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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ศึกษา
ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด และศึกษาขอ้เสนอแนะ 
ท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป จ านวน 399 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรการค านวณหาขนาด
กลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
ท่ีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression 
Analysis) โดยวธีิ Enter และ Stepwise ท่ีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05  
 ผลการวจิยั พบวา่ (1) ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(2) ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (3) ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดโดยรวม มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .634  
และ (4) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม ทั้ง 5 ตวั ไดแ้ก่ ดา้นประชาชน (X1) ดา้น
ภาคเอกชน (X3) ดา้นนกัการเมือง (X4) ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ (X5) และตวัแปรตวัสุดทา้ย ท่ีเขา้สู่
สมการท่ีดีท่ีสุดของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน (X6) สามารถ
อธิบายตวัแปรตาม คือ การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ไดร้้อยละ 49.30 มีค่า R2 เท่ากบั .493 และมีค่าของ F 
เท่ากบั 76.538 มีค่า Adjusted R2 เท่ากบั .487 มีค่า R2 Change เท่ากบั .010 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สามารถเขียนสมการณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัต่อไปน้ี 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 1.110+ .080X1 + .141X3 + .211X4 +.105X5 + .194X6  
 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zr = .272Z4 + .280Z6 + .178Z3 + .155 Z5 +.106Z1  
 
ค าส าคัญ : ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา 
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ABSTRACT 
 The objectives of the research were to study the level of factors affecting urban 
development in Roi – Et city, study the level of urban development in Roi - Et city, study the 
factors affecting urban development in Roi - Et city and study the suggestions for urban 
development in Roi -Et city. The research population were 399 citizens of Mueang District,  
Roi-Et Province aged 18 years old and over. The sample size was determined by using the Taro 
Yamane's statistical formula. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean 
and standard deviation. The statistics for hypothesis testing were Pearson’s correlation coefficient 
with the significance level of .05 and multiple linear regression analysis using enter method and 
stepwise method with the significance level of .05. 
 The reseach results were as follows: (1) The factors affecting urban development in Roi -Et 
city as a whole was at high level; (2) the level of urban development in Roi - Et city as a whole was 
at high level; (3) The result of correlation analysis of factors affecting urban development in Roi -Et 
city as a whole were correlated at medium level as .634; (4) There were 5 factors affecting urban 
development in Roi - Et city including the citizens (X1), the private sector (X3), the politicians 
(X4), the area or geography (X5) and the last variable that entered the best equation of multiple 
regression analysis was location and community characteristics (X6). These could explain the 
dependent variable, the urban development in Roi -Et city, 49.30 percent, R2 equal to .493 and F 
equal to 76.538, Adjusted R2 equal to .487, R2Change equal to .010 at statistical significant level 
of .05. The forecasting equation in raw scores and standard scores were as follows: 
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The raw score regression equation Y = 1.110+ .080X1 + .141X3 + .211X4 +.105X5 + .194X6 .  
 
 

The standard score regression equation Zr = .272Z4 + .280Z6 + .178Z3 + .155 Z5 +.106Z1  
 
Keywords : Factors Affecting Urban Development In Roi- Et 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรินทร์  
สุทธิศยั ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ ดร.รัชนิดา ไสยรส ท่ีปรึกษาร่วม ท่ีได้ให้ค  าแนะน าในการท า
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีตั้งแต่ตน้ จนเสร็จสมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  
  ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. เรว ัต ร์  ชาตรีวิ ศิษฐ์  สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ เมยไธสง สอบโครงวิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ 
เกียรติเจริญ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สิทธิพรร์ สุนทร ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและ
ช้ีแนะในการแกไ้ขขอ้ บกพร่องเพิ่มเติมท่ีมีประโยชน์ยิง่  
  ขอขอบพระคุณ ดร.สถิตคุณ บุญเรือน ต าแหน่งผูอ้  านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นางสาวกุสุมา สุ่มมาตร์ อาจารย์ประจ าสาขาภาษาไทย  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ และนางสาวหน่ึงฤทยั มะลาไวย ์      
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโคกล่ามวทิยา อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการ
ตรวจและใหค้  าแนะน าท่ีมีประโยชน์เก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
 คณะบุคคลท่ีมีความส าคญัยิ่งท่ีผูว้ิจยัใคร่ขอแสดงความขอบคุณไว ้ณ ท่ีน้ีไดแ้ก่ นายอ าเภอ
เมือร้อยเอด็ และประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือและสนบัสนุนใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดียิง่ 
 ขอขอบพระคุณครอบครัวท่ีคอยเป็นก าลงัใจส าคญัของผูว้ิจยั และเป็นผูท่ี้อยู่เคียงขา้งและ 
คอยเป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา ท าใหก้ารวจิยัประสบความ ส าเร็จดว้ยความภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ 
 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา 
และ บูรพาจารยทุ์กท่านท่ีมีส่วนสร้างความเจริญดา้นการศึกษาและประสิทธิประสาทวิชาให้ผูว้ิจยั
จนประสบความส าเร็จ 
 
 
               นายพิเชฐ สุขเพสน์ 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบบัแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงจะตอ้งน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทศัน์ 
“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดงักล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) 
เป้าหมายในการพฒันาประเทศ คือ “ ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพฒันาต่อเน่ือง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยืน”  โดยยกระดบัศกัยภาพของประเทศหลากหลายมิติ  
การพฒันาประเทศจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพฒันาความมัน่คง เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษยย์ุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐโดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพฒันาในแต่ละดา้น โดยการพฒันาท่ีย ัง่ยืนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) องค์การสหประชาชาติได้ให้ค  าจ  ากัดความว่าการพฒันาท่ีสนองความ
ตอ้งการของคนในปัจจุบนัโดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอมยอมสูญเสียส่ิงท่ี
จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเขา (World Commission on Environment and Development, 1987, p. 43) 
  แผนแม่บทท่ีน าสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมแลว้การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานและชุมชนลว้น
เป็นส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนแผนแม่บทสู่การปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกบัการบริหาร
จดัการองค์การอ่ืนๆท่ีย่อมตอ้งมีปัจจยัหลายปัจจยัท่ีน าองค์การไปสู่ความส าเร็จเช่นเดียวกบัองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์การใน
การขบัเคล่ือนการบริหารจดัการการท่องเท่ียวให้ประสบผลส าเร็จโดยมีปัจจยัสนบัสนุนทั้งในระดบั
องค์การและระดบับุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานร่วมกนัเป็นทีมการให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมการร่วมมือกนัท างานอย่างใกลชิ้ดระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน ซ่ึงสังคม
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เมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมีการอาศยัอยูห่นาแน่น แสดงออกซ่ึงความเจริญทางกายภาพ แต่อาจเป็นจุด เส่ือมของ
ความอ่อนดอ้ยดา้นจิตใจเชิงจริยธรรม (ทศันา พฤติการกิจ, 2558) 
 “การพฒันาเมือง” เป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนภาคและเมืองซ่ึงเป็นการวางแผนเชิงพื้นท่ีท่ีมี
ทรัพยากรอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใชง้านอยา่ง
อิสระ เสรีของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมจึงตอ้งมีการวางแผนการใช้สอยพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการวางแผนภาคและ
เมืองจึงไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีตอ้งท างาน
ประสานร่วมมือกบัภาคส่วนอ่ืน ๆ เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว ้ โดยมีความส าคญัในสองมิติ ไดแ้ก่ มิติเชิงประเด็นของการวางแผน และมิติเชิงพื้นท่ี 
ส าหรับมิติเชิงประเด็นของการวางแผน การวางแผนดา้นกายภาพเพื่อสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นประเด็นต่าง ๆ ท่ีวางไว ้เช่น การก าหนดประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การวาง
แนวทางพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตน้ เคร่ืองมือ  ทางกายภาพดงักล่าวจะเป็นตวัช้ีน าการพฒันา
และแกปั้ญหาเพื่อท าใหเ้กิดความพร้อมในการพฒันาตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้  าหนดไวต้วัอยา่งเช่น การ
พฒันาระบบเศรษฐกิจ จะตอ้งมีการจดัเตรียมพื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจในอนาคตส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควรมีการก าหนดมาตรการ
การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อป้องกนัการเกิดกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมในพื้นท่ีท่ีควรสงวนและอนุรักษ ์เป็น
ตน้ จึงเกิดการบูรณาการการวางแผนภาคและเมืองเขา้เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบในการพฒันา
ทั้งหมด ท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นในการพฒันาอ่ืนๆ จึงตอ้งการการวางแผนแบบบูรณาการระหวา่ง
ประเด็นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมส าหรับมิติดา้นระดบัเชิงพื้นท่ี ศาสตร์แห่งการวางแผนภาคและเมืองได้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ีหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัชุมชน เมืองกลุ่มเมือง ภาค ประเทศและ
ระหวา่งประเทศ เพื่อใหเ้กิดการเตรียมการเชิงพื้นท่ีท่ีเหมาะสม สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการพฒันาใน
อนาคตและมีความเช่ือมโยงกนัในทิศทางท่ีสอดคล้องกนัทุกระดบัพื้นท่ี เน่ืองจากเป้าหมายในการ
วางแผนภาคและเมืองเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีใหญ่หรือในทางกลบักนัเป็นพื้นท่ีใหญ่ท่ีมีผลต่อการ
พฒันาพื้นท่ีย่อยในเขตการให้บริการของตนเองจึงตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัในมิติระดบัพื้นท่ี
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาและบูรณาการเขา้กบัทิศทางการพฒันาของพื้นท่ีท่ีใหญ่กวา่และเล็ก
กว่าพื้นท่ีเป้าหมายอย่างกลมกลืนอย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการวางแผนภาคและเมืองทั้งในมิติเชิง
ประเด็นของการวางแผนและมิติเชิงพื้นท่ีดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้แลว้เห็นไดว้่า การพฒันาแบบ
บูรณาการไม่ไดต้อ้งการเพียงแต่การบูรณาการภายในแต่ละมิติเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการการบูรณาการ
ระหวา่งสองมิติเขา้ดว้ยกนัทั้งมิติเชิงประเด็นในการพฒันาและมิติเชิงพื้นท่ี ซ่ึงการบูรณาการดงักล่าว
ตอ้งการองคก์รท่ีมีความพร้อมในการสร้างการประสานทั้งสองมิติเขา้ดว้ยกนัและตอ้งมีบุคคลากรท่ีมี
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ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ และจรรยาบรรณท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานดา้นการวางแผน
ภาคและเมืองอีกดว้ย (พนิต ภู่จินดา, 2557, น. 1-2)   
 นอกจากขอ้เท็จจริงท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น ผูว้ิจยัได้ศึกษาจากงานวิจยัของนักวิจยัท่านอ่ืนๆท่ี
ศึกษาเร่ืองท่ีปัจจยัในการพฒันาเมืองหรือองคก์รหลายท่าน  อาทิเช่น  ชุลีรัตน์ เจริญพร (2560, น. 2-3) 
ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง“เมืองน่าอยู”่: แนวคิดเพื่อการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลกัหก 
ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี  เมืองน่าอยู ่พนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม (2560, น. 2-
3) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแนวคิดการพฒันาเมืองตน้แบบ กรวรรณ รุ่งสวา่ง และสุพกัตรา สุทธสุภา (2560, 
น. 23) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแนวคิดและองคป์ระกอบของชุมชนเมืองสร้างสรรคต์ามลกัษณะทอ้งถ่ินใน
ประเทศไทย และจิรรัตน์  ธีระวราพฤกษ ์ และ ธราธร พชรฐิติกุล (2560, น. 120) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
แนวคิดการจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืนกับการพฒันา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย  
ผลการศึกษาของนักวิจยัดงักล่าวพบว่ามีปัจจยัหลายประการ เช่น ปัจจยัด้านประชาชน ขา้ราชการ/
เจา้หนา้ท่ีรัฐ ภาคเอกชน นกัการเมือง พื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ สถานท่ีและลกัษณะชุมชน ซ่ึงจะเป็นปัจจยั
ท่ีน าไปสู่การพฒันาทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง กฎหมาย และเทคโนโลยี 
ดงันั้น จากการท่ีไดศึ้กษาสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของจงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่ายงัเป็นสังคม
เกษตรกรรม มีรายได้หลกัทางเศรษฐกิจกบัการเกษตร ไม่ได้ให้ความสนใจทางการเมืองเท่าท่ีควร 
โดยประเด็นดงักล่าวมาจากขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ีและซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูว้ิจ ัยจึงมีความประสงค์จะท าการวิจยัเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด เพื่อทราบถึง 
แนวทางการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ลดปัญหาความเหล่ือมล ้ าไม่เท่าเทียมกันในการเขา้ถึงโอกาสทาง
สังคมสิทธิของพลเมืองและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและภาคเอกชน พร้อมทั้งเป็นแนวทางใน
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ดใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  
 1.2.2  เพื่อศึกษาระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  
  1.2.3  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็  
 1.2.4  เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  
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1.3  สมมติฐำนกำรวจิัย 
 
