง
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กลาวไดวา การมีสวนรวมเปนทั้งหลักการและวิธีการทำงานกับชุมชน ทำใหประชาชนได
“เรียนรูดวยการกระทำ” (learning by doing) เปนการเสริมสรางประสบการณใหแกประชาชนไดรูจัก
คิดเปน ทำเปน นอกจากนี้ยังมีสวนชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของกิจการนั้น ๆ ทำใหเกิด
ความรู สึ ก รั ก หวงแหน และทำนุ บ ำรุ ง รั ก ษางานที่ เ กิ ด จากความร ว มมื อ ของตนเอง ดั ง นั้ น การมี
สวนรวมจึงอาจนับไดวาเปนสิทธิอยางหนึ่งที่จะนำไปสูสิทธิดานอื่น เพราะเมื่อประชาชนมีสิทธิ
ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจแลวก็มีสิทธิที่ไดมาซึ่งผลของการพัฒนาดวยตนเอง
เทศบาลตำบลทุ ง หลวง เป น ที่ ตั้ ง ของที่ ว า การอำเภอเวี ย งสระ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี
ไดเปลี่ยนแปลงฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
อบต. เปนเทศบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ในการดูแล 99 ตารางกิโลเมตร
มีสภาพปญหาคือประชาชนสวนใหญยังใหความสำคัญและสนใจเรื่องการเมือง การพัฒนาทองถิ่น
ไมมากนัก รวมถึงนักการเมืองที่ประชาชนไดเลือกตั้งเขามาทำหนาที่แทนประชาชนยังไมคอยเขาใจ
บทบาทหนาที่และยังใหความสำคัญตอโครงการพัฒนาที่เกิดผลตอบสนองตอประชาชนนอย ทำให
ผูบริหารและพนักงานยังมองวาประชาชนเปนผูรับการพัฒนาแทนที่จะกระทำแบบมีวัตถุประสงค
รวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน มีความพยายามทำอะไรรวมกัน มีการเรียนรูรวมกันในการกระทำ
และมีการติดตอสื่อสารระหวางกันอยางสม่ำเสมอ
จากหลักการกระจายอำนาจหลักการพัฒนาชุมชนทองถิ่นและปญหาของเทศบาลตำบล
ทุง หลวงดังกลาว ผูว จิ ยั จึงตองการศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคม
ในการวางแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลเพื่ อ นำข อ มู ล มาใช ใ นการพั ฒ นาแผนประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร
ในการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง และนำผลมาใช
ในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตำทุงหลวงตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพือ่ พัฒนาแผนประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

