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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  2) เพ่ือสนอแนวทางการบริหาร
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็น
การวิจัยแบบผสานวิธี เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 9 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนจ านวน 383 คน จากสูตร
ของ Taro Yamane โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) สภาพและปัญหาการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบล

แม่ค าม ีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาด้านการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและ
ความส าคัญของนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาปัญหาด้านกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาด้านการประกอบอาชีพของชุมชน ตามล าดับ 

2) แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ค ามี 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดังนี้ ควรให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับปัญหา การเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน ประชุมผู้น าเพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงความส าคัญใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการประชุม ปรึกษาหารือ สามารถเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เสนอปัญหา หรือปรึกษาหารือในที่ประชุม 
วิเคราะห์ และตัดสินใจ หาวิธีทาง แนวทางแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเลือกแนวทางท่ีได้ท าการตัดสินใจร่วมกัน 

mailto:jit_kw@hotmail.com


 
ค าส าคัญ: การบริหาร ,นโยบายสาธารณะ, การมีส่วนร่วม 
 
Abstract  

The objectives of this research were 1) to study the condition and problems of 
participative public policy administration at the local level of Mae Khammi Subdistrict 
Municipality. Muang Phrae District, Phrae Province 2) To propose guidelines for the 
management of public policy with participation at the local level of Mae Khammi Subdistrict 
Municipality. Mueang Phrae District, Phrae Province Data were collected from interviews with 
9 key informants. Data were analyzed using content analysis techniques. and quantitative 
research The sample consisted of 383 people from Taro Yamane's formula by stratified 
sampling. The stats used in the data analysis were mean. and standard deviation 

The results showed that 
1) Conditions and problems of participatory public policy administration at the local 

level of Mae Khammi Subdistrict Municipality Overall, it's at a high level. When considering 
each aspect, it was found that the perceived problems concerning the concept and 
importance of the policy have the highest average followed by problems in the process of 
promoting participation. and the lowest average Problems in the occupation of the 
community, respectively. 

2) Guidelines for the management of public policies with participation at the local 
level of Mae Khammi Subdistrict Municipality Muang Phrae District, Phrae Province should 
provide knowledge and understanding of policies regarding political, economic, education, 
public health and environmental problems that occur within the community. that it is 
important to community development by publicizing the community Leadership meetings 
to convey to the people to understand and acknowledge the importance of solving 
problems in the community participation in planning Before initiating any projects or giving a 
lecture and giving people the opportunity to express their opinions, there will be meetings 
to discuss any problems that may arise. Feel free to express your opinions and offer 
solutions to problems. Giving the villagers an opportunity to participate in the management 
is a good thing. because it is an opportunity to present a problem Or consult at the meeting, 
analyze and make decisions, find ways and solutions for the community. by choosing a 
direction that has been decided together 
Keyword: Administration, Public Policy, Participatory  



 
บทน า 

การบริหารเป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน (Getting things done through other 
people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ มี 5 ประการ ตาม

ค าย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้  คือ1 1. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จที่ตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือ
ก าหนดทิศทางขององค์กร 2. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้าง 
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจาย อ านาจ  
3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา บุคลากรและการใช้คนให้
เหมาะสมกับงาน 4. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ ด าเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 5. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็น
การควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนช่วย
แก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น เป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยผลประโยชน์และแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ต่อทั้งประชาชนและรัฐบาล โดยนโยบายสาธารณะแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละ
ประเภทนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสม ส่วนการน าไปใช้บริหารประเทศนั้นก็ข้ึนอยู่กับรัฐบาล
แต่ละชุดว่าจะก าหนดและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะแบบไหน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
มากที่สุด ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงเป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชน
เป็นหลัก เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญต้องให้
ความส าคัญในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายรวมไปถึงการน านโยบายไปปฏิบัติถ้าหากสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงและตรงกับความต้องการของประชาชนก็จะสามารถช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นได้อย่างแท้จริง2 

ผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ (efficiency) นักบริหาร
จะต้องมีความรู้ความสามารถในการแปลงนโยบายไปสู่แผน แผนงานและโครงการ รวมทั้งสร้างการยอมรับ 
สร้างพลังความร่วมมือ และสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักบริหารที่ดี คือ ผู้น านโยบายที่ดีไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชน นักบริหารในที่นี้หมายถึง ข้อราชการในกระทรวงทบวงกรมที่เป็น
ราชการส่วนกลาง ข้อราชการในจังหวัดและอ าเภอส่วนภูมิภาค ข้อราชการและพนักงานในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล กรุงเทพมหานครและพัทยา นอกจากนี้ยังหมายถึงพนักงานที่มี

                                           
1 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
 2อิงฟ้า สิงห์น้อย และ รัฐชาติ ทัศนัย, “นโยบายสาธารณะ: การบริหารและการจัดการภาครัฐ”, วารสารสันติ

ศึกษาปริทรรศน์ มจร, ปีท่ี ๖ ฉบับพิเศษ, หน้า ๖๒๒. 



ส่วนร่วมในการน านโยบายไปปฏิบัติจากองค์การมหาชนองค์การของรัฐ ที่ไม่ใช่ราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ 
องค์การธุรกิจเอกชน องค์การภาคประชาชนและประชาสังคม ความส าเร็จของการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ
(policy implementation) ขึ้นอยู่กับพลังความร่วมมือของทุกคน ทุกองค์การเข้าด้วยกัน  
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) จึงเป็นการกระจายโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและ
ของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน3 
 เทศบาลต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลต าบลมีฐานะ
เดิมเป็นสุขาภิบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) การจัดตั้งเทศบาลต าบลกระท าโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลต าบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ต าบลแม่ค า
มีตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2457 ที่ได้ชื่อว่าแม่ค ามีเนื่องจากมีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานที่อยู่บน ฝังซ้ายของล าน้ าแม่
ค ามี ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นเชื่อว่าล าน้ าดังกล่าวมีแร่ทองค าอยู่ ต าบลแม่ค ามีได้รับการยกฐานะ เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 19 มกราคม 2539 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539 
และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลแม่ค ามี ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทยเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 มีผลบังคับใช้วันที่ 17 กรกฎาคม 25514 
 จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่
ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพ่ือน าเอาแนวคิดในการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาในองค์กรอ่ืนๆต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
  2. เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
แม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 
 
 

                                           
 3Creighton, James L. (2005). The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through 

Citizen Involvement. San Francisco: Jossiebass. วันชัย วัฒนศัพท,์ ผู้แปล, ๒๕๔๓, น.๒๕-๒๘)  
 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๔), เทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่, หน้า ๒ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496


วิธีด าเนินการวิจัย 
โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และสัมภาษณ์ กลุ่มบุคคลที่เป็น
ผู้เกี่ยวข้องแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
 1) เชิงปริมาณ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
 ประชากร 7,283 คน (ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเมือง
แพร่ จังหวัดแพร่) 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ดังนี้ 
Apinun Juntanee,2006 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชน จ านวน 
7,283 คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane5 ซึ่งใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ 0.05 ดังนี้ 
 

 
  
 เมื่อ  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
  N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า 
  (e) = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีการวิจัยครั้งนี้ก าหนดให้มี  
 ความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือ 0 .05  
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
วิธีท า    =                   7,283  
                1 + 7,283(0.05)2 

   =           7,283  
               1 + 7,283 (0.0025)  
   n = 379 
 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน n = 379 คน 
 

                                           
5สุรินทร์ นิยมางกูร, ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสนศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2558), หน้า 181.  



 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ  
 วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระยะที่ 2 ช่วงการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการลงพ้ืนที่ส ารวจ
การบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ในพ้ืนที่เป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interviews) เพ่ือเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) โดยมีเครื่องมือคือแนวค าถาม (Guild Line) ในการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยยึดหลักการสัมภาษณ์
ตามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่สามารถปรับไปตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ให้ข้อมูล 
  2.2 วิธีการจดบันทึก (Field Note) มีวัตถุประสงค์เพ่ือบันทึกข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมอย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์เป็นการจดบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่มการสัมภาษณ์กลุ่มโดย
ใช้วิธีการจดบันทึกข้อมูลหลังจากที่พูดคุยสัมภาษณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมโดยผู้วิจัยได้จดบันทึก
ข้อมูลไว้ตลอดกระบวนการเพ่ือน าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง 
 3) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนจ านวน 379 คนโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามส าหรับประชาชนใน
ชุมชน (Questionnaire) 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวภาพรวมการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลแม่ค ามี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดและความส าคัญของนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด้านกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน ตามล าดับ 

จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ด้านการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า เทศบาลต าบลแม่ค ามี จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เทศบาลต าบลแม่ค ามีเปิดโอกาสให้ชุมชนได้น าเสนอโครงการในการพัฒนาชุมชนแต่
ละชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี ได้อธิบายให้ความรู้
แนวคิดการบริหารนโยบายสาธารณะให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนา ตามล าดับ 

2. ด้านกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เทศบาลต าบลแม่ค ามี เปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้ามาเป็นคณะกรรมการจัดท านโยบายและแผนการบริหาร 
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่เทศบาลต าบลแม่ค ามี ได้ให้ตัวแทนชุมชนได้มีบทบาทจัดการข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือแจ้งนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 



ได้แก่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี ได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้ด้านเทคนิคการบริหารนโยบายสาธารณะการท างาน
แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนรูปแบบใหม่ๆ ตามล าดับ 
 3. ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เทศบาล
ต าบลแม่ค ามี เปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาข้อมูลการประกอบ
อาชีพในประชุมชน ก่อนน าเข้าไปสู่การจัดท าแผนนโยบายในการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
เทศบาลต าบลแม่ค ามี เปิดเวทีประชาคมให้ผู้น าชุมชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาการ
ประกอบอาชีพของชุมชนเพ่ือน าสู่การจัดท าโครงการพัฒนาอาชีพของชุมชน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่
เทศบาลต าบลแม่ค ามี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ตามล าดับ 
 จากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ดังนี้ ควรให้ความรู้ความเข้าใจนโยบาย
เกี่ยวกับปัญหา การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นภายในชุมชน ว่ามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ชุมชน ประชุมผู้น าเพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้
เข้าใจและรับทราบถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ก่อนริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการประชุม ปรึกษาหารือ 
สามารถเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ  การ
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เสนอ
ปัญหา หรือปรึกษาหารือในที่ประชุม วิเคราะห์ และตัดสินใจ หาวิธีทาง แนวทางแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดย
เลือกแนวทางท่ีได้ท าการตัดสินใจร่วมกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง แนวการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบล
แม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ด้านการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของนโยบาย 
 การให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายเกี่ยวกับปัญหา การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์ชุมชน ประชุม
ผู้น าเพ่ือน าไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน 
นอกจากนี้ นโยบายทุกอย่างได้ถูกกลั่นกรองจากการประชุมในแต่ละชุมชนโดยมีผู้น าหมู่บ้านได้มีการประชาคม
การรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน น าสู่แผนและเสนอทางเทศบาลน าเข้าสู่แผนเสนอสภาเทศบาลต าบลแม่ค ามีให้
ความเห็นชอบอนุมัติด าเนินการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบายแก้ไขปัญหาต่างๆใน
ชุมชนควรตอกย้ าอยู่ตลอดเวลาและควรมีการจัดอบรมสัมมนาให้เข้าความรู้เข้าในผู้น าหมู่บ้านน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชน นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารนโยบายสาธารณะโดยน าผู้น าและตัวแทนกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ พระ



ครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม และคณะ6 ได้ศึกษา การก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไทย พบว่า การ
ก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไทย ซึ่งนโยบายสาธารณะ เป็นแนวทางกิจกรรม หรือการกระท าที่รัฐบาล
ใช้ในการด าเนินงานเพ่ือส่งมอบบริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการ
สาธารณสุขด้านการสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ไปสู่ประชาชนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยนโยบาย
สาธารณะเป็นอะไรก็ตามที่รัฐบาลตัดสินใจเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า ซึ่งเป็นการพิจารณาในแง่ที่ว่า ท าไม
รัฐบาลจึงต้องด าเนินการนโยบายนั้น และนโยบายนั้นจะสร้างความแตกต่างอย่างไร ทั้งนี้ เพราะรัฐบาลมีหน้าที่
ต้องท าหลายอย่าง โดยการท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ จ าเป็นต้องอาศัยทั้งศิลป์และศาสตร์ โดย
จะต้องมีการวางแผน ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล งบประมาณในการด าเนินงาน 
มีการจัดท าโครงการ ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้อง และมีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงตลอด
ทั้งความต้องการของประชาชนในแต่ละเรื่อง และในแต่ละพ้ืนที่ เพราะฉะนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของรัฐบาล นโยบายสาธารณะถือว่าเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
ภาครัฐบาล โดยรัฐบาลเป็นแกนน าในการก าหนดนโยบายเพ่ือจัดทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่พลเมืองโดยรวม การ
ก าหนดนโยบายสาธารณะเป็นการตัดสินใจวางแนวทางกว้าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาหรือการ
ตอบสนองความต้องการสิ่งส าคัญคือการตัดสินใจว่าจะก าหนดนโยบายสาธารณะอย่างไร ขั้นตอนการก าหนด
นโยบาย ได้แก่ การระบุปัญหา การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย 
การศึกษาข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การออกแบบทางเลือกนโยบาย การวิเคราะห์ทางเลือก การจัดท า
ร่างนโยบายเสนอแนะกลยุทธ์ในการด าเนินนโยบาย และการอนุมัติและประกาศเป็นนโยบายตามล าดับ 

ด้านกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแบบสอบถาม ก่อนริเริ่มโครงการ
ต่าง ๆ หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีการประชุม ปรึกษาหารือ สามารถ
เสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ รวมทั้งการรับ
ฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจะส่งตัวแทนของหน่วยงานมาให้ข้อมูล ในช่วง
การประชุมหมู่บ้าน และให้ประชาชนในชุมชนแสดงความคิดเห็น หรือ ทัศนคติ หรือการลงประชามติ เพ่ือหา
ข้อสรุป ซึ่งสอดคล้องกับ ธนิศร ยืนยง7 ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
จังหวัดนครนายก พบว่า 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 2) การ

                                           
6 พระครูปลัดประวิทย์ วรธมโฺม และคณะ, การก าหนดนโยบายสาธารณะของรัฐบาลไทย, รายงานการวิจัย, 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562), หน้า 12. 
7 ธนิศร ยนืยง, การมสี่วนร่วมของประชาชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก, รายงานวิจัย, 

(มหาวิทยาลัยปทมุธานี, 2561), หน้า บทคัดย่อ. 



พัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครนายก ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก การ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาและส่งเสริมความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพให้
สังคมมีความสงบสุขอยู่ในระดับมาก การส่งเสริมการบริการทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม อยู่ใน
ระดับมาก และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก สินค้า บริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง ตาม าดับ 3) การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ในระดับสูงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 84.40 

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน  
กระบวนการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และตัดสินใจร่วมกัน มี

การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในชุมชน และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
ชุมชน นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็น
การเปิดโอกาสให้เสนอปัญหา หรือปรึกษาหารือในที่ประชุม วิเคราะห์ และตัดสินใจ หาวิธีทาง แนวทาง
แก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยเลือกแนวทางที่ได้ท าการตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผการัตน์ พินิจวัฒน์8 ได้
ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน : กรณีศึกษา บ้านโพนไทร ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า 
1) การประกอบอาชีพและแนวทางการส่งเสริมอาชีพ บ้านโพนไทร มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้  เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน ได้แก่ หน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ส่วนการให้มี
อาชีพเสริมในชุมชนที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุด คือ อาชีพเกี่ยวกับการเกษตร เช่น การเพาะเห็ดการปลูกผัก
ปลอดสารพิษขาย และต้องการให้มีอาชีพเสริม คือ รับท าบายศรี ส่วนแนวทางและวิธีการ  ส่งเสริมอาชีพ
ภายในหมู่บ้าน คือ การจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพ และต้องการให้หาตลาดรองรับสินค้ า 2) 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนบ้านโพนไทร ต าบลเมือง อ าเภอ  เมือง จังหวัดเลย 
ได้แก่ 1) ควรส่งเสริมด้านความรู้และประสบการณ์ในการตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ 2) ควร ส่งเสริมด้านท าเอกสาร
ของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน 3) ควรส่งเสริมด้านการจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย สินค้า เช่น ตลาด 
OTOP ในชุมชนหรือตลาดประจ าต าบล 4) ควรส่งเสริมอบรมด้านอาชีพอ่ืนๆ ที่นอกเหนือ จากอาชีพภายใน
กลุ่ม เช่น จัดอบรมการท าเห็ดฟาง การท าขนมไทย การท าน้ ายาล้างจาน 
 
 
 
 
 

                                           
8 ผการัตน์ พินิจวัฒน์, การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน : กรณีศึกษา บ้านโพนไทร ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย, 

รายงานวิจัย, (ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2561), หน้า บทคัดย่อ. 