 1.3.1  ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
   1.3.2  ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  1.3.3  ปัจจยัด้านประชาชน ด้านขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ ด้านเอกชน ด้านนักการเมือง ด้าน
พื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน มีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น 
คือ ดา้นสังคม ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการปกครอง ดา้นกฎหมายและดา้นเทคโนโลยี อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ คือ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการด าเนินการวิจยัท่ีใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ
ไดก้ าหนดตวัแปรจากแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัและนกัวิชาการท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมือง
ร้อยเอ็ด เช่น วรรณลดา กนัตโ์ฉม (2558, น. 4), ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ, (2553, น. 115-121), ธีราพร 
ทวีธรรมเจริญ (2553, น. 106), สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2547, น. 17 – 18), สนธยา พลศรี (2547, น. 9), 
Streeten (1972, p. 3) เป็นตน้ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา แนวความคิด
พื้นฐานเก่ียวกบัชุมชน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นเมือง การพฒันาเมือง สรุปออกมาสร้างกรอบแนวคิด 
จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ประชาชน 2) ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ 3) ภาคเอกชน 4) นกัการเมือง 5) พื้นท่ี
หรือภูมิศาสตร์ 6) สถานท่ีและลกัษณะชุมชน  และการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ด้าน ไดแ้ก่ 
1) ดา้นสังคม 2) ดา้นการเมือง 3) ดา้นเศรษฐกิจ 4) ดา้นการปกครอง 5) ดา้นกฎหมายและ 6) ดา้น
เทคโนโลย ี
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
      1.4.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีมีอาย ุ
18 ปี ข้ึนไป จ านวน 109,652 คน (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัร้อยเอ็ด, 24 
มีนาคม 2562)  
        1.4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ดท่ีมี
อายุ 18 ปี ข้ึนไป จ านวน 399 คน ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ของ Yamane (1973, p. 727)     
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  1.4.3  ขอบเขตด้ำนตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
   1.4.3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ดงัน้ี 
     1) ประชาชน  
     2) ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ  
     3) ภาคเอกชน  
     4) นกัการเมือง  
      5) พื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์  
      6) สถานท่ีและลกัษณะชุมชน   
    1.4.3.2 ตวัแปรตาม คือ การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ดงัน้ี  
       1) ดา้นสังคม 
       2) ดา้นการเมือง 
       3) ดา้นเศรษฐกิจ 
       4) ดา้นการปกครอง 
       5) ดา้นกฎหมาย 
       6) ดา้นเทคโนโลย ี
  1.4.4  ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
 เป็นการศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ 
 1.4.5  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำในกำรวจัิย  
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิจยัระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 “การพฒันา” หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนของอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ประกอบดว้ยการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือตามมาตราวดั อนัตร
ภาคชั้นดงัต่อไปน้ี  
  1. ดา้นสังคม หมายถึง การอยูร่วมกนัของคนในสังคมโดยมีลกัษณะความ สัมพนัธ์ซ่ึงกนั
และกนัหลายรูปแบบอยา่งลงตวั ประชาชนสามารถปรับตวัตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่ง
เหมาะสมในสังคมมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีส าคญัและดีงามสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ใน
สภาพแวดลอ้มในสังคมมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมือง 
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  2. ดา้นการเมือง หมายถึง การเมืองในระดบัทอ้งท่ี ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศในพื้นท่ี
มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนันกัการเมืองในทุกระดบัในพื้นท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสม เป็นผู ้
มีความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นผู ้มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดอย่างจริงจัง ใน
บรรยากาศทางการเมืองในพื้นท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
  3. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การลงทุนในพื้นท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจเมือง
ร้อยเอ็ด ธุรกิจดา้นการบริการมีการขยายตวั การท่องเท่ียวในพื้นท่ีมีการขยายตวัประชาชนในพื้นท่ีมี
รายไดเ้หมาะสมกบัรายจ่าย 
  4. ดา้นการปกครอง หมายถึง การปกครองท่ีมีการแบ่งพื้นท่ีการปกครองมีความเหมาะสม
แก่การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด รูปแบบการปกครองทอ้งท่ีมีความเหมาะสม ผูน้ าทางการปกครองมีความ
เหมาะสมแก่ภารกิจในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด กระบวนการทางปกครองเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายเกิดการทบทวนภารกิจและปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
  5. ดา้นกฎหมาย หมายถึง การท่ีประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ดสามารถปฏิบติัตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสม กฎหมายท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดมีความสอดคล้องกันทุกฉบับเกิด
กระบวนการท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขให้บทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
  6. ดา้นเทคโนโลยี หมายถึง การท่ีพื้นท่ีได้มีการเตรียมการรองรับเทคโนโลยีในประเภท
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ประชาชนสามารถรับรู้และรับทราบการน าเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้ใน
พื้นท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการน าเทคโนโลยีประเภทต่างๆมาใช้ในพื้นท่ีเทคโนโลยีประเภท
ต่าง ๆ มาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์าร
ด าเนินการคุม้ค่ากบังบประมาณของทางราชการในการจดัหาและไม่กระทบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 “ปัจจยั” หมายถึง องค์ประกอบหรือตวัแปรท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ด้าน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชาชน ดา้นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ ดา้นเอกชน ดา้นนกัการเมือง ดา้นพื้นท่ีหรือ
ภูมิศาสตร์ ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1. ปัจจยัดา้นประชาชน หมายถึง บุคคลท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศยัในจงัหวดัร้อยเอ็ด ไม่วา่จะ
ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้ ต่างกนั แต่มีความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะมีจิตสาธารณะกระท า
ประโยชนต่์อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด   
  2. ดา้นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบติังานในส่วนราชการโดยได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยงานวิจยัเร่ืองน้ีหมายถึงขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐในทุกต าแหน่ง 
ของแต่ละหน่วยงานท่ีปฏิบติัราชการอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ปฏิบติัหน้าท่ีตามระเบียบ
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กฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตามหลกัธรรมาภิบาลในทิศทางเดียวกนัเพื่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
จงัหวดัร้อยเอ็ด   
  3. ดา้นภาคเอกชน หมายถึง บุคคลท่ีเป็นผูป้ระกอบทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล โดยประกอบอาชีพคา้ขาย ประกอบธุรกิจหรือกิจการต่างๆในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมใน
การวางแผน การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล การปรับปรุงแนวทางในการพฒันา การ
ตรวจสอบในอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด   
  4. ด้านนักการเมือง หมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองโดยหมายถึง
นกัการเมืองระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัทอ้งท่ี จากการเป็นตวัแทนของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผน การด าเนินการ การติดตามและประเมินผล การ
ปรับปรุงแนวทางในการพฒันา การตรวจสอบการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดในทุกระดบัและกระบวนการต่อ
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอด็   
  5. ด้านพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ หมายถึง อาณาบริเวณของสภาพทางภูมิศาสตร์ จ านวน
ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั ตลอดจนบริบทของพื้นท่ีมีความเหมาะสมการวางผงัเมือง ตลอดจน
ลกัษณะอุปนิสัยของคนในพื้นท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาของพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็  
  6. ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน หมายถึง สถานท่ีท่ีบุคคลอยู่ร่วมกนัในอาณาบริเวณ
เดียวกนัประกอบด้วย ลกัษณะชุมชน สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ
เหมาะสม ตลอดจนคนในพื้นท่ีมีความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการร่วมกนัมีความเหมาะสมกบัการ
พฒันาอ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด  
  “เมือง” หมายถึง อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 

1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 
 1.6.1 ท าใหท้ราบระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  
 1.6.2 ท าใหท้ราบระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  
  1.6.3 ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  
 1.6.4 ท าใหท้ราบขอ้เสนอแนะปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็  



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 

 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาค้นควา้ 
แนวคิดและทฤษฎี แนวทางในการบริหารและปฏิบติังาน ตลอดจนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษาวจิยั โดยสามารถน าเสนอตามล าดบัไดด้งัน้ี 
   1.  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา 
   2.  แนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัชุมชน 
  3.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นเมือง  
  4.  การพฒันาเมือง 
   5.  ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัร้อยเอ็ด 
  6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  7.  กรอบแนวคิดของงานวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันา 
 