วิธีดำเนินการ
ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยดำเนินการ ดังนี้
1. พื้นที่ในการศึกษา ไดแก เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ ศึ ก ษา ได แ ก สมาชิ ก ของประชาคม ซึ่ ง เป น ตั ว แทนของหมู บ า น
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) ที่คาความเชื่อมั่น
0.95 และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ใช แ บบสอบถาม ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได ส ร า งขึ้ น โดยใช ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย
ที่เกี่ยวของ และไดขอคำแนะนำจากผูที่มีความรู ความสามารถ ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนคณะอาจารย
ที่ปรึกษาโดยแบงแบบสัมภาษณเปน 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลเฉพาะดาน
1) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพป ญ หาของประชาคมในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการพัฒนาประชาคมในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
แบบสอบถามในขอที่ 1) และ 2) จะเปนการประเมินคา (rating scale)
ตามแนวทางสรางเครื่องมือของลิเครท (Likert scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง
(3) นอย (2) และนอยที่สุด (1)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการ
พัฒนาการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
3.2 การตรวจสอบเครื่องมือ
เพื่อใหการศึกษาขอมูลภาคสนามมีความถูกตองและเชื่อถือไดกอนที่จะนำเครื่องมือ
ไปใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยทำการตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้
3.2.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยใหอาจารย
ที่ปรึกษาและผูที่มีความรู เรื่อง การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาประชาคมและ
ภาษา เปนผูตรวจสอบ แลวนำมาแกไขปรับปรุงกอนนำไปตรวจสอบความเชื่อมั่นตอไป
3.2.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช
กับสมาชิกประชาคมเทศบาลตำบลบานสอง จำนวน 30 คน แลวนำผลมาวิเคราะหเพื่อหาคา
ความนาเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficients) ของครอนบาช (Cronbach,
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1970 อางถึงใน สุนทร พูนเอียด, 2545: 144-145) ผลการทดสอบไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
ถือวาเครื่องมือที่ใชมีความเชื่อมั่นสูงเพียงพอที่จะไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูลภาคสนาม ดำเนินการโดยผูวิจัยและผูชวยนักวิจัย
3.4 การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลว จึงดำเนินการวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ตามขั้นตอนตอไปนี้
3.4.1 ตรวจสอบความถู ก ต อ งสมบู ร ณ ข องข อ มู ล ที่ เ ก็ บ จากภาคสนาม ให มี
การตอบคำถามใหครบถวน สมบูรณกอนนำไปวิเคราะห
3.4.2 การใหคะแนนและเกณฑจัดระดับปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพ
ประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี กำหนด
ดังนี้
3.4.2.1 การให ค ะแนนคำตอบของป ญ หาและความต อ งการพั ฒ นา
ศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
ตอบในชองปญหา/ความตองการ
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
นอย
2
นอยที่สุด
1
3.4.2.2 เกณฑการจัดระดับปญหาและความตองการโดยนำผลของคะแนน
คำตอบมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( x̄ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แลวนำ
คาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (weight mean score: WSM) ดังนี้
ชวงคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับปญหาและ
ปญหาและความตองการ
ความตองการ
4.50 - 5.00
มากที่สุด
3.50 - 4.49
มาก
2.50 - 3.49
ปานกลาง
1.50 - 2.49
นอย
1.00 - 1.49
นอยที่สุด
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โดยจะนำคะแนนเฉลี่ยในชวงที่มีปญหาและความตองการฯ ระดับปานกลาง
ขึ้ น ไป นำไปกำหนดเป น ป ญ หาและความจำเป น ในการสร า งแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
3.4.3 การวิเคราะหขอมูลเนื่องจากเปนขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
3.4.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
3.4.4.1 คารอยละ (percentage) ใชสำหรับวิเคราะหอธิบายขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
3.4.4.2 คาเฉลี่ย (mean: x̄ ) เพื่อวัดแนวโนมเขาสวนกลางของคะแนน
ระดับสภาพปญหา และความตองการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลทุงหลวง
3.4.4.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) เพื่อวัด
การกระจายของคะแนนระดั บ สภาพป ญ หา และความต อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาคม
ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง
ขั้นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ไดดำเนินการ 3 ขั้นตอน
1. การสร า งโครงร า งแผนประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพประชาคมในการพั ฒ นา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และผลการศึกษาจากภาคสนามมาใชกำหนดเปนปญหาและความจำเปน
กำหนดจุดมุงหมายของแผน และกำหนดหนวยอบรม
2. การประเมินโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
การประเมินโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการพัฒนา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานีที่พัฒนาขึ้นโดยผูรอบรูเฉพาะทาง
(subject matter specialist: SMS) เพื่อตรวจสอบประเมินและใหคำแนะนำในการปรับปรุงแกไข
โครงรางแผนปฏิบัติการซึ่งผูวิจัยไดกำหนดวิธีการ
3. การปรับปรุงโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการฯ
การปรับปรุงโครงรางแผนปฏิบัติการฯ โดยนำขอมูลจากผลการประเมินโครงรางแผน
ประชุมปฏิบัติการฯ ของผูรอบรูเฉพาะทางมาเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงโครงรางแผนประชุม
ปฏิบัติการฯ ไดแผนประชุมปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณกอนนำไปทดลองใชและใชจริงตอไป
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ผลการวิจัย