 
 องค์ความรู้ใหมแ่นวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้น าชุมชน 

ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 
ประชาชนและ

ผู้ประกอบการธุรกิจ  

นโยบายสาธารณะแบบ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ระดั บ
ท้องถิ่น 

แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะ 

ด้านการรบัรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดและ
ความส าคญัของ
นโยบาย 

ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ด้านการประกอบ
อาชีพของชุมชน 

1. ประชุมผู้น าชุมภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับบริหารนโยบาย
สาธารณะ  

2. การวางแผนนโยบายสาธารณะ 
3. การด าเนินงานนโยบายสาธารณะอย่าง

เป็นระบบ 
4. การจัดสรรคนกับงาน 
5. การจัดสรรงบประมาณ 
6. การจัดโครงการด้วยวิธีการที่สดอคล้องกับ

สภาพความเป็นจริง 

หน่วยงานภาครัฐร่วมกับผู้น าชุมชน 
ภาคประชาชนและธุรกิจชุมชนร่วมกัน
ด าเนินการบริหารนโยบายสาธารณะ
เชิงบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการดังนี้การวางแผน 
การก าหนดเป้าหมาย การแบ่งงาน 
การก าหนดหน้าที่ การมอบหมายงาน 
การติดตามผลงาน การแกไ้ขปัญหา
เบื้องต้น โดยให้ทุกคนได้มสี่วนร่วมใน
การคิด พิจารณาและ ตดัสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ร่วมกัน  

 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น า
ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมผู้ประกอบอาชีพชุมชนในการ
ก าหนดนโยบายการวางแผน ควบคุม 
ติดตามผล ประเมินผล และร่วมกัน
บริห ารน โยบ ายส าธารณ ะเพื่ อ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ก้าวไปสู่
ตลาด 



จากแผนภาพ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมใน
ระดับท้องถิ่นของเทศบาล ต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีดังนี้ 

ด้านการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความส าคัญของนโยบาย 
1. ประชุมผู้น าชุมภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนให้ความรู้

เกี่ยวกับบริหารนโยบายสาธารณะ  
2. การวางแผนนโยบายสาธารณะ 
3. การด าเนินงานนโยบายสาธารณะอย่างเป็นระบบ 
4. การจัดสรรคนกับงาน 
5. การจัดสรรงบประมาณ 
6. การจัดโครงการด้วยวิธีการที่สดอคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ด้านกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
หน่วยงานภาครัฐร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคประชาชนและธุรกิจชุมชนร่วมกันด าเนินการบริหารนโยบาย

สาธารณะเชิงบูรณาการร่วมกับทุกฝ่าย โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การ
แบ่งงาน การก าหนดหน้าที่ การมอบหมายงาน การติดตามผลงาน การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการคิด พิจารณาและ ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน  

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ประกอบอาชีพชุมชนในการ
ก าหนดนโยบายการวางแผน ควบคุม ติดตามผล ประเมินผล และร่วมกันบริหารนโยบายสาธารณะเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้ก้าวไปสู่ตลาด 
 
สรุป 
 แนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ค ามี 
อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชน ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และภาคธุรกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารตัดสินใจ ปัญหาความต้องการของชุมชนตาม
สภาพความเป็นจริงและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆในชุมชนโดยประยุกใช้ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ การจัดการจากบรรพบุรุษชุมชนผสมกับแนวคิดใหม่ให้รู้ทันการเปลี่ยนแปลง โดยเน้น
การท างานแบบกระบวนการกลุ่ม หรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน ที่เก่ียวข้องควรตระหนักถึงการท างานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ และประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริงน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 



1) จากการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลแม่ค ามี อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารนโยบาย
สาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

2) ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการการบริหารนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
 