 2.1.1 ความหมายของการพฒันา  
 นกัวชิาการหลายท่านให้ความหมายในท านองเดียวกนัดงัต่อไปน้ี 
   สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2547, น. 3) ได้ให้ความหมายการพฒันา หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงตามแผนหรือการเปล่ียนแปลงท่ีมีการก าหนดทิศทาง (Planned or Directed Change) นัน่
คือการพฒันามิไดเ้ป็นเร่ืองธรรมชาติหากเป็นความพยายามของมนุษยท่ี์จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ข้ึน โดยก าหนดทิศทางหรือรายละเอียดเอาไวล่้วงหนา้วา่จะพฒันาอะไร พฒันาอยา่งไร ชา้เร็วอยา่งไร 
ใครจะเป็นผูพ้ฒันาและเป็นผูถู้กพฒันา เป็นตน้ 
    สนธยา พลศรี (2547, น. 2-5) ไดใ้ห้ความหมายการพฒันา หมายถึง กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ดีข้ึน ทั้งทางดา้นคุณภาพ ปริมาณและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการวางแผน
โครงการและด าเนินงานโดยมนุษยเ์พื่อประโยชน์แก่ตวัมนุษยเ์อง นอกจากนั้นยงัไดจ้  าแนกความหมาย
ของการพฒันาแต่ละประเภทไว ้ดงัน้ี 
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     1. ความหมายจากรูปศพัท์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เกิดความ
เจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเป็นท่ีพึงพอใจ ความหมายดงักล่าวน้ีเป็นท่ีมาของความหมายใน
ภาษาไทยและเป็นแนวทางในการก าหนดความหมายอ่ืน ๆ 
     2. ความหมายโดยทัว่ไป หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้คุณภาพดีข้ึน
กวา่เดิมความหมายน้ีนบัวา่เป็นความหมายท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป เพราะน ามาใชม้ากกวา่ความหมายอ่ืน ๆ
จะไม่เป็นท่ียอมรับของนกัวชิาการก็ตาม 
     3. ความหมายทางเศรษฐศาสตร์  หมายถึง ความเจริญเติบโตแต่เป็นความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเน้ือหาของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นการเน้นความหมายในเชิงปริมาณ 
คือการเพิ่มข้ึนหรือการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ 
     4. ความหมายทางพฒันบริหารศาสตร์ หมายถึง การเปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
ทั้งในดา้นคุณภาพ (ดีข้ึน) ดา้นปริมาณ (มากข้ึน) และดา้นส่ิงแวดลอ้ม (มีความเหมาะสม) ไม่ใช่การ
เปล่ียนแปลงดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว 
     5. ความหมายทางดา้นเทคโนโลยี หมายถึง การเปล่ียนแปลงสังคมให้ทนัสมยัดว้ย
ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นความหมายอีกแนวทางหน่ึง 
     6. ความหมายทางด้านการวางแผน หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ
เตรียมการของมนุษยไ์วล่้วงหนา้ในลกัษณะของแผนและโครงงาน แลว้บริหารหรือจดัการให้เป็นไป
ตามแผนและโครงการจนประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้จะเห็นไดว้า่
ความหมายของการพฒันาทางด้านการวางแผนก าหนดให้การพฒันาเป็นกิจกรรมของมนุษย์และ
เกิดข้ึนจากการเตรียมการไวล่้วงหน้าเท่านั้น การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดเ้กิดจากการวางแผนโดยมนุษย ์
ไม่ใช่เป็นการพฒันาในความหมายน้ี 
     7. ความหมายเก่ียวกบัการปฏิบติั ค าวา่การพฒันาในความหมายเก่ียวกบัการปฏิบติั
หรือการปฏิบติัการน้ี เป็นความหมายต่อเน่ืองจากความหมายทางการวางแผน โดยมุ่งเน้นถึงการ
วางแผนและโครงการไปด าเนินการอย่างจริงจงัและอย่างต่อเน่ืองเพราะถึงจะมีแผนและโครงการ
แลว้แต่ถา้หากไม่มีการน าไปปฏิบติัการพฒันาก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้
     8. ความหมายในทางพุทธศาสนา หมายถึง การพฒันาคนให้มีความสุข มี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม การพฒันาในความหมายน้ีมีลกัษณะเดียวกนักบัการพฒันาในความหมาย
ทางดา้นการวางแผน คือเป็นเร่ืองของมนุษยเ์ท่านั้น แตกต่างกนัเพียงการวางแผนให้ความส าคญัท่ี
วธีิการด าเนินงาน ส่วนพุทธศาสนามุ่งเนน้ผลท่ีเกิดข้ึน คือความสุขของมนุษยเ์ท่านั้น 
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     9. ความหมายทางสังคมวิทยา นกัสังคมวิทยาไดใ้ห้ความหมายของการพฒันาโดย
เนน้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคม คือมนุษย ์ กลุ่มทางสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ซ่ึงมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัความหมายในทางพุทธศาสนา คือการเปล่ียนแปลงมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มให้มี
ความสุขและมีลกัษณะเช่นเดียวกบัความหมายทางการวางแผน คือดว้ยวิธีการจดัสรรทรัพยากรของ
สังคมอยา่งยติุธรรมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนกัวางแผนเรียกวา่การบริหารและการจดัการ 
     10. ความหมายทางการพฒันาชุมชน นกัพฒันาชุมชนไดใ้ห้ความหมายค าว่า การ
พฒันาเอาไวใ้กลเ้คียงกบันกัสังคมวิทยา คือการพฒันาเป็นวิธีการเปล่ียนแปลงมนุษยแ์ละสังคมมนุษย์
ใหดี้ข้ึนแต่วา่นกัพฒันาชุมชนมุ่งเนน้ท่ีมนุษยใ์นชุมชนจะตอ้งร่วมกนัด าเนินงานและไดรั้บผลจากการ
พฒันาร่วมกนั  
    วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, น. 42-43) ไดใ้ห้ความหมายการพฒันา หมายถึง การพฒันา
หมายถึง การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีกวา่เดิม เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
และมีความเจริญกา้วหนา้ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นไดมี้การก าหนดไวก่้อนและครอบคลุมทั้งดา้นวตัถุ
และดา้นจิตใจ หรืออาจแบ่งเป็นดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง นอกจากน้ีแลว้การพฒันาในแง่ท่ี
เป็นกระบวนการ (Process) จะประกอบดว้ยหลายขั้นตอน (Stages) ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือเช่ือมโยง 
(Relation or Linkage) และสอดคลอ้งกนั การพฒันายงัเป็นกระบวนการต่อเน่ือง (Continuing Process) 
คือหลังจากด าเนินกิจกรรมพฒันากิจกรรมหน่ึงผ่านไปแล้วก็จะน าสู่การด าเนินกิจกรรมพฒันา
กิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไปอีก 
    นนัทนีย ์กมลศิริพิชยัพร (ม.ป.ป., น. 5) ไดใ้ห้ความหมายการพฒันา หมายถึง การพฒันา
เป็นกระบวนการในการท่ีจะเปล่ียนแปลงและปรับปรุงคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ของประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ดีข้ึน ซ่ึงรวมถึงเร่ืองท่ีตดัสินคุณค่าของคนในแต่ละสังคมดว้ย ความหมายของการการ
พฒันาจึงแตกต่างกนัออกไปตามกาลเวลา สถานท่ีและลกัษณะของปัญหาหรือความตอ้งการของแต่ละ
สังคม โดยมีปัจจยัท่ีสนบัสนุนส่งเสริมการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปทิศทางท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 
     1. เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีนามาซ่ึงการปรับปรุงใหดี้ข้ึนส าหรับคนส่วนใหญ่ 
    2. ควรจะเป็นอนัตรายนอ้ยท่ีสุดและเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ คน 
     3. อยา่งนอ้ยท่ีสุดควรจะตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานหรือความตอ้งการท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต 
     4. มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ 
     5. ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
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   ในความหมายพื้นฐานการพฒันา ก็คือการท าให้เกิดการปรับเปล่ียนในทุก ๆ ดา้นของ
สังคมทั้งมวล การพฒันามิไดเ้ป็นเพียงการพฒันาด้านรายได้หรือด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวและ
ไม่ใช่เร่ืองของเทคนิค แต่การพฒันาเป็นการเปล่ียนแปลงในแนวความคิดและเปล่ียนแปลงการกระทา
ท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองความตอ้งการและก่อให้เกิดคุณภาพ
ชีวติของประชาชนทุกหมู่เหล่าใหดี้ข้ึน   
    Streeten. (1972, p. 3) ไดใ้ห้ความหมายของการพฒันา หมายถึง การพฒันาเป้าหมายและ
กระบวนการท่ีครอบคลุมถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติของคนต่อชีวิตและการท างาน การเปล่ียนแปลง
สถาบนัต่าง ๆ ทางสังคม วฒันธรรมและการเมืองอีกดว้ย  
 สรุป การพฒันา หมายถึง การเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ดีข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยมี
การก าหนดแผนในการพฒันาคน กลุ่มคนหรือสังคม ให้มีความอยูดี่ กินดีมีสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและวฒันธรรมท่ีดี 
 2.1.2 ลกัษณะของการพฒันา 
  จากความหมายของการพฒันาดงักล่าวขา้งตน้จึงท าให้ลกัษณะของการพฒันามีหลายประการ 
ซ่ึงลกัษณะส าคญัของการพฒันานั้น สนธยา พลศรี (2547, น. 5-6) อธิบายไว ้ดงัน้ี 
    2.1.2.1 เป็นการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นคุณภาพ ปริมาณและส่ิงแวดลอ้มของ
ส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้ดีข้ึนหรือให้มีความเหมาะสม อนัเป็นการเปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่
เปล่ียนแปลงในดา้นในดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียวเท่านั้น หรืออาจจะเรียกไดว้า่ตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลง
ทั้งระบบ ซ่ึงเป็นลกัษณะตามความหมายทางดา้นพฒันบริหารศาสตร์ 
    2.1.2.2 มีลกัษณะเป็นกระบวนการ คือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามล าดบัขั้นตอน
และอยา่งต่อเน่ืองกนั โดยแต่ละขั้นตอนมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นล าดบั ไม่สามารถขา้มขั้นตอน
ใดขั้นตอนหน่ึงได ้
    2.1.2.3 มีลกัษณะเป็นพลวตั คือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาไม่หยุดน่ิงแต่
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะเป็นแบบรวดเร็วหรือชา้ ๆ ปริมาณมากหรือนอ้ยก็ได ้
    2.1.2.4 เป็นแผนโครงการ คือเกิดข้ึนจากการเตรียมการไวล่้วงหนา้วา่จะเปล่ียนแปลงใคร
ดา้นใดดว้ยวธีิการใด เม่ือไร ใชง้บประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ เป็นตน้ ไม่ใช่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่มีการเตรียมการไวล่้วงหนา้ 
    2.1.2.5 เป็นวิธีการ การพฒันาเป็นมรรควิธีหรือกลวิธีท่ีน ามาใชใ้ห้เกิดการเปล่ียนแปลง
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น การพฒันาสังคม การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง การพฒันาเศรษฐกิจ
การพฒันาชุมชน ต่างก็เป็นวธีิการพฒันาแบบหน่ึงท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
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    2.1.2.6 เป็นปฏิบติัการ คือเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิดหรือเป็นเพียง
รายละเอียดของแผนและโครงการเท่านั้น เพราะการพฒันาเป็นวิธีการท่ีตอ้งน ามาใช้ปฏิบติัจริงจึงจะ
เกิดผลตามท่ีตอ้งการ 
    2.1.2.7 เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาของมนุษย ์เพื่อประโยชน์ของมนุษย ์เพราะมนุษย์
เป็นสัตวโ์ลกประเภทเดียวท่ีสามารถจดัท าแผนโครงการและคิดคน้วิธีการในการท่ีจะพฒันาตนเอง
และส่ิงต่าง ๆ ได ้การเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็ตาม ถา้ไม่ไดเ้กิดจากการกระท าของมนุษยแ์ลว้จะไม่ใช่การ
พฒันาแมว้า่จะมีลกัษณะอ่ืน ๆ เหมือนกบัการพฒันาก็ตาม 
    2.1.2.8 ผลท่ีเกิดข้ึนมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ท าให้มนุษยแ์ละสังคมมีความสุข
เพราะการพฒันาเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ละการอยูร่่วมกนัเป็นสังคมของมนุษยน์ัน่เอง 
    2.1.2.9 มีเกณฑ์หรือเคร่ืองช้ีวดั คือสามารถบอกได้ว่าลักษณะท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงนั้นเป็นการพฒันาหรือไม่ ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกบัสภาพเดิม
ก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลง ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการช้ีวดัในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะดา้น
คุณภาพ ปริมาณ ส่ิงแวดลอ้ม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งวา่มีความเหมาะสม
หรือพึงพอใจหรือไม่และระดบัใด เป็นตน้ 
    2.1.2.10 สามารถเปล่ียนแปลงได ้ การพฒันานอกจากจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
มนุษยส์ังคมและส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยแ์ลว้ รูปแบบ กระบวนการและวิธีการพฒันาก็สามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ เน่ืองจากมนุษยแ์ละสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลของการพฒันา ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้ง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการพฒันาให้มีความเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดว้ย การ
พฒันาใหม่ ๆ จึงเกิดข้ึนอยูเ่สมอ 
  สรุป ลกัษณะของการพฒันา คือ การเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีมีกระบวนการ มีลกัษณะเป็น
พลวตั แผนโครงการ วิธีการ ปฏิบติัการ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษยท่ี์ส่งผลให้เกิดข้ึนมี
ความเหมาะสมหรือพึงพอใจ มีเกณฑ์หรือเคร่ืองช้ีวดั สามารถเปล่ียนแปลงได้ และเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนั 
  2.1.3  แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันา 
    ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ (2553, น. 124) การก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพฒันาจะมีพื้นฐานมาจากความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงประเทศให้ไปสู่ความทนัสมยัตาม
แนวคิดของตะวนัตก คือการมีเศรษฐกิจท่ีดีมีความเจริญก้าวหน้า จึงท าให้ต้องมีการพฒันา
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตขนานใหญ่ ดงันั้นความหมายของการพฒันาตามกรอบแนวคิดของการ
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พฒันาประเทศจึงมุ่งเน้นการก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึง
แนวคิดน้ีถือว่าเป็นจุดเน้นของแนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจในประเทศท่ีดอ้ยพฒันาทั้งหลาย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการแกไ้ขปัญหาความยากจนและความลา้หลงัทางเศรษฐกิจของประเทศ จากแนวคิด
ดงักล่าวน้ีเองจึงนาไปสู่การก าหนดแนวคิดการพฒันาออกเป็น 2 กระแส คือ  
     1. แนวคิดการพฒันากระแสหลกั ไดแ้ก่ แนวคิดในการพฒันาเศรษฐกิจท่ีมีรากฐาน
มาจากระบบเศรษฐกิจและทุนนิยมโดยไม่ค  านึงถึงการพฒันาสังคม เช่น ทฤษฎีความทนัสมยัทฤษฎี
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพึ่งพา ทฤษฎีโลกาภิวตัน์ ฯลฯ 
     2. แนวคิดการพฒันากระแสรอง หรือกระแสการพฒันาทางเลือก ไดแ้ก่ แนวคิดใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีรากฐานมาจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เช่น แนวคิดบทบาท
ชาย-หญิง แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดการให้อ านาจ แนวคิดการพฒันาแบบยัง่ยืน แนวคิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ทฤษฎีใหม่ ฯลฯ 
   สมนึก ปัญญาสิงห์ (2545, น. 151 - 154) ไดก้ล่าวถึงแนวความคิดท่ีเป็นหลกั 9 ต. ในการ
พฒันา ดงัน้ี  
    1. ตอ้งพฒันาพร้อมกนัทุกดา้น งานพฒันาเป็นงานท่ีตอ้งพฒันาทั้งในดา้นตวับุคคล
และส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุ จึงกล่าวไวว้่างานพฒันานั้น
เป็นกระบวนการศึกษาภาคชีวติทุก ๆ ดา้น  
     2. ตอ้งฝึกประชาชนเป็นหลกัในการด าเนินงาน หมายความถึง ยึดเอาความ ตอ้งการ
และปัญหาท่ีแทจ้ริงของประชาชนเป็นหลกั เน่ืองจากงานพฒันานั้นตอ้งให้ประชาชนตระหนักใน
คุณค่าของผลงาน และพลังความสามารถท่ีซ่อนเร้นอยู่ในตัวประชาชนเอง ให้ประชาชนเข้าใจ
กระบวนการท างาน และการน าพลงัความสามารถท่ีเขามีอยูม่าใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชน 
รวมทั้งการใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและภาคภูมิใจในตวัเอง  
     3. ตอ้งพยายามใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินให้มากท่ีสุด งานพฒันาเป็นงานท่ีเร่ิมตน้จาก
ส่ิงท่ีชุมชนมีอยู ่ส่ิงท่ีตอ้งค านึงและแสวงหาก็คือ ทรัพยากรในชุมชนไม่วา่จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรมนุษย ์และทรัพยากรทางสังคม  
     4. ตอ้งยึดหลกัประชาธิปไตยในการด าเนินงาน หมายความว่า งานพฒันาจะตอ้ง 
เกิดข้ึนจากความเห็นชอบของคนในชุมชนเอง อาจเกิดจากการประชุมปรึกษาหารือกนัของคนกลุ่มเล็ก
แล้วขยายแนวร่วมสู่คนกลุ่มใหญ่ การด าเนินการจะไม่มีลกัษณะของการออกค าสั่ง หรือสั่งการจาก
หน่วยงานหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด โครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งเกิดข้ึน โดยประชาชนช่วยกนัคิด
ช่วยกนัท า  
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     5. ตอ้งให้หลกัการประสานงานกบัหน่วยต่าง ๆ ของรัฐบาลทั้งน้ีเพราะงานพฒันา
ไม่ใช่งานของใคร หรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะ และไม่ใช่งานท่ีคนเดียวจะท าให้ จ  าเป็นตอ้งร่วมมือกนั
หลายฝ่าย บางคร้ังตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน ช่วยแนะน าให้ค  าปรึกษา
ทางดา้นวชิาการ หรือเทคนิคต่าง ๆ นกัพฒันาควรรู้จกัใชห้ลกัการประสานงานตามความเหมาะสม  
     6. ตอ้งด าเนินแบบค่อยเป็นค่อยไป ในการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งใช้หลกัเร่ิมจากส่ิงง่ายก่อน แลว้ค่อยกา้วไปสู่ส่ิงท่ียากกว่าตามล าดบั ดงันั้นผูท่ี้ท  างานพฒันา
ร่วมกบัประชาชน จะตอ้งเขา้ใจสภาพปัญหารู้จกัล าดบัความส าคญั และความยากง่ายในการแกปั้ญหา 
โดยจะตอ้งท าอยา่งค่อยเป็นค่อยไปตามล าดบัความยากง่ายนั้น ๆ  
     7. ตอ้งค านึงถึง จงัหวะ เวลา ความตอ้งการ และความสนใจของประชาชนในชุมชน
ในการท่ีจะน าส่ิงใหม่ ๆ เข้าไปให้ประชาชนเลือกตดัสินใจ โดยค านึงผลดีผลเสียท่ีจะกระทบต่อ
ประชาชน การกระท าท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจงัหวะ เวลา และความตอ้งการของประชาชนย่อมด าเนินไป
ไดย้ากล าบาก ไดผ้ลไม่คุม้ค่ากบัทรัพยากรท่ีใชไ้ป หรือแมบ้างคร้ังอาจจะมีผลดีอยูบ่า้ง แต่ผลนั้นจะไม่
คงอยูน่านจีรังย ัง่ยืน 8) ตอ้งค านึงถึงวฒันธรรมทอ้งถ่ินการด าเนินงานพฒันา ตอ้งเร่ิมดว้ยการศึกษาท า
ความเขา้ใจขอ้มูลชุมชนในทุกดา้น เฉพาะอย่างยิ่งวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบา้น หมายถึง ความคิด 
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณี การประกอบอาชีพ การท ามาหากิน และอ่ืน ๆ หรือการสวนกบั
กระแสวฒันธรรม ยอ่มพบกบัปัญหาและอุปสรรคในการท างานไม่มากก็นอ้ย 9) ตอ้งเร่ิมตน้ท างานกบั
กลุ่มผูน้ าก่อน โดยทั่วไปกลุ่มผูน้ าจะเป็นตวัแทนหรือแกนน าของคนในชุมชนท่ีจะตอบรับ หรือ
ปฏิเสธการเปล่ียนแปลงรูปแบบต่าง ๆ การยอมรับบทบาทของกลุ่มผูน้ าจะช่วยให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายเร็วข้ึน และในกระบวนการปฏิบติังานควรจะรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไปพร้อม ๆ กนัดว้ย 
     สนธยา พลศรี (2547 , น. 9) แนวความคิดแบบการปฏิบติัการทางสังคม เป็นแนวคิดท่ี
เกิดจากรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ พยายามท่ีจะปรับปรุง แกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในรูป
ของการวางแผนและปฏิบติัการ เช่น การปฏิรูปท่ีดิน การสหกรณ์ การพฒันาชนบท เป็นตน้ และเรียก
วธีิการน้ีวา่การพฒันา  
  สรุป แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา คือ แนวคิดเก่ียวกับการพฒันาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ทั้งหลาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันาในทุกๆดา้นของประเทศ 
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 2.1.4  ทฤษฎศัีกยภาพการพฒันาและการแพร่กระจาย 
   สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2547, น. 17 – 18) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีศกัยภาพการพฒันาและการ
แพร่กระจาย (Development Potential Diffusion Theory) ประกอบดว้ยปัจจยั 6 ประการ คือ  
    1. ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้เกิดการพฒันา (Natural Resource) เม่ือมีทรัพยากร เช่น 
น ้ ามนั ทองค าหรือเพชร แล้วส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้เกิดเป็นทรัพยสิ์นเงินทอง สามารถจะน าไปใช้จ่าย
ยกระดบัคุณภาพชีวิตให้สูงข้ึนได ้ยิ่งมีทรัพยก์รธรรมชาติมีค่าจ านวนมาก ก็ยิ่งท าให้ระดบัการพฒันา
สูงมากข้ึนไปอีก  
    2. ทรัพยากรมนุษย ์ท าให้เกิดการพฒันา (Human Resource) โดยเฉพาะมนุษยใ์นวยั
แรงงานก่อให้เกิดปัจจยัผล คือ การพฒันา ยิ่งมีคนในวยัแรงงานมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้ระดบัการพฒันา
สูงมากข้ึนเพียงนั้น เหตุผลก็คือ คนวยัแรงงานมีก าลงัแรงงานท่ีสามารถใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพ
ชีวิตได ้เช่น เพิ่มการศึกษา ท าให้สุขภาพอนามยัแข็งแรง จิตใจมัน่คงเขม้แข็ง เป็นตน้ ปัจจยัน้ีจึงเป็น
เหตุใหเ้กิดการพฒันาได ้ 
    3. องคก์ารสังคม ท าให้เกิดการพฒันา (Social Organization) หมายถึง องคก์ารสังคม
ประเภทสหจร โดยท่ีองคก์ารสังคมเหล่าน้ีจะช่วยท าให้เกิดพลงัในการท างานไดใ้หญ่ข้ึนและมากข้ึน 
เพราะเป็นการรวมก าลงัแรงงานกบังานใหญ่ ๆ ท่ีท าคนเดียวไม่ได ้องคก์ารก็สามารถท าไดม้ากและท า
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะไดร่้วมช่วยกนัคิด ช่วยกนัพิจารณา จึงมีความรอบคอบไม่บกพร่องหรือ
บกพร่องนอ้ย จึงเป็นเหตุใหเ้กิดการพฒันาไดอี้กทางหน่ึง  
    4. ภาวะผูน้ า ท าให้เกิดการพฒันา (Leadership) จ  านวนผูน้ าประเภทต่าง ๆ ยิ่งมีมาก
เท่าใดก็จะยิง่ท  าใหก้ารพฒันามีระดบัสูงมากข้ึนเพียงนั้น ทั้งน้ีก็เพราะผูน้ ามกัจะเป็นคนท่ีมีคุณภาพการ
ท างานของผูน้ าจึงพลอยมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพไปดว้ย หรือไม่เช่นนั้น ผูน้  าจะสามารถรวมคนได้
เป็นจ านวนมากกลายเป็นกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก จึงท างานใหญ่หรืองานปริมาณมากไดน้อกจากนั้น 
ดว้ยบารมีของผูน้ าท าให้คนท่ีมารวมตวักนัท างาน ท างานอย่างทุ่มเทเพื่อผูน้ าจึงท าให้เกิดผลดีแก่การ
พฒันา  
    5. การติดต่อ ท าให้เกิดการพฒันา การติดต่อ (Contact) หมายถึง การติดต่อระหว่าง
ชุมชน ระหวา่งเมืองหรือระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะชุมชนเมือง ประเทศท่ีดอ้ยพฒันาจะไดป้ระโยชน์
จากชุมชนเมือง ประเทศท่ีพฒันาแลว้หรือเจริญกวา่ ทั้งน้ีเพราะการติดต่อเช่นนั้นท าให้เกิดการถ่ายทอด 
เรียนรู้ รับเอาความรู้ความช านาญ สินค้า เทคโนโลยีจากสังคมเจริญมาใช้หรือมาผลิตเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้สินคา้ข้ึนมาในสังคมดอ้ยพฒันา ท าใหส้ังคมดอ้ยพฒันามีความเจริญกา้วหนา้ตามไปดว้ย  
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    6. การฝึกอบรม ท าให้เกิดการพฒันา (Training) หากมองการฝึกอบรมว่าเป็น
การศึกษาก็ย่อมจะเป็นความส าคญัได้ชัดเจนในการท าให้เกิดการพฒันา เพราะท าให้ความรู้ความ
ช านาญด้านต่าง ๆ ของคนสูงข้ึนการพฒันาก็ย่อมจะสูงตามไปด้วย การศึกษาดีย่อมจะท าให้รู้จกัใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีการศึกษาก็ยอ่มเป็นทพัยากรท่ีมีคุณภาพ 
องค์การสังคมท่ีมีคนมีคุณภาพไปด้วย ผูน้ าท่ีมีการศึกษาดีย่อมมีคุณภาพดียิ่งข้ึน การติดต่อท่ีเฉลียว
ฉลาดอนัเกิดจากการศึกษาย่อมก่อผลประโยชน์ดา้นการศึกษา พฒันาการฝึกอบรมจึงช่วยให้เกิดการ
พฒันาดว้ย 
   จากแนวคิดการพฒันาทอ้งถ่ินให้มีระบบและมีประสิทธิภาพไดน้ั้นจะตอ้งเกิดจากความ
พยายามและความจริงใจของรัฐบาลท่ีจะร่วมกันสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ินบนเป้าหมายวิธีการท่ีสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
อยา่งมีระบบท่ีจะน าไปสู่การพฒันาประเทศชาติโดยรวมและปัจจยัท่ีจะส่งเสริมให้ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามี
บทบาทในการพฒันาประเทศไดน้ั้น รัฐบาลจ าเป็นตอ้งค านึงถึงส่ิงเหล่าน้ี คือ 
    ขอ้ 1 การจดัระบบการปกครองและระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินท่ีแน่นอน
สร้างระบบและระเบียบ ตลอดจนขั้นตอนของการพฒันาบทบาทของการบริหารส่วนทอ้งถ่ินร่วมกนั 
    ขอ้ 2 สร้างภาวะผูน้ าในทอ้งถ่ินโดยการเปล่ียนแปลงทศันคติ พฤติกรรมตลอดจนการ
ใหค้วามรอบรู้ทางดา้นการบริหารการพฒันา 
    ขอ้ 3 สร้างโครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีของหน่วยการบริหารส่วนทอ้งถ่ินอย่างตรง
เป้า - หมายและต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมให้เจา้หน้าท่ีส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ขา้ใจถึงบทบาทความส าคญั
ของตนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
    ขอ้ 4 สร้างโครงสร้างระบบภาษีอากร และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมเพียงพอท่ีทอ้งถ่ินจะปฏิบติัเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินของตนได ้
  สรุป ทฤษฎีศกัยภาพการพฒันาและการแพร่กระจาย เป็นทฤษฎีศกัยภาพการพฒันาและการ
แพร่กระจาย ประกอบดว้ยปัจจยั 6 ประการ คือ 1) ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ทรัพยากรมนุษย ์3) องคก์าร
สังคม 4) ภาวะผูน้ า ท าให้เกิดการพฒันา 5) การติดต่อ ท าให้เกิดการพฒันา การติดต่อ 6) การฝึกอบรม 
ท าใหเ้กิดการพฒันา  
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2.2 แนวความคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัชุมชน 
 