1. ผลจากการศึ ก ษาสภาพป ญ หาและความต อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาคม
ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษา
ภาคสนาม พบดังนี้
1.1 สภาพป ญ หา ผลการศึ ก ษาสภาพป ญ หาของประชาคมในการวางแผนพั ฒ นา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ในทุกดานมีปญหาระดับมาก คือ
ดานสภาพการดำเนินงาน การบริหารของประชาคม การเตรียมพหุภาคี การวางแผนพัฒนาตำบล
และการบริหารและการประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
¦³ÁÈªµ¤o°µ¦¡´µ
1. Ä®o¦³µÂo nµªµ¦ Ã¥nµn°µ °ºÉ°
¸ÉÁ«µ¨Åo´ÅªoÄ®o
2. ¤¸ o°¤¼¨ nµªµ¦¸É¼o° Á}{»´ ®¦º°Ä®oÄo¦³Ã¥r
Äµ¦Îµ®{®µÂ¨³ªµ¤o°µ¦Äµ¦¡´µÁ«µ¨
3. Ä®o¤¸µ¦¦³µ´¤¡´r o°¤¼¨ nµªµ¦ °¦³µ¤
nµ®¨µ¥n°µ
4. ´Ä®o¤¸n°µÄ®o¦³µ¦µ o°¤¼¨ nµªµ¦
n°¦³µ¤¸É³ª
5. ´µ¦¦³»¤¦³µ¤°¥nµ¤ÉÎµÁ¤°Ã¥Îµ®Áª¨µ
Åªo´Á
6. ÁdÃ°µÄ®o¼o¤¸nª¦nª¤ÅoÁ¸¥´¦³µ¤Á oµ¤¸nª¦nª¤
Äµ¦¦³»¤
7. ´Ä®o¤¸µ¦ f°¦¤ Ä®oªµ¤¦¼oÂn¤µ· °¦³µ¤
ÄÁ¦ºÉ°¦³ªµ¦¦³µ¤
8. ÁdÃ°µÄ®o¦³µÁ oµ¤¸nª¦nª¤Äµ¦Îµ® {®µ
Â¨³ªµ¤o°µ¦Äµ¦¡´µÁ«µ¨
9. ÁdÃ°µÄ®o¦³µ¤¸nª¦nª¤Äµ¦ªµÂ¡´µ
Á«µ¨

&
&

S.D.

¦³´
ªµ¤
o°µ¦

4.10 0.530

¤µ

3.94 0.605

¤µ

3.58 0.712

¤µ

3.66 0.760

¤µ

3.62 0.690

¤µ

4.06 0.610

¤µ

3.89 0.673

¤µ

4.16 0.664

¤µ

4.16 0.623

¤µ
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญหาของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี (ตอ)
¦³ÁÈªµ¤o°µ¦¡´µ

&

&

S.D.