 2.2.1  ความหมายของชุมชน 
 นักวิชาการหลายท่านทั้ งนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ทัศนะเก่ียวกับ
ความหมายของค าวา่ “ชุมชน” ไวใ้นแนวทางเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 
   นกัวิชาการชาวต่างประเทศในราย Warren (1963, อา้งถึงใน ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ, 
2553, น. 59) ไดอ้ธิบายความหมายของชุมชนว่า พิจารณาได ้3 ลกัษณะ คือ 1) พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographically) ชุมชน หมายถึง อาณาบริเวณท่ีมีขอบเขตโดยเฉพาะและมีกลุ่มคนท่ีอยู่ในอาณา
บริเวณนั้น 2) ความผูกพนัหรือความรู้สึกทางจิตใจ (Psychologically) ชุมชนหมายถึงความรู้สึกผูกพนั
ทางดา้นจิตใจของกลุ่มคนซ่ึงมีการติดต่อซ่ึงกนัและกนั มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกนั 3) 
ดา้นสังคมวทิยา (Sociologically) ชุมชนหมายถึง พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีกลุ่มคนอยูใ่นอาณาบริเวณนั้น 
และหมายความรวมถึง พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ท่ีมีกลุ่มคนอยู่ในอาณาบริเวณนั้น และหมายความรวมถึง
แนวพฤติกรรมและการสัมพนัธ์ติดต่อกนัและกนัของกลุ่มบุคคลท่ีรวมกนัอยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั 
นอกจากนั้น ไดมี้นกัวชิาการชาวไทยหลายท่านไดใ้หท้ศันะในเร่ืองความหมายของชุมชนดงัน้ี 
   เฉลียว บุรีภกัดี และคนอ่ืน ๆ (2545, น. 44) ได้ให้ความหมายของ ชุมชนว่า หมายถึง 
กลุ่มบุคคล หรือ บริเวณท่ีกลุ่มบุคคลอยู่รวมกนัโดยไม่ไดแ้บ่งแยก ความแตกต่างทั้งเช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา ศิลปวฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ และขนบธรรมเนียมประเพณี 
   วรรณลดา กนัตโ์ฉม (2558, น. 4) ไดใ้ห้นิยามของชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคมท่ีอาศยั
อยูร่วมกนัในอาณาบริเวณเดียวกนั มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดมีฐานะและอาชีพท่ีคลา้ยคลึงกนั มีลกัษณะ
ของการใช้ชีวิตร่วมกนั มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัตั้งแต่ระดบัครอบครัวไปสู่ระดบัชุมชน เพื่อ
อาศยัทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการด ารงชีวิตภายในชุมชน จึงได้มีการก าหนดรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัโดยมีองค์กรหรือสถาบนัของชุมชน อาทิ ครอบครัว การศึกษา การเมือง 
เป็นตน้ เป็นแนวทางในการก าหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ ของชุมชน 
   ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ (2553, น. 68) ไดส้รุปความหมายของชุมชนไว ้2 ลกัษณะ คือ 
ในอดีตมีลักษณะท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของชุมชนท่ีชัดเจน มีกลุ่มคนท่ีมาอาศัยอยู่รวมกัน มีการ
ปฏิสัมพนัธ์กลายเป็นความผูกพนั และสร้างกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตร่วมกนัข้ึน แต่ใน
ปัจจุบนัยงัหมายถึง อุดมการณ์ อ านาจ และความสัมพนัธ์ทางสังคม ท่ีมีทั้งความกลมกลืน เป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนั มีความขดัแยง้ เคล่ือนไว ้เปล่ียนแปลง และผลิตใหม่ได ้และท่ีส าคญัสามารถปรากฏอยูใ่น
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หน่วยท่ีมีขอบเขตหลายระดับ ตั้ งแต่ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ท้องถ่ิน และระดับเครือข่ายท่ี
กวา้งขวาง ซ่ึงอาจซอ้นทบักนัอยู ่เช่น ชุมชนกลางอากาศ หรือ ชุมชนโลกเป็นตน้ 
   ธีราพร ทวีธรรมเจริญ (2553, น. 106) ไดส้รุปความหมายของชุมชนวา่ ชุมชนเป็นกลุ่ม
คนซ่ึงอาจมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ โดยอาศยัอยู่ในเขตพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงสมาชิกของกลุ่มต่างมี
ความสัมพนัธ์กนั มีการเรียนรู้ และการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั โดยมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ร่วมกนัในการด าเนินชีวิต ภายใตร้ะเบียบทางสังคมท่ีคอยควบคุมพฤติกรรมหรือความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกในกลุ่ม 
 จากความหมายท่ีนักวิชาการต่างๆดังกล่าวข้างต้นให้ทัศนะไว้ สามารถสรุปได้ว่าชุมชน 
หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีอาศยัอยูร่วมกนัในอาณาบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนั มีระบบความสัมพนัธ์ตั้งแต่ระดบั 
ครอบครัว เครือญาติ หมู่บา้น ไปจนถึงระดบัเกินหมู่บา้น ซ่ึงความสัมพนัธ์เหล่านั้นมีความเช่ือมโยง
กนัทั้งระบบความสัมพนัธ์ของบุคคล ความเช่ือ ลทัธิ ศาสนา วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
อาชีพ เศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบการเมืองการปกครอง ระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
 2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) 
 เม่ือไดท้ราบความหมายของชุมชนวา่คือ กลุ่มบุคคลท่ีอาศยัอยู่รวมกนัในอาณาบริเวณท่ีชดัเจน 
มีการสร้างกิจกรรมในลกัษณะปฏิสัมพนัธ์เชิงแลกเปล่ียนเพื่อการด ารงชีวิตภายในชุมชน โดยมีระบบ
ความสัมพนัธ์ตั้งแต่ ระดบั ครอบครัว เครือญาติ หมู่บา้น ไปจนถึงระดบัเกินหมู่บา้น ในขา้งตน้แล้ว 
ประการต่อไปจ าตอ้งท าความเขา้ใจในเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) ซ่ึง
ไดมี้นกัวชิาการหลายทศันะใหท้ศันะในเร่ืองดงักล่าวไวว้า่  
 แนวคิดเก่ียวกบัชุมชนในรูปแบบใหม่ (Virtual Community) หรือชุมชนเสมือนจริง เกิดข้ึน
พร้อมกบัการพฒันาเทคโนโลยี และปัญหาของสังคมสมยัใหม่ท่ีทวีความซับซ้อนและรุนแรงข้ึนการ
พิจารณาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาไม่อาจจ ากัดอยู่ในปริมณฑลของชุมชนท่ีมีอาณาเขต
ภูมิศาสตร์เล็กๆไดเ้พียงล าพงัอีกต่อไปเพราะบางปัญหาก็เกิดจากอิทธิพลภายนอกชุมชน ซ่ึงบางคร้ัง
การแกไ้ขตอ้งการรวมพลงั ความร่วมมือ และทรัพยากรภายนอกชุมชน ชุมชนอาจจอยูบ่นพื้นฐานหรือ
อยูใ่นรูปแบบขององคก์ร รัฐบาลทอ้งถ่ิน และองคก์รเอกชน ท่ีสามารถสร้างและส่งเสริมโดยวางแผน
ร่วมกนั มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน การพฒันาจะอยู่ในลกัษณะ
กิจกรรมความร่วมมือทางเทคนิคและการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถ่ิน 
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   Schuler (1996, อา้งถึงใน ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัด์ิ, 2553, น. 115-121) ได้สรุป
คุณลกัษณะของชุมชนเสมือนจริงไวด้งัน้ี 1) จิตส านึก (Conscious)เป็นลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดเพราะใน
ชุมชนรูปแบบน้ีสมาชิกในชุมชนมีความต่ืนตวัและตระหนกัสูง (High Degree of Awareness) ต่อ
ประเด็นและปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล และสังคมโดยรวม เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ส่ิงแวดลอ้ม 2) หลกัการและจุดมุ่งหมาย (Principle and Purpose) ตั้งอยู่บนหลกัของความเสมอภาค 
(equity) และย ัง่ยนื และ 3) การปฏิบติัการ (Action) ท่ีสามารถยืดหยุน่และปรับเปล่ียน (Adjustment) ได้
ตามสถานการณ์  
    ชุมชนในรูปแบบใหม่ ก็อาจมีลกัษณะเป็น”ชุมชนทางอากาศ” หรือผูส้นใจจะมีส่วนร่วม
ในรายการวทิยชุุมชน หรือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตน้อาจกล่าวไดว้า่เป็นชุมชนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมี
พื้นท่ีทางกายภาพ ไม่จ  าเป็นวา่สมาชิกตอ้งพบปะหน้าตากนัโดยตรง แต่เป็นชุมชนท่ีอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเคร่ืองสารความสัมพนัธ์ และจิตส านึกร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน คือ
สายใย (Web) ของความสัมพนัธ์ทางสังคมมีความเป็นเอกภาพ มีพลงัความยึดโยง (Cohesive) การ
สนับสนุนเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ในท านองเดียงกันเทคโนโลยีคือ สายใย (Web) ท่ีเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ และการส่ือสารของผูค้นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทศัน์ และโทรศพัท ์
เทคโนโลยีเหล่าน้ีล้วนมีบทบาทในการสร้างชุมชนในรูปแบบใหม่โดยสมาชิกไม่จ  ากัดเช้ือชาติ 
เผา่พนัธ์ุ เพศ วยั ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจเป็นตน้ 
   ชุมชนในรูปแบบใหม่น้ีอาจเรียกไดว้า่เป็น “ชุมชนเสมือนจริง “ (Virtual Community') 
เป็นชุมชนท่ีกลุ่มคนอาจจะไดพ้บกนัโดยตรงหรือไม่ก็ตาม แต่มีโอกาสส่ือสารกนัดว้ยถ้อยค าภาษา 
และความคิดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ชุมชนแบบน้ีมีข้อดีกว่าชุมชนแบบอ่ืนตรงท่ีว่าไม่มีอคติ
เก่ียวกบั Communityคือเคร่ืองมือท่ีเช่ือมโยงผูท่ี้มีความสนใจร่วมกนัเขา้ดว้ยกนัในชุมชนแบบเดิมเรา
อาจจะรู้จกัผูค้นก็ต่อเม่ือไดพ้บปะเห็นน่าค่าตากนั และตอ้งคบหาสมาคมกบัผูค้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ท่ี
จะพบผูท่ี้มีความสนใจเร่ืองบางเร่ืองเหมือนกบัเรา แต่ในชุมชนประเภทน้ีเราสามารถเขา้ถึงแหล่งท่ีเรา
สนใจไดอ้ย่างทนัที นอกจากน้ียงัมีขอ้ดีคือช่วยคดัสรรกลัน่กรองขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และทนัสมยั
โดยไม่รวมขอ้มูลมากมายเช่นแต่ก่อน 
   อย่างไรก็ดี ชุมชนในรูปแบบใหม่น้ี ยงัคงตอ้งมีการอาศยัความเป็นชุมชนเดิม คือ พื้นท่ี
หมู่บา้นแต่ลกัษณะความสัมพนัธ์มีความเปล่ียนแปลง เน่ืองจากผูเ้ก่ียวขอ้งไม่มีพนัธะผูกใด ๆ กับ
ชุมชนมีอิสระท่ีจะเลือกเขา้ร่วมเม่ือใดก็ได ้อีกทั้งขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือถึงกนัไม่สามารถท่ีจะเช่ือถือได้
ทั้งหมดส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีซบัซอ้น โดยผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีรูปแบบกวา้งขวางข้ึน 
ทั้งในระดบัชาติและระดบัโลกกล่าวคือ ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนถา้เป็นปัญหา หรือส่ิงนั้น ๆ ก็เช่ือมโยงใน
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ระดบัท่ีกวา้งข้ึนได ้และในทางตรงกนัขา้มก็เป็นประโยชน์ หรือมีผลต่อความรับผิดชอบร่วมกนัใน
ฐานะเป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ท่ีมีจิตใตส้ านึกร่วมกนั มีหลกัการและจุกมุ่งหมายร่วมกนั 
   นอกจากน้ี Schuler กล่าวถึงปัจจยัและทิศทางของชุมชนในรูปแบบใหม่ คือความเป็น
ปัจเจกบุคคลแต่ละบุคคล ระบบเศรษฐกิจ และการแพร่กระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศอนัไร้
ขอบเขตท่ีสร้างวฒันธรรมมวลชนแบบใหม่ 
   ลกัษณะของชุมชนในรูปแบบใหม่ท่ีอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศน้ี ถา้มองถึงดา้นของ
พื้นท่ีแลว้ จะเห็นวา่เป็นชุมชนท่ีไร้พรมแดน จะอาศยัเพียงจิตวิญญาณ หรือสัมพนัธ์อยา่งง่ายท่ีผูเ้ขา้มา
หรือผ่านมาได้มีความรู้สึกผูกพนักันอย่างมีหลักการและเป้าหมายเท่านั้ นถ้าได้ยอ้นถึงการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบส่วนตวั เร่ิมจากการเน้น”ชุมชน” ขนาดเล็กหรือวฒันธรรมชุมชนซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ทางสังคมแบบส่วนตวัรู้จกักนั ช่วยเหลือภายในกลุ่มเล็กๆมาสู่การขยายมาเป็น เครือข่าย 
การช่วยเหลือท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีกวา้งข้ึน และมาสู่ชุมชนรูปแบบใหม่  
   อริยา เศวตามร์ (2542, น. 205) กล่าวว่า ชุมชนในรูปแบบใหม่ส าหรับผูน้ าชุมชน และ
นกัพฒันาความเป็นชุมชนหมายถึง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัในชุมชนและเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง
กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเป็นการสร้างความเป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ี
ยุติธรรม และเครือข่ายท่ีกวา้งขวางมากกว่าในอดีต เพื่อสอดคลอ้งกบักระแสการพฒันาในปัจจุบนัท่ี
ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนและเครือข่ายหรือเพื่อรู้เท่าทนัการเช่ือมโยงเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเป็นส าคญั 
   แนวความคิดชุมชนเสมือนจริงนั้น มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายของชุมชน
ประชาสังคมซ่ึง อนุชาติ พวงส าลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541,น. 9-10) ให้ความหมายชุมชน
ประชาสังคมวา่ หมายถึง ชุมชนแห่งจิตส านึก (Conscious Community) ท่ีสมาชิกต่างก็เป็นส่วนหน่ึง
ของระบบโดยรวมท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างหนาแน่น อาจจะด้วยพื้นฐานของระบบคุณค่าเก่าหรือ
เป้าประสงคใ์หม่ของการท างานร่วมกนั  
   ประชาสังคม หรือชุมชนทอ้งถ่ิน ในแนวคิดน้ี จึงอาจจะมีขนาดและลกัษณะท่ีแตกต่าง
กนัไปและมีความเป็นพลวตัในประเด็นท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนต่างมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีสนใจ
ร่วมกนัโดยมีพนัธะเช่ือมโยงระบบใหญ่บนพื้นฐานแห่งความเป็นอยูท่ี่ดีร่วมกนั โดยลกัษณะชุมชนท่ี
เป็นประชาสังคม-ประชาคม เป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะความเคล่ือนไหว (Movement) เป็นกระบวนการ
กลุ่ม ท่ีมีการประสานกลุ่มคนตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็กไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ในระดับประเทศ เพื่อ
ด าเนินงานหรือมีกิจกรรมร่วมกนัในการผลกัดนัเชิงนโยบายท่ีจะร่วมกนัพฒันาชุมชน หรือประชาคม
ใหมี้ความเขม้แขง็ โดยมีความเอ้ืออาทรและการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงมีลกัษณะเด่นคือ  
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    1. มีความหลากหลายในเร่ืองของการรวมตวั พื้นท่ี รูปแบบกิจกรรม ประเด็นความ
สนใจ หรือปัญหา และกลุ่มคนท่ีมารวมกนั 
    2. มีความเป็นชุมชนท่ีอาจจะมีอาณาบริเวณ หรือบริบทใหญ่ท่ีเช่ือมโยงติดต่อกนั
ทางใดทางหน่ึง หรือความเป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีรวมกนัด้วยความรัก ความผูกพนั ความเอ้ืออาทร 
ความสนใจหรือผลประโยชน์ 
    3. จิตส านึกสาธารณะ จิตส านึกของความเป็นเมือง (Public Consciousness) ของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 
    4. มีเครือข่ายและการติดต่อส่ือสาร (Communication and Network) ด้วยการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อใหก้ลุ่มประชาคมมีความย ัง่ยืน 
 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การศึกษาชุมชนในมิติน้ี จะช่วยให้เห็นความเปล่ียนแปลงและเขา้ใจสภาพท่ี
เกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม่ได้ และช่วยให้เห็นรูปแบบของชุมชนท่ีมีความหลากหลาย โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะเช่ือมเครือข่ายของผูค้นให้เขา้กนั ด้วยความท่ีมีวตัถุประสงค์และความ
สนใจร่วมกนั หรือเป็นศูนยก์ารส่ือสารท่ีท าให้ผูค้นท่ีผ่านเขา้มาในเครือข่ายไดมี้โอกาสแลกเปล่ียน 
และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมกนั โดยร่วมมือทางเทคโนโลยีท่ีเช่ือมโยงในระดบัต่างๆ 
ตั้งแต่ระดบัภูมิภาค จนถึงระดบัโลก แต่ในขณะเดียวกนัความเป็นศูนยก์ารส่ือสารหรือเครือข่ายชุมชน
ในรูปน้ี สมาชิกในเครือข่ายมีขอ้ดอ้ยคือ ไม่มีขอ้ภาระผูกพนั ขอ้ต่อรองหรือมีความพร้อมในเร่ืองของ
ข้อเท็จจริงร่วมกันแต่ถ้ามีวตัถุประสงค์และความสนใจร่วมกันมากข้ึน ความพร้อมในเร่ืองของ
ขอ้เทจ็จริง จะมีปรากฏเพิ่มข้ึน จากนั้นจะน าไปสู่การประสานงาน และการท ากิจกรรมร่วมกนั 
 2.2.3 ลกัษณะและองค์ประกอบของชุมชน 
 จากความหมายแนวคิดเก่ียวกบัชุมชนท าให้เห็นลกัษณะและองค์ประกอบท่ีส าคญัของชุมชน
ดงัน้ี (ด ารงศกัด์ิ แกว้เพง็, 2556, น. 25-28, ทนงศกัด์ิ คุม้ไข่น ้ า, 2541 น. 27, และธีราพร ทวีธรรมเจริญ, 
2553, น. 106) 
   2.2.3.1 กลุ่มคน คือ การรวมตวักนัของคนมากกวา่หน่ึงคนข้ึนไป อาจเป็นกลุ่มคนเพียง
ไม่ก่ีคน หรือเป็นร้อย เป็นพนั ไปจนถึงมากในระดับประเทศ ซ่ึงประชากรของชุมชนจะมีความ
หลากหลายในดา้น โครงสร้างของประชากร นบัตั้งแต่เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา เช้ือชาติ ศาสนา 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ส่ิงเหล่าน้ีจะมีความแตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะกิจกรรม
ส่วนรวมท่ีสนใจร่วมกนั ชุมชนในระดบัทอ้งถ่ินตอ้งมีโครงสร้างท่ีไม่ใหญ่มากเกินไป 
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   2.2.3.2 การเป็นสมาชิกของชุมชน ในความเป็นชุมชนสมาชิกของชุมชนจะแสดงถึง
ความมีตวัตน และความรู้สึกเป็นเจา้ของแฝงอยู่ มีการยอมรับและเห็นคุณค่าร่วมกนัภายในกลุ่ม มี
วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการด ารงชีวิตร่วมกนัด้วยความเต็มใจ ซ่ึงความรู้สึกเป็นสมาชิกของ
ชุมชนนั้นแทรกเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นตวัตนในปัจเจกบุคคลท่ีสร้างความรู้สึกวา่บุคคลนั้น 
เป็นใคร อาศยัอยู่ท่ีไหนในอดีตสถาบนัชุมชนท่ีบ่งบอกถึงตวัตนของบุคคลจะอยู่ในรูป ตระกูล เผ่า 
หมู่บา้น โบสถ์ หรือวดัแต่ปัจจุบนั กลายเป็นสถานท่ีท างาน สถาบนัการศึกษา ลกัษณะการศึกษา และ
ลกัษณะอาชีพ ท่ีสร้างความรู้สึกร่วมกนัในฐานะแหล่งก าหนดสถานภาพและบทบาทของบุคคลใน
ชุมชนอยา่งเป็นทางการ 
   2.2.3.3 สถานภาพและบทบาท บุคคลในชุมชนตอ้งมีภาระหนา้ท่ีท่ีตนตอ้งกระท าให้แก่
ชุมชนท่ีสังกดัอยู ่โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือทุกกิจกรรมในชุมชน เพื่อ
การสร้างเสริม และการด ารงวถีิชีวิตของชุมชน 
   2.2.3.4 สมาชิกมีความสัมพนัธ์ทางสังคม ชุมชนตอ้งมีโครงสร้างท่ีก่อให้เกิดการติดต่อ
สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในหมู่สมาชิก หลาย ๆ บทบาทและเปิดกวา้งส าหรับทุกคนท่ีมีความสนใจทาง
สังคมหรือผลประโยชน์ร่วมกนัโดยไม่จ  ากดัเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมีการส่งเสริมศกัยภาพของบุคคล 
ในการแสดงออกถึงความสามารถในดา้นต่าง ๆ อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่กลุ่มคนในชุมชน  
   2.2.3.5 วฒันธรรมชุมชนเป็นแหล่งก าเนิดของระบบคุณค่า การสร้างสรรค์และการ
แสดงออกวิถีวฒันธรรมของชุมชน ของแต่ละทอ้งถ่ิน จะมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีเป็นกลไกลการ
เสริมสร้างให้สมาชิกในชุมชนเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภควฒันธรรมใช้เองซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีส่วน
ส าคญัในการสนับสนุนให้ชุมชนแต่ละแห่งเกิดความแตกต่างหลากหลาย และเกิดการมีส่วนร่วมท่ี
กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน  
 ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของชุมชน คือ การรวมตวักนัของคนมากกวา่หน่ึงคน
ข้ึนไป ในความเป็นชุมชนสมาชิกของชุมชนจะแสดงถึงความมีตวัตน และความรู้สึกเป็นเจา้ของแฝง
อยูมี่การยอมรับและเห็นคุณค่าร่วมกนัภายในกลุ่ม มีภาระหนา้ท่ีท่ีตนตอ้งกระท าให้แก่ชุมชนท่ีสังกดั
อยู่ โดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือทุกกิจกรรมในชุมชน มีความสัมพนัธ์
ทางสังคม ชุมชน  
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2.3 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความเป็นเมือง  
 