¦³´
ªµ¤
o°µ¦

10. Ä®o¦³µÁ oµ¤¸nª¦nª¤Äµ¦· µ¦´·Ä
Â¨³µ¦ªµÂ¡´µÁ«µ¨
4.07 0.687
¤µ
11. Ä®o¦³µ¤¸ªµ¤¦¼o¹Á}Áoµ °ÂÃ¦µ¦
Â¨³·¦¦¤µ¦¡´µÁ«µ¨
3.90 0.619
¤µ
12. Ä®o¦³µ¦nª¤´¦³µ¤ ÎµÁ·µµ¤ÂÃ¦µ¦
Â¨³·¦¦¤µ¦¡´µÁ«µ¨
3.99 0.569
¤µ
13. f°¦¤Ä®o¦³µ ¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤Á oµÄ ÄÁ¦ºÉ°
¦³ªµ¦ªµÂ¡´µÁ«µ¨
3.63 0.788
¤µ
14. ÁdÃ°µÄ®o¦³µ¦nª¤¤º°´Á«µ¨Äµ¦ªµÂ
¡´µÁ«µ¨ Ä®oµ¤µ¦¦µ¤ªµ¤o°µ¦Â¨³Âo{®µ °
¦³µÅo
3.94 0.619
¤µ
15. Ânªµ¤¦´·°Äµ¦ÎµÁ·µµ¤Â¡´µÁ«µ¨
Ä®o¼oÁ¸É¥ª o°¦´·°°¥nµ´Á
3.72 0.628
¤µ
16. f°¦¤Á¦ºÉ° µ¦Á ¸¥Â Ã¦µ¦Â¨³·¦¦¤µ¦¡´µ
Á«µ¨
3.51 0.747
¤µ
17. f°¦¤Á¦ºÉ°Á·µ¦¦·®µ¦´µ¦Â¤¸nª¦nª¤
°¦³µ¤
3.49 0.777 µ¨µ
18. f°¦¤ Á¦ºÉ°Á·Â¨³ª·¸µ¦·µ¤Â ¦³Á¤·¨
µ¦¦·®µ¦Â¡´µÁ«µ¨
3.48 0.769 µ¨µ
19. Ä®o¦³µ¤¸nª¦nª¤Äµ¦·µ¤¦³Á¤·¨µ¦¡´µ
µ¤Â¡´µÁ«µ¨
3.83 0.711
¤µ
20. ¦³µÅo¦´¦³Ã¥r°¥nµ´Éª¹ Â¨³Á¤°£µ
Äµ¦¡´µÁ«µ¨
3.84 0.684
¤µ
¦ª¤
¤µ
3.83 0.673
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1.2 มีความตองการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อยูในระดับ
มาก ใน 4 เรื่อง คือ 1) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประชาคม 2) กระบวนการและเทคนิควิธีการ
ดำเนินงานของประชาคม 3) กระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาลของประชาคม และ 4) การบริหาร
และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล สวนผลการวิเคราะหเชิงเนื้อหาพบวา
ประเด็นสำคัญคือ 1) ความรู ความเขาใจเรื่องบทบาทหนาที่ของประชาคม 2) ชองทางการไดรับ
ขอมูลขาวสาร 3) การเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมไดเสียกับประชาคมเขามีสวนรวมในการประชุม
4) ฝ ก อบรมให ป ระชาชน มี ค วามรู ค วามเข า ใจ ในเรื่ อ งกระบวนการวางแผนพั ฒ นาเทศบาล
5) ให ป ระชาชนมี ส ว นร ว มในการติ ด ตามประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาเทศบาล และ
6) ให ป ระชาชนได รั บ ประโยชน อ ย า งทั่ ว ถึ ง และเสมอภาคในการพั ฒ นาเทศบาล รายละเอี ย ด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความตองการพัฒนาศักยภาพในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง

¦³ÁÈ{®µ
£µ¡µ¦ÎµÁ·µ
1. Á«µ¨Åo´´Ê¦³µ¤ ¹Ê°¥nµ´Á
2. ¤¸µ¦Ân´Ê³¦¦¤µ¦¦·®µ¦´µ¦¦³µ¤´Á
3. ¦¦¤µ¦ °¦³µ¤Åo¦´µ¦Á¨º°´Êµ¦³µ
ÄÁ Á«µ¨
4. ¦¦¤µ¦¤¸µ¦Îµ®¦³Á¸¥ Ár Äµ¦¦·®µ¦
´µ¦¦³µ¤
5. ¦³µÄÁ Á«µ¨¦µªnµ¦³µ¤
¤¸µ®oµ¸É°³Å¦
¦ª¤

&

S.D.