  2.3.1  นิยามของเมืองและความเป็นเมือง  
    “เมือง” หมายถึง สถานท่ีตั้งถ่ินฐานอนัถาวรหนาแน่น และมีขนาดใหญ่โตท่ีมนุษยม์า
อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม (อรทยั ก๊กผล, 2559, น. 22) ประกอบดว้ยส่ิงปลูกสร้าง อนัไดแ้ก่ บา้นท่ีอยู่อาศยั 
อาคารส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประชากรของแต่ละเมืองจะ
ประกอบไปดว้ย คนต่างเพศ ต่างวยั ต่างสถานภาพ และประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม เมืองจะมี
ระบบการบริหารและการปกครองเป็นของตวัเอง มีองค์กรทางสังคมต่าง ๆ มากมาย ส่วนค าว่าความ
เป็นเมือง (Urbanization) หมายถึง กระบวนการท่ีชุมชนกลายเป็นเมือง หรือการเคล่ือนยา้ยของผูค้น
หรือการด าเนินกิจการงานเขา้สู่บริเวณเมืองหรือการขยายตวัของเมืองออกไปทางพื้นท่ี การเพิ่มจ านวน
ประชากร หรือในการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ท่ีมากข้ึน (อรทยั ก๊กผล, 2559, น. 23) ซ่ึงค าว่า 
Urbanization ปรากฏข้ึนคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1880 ซ่ึงในช่วงปีนั้นไดก้ล่าวถึงการเจริญเติบโตของเมือง
ในประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว อาทิ เมือง Los Angeles กลายเป็นเมืองท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้ความเป็นเมืองแนวโน้มมกัจะถูกมองไปในเชิงผลกระทบในแง่ลบ ตวัอย่างเช่น 
ความแออดัของท่ีอยูอ่าศยั การจราจรติดขดั ท าใหเ้กิดผลเสียต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม  
 2.3.2 ทฤษฎเีมืองและการขยายตัวของเมือง 
 การศึกษาวิเคราะห์การขยายตวัเมืองทางดา้นกายภาพถูกคิดคน้ข้ึนมาเพื่อใชอ้ธิบายรูปแบบการ
ใช้ท่ีดินของเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีส าคญัมี 4 ทฤษฎี ดงัน้ี Bollens, John and Schmandt, 
Henry J (1965, อา้งถึงในกรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2551 น. 7-8, ระหตัร โรจนประดิษฐ์, 2550, น. 
10-12, นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2556, น. 83-85) 
   2.3.2.1 ทฤษฎีรูปวงแหวน (Concentric or Gradient Zones) เป็นการศึกษาของ Ernest W. 
Burgess ท่ีพฒันาหรือคิดคน้ข้ึนในทศวรรษท่ี 1920 และไดรั้บการตีพิมพใ์นปี 1925 โดยตั้งสมมติฐาน
วา่การขยายตวัของเมืองจะมีลกัษณะเป็นแบบวงกลม ซ่ึงแต่ละส่วนของวงกลมจะขยายตวัออกไปจาก
ศูนยก์ลางเมือง หรือ Central Business District หรือ CBD เพราะเม่ือความเจริญในศูนยก์ลางเมืองโต
เต็มท่ี ก็จะเร่ิมกระจายความเจริญออกไปรอบดา้น จึงก่อให้เกิดวงกลมรอบนอกของ CBD เป็นวงท่ี 2 
ท านองเดียวกนั เม่ือความเจริญของวงท่ี 2 มากข้ึน ก็กระจายออกไปรอบดา้นเป็นวงท่ี 3 วงท่ี 4 วงท่ี 5 
แต่ละวงก็จะมีลกัษณะเป็นของตวัเองคือ  
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     วงท่ี 1 เป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ (The Central Business District :CBD) เป็นพื้นท่ี
ท าธุรกิจและท างานตามหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ โรงแรม ธนาคาร โรงภาพยนตร์ 
เป็นตน้ บริเวณน้ีจะมีคนอยูห่นาแน่นเฉพาะตอนกลางวนัและ ผูค้นไม่นิยมตั้งบา้นเรือนอยูใ่นบริเวณน้ี  
     วงท่ี 2 เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั เป็นแหล่งเส่ือมโทรม (Transition Zone) หรือบางคร้ัง
แรกว่า เขตการขายส่งและอุตสาหกรรมเบา (Wholesale, Light Manufacturing) เป็นเขตอุตสาหกรรม
โรงงานเก่า ๆ มีอตัราการก่ออาชญากรรมสูง กลุ่มผูอ้ยู่อาศยัมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่าผูพ้กัอาศยัส่วน
ใหญ่อพยพมาจากชนบทและไม่ค่อยมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  
     วงท่ี 3 เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยักลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน (Working-Class Residential) เป็นเขตท่ี
ผูค้นยา้ยออกมาจากเขตแหล่งเส่ือมโทรม สภาพท่ีอยูอ่าศยัจะดีข้ึนกวา่เดิม ไม่ชิดติดกนัเหมือนสลมั 
     วงท่ี 4  เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัชนชั้นกลาง (Middle-Class Residential) เป็นยา่นท่ีมีท่ี
พกัอาศยัประเภทห้องชุด โรงแรม บา้นเด่ียว ผูพ้กัอาศยัในเขตน้ีส่วนใหญ่เป็นเจา้ของธุรกิจขนาดเล็ก 
ผูป้ระกอบการอิสระ พอ่คา้ รวมถึง ขา้ราชการ และผูบ้ริหารระดบักลาง 
     วงท่ี 5 เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของชนขั้นสูง และชนชั้นค่อนขา้งสูง (Upper-Class 
Residential) เป็นเขตท่ีพกัอาศัยชาญเมือง มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก เขตน้ีจะมีทั้ งชนชั้นกลาง
ค่อนขา้งสูงท่ีเดินทางทั้งรถยนต์ส่วนตวัและรถประจ าทางไปท างานในเมืองและกลบัออกมาพกัอาศยั
ในเขตน้ี  
   2.3.2.2 ทฤษฎีรูปเส้ียววงกลม (Sector Theory) Horner Hoytเป็นผูริ้เร่ิมทฤษฎีน้ี โดยได้
ศึกษาโครงสร้างการตั้งถ่ินฐานหรือท่ีอยู่อาศยัของเมืองในอเมริกาเหนือจ านวน 142 เมือง ซ่ึงแนวคิด
ภายใต้โมเดลน้ีระบุว่า เมืองเกิดจากพื้นท่ีศูนย์กลางความเจริญ แล้วขยายตวัออกไปตามเส้นทาง
คมนาคมสู่รอบนอกเมือง การขยายตวัของเมืองก่อให้เกิดเขตต่างๆ มีลกัษณะแตกต่างกนัไปแต่ละเขต
ต่างมีลกัษณะของแหล่งธุรกิจ แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ชุมชนแออดัคลา้ยๆ ทฤษฎี Concentric Theory ต่างกนั
ตรงท่ีทฤษฎีน้ีเนน้การขยายตวัตามเส้นทางคมนาคม 
   2.3.2.3 ทฤษฎี Star Shape Theory เป็นการศึกษาของ Hurd ท่ีไดพ้ฒันาทฤษฎีน้ีข้ึน โดย
อธิบายว่า เป็นลักษณะการขยายเมืองออกจากศูนย์กลางเมืองไปสู่รอบนอกตามเส้นทางคมนาคม 
ศูนยก์ลางเมือง (CBD) จะเป็นศูนยร์วมของเส้นทางคมนาคม อิทธิพลของเส้นทางคมนาคมจะส่งผลให้
เมืองขยายตวั ประชาชนจะนิยมอยูก่นัอยา่งหนาแน่นบริเวณใกลเ้คียงกบัเส้นทางคมนาคม ความเจริญ
จะออกจากศูนย์กลางเมืองไปสู่รอบนอกหลายทิศทาง คล้ายๆรูปดาวหรือน้ิวมือ เส้นทางคมนาคม
เหล่าน้ีเป็นตวัเช่ือมระหวา่งศูนยก์ลางเมือง การขยายตวัแบบน้ีจะเป็นเมืองขนานใหญ่หรือมหานคร  
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   2.3.2.4 ทฤษฎี Multiple Nucleus เป็นการศึกษาของ Harris ท่ีพบว่าศูนยก์ลางการ
เจริญเติบโตตามทฤษฎีน้ี อาจเป็นเขตธุรกิจการคา้ภายในเมืองหรือรอบนอกเมือง ย่านอุตสาหกรรม 
ย่านท่ีอยู่อาศยัหรือย่านชาญเมือง ซ่ึงเมืองอาจมีหลายศูนยก์ลางทางด้านเศรษฐกิจ บางแห่งอาจมีมา
ตั้งแต่เร่ิมสร้างเมือง หรือบางแห่งอาจจะสร้างข้ึนมาใหม่ แนวคิดตามทฤษฎีน้ีศูนย์กลางเมืองไม่
จ  าเป็นตอ้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง จ านวนศูนยก์ลางความเจริญ หรือท่ีตั้งศูนยก์ลางความเจริญข้ึนอยู่
กับขนาดของเมือง เน่ืองจากเป็นเมืองขนาดใหญ่หรือมหานคร มีการคมนาคมและการส่ือสารท่ี
ทนัสมยั ศูนยก์ลางแต่ละแห่งอาจจะมีความส าคญัเฉพาะดา้น เช่น ความเจริญจากศูนยก์ารคา้หลกัไปสู่
ส่วนต่าง ๆ ของเมือง 
 จากส่ีทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ สาระส าคญัของเมืองและการขยายเมืองเกิดจากการ
ท่ีประชากรยา้ยจากชนบทเขา้มาอาศยัอยู่ในเมือง ท าให้ประชากรในเมืองเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด
ปัญหาดา้นชีวิตความเป็นอยูแ่ละส่ิงแวดลอ้ม เกิดความเหล่ือมล ้าทางสังคม การใช้พื้นท่ีในเขตเมือง และ
การเจริญเติบโตของเมืองจะแบ่งเขตความเจริญบนพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ตามคุณสมบติัของประชากรและจะ
เห็นไดว้า่ส่วนใหญ่การขยายตวัของเมืองจะขยายตามเส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
 2.3.3  ทฤษฎใีนการวางผังชุมชนและเมือง  
   2.3.3.1 Neighborhood Concept ตามหลกัการของ Perry ในปี 1926 John and Henry  
(1965, อา้งถึงใน กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2551, น. 8-11) แบ่งเมืองออกเป็นชุมชนย่อย ๆ 
(Neighborhood Unit) แต่ละชุมชนต่างก็มี Sup-Center ซ่ึงมีโรงเรียน ร้านคา้ สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
เป็นศูนยก์ลางชุมชน มีถนนลอ้มรอบเป็นขอบเขตของ Unit รัศมีจากศูนยก์ลางประมาณ ½ ไมล์ เป็น
การกระจายความเจริญ (Decentralization) จากชุมชนหลกัออกไปสู่ส่วนต่างๆของเมืองให้ประชาชน
ไดรั้บบริการทางดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดยทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ศูนยก์ลางชุมชน : 
ควรเป็นโรงเรียนประถม หอ้งสมุดสาธารณะ บริการทางดา้นสังคม สนามเด็กเล่น เป็นตน้  
   Perry เสนอแนะวา่ใน Neighborhood Unit ควรมีประชากรประมาณ 5,000 คน เพื่อให้
สัมพนัธ์กบับริการดา้นสังคม คือ โรงเรียนย่านท่ีพกัอาศยัใน Neighborhood Unit จดัเป็น Housing 
(อาคารสงเคราะห์) ข้อดีของทฤษฎีน้ีคือ ให้ผลดีทางด้านสังคมของชาวเมือง เพราะโรงเรียนเป็น
ศูนยก์ลางชุมชน ท าให้มีการพบปะระหว่างครอบครัวต่างๆ สะดวกสบายในการติดต่อโดยการเดิน 
เพราะเป็นชุมชนขนาดเล็กต่อไปเม่ือประชากรมีจ านวนมากข้ึนก็ตอ้งไปสร้าง Neighborhoods แต่ละ 
Unit ถือวา่เป็น Sup-Unit ใหญ่  
 



26 

  

   The Neighborhood Concept เป็นแนวคิดท่ีเป็นแบบธรรมชาติ ดูตวัอย่างชุมชนใน
ประเทศไทย วดั และโรงเรียนจะเป็นศูนย์กลางทางด้านสังคม วฒันธรรม ประเพณี  และศาสนา 
เช่นเดียวกนั Newtown ท่ีเกิดใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศองักฤษ ประมาณปี ค.ศ. 1976 
ต่างก็ใช ้The Neighborhood concept ของ Perry มาใชใ้นการออกแบบเมืองแทบทั้งนั้น  
   2.3.3.2 The Concept Nodes : พฒันามาจาก Neighborhood concept เป็นแนวคิดในการ
วางผงัอีกแบบหน่ึง นกัผงัเมืองไม่ค  านึงถึงขนาดและขอบเขตของ Neighborhood Unit วา่ตอ้งมีรัศมี1/2 
ไมล์หรือไม่  แต่จะเน้นถึงการให้บริการท่ีเพียงพอทางด้านบริการสาธารณะ และการรักษา
สภาพแวดลอ้มศูนยก์ลางชุมชนประกอบดว้ยกิจกรรมหลากหลาย เช่น โรงเรียนชั้นอนุบาล-ประถม 
สโมสร ร้านคา้ สถาบนัการเงิน ส านกังาน สนามเด็กเล่น สถานีอนามยั สถานท่ีท าการ สวนสาธารณะ 
เป็นตน้ ประกอบกบัเป็น Focal point ของชุมชน (Neighborhood) เรียกวา่ Nodal concept ก็ไดแ้ต่จะมี
ขอ้เสียคือเมืองจะแออดัเกิดปัญหาการจราจรบริเวณศูนยก์ลางเมือง 
   2.3.3.3 The Concept Garden of Convenience : A walk town Chapman ให้ขอ้คิดวา่ความ
สะดวกสบายเป็นเร่ืองท่ีต้องน ามาพิจารณาในการเดินทางติดต่อระหว่างท่ีพกัอาศัย และบริการ
สาธารณะอ่ืน ๆ ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปแต่ละแห่ง A Walk Town ค  านึงถึง 2 ประการ คือ 
     1) การเดินทางติดต่อระหว่างท่ีพกัอาศยัด้วยกันเองถึงกันหมดเพื่อมิให้ชุมชน
แยกกนัอยูแ่บบเอกเทศสมบูรณ์ในตวัเอง กลายเป็น Isolated Neighborhood 
     2) ขนาดและความหนาแน่นของจ านวนประชากรในแต่ละ Neighborhood Unit 
จะตอ้งเหมาะสม เดินทาง 30 นาที ก็สามารถติดต่อกบัศูนยก์ลางชุมชน และใช้เวลา 15 นาที สามารถ
เดินทางติดต่อโรงเรียนและร้านคา้ แนวความคิดน้ีอาจไม่เหมาะสมในปัจจุบนั เพราะการขนส่งโดย
รถยนตแ์ละยานพาหนะประเภทอ่ืน เช่น รถไฟใตดิ้น รถขนส่งสาธารณะ ไดมี้การพฒันาน ามาใชเ้ดินทาง
ติดต่อในเมืองอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วมากกวา่การเดินเทา้ ฉะนั้น ขนาดของ Neighborhood Unit จึงไม่
ควรจ ากดัอยูใ่นรัศมี ½ ไมล ์จากศูนยก์ลางชุมชนเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไป 
   2.3.3.4 The Concept Garden City : เป็นแนวคิดของ Ebenezer Howard เป็นแนวคิดท่ี
ตอ้งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการอยูอ่าศยั ในเมืองยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมราวศตวรรษ ท่ี 18 เพราะ
สมยันั้นในเมืองเตม็ไปดว้ยโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีอยูอ่าศยัรอบ ๆ โรงงาน ประชาชนเหล่านั้นอยูก่นัอยา่ง
แออดั ปราศจากสุขลกัษณะอนามยั ก่อให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บมากมาย หลกัการของเมืองอุทยาน (Garden 
City) โดยการสร้างเมืองบริเวณลอ้มรอบเมืองหลกั แต่ละเมืองต่างก็มีศูนยก์ลางเมืองสมบูรณ์ในตวัเอง 
เมืองบริวารจะพึ่งพาเมืองศูนยก์ลางหลกัทางด้านบริการในระดับภาคเท่านั้น เมืองบริวารเหล่านั้นมี
ประชากรแน่นอน ไม่มีการขยายตวัทางดา้นประชากรอีกต่อไป เม่ือเมืองเจริญเติบโตจนถึงเป้าหมายแลว้ 
เพื่อป้องกนัการแผข่ยายของเมืองบริวาร เสนอแนวคิดไวว้า่ควรมีประชากรประมาณ 32,000 คน ต่อเมือง
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บริวาร 1 แห่ง มีพื้นท่ีสีเขียว (Green Belt) ของพื้นท่ีเกษตรกรรมและป่าไมร้ะหวา่งเมือง เพื่อเป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจ และป้องกนัการขยายตวัของเมือง เม่ือเมืองโตเตม็ท่ีก็ตอ้งสร้างเมืองใหม่ 
 2.3.4 การวางผงัเมือง (Urban Planning) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อวางผงัเมืองเป็นการศึกษาจากการวิเคราะห์สถานการณ์บา้นเมือง เพื่อให้
ทราบสถานะทางการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
รวมถึงการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินให้มีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกบัโครงข่ายคมนาคมและ
การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถคาดการณ์แนวโน้ม การเจริญเติบโตของเมืองให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบนัและอนาคต (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2551 น. 4) 
และเพื่อการพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยืนผงัเมืองรวมควรไดรั้บการวางและจดัท าอยู่บนพื้นฐานการร่วมกนั
ของทุกภาคส่วน และบนพื้นฐานของการเป็นสาธารณะหรือเป็นส่วนรวม 3 ประการ อนัไดแ้ก่ ความ
ปลอดภยัสาธารณะ (Public Safety) สุขอนามยัสาธารณะ (Public Health) และความเป็นอยู่ท่ีดี
สาธารณะ (Public Welfare) Pujinda (2013, อา้งถึงใน พนิต ภู่จินดาและ ยศพล บุญสม, 2559 ,น. 28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวางผงัเมืองรวมและความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของการวิเคราะห์แต่
ละดา้น 

 

การวเิคราะห์เพื่อก าหนดนโยบายเพื่อพฒันาเมือง 

การวเิคราะห์

การใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 

การวเิคราะห์

ประชากร 
การวเิคราะห์

สงัคมและ

วฒันธรรม 

การวเิคราะห์

ระบบ

สาธารณูปการ 

การวเิคราะห์

การคมนาคม

ขนส่ง 

การวเิคราะห์

ระบบ

สาธารณูปโภค 

การวเิคราะห์

เศรษฐกิจ 
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2.4 การพฒันาเมือง 
 
 “การพฒันาเมือง” เป็นส่วนหน่ึงของการวางแผนภาคและเมืองซ่ึงเป็นการวางแผนเชิงพื้นท่ีท่ีมี
ทรัพยากรอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการใชง้านอยา่ง
อิสระ เสรีของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมจึงตอ้งมีการวางแผนการใช้สอยพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งทัว่ถึง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการวางแผนภาคและ
เมืองจึงไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีตอ้งท างาน
ประสานร่วมมือกบัภาคส่วนอ่ืน ๆ เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว ้ โดยมีความส าคญัในสองมิติ ไดแ้ก่ มิติเชิงประเด็นของการวางแผน และมิติเชิงพื้นท่ี 
ส าหรับมิติเชิงประเด็นของการวางแผน การวางแผนดา้นกายภาพเพื่อสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงคใ์นประเด็นต่าง ๆ ท่ีวางไว ้เช่น การก าหนดประเภทการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การวาง
แนวทางพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตน้ เคร่ืองมือ ทางกายภาพดงักล่าวจะเป็นตวัช้ีน าการพฒันาและ
แกปั้ญหาเพื่อท าให้เกิดความพร้อมในการพฒันาตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้  าหนดไวต้วัอย่างเช่น การ
พฒันาระบบเศรษฐกิจ จะตอ้งมีการจดัเตรียมพื้นท่ีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจในอนาคตส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มควรมีการก าหนดมาตรการ
การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีเพื่อป้องกนัการเกิดกิจกรรมท่ีไม่เหมาะสมในพื้นท่ีท่ีควรสงวนและอนุรักษ ์เป็น
ตน้ จึงเกิดการบูรณาการการวางแผนภาคและเมืองเขา้เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบในการพฒันา
ทั้งหมด ท่ีมีผลเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นในการพฒันาอ่ืน ๆ จึงตอ้งการการวางแผนแบบบูรณาการระหวา่ง
ประเด็นต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมส าหรับมิติดา้นระดบัเชิงพื้นท่ี ศาสตร์แห่งการวางแผนภาคและเมืองได้
เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาพื้นท่ีหลายระดบั ตั้งแต่ระดบัชุมชน เมืองกลุ่มเมือง ภาค ประเทศและ
ระหวา่งประเทศ เพื่อใหเ้กิดการเตรียมการเชิงพื้นท่ีท่ีเหมาะสม สามารถเอ้ืออ านวยให้เกิดการพฒันาใน
อนาคตและมีความเช่ือมโยงกนัในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนัทุกระดบัพื้นท่ี เน่ืองจากเป้าหมายในการ
วางแผนภาคและเมืองเป็นส่วนหน่ึงของพื้นท่ีใหญ่หรือในทางกลบักนัเป็นพื้นท่ีใหญ่ท่ีมีผลต่อการ
พฒันาพื้นท่ีย่อยในเขตการให้บริการของตนเองจึงตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัในมิติระดบัพื้นท่ี
สอดคลอ้งกบัประเด็นการพฒันาและบูรณาการเขา้กบัทิศทางการพฒันาของพื้นท่ีท่ีใหญ่กว่าและเล็ก
กว่าพื้นท่ีเป้าหมายอย่างกลมกลืนอย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการวางแผนภาคและเมืองทั้งในมิติเชิง
ประเด็นของการวางแผนและมิติเชิงพื้นท่ีดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้แลว้เห็นไดว้่า การพฒันาแบบ
บูรณาการไม่ไดต้อ้งการเพียงแต่การบูรณาการภายในแต่ละมิติเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการการบูรณาการ
ระหวา่งสองมิติเขา้ดว้ยกนัทั้งมิติเชิงประเด็นในการพฒันาและมิติเชิงพื้นท่ี ซ่ึงการบูรณาการดงักล่าว
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ตอ้งการองคก์รท่ีมีความพร้อมในการสร้าง การประสานทั้งสองมิติเขา้ดว้ยกนัและตอ้งมีบุคคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ และจรรยาบรรณท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานดา้นการวางแผน
ภาคและเมืองอีกดว้ย (พนิต ภู่จินดา, 2557, น. 1-2) ดงันั้นในการพฒันาเมืองจึงจะตอ้งมีการพฒันาใน
ทุก ๆ ดา้นดงัต่อไปน้ี 
   2.4.1  การพฒันาด้านสังคม   
     2.4.1.1 ความหมายการพฒันาสังคม นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายใน
ลกัษณะใกลเ้คียงกนัเก่ียวกบัความหมายการพฒันาสังคม ดงัน้ี 
      วรนุช สิปิยารักษ ์(2558, น. 4) ไดใ้ห้ความหมายว่า การพฒันาสังคมหมายถึง
การท าใหค้นกลุ่มคนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีการวางแผนท่ีคาดหวงัถึงผลลพัธ์ท่ี
สามารถส่งผลต่อวถีิชีวติความเป็นอยูข่องเขาเหล่านั้นใหดี้ยิง่ข้ึน 
      สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2551, น. 4) ไดใ้ห้ความหมายของ “การพฒันาสังคม” 
คือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมตามแผนของสังคมหน่ึงใดนั่นคือการพัฒนาต้องมีการ
เปล่ียนแปลงและเป็นการเปล่ียนแปลงตามท่ีผูต้อ้งการเปล่ียนแปลงก าหนดส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงคือ
โครงสร้างสังคมซ่ึงประกอบดว้ยคนระเบียบสังคมและวตัถุส่ิงของทั้งน้ีไม่วา่คนเหล่านั้นจะเก่ียวขอ้ง
กบัเศรษฐกิจการเมืองการศาสนาอนามยัการศึกษาหรือดา้นใด ๆ ก็รวมอยูใ่นความหมายน้ีทั้งส้ิน 
     ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า การพฒันาสังคม คือการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม
ของกลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมมีการเปล่ียนแปลงตามแผนของสังคมหน่ึงตามท่ีผู ้ต้องการ
เปล่ียนแปลงก าหนดส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงซ่ึงประกอบดว้ยคนระเบียบสังคมและวตัถุส่ิงของ 
    2.4.1.2 แนวคิดทฤษฎีการพฒันาสังคม  การเรียนรู้และการทาความเขา้ใจในปรัชญา
แนวคิดและทฤษฎีในการพฒันาสังคมมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งเพราะหากนกัพฒันาสามารถเรียนรู้
และมีความเขา้ใจในหลักแห่งความรู้แนวคิดและทฤษฎีในการพฒันาแล้วนั้นย่อมส่งเสริมต่อการ
พฒันาในแนวทางท่ีเหมาะสมกบับริบทของสังคมนั้น ๆ  
      1) แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) 
องค์การสหประชาชาติไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความว่าการพฒันาท่ีสนองความตอ้งการของคนในปัจจุบนัโดย
ไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอมยอมสูญเสียส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตของเขา 
(World Commission on Environment and Development, 1987, p. 43) กระทรวงการพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์(2549, น. 43) ไดก้ล่าววา่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นกระบวนการสร้างสังคมท่ีย ัง่ยืน
อนัเป็นสังคมท่ีประชาชนในปัจจุบนัไดรั้บส่ิงสนองความตอ้งการของตนโดยไม่ท าให้สัตวจ์าพวกอ่ืน
และผูค้นในรุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งยอมสูญเสียหรือยอมลดความตอ้งการของตนเองหรือไม่มีโอกาส