¦³´
{®µ

4.23
3.98

0.637
0.538

¤µ
¤µ

3.71

¤µ

4.05

0.732
.
0.647

3.47
3.89

0.747
0.660

¤µ
¤µ

¤µ

2. ผลการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคม ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี มีดังนี้
2.1 การสรางโครงรางแผนประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพของประชาคม ในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีองคประกอบ ดังนี้
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2.1.1 ปญหาและความจำเปน กำหนดขึ้นจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
ผลการศึกษาภาคสนาม พบวา การปฏิบัติงานของประชาคมในการพัฒนาตำบลมีปญหามาก
เนื่ อ งจากการขาดความรู ค วามเข า การดำเนิ น งาน และไม เ ข า ใจบทบาทหน า ที่ ข องตนและมี
ความต อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพ ความเข า ใจในบทบาทหน า ที่ กระบวนการวางแผนพั ฒ นาและ
การดำเนินงานของประชาคม เปนตน ผูวิจัยจึงไดนำขอมูลเหลานี้มาประมวล กำหนดเปนปญหาและ
ความจำเปนในการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมฯ
2.1.2 จุดมุงหมายทั่วไปของแผนประชุมปฏิบัติการ เพื่อใหคณะกรรมการประชาคม
มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะ การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่ไดจาก
การฝกอบรมไปใชในชีวิตจริง
2.1.3 เนื้อหาของแผนประชุมปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 1) บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการประชาคม 2) กระบวนการและเทคนิคการดำเนินงานของประชาคม 3) การวางแผน
พัฒนาเทศบาลของประชาคม และ 4) การบริหารและการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยใน
แตละเรื่องประกอบดวย จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหาวิชา เทคนิคการประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลา
และการประเมินผล ซึ่งแตละองคประกอบจะมีความสอดคลองสัมพันธกัน
2.2 ผลการประเมิ น แผนประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารฯ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ไปให ผู ร อบรู เ ฉพาะทาง
(subject matter specialist: SMS) จำนวน 10 คน ประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของแผน
ประชุมปฏิบตั กิ ารฯ แลวนำผลประเมินมาหาคาเฉลีย่ พบวาแผนประชุมปฏิบตั กิ ารฯ มีความเหมาะสม
และสอดคลองในระดับมากทุกประเด็น
2.3 ผลการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขแผนประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารฯ ผู วิ จั ย ได น ำผลการประเมิ น และ
ขอเสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางที่ไดแนะนำและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนประชุม
ปฏิบัติการฯ ใหสมบูรณขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดนำขอเสนอแนะมาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนประชุม
ปฏิบัติการฯ ใหสมบูรณกอนนำไปใชทดลองหรือใชจริงตอไป

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการพัฒนาศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุงหลวง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนำมาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการศึ ก ษาความต อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพประชาคมในการพั ฒ นาเทศบาลตำบล
ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ที่พบโดยรวมมีความตองการพัฒนาศักยภาพ อยูใน
ระดับมาก ใน 4 ดาน คือ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการประชาคม กระบวนการและเทคนิค
การดำเนิ น งานของประชาคม การวางแผนพั ฒ นาเทศบาลของประชาคมและการบริ ห ารและ
การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการศึกษาสอดคลองกับสุจินต ดาววีระกุล (2527: 73)
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ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาหมูบาน กรณีศึกษา
หมูบานดีเดน จังหวัดนครสวรรค พบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานตำแหนงทางสังคม ความตองการ
มีสวนรวม เพื่อนบาน การรูสึกวาตนเองมีความสำคัญตอหมูบาน จะมีผลตอการเขามีสวนรวม
ผลการศึกษาของเธียรชัย บุรพชนก (2532: 102) ที่ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรม
สุขาภิบาลหมูบานพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดระยอง พบวา เพศ การมีตำแหนง
ในองคกรชุมชน หมูบาน การไดรับขอมูลขาวสารการพัฒนา ฐานะทางเศรษฐกิจ ความรูและเจตคติ
ตอสุขาภิบาลจะมีผลตอการเขามีสวนรวม ผลการศึกษาของศิรินภา สถาพรรจนา (2541: 111)
ที่ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี พบวา 1) บริบททางสังคม
ทางการเมือง ความสำนึกการเปนพลเมืองและความผูกพันกับชุมชนทองถิ่น การศึกษา ฐานะ
เศรษฐกิจ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน จะเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเขามีสวนรวม
ทางการเมือง 2) ความรู ความเขาใจในการวางแผนพัฒนาตำบล จะมีสว นสำคัญในการเขามีสว นรวม
ในการวางแผนพัฒนาตำบล เนื่องจากกระบวนการวางแผนพัฒนาตำบล ซึ่งเปนแผนประจำป
จะประกอบด ว ยคณะบุ ค คล และหลายขั้ น ตอน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ย
การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 กำหนดใหมีคณะกรรมการที่ทำหนาที่
ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไว ประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลประกอบดวย
(1) คณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 3 คน หัวหนาสำนักงานจังหวัด ผังเมืองจังหวัด ผูตรวจการ
สวนทองถิ่น ปลัดอำเภอผูรับผิดชอบการวางแผนพัฒนาอำเภอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
ประกอบดวย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนการบริหารเทศบาล เจาหนาที่ผังเมือง
จังหวัด ผูอำนวยการ/หัวหนากองวิชาการและแผน หัวหนาวิเคราะหนโยบายและแผน และขั้นตอน
ในการจัดทำแผนมีถึง 7 ขั้นตอน (กรมการปกครอง สำนักบริหารราชการสวนทองถิ่น, 2544: 4-12)
จากขอมูลดังกลาว จึงสะทอนออกมาในรูปของสภาพปญหาและความตองการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล ซึ่งเปนกลุมคนอีกกลุมหนึ่งที่ตองเขาไปมีสวนรวม
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
ดังกลาวและเมื่อตรวจสอบกับผลการวิจัยแลว พบวา ประชาคมในเขตเทศบาลตำบลอำเภอทุงหลวง
ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตามกระบวนการทั้ง 5 นี้ และผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิด
ของกิตพิ ร ศรีวงศชยั (2542: 18-19) ทีเ่ สนอผลความคิดวา ประชาคมทีเ่ ปนอุดมคติตอ งมีองคประกอบ
(1) วิสัยทัศนรวมกัน (2) มีสวนรวมอยางกวางขวาง (3) มีความเปนธรรมชาติที่มิใชการแตงตั้ง
(4) มี ค วามรั ก สามั ค คี มี ค วามเอื้ อ อาทร สมานฉั น ท (5) มี อ งค ค วามรู แ ละความสามารถ
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(6) มีการเรียนรูจากการปฏิบัติหรือการทำกิจกรรมรวมกัน (7) มีการติดตอสื่อสารกันอยางตอเนื่อง/
มี เ ครื อ ข า ยความร ว มมื อ และ (8) มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จากผลการสะท อ น
อันสืบเนื่องจากขอคนพบดังกลาวจึงเห็นวา การพัฒนาศักยภาพของประชาคม จำเปนอยางยิ่งที่จะ
นำไปสู ค วามเข ม แข็ ง และพึ่ ง ตนเองได ข องประชาคมและการพั ฒ นาเทศบาลตำบล สนองตอบ
ตอความตองการและสภาพปญหาที่แทจริงของชุมชน ซึ่งจะนำไปสูความยั่งยืนในการพัฒนาตอไป
2. การสรางแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการดำเนินการไดแผนการประชุม
ปฏิบัติการฯ ที่สมบูรณพรอมที่จะนำไปทดลองใชและใชจริงตอไปได ผลการดำเนินการดังกลาว
สอดคลองกับหลักการวางแผนพัฒนาของสุนทร พูนเอียด (2545: 110) ทีเ่ สนอแนวคิดในการวางแผน
ไววา ขั้นตอนที่สำคัญของการวางแผนตองเขาใจปญหาและคนหาปญหาของชุมชนโดยรวมกับชุมชน
การอภิ ป รายถกเถี ย งสภาพป ญ หาและพิ จ ารณาความสำคั ญ ของป ญ หาที่ ค วรแก ไ ขโดยผ า น
กระบวนการมีสว นรวมของชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
(2538: 12) ที่กลาวไววาเทคนิคการระดมความคิดที่จะใหความสำคัญตอความคิดและมีสวนรวม
ของสมาชิกในชุมชนบนพื้นฐานความเทาเทียมกัน เปนการนำคนมาเปนศูนยกลางความคิดและ
ทำงานรวมกันในรูปแบบของการประชุมปฏิบัติการหรือระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาหมูบาน
และเปนแนวทางการพัฒนาหมูบานโดยประชาชน และสอดคลองกับแนวคิดการสรางเสริมการมี
สวนรวมของเจิมศักดิ์ ปนทอง (2547: 272-273) ที่กลาวไววาในการรวมกันเพื่อวางแผนพัฒนาตองมี
4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ 2) การมีสวนรวมในการวางแผน
และดำเนิ น กิ จ กรรม 3) การมี ส ว นร ว มในการลงทุ น และการปฏิ บั ติ ง าน และ 4) การมี ส ว นร ว ม
ในการติดตามประเมินผล ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ตองมีการประชุมปฏิบัติการเพื่อใหผูเกี่ยวของมีความรู
ความตระหนั ก และดำเนิ น กิ จ กรรมร ว มกั น จึ ง จะเกิ ด กระบวนการมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา
อยางเปนรูปธรรม การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพประชาคมที่กำหนดขึ้นจึงเปนกระบวนการ
หนึง่ และผูร อบรูเ ฉพาะทางเห็นวามีความเหมาะสม และสอดคลองทีจ่ ะนำไปใชในการพัฒนาประชาคม
ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลได

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี ผูวิจัยมีประเด็นที่จะเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกับสมาชิกประชาคมใชคนหาสาเหตุและกำหนด
แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของประชาคมใหมีประสิทธิภาพ
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1.2 สถาบันการศึกษาควรทำหลักสูตรฝกอบรม ชุดกิจกรรม หรือการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพฯ ในเรื่องที่จำเปนตอบทบาทหนาที่ของประชาคมโดยเรงดวน
1.3 กระทรวงมหาดไทย หรืองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะจัดทำโครงสราง และ
บทบาทหนาที่ของประชาคมใหชัดเจนในการบริหารจัดการตามเจตนารมณของการจัดตั้งประชาคม
2. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
2.1 หนวยงานทีค่ วรนำผลงานวิจยั ไปใชโดยตรงคือ เทศบาลตำบลทุง หลวง อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฎรธานี
2.2 หนวยงานที่ควรนำผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาประชาคมใหมีประสิทธิภาพและ
เปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่น คือ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2.3 เนื่องจากแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาตำบลเนนกระบวนการประชุมปฏิบัติการ
ผูนำไปใชจึงควรกำหนดกลุมเปาหมาย วัน เวลา สถานที่ในการประชุมใหชัดเจน มีการเตรียม
ความพรอมทั้งสถานที่ อุปกรณ สื่อตาง ๆ วิทยากรกระบวนการ และคูมือการประชุมปฏิบัติการ
3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรวิ จั ย เรื่ อ ง การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุง หลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
ที่พัฒนาขึ้นนี้ เนื่องจากยังไมไดนำไปทดลองใชเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแผนฯ
3.2 ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาวะผูนำของสมาชิกประชาคม เทศบาลตำบล
ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
3.3 ควรวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมพัฒนาสมาชิกประชาคม เทศบาลตำบล
ทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี

สรุป
ในขณะทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในชวง 2 ทศวรรษทีผ่ า นมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น ทั้งองคการบริหารสวนตำบล
เทศบาล และองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เน น การกระจายอำนาจไปสู ท อ งถิ่ น เพื่ อ เป ด โอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาแกปญหาชุมชนทองถิ่นดวยตนเอง โดยเฉพาะ
การกำหนดแผนพัฒนาทองถิ่นของตน เพื่อใหตอบสนองความตองการและแกปญหาไดตรงประเด็น
และรวดเร็ว จากการศึกษาครั้งนี้ประชาคมในเขตเทศบาลตำบลทุงหลวง มีหนาที่ในการมีสวนรวม
วางแผนพัฒนาเทศบาลของตน กลับพบวามีปญหาและความตองการที่จะพัฒนาประชาคม ทั้งดาน
การบริหาร การดำเนินงาน บทบาทหนาที่ของสมาชิกประชาคม การวางแผนพัฒนาเทศบาล และ
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การประเมินผลการพัฒนาตามแผน จึงนำขอมูลที่ไดมาพัฒนาเปนแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพของประชาคมในการวางแผนพัฒนาตำบลทุงหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี
และผูรอบรูเฉพาะทาง ไดตรวจสอบแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาขึ้นพบวา มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพปญหาและความจำเปน สามารถนำไปใชพัฒนาศักยภาพของประชาคม
ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลได
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