30 

  

ไดบ้ริโภคส่ิงท่ีจ าเป็นบางอยา่งในอนาคตการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะเกิดข้ึนไดก้็ตอ้งอาศยัการพฒันาดา้นจิต
สานึกการตระหนักรู้ถึงสิทธิของสัตว์โลกท่ีจะอยู่ร่วมกับมนุษย์และค านึงถึงความคงอยู่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกท าลายทั้งในระดบัผูก้  าหนดนโยบายและในระดบัประชาชนทัว่ไปตอ้งมี
จิตสานึกร่วมกนัการคงอยู่ของธรรมชาติจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมนุษยจ์ะตอ้งค านึงถึงความส าคญัของ
ระบบนิเวศท่ีมีต่อส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ซ่ึงล้วนแต่จะต้องอาศยัธรรมชาติส่ิงแวดล้อมเช่นเดียวกันและ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มบางอย่างเม่ือถูกทาลายจะไม่สามารถฟ้ืนตวัข้ึนมาใหม่ไดมี้แต่เราสูญเสียไปการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งด าเนินการในรูปของการศึกษายอมรับในระดบับุคคลไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติและจะตอ้งเป็นการพฒันาแบบบูรณาการ 
      พระธรรมปิฎก ( 2552, น. 178-180, อา้งถึงใน วรนุช สิปิยารักษ ์(2558, น. 32-
33) ไดร้ะบุถึงองค์ประกอบในการพฒันาหากมี 3 องค์ประกอบน้ีแล้วจะทาให้กระบวนการมีการ
พฒันาท่ีสมบูรณ์ข้ึนซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 มีดงัน้ี 1) ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ซ่ึงมีปัญหาจากปัจจยั
ส าคญัไดแ้ก่ประชากร (Population) ความร่อยหรอของทรัพยากรหรือการใชข้องดีของโลกให้หมดไป 
(Depletion) เร่ืองมลภาวะหรือการระบายของเสียใส่ให้แก่โลก (Pollution) หากเราแกไ้ขส่ิงเหล่าน้ีดว้ย
ฐานความคิดใหม่วิธีการจดัการท่ีเปล่ียนแปลงไปจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาได้จริง 
2) การพฒันา (Development) คือการพฒันาซ่ึงหมายถึงการพฒันาเศรษฐกิจ (Economic Development) 
ซ่ึงมีองคป์ระกอบในการพฒันา 3 อย่างตามเดิมคือ 1) วิทยาศาสตร์ 2) เทคโนโลยี 3) พฤติกรรม
เศรษฐกิจในการผลิตการบริโภคและการแจกจ่ายกระจายรายไดเ้ป็นตน้ปัญหาการพฒันาในดา้นน้ีเป็น
ตวัการท าให้เกิดปัญหาในขอ้ท่ี 1 ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) หากปล่อยไวจ้ะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่โลกจึงจะตอ้งปรับเปล่ียนใหม่ให้การปฏิบติัในเร่ืองเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ก็ดีการ
แก้ปัญหาจากปัจจยัเหล่านั้นก็ดีและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆก็ดีเช่นการด าเนินมาตรการในการ
อนุรักษ ์(Conservation) เป็นไปตามรากฐานความคิดใหม่ซ่ึงจะส าเร็จไดก้็ตอ้งมีปัจจยัในองคป์ระกอบ
ขอ้ท่ี 3 (ขอ้ต่อไป) เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันานั้น 3) การพฒันามนุษย์ (Human 
Development) ซ่ึงตอ้งมีการพฒันาใหค้รบ 3 ดา้นคือ 3.1) ดา้นพฤติกรรมและวิธีใชชี้วิตตลอดจนการท า
มาหาเล้ียงชีพเป็นระดบัท่ีปรากฏตวัของการแกปั้ญหา 3.2) ดา้นจิตใจเช่นพฒันาคุณธรรมความเขม้แข็ง
มัน่คงของจิตใจและสภาพจิตใจท่ีดีงามรวมทั้งความสุข 3.3) ดา้นปัญญาหรือปรีชาญาณคือความรู้ความ
เขา้ใจต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดทศันคติและค่านิยม 
      กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย  ์ (2549, น. 44) ได้
กล่าวถึงแนวคิดส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนมี 3 ประการคือ 1) การไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 2) การไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป 3) มีร่างโครงการพฒันาท่ีไม่ทาลายส่ิงแวดลอ้มหรือใช้ทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งไม่สร้างสรรค ์
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      2)  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามมูลนิธิชยัพฒันา (2560) ไดก้ล่าวถึง 
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 1) จุดเร่ิมตน้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผลจากการใชแ้นวทางการ
พฒันาประเทศไปสู่ความทนัสมยั ไดก่้อให้เกิดการเปล่ียนแปลงแก่สังคมไทยอยา่งมากในทุกดา้น ไม่
ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม สังคมและส่ิงแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความ
เปล่ียนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากท่ีจะอธิบายใน เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการ
เปล่ียนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจยัเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ส าหรับผลของการพฒันาในดา้นบวกนั้น 
ได้แก่ การเพิ่มข้ึนของอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวตัถุ และสาธารณูปโภค 
ต่าง ๆ ระบบส่ือสารท่ีทนัสมยั หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอย่างทัว่ถึงมากข้ึน แต่ผล
ด้านบวกเหล่าน้ีส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรือผู ้ด้อยโอกาสในสังคมน้อยแต่ว่า
กระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตวัของรัฐเขา้ไปใน
ชนบท ไดส่้งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายดา้น ทั้งการตอ้งพึ่งพิงตลาดและพ่อคา้คนกลางใน
การสั่งสินคา้ทุน ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ และการ
รวมกลุ่มกนัตามประเพณีเพื่อการจดัการทรัพยากรท่ีเคยมีอยู่แต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู้ท่ีเคยใช้
แกปั้ญหาและสั่งสมปรับเปล่ียนกนัมาถูกลืมเลือนและเร่ิม สูญหายไปส่ิงส าคญั ก็คือ ความพอเพียงใน
การด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นเง่ือนไขพื้นฐานท่ีท าให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตไปไดอ้ย่างมี
ศกัด์ิศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการ
ควบคุมและจดัการเพื่อให้ตนเองไดรั้บการสนองตอบต่อความตอ้ง การต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถใน
การจดัการปัญหาต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือวา่เป็นศกัยภาพพื้นฐานท่ีคนไทยและสังคมไทย
เคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซ่ึงวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความ
อ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึน ลว้นแต่เป็นขอ้พิสูจน์และยืนยนัปรากฎการณ์น้ีได้
เป็นอย่างดีดังนั้น“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน
พระราชด าริช้ีแนะแนวทาง การด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดท้รงเน้นย  ้าแนวทางการแกไ้ขเพื่อให้รอดพน้ และ
สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 2) 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของ
ประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิ
วตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ
ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งน้ี 
จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้น



32 

  

การวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนั จะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 
ทั้งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบดว้ยคุณสมบติั ดงัน้ี 2.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ย
เกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ใน
ระดบัพอประมาณ 2.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจาก
การกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 2.3) ภูมิคุม้กนั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตโดยมี เง่ือนไข ของการตดัสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพียง 2 
ประการ ดงัน้ี 2.3.1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรอบดา้น 
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมดัระวงัในการปฏิบติั 2.3.2) เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้าง ประกอบดว้ย มีความตระหนกัใน 
คุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ  
        3) ทฤษฎีการพฒันากระแสหลกั (Mainstream Social Development Concept 
and Theory) ประกอบดว้ย (พีรธร บุณยรัตพนัธ์ุและคณะ, 2555, น. 11) 
       3.1) ทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolution Theory) โดยชาร์ลดาร์วินอธิบายกระบวน 
การคดัเลือกโดยธรรมชาติ (Natural Selection) กล่าวคือส่ิงมีชีวิตมีความหลากหลายตามธรรมชาติและปัจจยั
ทางธรรมชาติท าใหส่ิ้งมีชีวิตจ าเป็นตอ้งมีการต่อสู้เพื่อความอยูร่อด (Struggle Existence) ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดล้อมได้ดีท่ีสุดส่ิงมีชีวิตนั้นจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในส่ิงแวดล้อมนั้นและ
ถ่ายทอดลกัษณะท่ีเหมาะสมและด ารงเผา่พนัธ์ุของตนไวไ้ด ้(Charles Darwin, 1802-1882) เกิดแนวคิด
สังคมแบบชาร์ลดาร์วินท่ีกล่าวถึงคนแข็งแรงท่ีสุดหรือเข้มแข็งท่ีสุดเท่านั้ นการอยู่รอดของผู ้ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดความเหล่ือมล ้ าทางสังคมของมนุษยจึ์งเป็นผลมาจากความสามารถท่ีแตกต่างกนัซ่ึง
เป็นไปตามกฎธรรมชาติ 
       3.2) ทฤษฎีภาวะทนัสมยั (Modernization Theory) เป็นแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกิดข้ึนในโลกยคุท่ีมีการจดัแบ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกออกเป็นกลุ่มๆมีกลุ่มประเทศตะวนัตกและกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกกลุ่มประเทศทุนนิยมและกลุ่มประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสตห์รือกลุ่มประเทศท่ี
ร ่ ารวยกบักลุ่มประเทศท่ียากจนซ่ึงไดมี้ผูพ้ยายามจะหาตวัช้ีวดัต่าง ๆ (Indicators) เพื่อน ามาอธิบายอาทิ
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การเปรียบเทียบความแตกต่างในเร่ืองของรายไดเ้ฉล่ียต่อหัว (Average Incomes) จุดส าคญัประการ
หน่ึงของทฤษฎีภาวะทนัสมยัในเชิงการพฒันาสังคมคือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic 
Growth) ซ่ึงเกือบจะกล่าวไดว้า่การ 
       3.3) ทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) ทฤษฎีพึ่งพานั้นเช่ือว่า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพฒันาแบบตะวนัตกจะน าประเทศในโลกท่ีสามไปสู่พฒันาการของความ
ดอ้ยพฒันาโดยอธิบายถึงความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งประเทศทุนนิยมท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศ
ลา้หลงัความสัมพนัธ์แบบครอบง า-พึ่งพิงซ่ึงนอกจากจะถูกครอบง าและพนัธนาการทั้งในดา้นเศรษฐกิจ
สังคมการเมืองและวฒันธรรมยงัถูกครอบง าและพนัธนาการภายใตว้าทกรรม“ความช่วยเหลือ” ของ
ประเทศอุตสาหกรรมทุนนิยมอีกดว้ย (Hulme and Turner, 1990, อา้งถึงใน พีรธร บุณยรัตพนัธ์ุ และคณะ, 
ม.ป.ป., น. 12)  
       3.4) ทฤษฎีการแพร่กระจาย (Diffusion Theory) ทฤษฎีการแพร่กระจาย
กล่าวถึงการเปล่ียนแปลงในสังคมนั้นเกิดจากการแพร่องค์ประกอบของวฒันธรรม (Element of 
Culture) หรือนวตักรรม (Innovation) จากสังคมท่ีมีความเจริญไปสู่สังคมท่ีดอ้ยความเจริญและเช่ือวา่
การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากการแพร่นวตักรรมและมีส่วนนอ้ยท่ีเกิดจากการประดิษฐ์คน้คิดเอง
ในสังคม (Hulme and Turner, 1990, อา้งถึงใน พีรธร บุณยรัตพนัธ์ุและคณะ, ม.ป.ป., น. 12)  
       3.5) ทฤษฎีโลกาภิวฒัน์ (Globalization Theory) ทฤษฎีโลกาภิวฒัน์ไดรั้บ
อิทธิพลจากทฤษฎีความทนัสมยั (Modernization Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญัอยา่งมากต่อ
อิทธิพลของปัจจยัภายนอกซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัดา้นเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและวฒันธรรม
ของประเทศตะวนัตกท่ีกระท าต่อประเทศด้อยพฒันาทางอุตสาหกรรมผ่านการเช่ือมโยงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท่ีเป็นเครือข่ายโยงใยทัว่โลกเพื่อการตกัตวง
ผลประโยชน์กลบัคืนสู่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ผา่นการเอารัดเอาเปรียบประเทศดอ้ยพฒันาในโลกท่ีสาม 
(พชัรินทร์ สิรสุนทร, 2552, อา้งถึงใน พีรธร บุณยรัตพนัธ์ุและคณะ, ม.ป.ป., น. 12)  
     2.4.1.3 ลกัษณะของสังคมเมือง สังคมเมือง (Urban Society) หมายถึง สถานท่ีตั้งถ่ิน
ฐานอนัถาวร หนาแน่น และมีขนาดใหญ่โต บุคคลมีพื้นเพแตกต่างกนัมารวมกนัอยู่เป็นหมู่เหล่า 
(Louis Wirth, อา้งถึงในติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555) (Tin Prachayapruit, 2012) ประชากรเหล่าน้ีอาศยัอยู่
ร่วมกนั และขยายความหนาแน่นของประชากรตั้งแต่ 300 – 10,000 คน ต่อตารางกิโลเมตร ตาม
กฎหมายแต่ละ ประเทศก าหนดไว ้ซ่ึงให้ความสัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ บทบาทเมืองจากอดีตดว้ย ท่ี
อาจไดรั้บการยกฐานะเป็น เทศบาลตามกฎหมายปกครอง ดว้ยการสร้างให้เกิด ชุมชนข้ึนท่ีปรากฏเป็น
ตึก ถนน ประปา และไฟฟ้า โดยมีส านึกใหม่ท่ีแตกต่างออกไปจากชุมชนชนบทหรือชาวนา โดยให้
ความส าคัญกับระบบพาณิชยกรรม ท่ีให้ ความส าคัญกับการซ้ือขายสินค้าและบริการ ผ่าน 
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กระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมโรงงาน แต่ยงัคงอาศยัพืชเกษตรจากภายนอกเพื่อยงัชีพ ซ่ึงทดแทน
จากการเขา้มาท างานของคนนอกพื้นท่ี โดยมีศกัยภาพในการ ให้บริการทางการคา้สมยัใหม่และความ
หลากหลายทาง ศาสนา ใหเ้กิดผลต่อการเคล่ือนไหวหลายอยา่งในชีวิตของคน มีพื้นฐานชีวิตแตกต่างกนั
ไดอ้าศยัอยูร่่วมกนั ใน ความเป็นสมยัใหม่ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัทางวตัถุ ไม่ยดึมัน่ใน ตวับุคคล และควบคุม
สมาชิกดว้ยกฎระเบียบใหม่ท่ีสร้าง ข้ึนร่วมกนั (Ficker  and Graves, 1971, อา้ง ถึงในติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 
2555) (Tin Prachayapruit, 2012) 
     สังคมเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมีการอาศยัอยูห่นาแน่น แสดงออกซ่ึงความเจริญทางกายภาพ 
แต่อาจเป็นจุด เส่ือมของความอ่อนดอ้ยดา้นจิตใจเชิงจริยธรรม (ทศันา พฤติการกิจ, 2558) (Thassana 
Puttikankit, 2015) เพราะสังคมเมืองเป็นกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) ซ่ึงมีสถานภาพและฐานะทาง
เศรษฐกิจ อ านาจ และ ความสัมพนัธ์ทางการเมือง มีโครงสร้างชนชั้นทางสังคม ชดัเจน ประกอบดว้ย 
กลุ่มคนท่ีเป็นผูสื้บเช้ือสายมาจาก ตระกูลเก่าและขุนนาง ผูบ้ริหารในสาขาอาชีพต่าง ๆ นกั ธุรกิจ 
ขา้ราชการ ช่างฝีมือ และกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูอ้พยพจากสังคมชนบทเขา้สู่สังคมเมือง 
(Yothakong, n.d.) ซ่ึงในภาพรวม ความเป็นสังคมเมืองมกัแสดงออกให้เห็นวา่ ประชาชนอยู ่ ร่วมกนั
หนาแน่นแออดั เพราะเป็นแหล่งการคา้ การศึกษาและการปกครอง มีชีวิตความเป็นอยูล่กัษณะ ต่างคน
ต่างอยู่ การติดต่อเกิดข้ึนในระบบความเป็นพิธี การในขณะท่ีความสัมพนัธ์ส่วนระหว่างบุคคลตวัมี
น้อย ถึงแมว้่าบา้นเรือนจะตั้งอยู่ใกลก้นัก็มกัไม่รู้จกักนัเพราะเป็นครอบครัวเด่ียวและลกัษณะการ
ก่อสร้างบา้นเป็น แนวด่ิงเน่ืองจากท่ีดินมีจ ากดัและราคาแพง เม่ือบุตร แต่งงานก็แยกครอบครัว ทั้งชาย
และหญิงต่างมีอาชีพ เป็นของตนเอง ตามลกัษณะความสามารถหรือตามลกัษณะทางวิชาชีพ ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งคนรวยกบัคนจน เพราะเป็นศูนยร์วมของบุคคลหลายระดบั หลายอาชีพ ชีวิต
ความเป็นอยู่จึงมีลกัษณะแตกต่างกนั ส่วนใหญ่อิงอาศยัวตัถุนิยมมากกว่าด้านจิตนิยม ต่างด้ิน รน
ขวนขวายหาเล้ียงชีพ เกิดการแข่งขนักนัตลอดเวลา ความสัมพนัธ์ ทางจิตใจจึงลดลง เต็มไปดว้ยความ 
หลากหลายทางวฒันธรรม เน่ืองจากเป็นแหล่งอารยธรรมและขนบธรรมเนียมร่วมสมยัซ่ึงเป็นอิทธิพล
ของ ต่างประเทศ มีวิธีการก า กบัควบคุมสังคมดว้ยกฎหมายท่ี เป็นแบบแผน เพื่อให้เกิดสิทธิและ
บทลงโทษผูฝ่้าฟ้ืน ระเบียบวนิยัของสังคม และลกัษณะการด าเนินชีวิตเต็ม ไปดว้ยการแก่งแยง่แข่งขนั 
ทั้งในชีวติประจ าวนัและหนา้ท่ี การงาน เน่ืองจากมีความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจเฉพาะ หนา้แบบซ้ือขาย
เท่านั้น เมืองยงัเป็นแหล่งทุนเป็นศูนยก์ลางการส่ือสารคมนาคม เป็นแหล่งจา้งงานในภาค การผลิต
สมยัใหม่ เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา และเป็น แหล่งเปิดรับวฒันธรรมและแบบแผนการด ารงชีวิต
ของต่างชาติ นอกจากนั้นเมืองใหญ่ตามภูมิภาคก็เร่ิมเติบโต อยา่งรวดเร็ว เช่น เชียงใหม่นครราชสีมา 
อุบลราชธานี เชียงราย หาดใหญ่ ฯลฯ ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีก าลงัขยาย
ตวั ภายในประเทศ จากการเพิ่มสัดส่วนของการผลิตภาค หตัถกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมในเศรษฐกิจไทย 
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ท าให้ตอ้งการแรงงานและการบริหารจดัการในศูนยก์ารผลิต ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตเมืองมากข้ึน ในขณะท่ีใน
ภาคเกษตรกรรม ปริมาณของการผลิตเพื่อขายในตลาดก็เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วท าใหเ้กิดธุรกิจการซ้ือขายพืช
ไร่กระจายไปตามหวั เมืองในส่วนภูมิภาค การเติบโตของเมืองอยา่งรวดเร็วดว้ย (ณรงค ์เส็งประชา, 2544) 
  ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดดา้นสังคมเป็นการอยูร่วมกนัของคนในสังคมโดยมี
ลกัษณะความ สัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัหลายรูปแบบอย่างลงตวั ประชาชนสามารถปรับตวัตามสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสมในสังคมมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีส าคญัและดีงามสืบทอด
มาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในสภาพแวดลอ้มในสังคมมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมือง 
   2.4.2  การพฒันาด้านการเมือง  
    2.4.2.1 ความหมายของพฒันาการทางการเมือง ผูว้ิจยัไดก้ารศึกษาแนวคิดทฤษฎีการ
พฒันาทางการเมืองและไดมี้การแสวงหาแนวความคิดและการศึกษาในเร่ืองน้ีอยา่งเป็นระบบโดยค าวา่ 
“พฒันาการทางการเมือง” เป็นค าใหม่ยงัไม่มีความหมายอนัหน่ึง อนัเดียวท่ียอมรับกันในหมู่
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวต่้างกนัดงัน้ี 
      Pye (1966, pp. 45-47) ไดก้ล่าวถึงพฒันาการทางการเมืองวา่เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงจากสังคมท่ีผูกพนัอยู่กบัธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมในระบบหมู่บา้นหรือระบบเผา่ไปสู่
ความทันสมัยเช่นเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมเมืองมีการเช่ือมโยงกับสังคมโลกมากข้ึน
ประชาชนมีการอ่านออกเขียนไดมี้การศึกษาและมีระบบส่ือสารมวลชนส่ิงเหล่าน้ีท าให้ประชาชนใน
สังคมแปรเปล่ียนไปสู่รูปแบบชีวิตใหม่ประสบการณ์ใหม่และความตอ้งการในชีวิตใหม่มีมากข้ึนใน
ขณะท่ีทศันคติความเช่ือและวฒันธรรมเก่าไดส้ลายไป 
      Huntington and GeorgeI (1975, p. 35) ไดใ้ห้ความหมายของพฒันาทาง
การเมืองวา่ควรครอบคลุมทั้งดา้นทฤษฎีและดา้นปฏิบติัดงัน้ี 
       1. ด้านทฤษฎีหมายถึงการเปล่ียนแปลงระบบการเมืองแบบดั้ งเดิมไปสู่
ระบบการเมืองสมยัใหม่ซ่ึงอาจจ าแนกอธิบายได ้3 ลกัษณะคือ 
       2. ระบบการเมืองท่ีใชอ้  านาจหน้าท่ีอยา่งมีเหตุผลกิจกรรมทางการเมืองท่ี
พฒันาจะเปล่ียนแปลงไปจากแบบดั้งเดิมท่ีผูกพนัติดอยู่กบัความเช่ือทางศาสนาระบบเครือญาติหรือ
อ านาจของเผา่พนัธ์ุไปสู่รัฐบาลแห่งชาติ 
       3. มีการจ าแนกแจกแจงหน้าท่ีทางการเมืองออกไปสู่สถาบนัต่าง ๆ ตาม
ความสามารถและความช านาญเฉพาะดา้น 
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       4. เป็นการเปิดโอกาสให้มวลชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองใน
รูปแบบต่าง ๆ ด้านปฏิบติัหมายถึงกระบวนการท่ีสถาบนัทางการเมืองแบบเก่าถูกท าลายลงและ
สถาบนัทางการเมืองแบบใหม่ถูกสร้างข้ึนมาแทนท่ีแต่ระบบการเมืองใหม่ค  านึงถึงการมีเสถียรภาพ
รัฐบาลของหลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศโลกท่ีสามเม่ือมีปัญหาขอ้ขดัแยง้ทางการเมืองจะมีการ
ถ่ายเทอ านาจทางการเมืองโดยการปฏิวติัหรือรัฐประหาร ซ่ึง Huntington เรียกว่าเป็นความเส่ือม
ทางการเมือง (Political Decay) มากกวา่การพฒันาทางการเมือง 
       นอกจากน้ีอนุสรณ์ ล้ิมมณี (2548, น. 8-9) ท่ีไดเ้ขียนแนวคิดของ Pye (1966) ท่ี
ไดร้วบรวมความหมายของพฒันาการทางการเมืองท่ีนกัรัฐศาสตร์ใหไ้วพ้อสรุปไดด้งัน้ี 
        1. พฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการเมืองอนัจ าเป็นต่อการปรับปรุง
และพฒันาทางเศรษฐกิจ 
        2. พฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการเมืองในสังคมอุตสาหกรรม 
        3. พฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงการเมืองให้
ทนัสมยั 
        4. พฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการด าเนินงานของรัฐชาติซ่ึงมี
ลกัษณะท่ีรัฐบาลมีอ านาจครอบคลุมทัว่ประเทศ 
        5. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการพฒันาระบบบริหารและ
กฎหมาย 
        6. พฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการระดมประชาชนให้มีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
        7. พฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการพฒันาระบอบประชาธิปไตย 
        8. พัฒนาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของความมีเสถียรภาพและการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นระเบียบ 
        9. พฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองของการระดมก าลังและอ านาจอัน
หมายถึงประสิทธิภาพของระบบการเมืองในการท างาน 
        10. พฒันาการทางการเมืองเป็นลักษณะอันหน่ึงของกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
       นอกจากนั้น Pye (1966) ไม่ได้ระบุว่าความหมายของการพฒันาการทาง
การเมืองทั้ง 10ความหมายนั้นผิดหรือถูกเพียงแต่กล่าวว่าอาจไม่สมบูรณ์เท่านั้นเขาไดเ้สนอแนะการ
มองพฒันาการทางการเมืองในอีกลกัษณะหน่ึงคือให้พิจารณาถึงองค์ประกอบของการพฒันาการทาง
การเมืองพายไดเ้สนอองคป์ระกอบ 3 ประการของการพฒันาทางการเมืองไวด้งัน้ี 
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        1. ความเท่าเทียมกนั (Equality) ความเท่าเทียมกนัน้ีมิไดห้มายแต่เฉพาะ
ความเท่าเทียมกนัตามกฎหมายหรือสิทธิเท่าเทียมกนัในทางการเมืองของประชาชนเท่านั้นแต่ยงัรวม
ความถึงการเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทั้งในระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการ
เป็นแต่เพียงในระบบเผด็จการการเขา้มีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองของการระดมพลงัจากรัฐบาล
ความเท่าเทียมกนัยงัหมายถึงการเขา้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเป็นเร่ืองความสามารถของบุคคลไม่ใช่
ใชเ้ร่ืองชาติตระกูลเป็นเกณฑ์เช่นในอดีตผูน้ าประเทศอาทิเจา้ผูค้รองแควน้กษตัริยห์รือบรรดาขุนนาง
มกัไดรั้บต าแหน่งโดยการสืบสายโลหิตบิดาเป็นกษตัริยบุ์ตรก็ไดเ้ป็นกษตัริยบิ์ดาเป็นขุนนางบุตรก็ได้
เป็นขนุนางแต่ในระบบการเมืองในปัจจุบนัผูน้ าประเทศไม่วา่จะเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีล้วนแล้วแต่เป็นโดยการอาศัยความสามารถส่วนตัวทั้ งสินเช่นผ่านการเลือกตั้ งหรือ
ความสามารถทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ กนัไม่ใช่เป็นเร่ืองของการสืบตระกูล 
        2. ความสามารถของระบบการเมือง (Capacity) ความสามารถน้ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินนโยบาย (Output) ของระบบเป็นเร่ืองของความสามารถของระบบว่าจะผลกัดนัสังคม
และระบบเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางท่ีผูน้ าตอ้งการมากน้อยเพียงใดเป็นเร่ืองประสิทธิภาพการ
ด าเนินการของรัฐบาลของผูน้ าทางการเมืองรวมทั้งสภาพต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการท างานของ
รัฐบาลระบบการเมืองท่ีมีความสามารถสูงจะสามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดีมีความสามารถท่ีจะให้นโยบายได้รับการปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นว่าการท างานของรัฐบาลเป็นเร่ืองของอาชีพไม่ใช่สมคัรเล่นจะตอ้งยึดความเป็นเหตุ
เป็นผล (rationality)และหลกัของทางโลก (Secular) ในการบริหารงานซ่ึงหมายความวา่จะตอ้งค านึงถึง
ขอ้เทจ็จริงไม่ใช่ยดึถือเร่ืองของโหราศาสตร์เร่ืองของดวงหรือไสยศาสตร์ 
        3. การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความช านาญ
เฉพาะ(Differentiation and Specialization) ในระบบการเมืองท่ีพฒันาแล้วจ าต้องมีการจ าแนก
หน่วยงานออกไปตามความสามารถเฉพาะอย่างมีความรับผิดชอบท่ีเฉพาะเจาะจงถือว่าเป็นการแบ่ง
งานกนัท าตามความสามารถเช่นมีสภาเป็นผูอ้อกกฎหมายมีคณะรัฐมนตรีเป็นผูบ้ริหารมีศาลเป็นผู ้
ตดัสินคดีมีระบบราชการซ่ึงแบ่งออกเป็นกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตามความช านาญของตนเป็นตน้
แต่การแบ่งแยกเช่นน้ีไม่ใช่ก่อให้เกิดการแตกแยกและเป็นอิสระเอกเทศแต่จะตอ้งมีการร่วมมือกนั
ประสานงานกนัและตอ้งสอดคลอ้งกบัการรวมตวักนัในชาติ 
       Almond and Powell (1966) ในหนงัสือช่ือ“ComparativePolitics: ADevelopmental 
Approach” ไดว้างลกัษณะของพฒันาการทางการเมืองไวด้งัน้ี 
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       1. การแบ่งแยกความแตกต่างในโครงสร้างทางการเมืองกล่าวคือในระบบ
การเมืองท่ีพฒันาแลว้จ าเป็นตอ้งมีการจ าแนกหน่วยงานออกไปตามความสามารถเฉพาะอยา่งมีความ
รับผิดชอบท่ีเฉพาะเจาะจงถือว่าเป็นการแบ่งแยกการท างานตามความสามารถเช่นมีสภาเป็นผูอ้อก
กฎหมายมีคณะรัฐมนตรีเป็นผูบ้ริหารมีศาลเป็นผูต้ดัสินคดีมีระบบราชการซ่ึงแบ่งเป็นกระทรวงทบวง
กรมต่าง ๆ ตามความช านาญเป็นตน้แต่การแบ่งแยกเช่นน้ีไม่ใช่ก่อให้เกิดการแตกแยกและเป็นอิสระ
เอกเทศแต่จะตอ้งมีการร่วมมือประสานงานกนัและตอ้งสอดคลอ้งกบัการรวมตวักนัในชาติ 
       2. วฒันธรรมทางการเมืองท่ีเป็นแบบของทางโลก (Secularization of 
Politicalculture) กล่าวคือวฒันธรรมทางการเมืองในสังคมจารีตประเพณีมกัเป็นแบบท่ีไม่มีเหตุผล
ยึดถือในเร่ืองโชคลางหรือความเช่ือท่ีมีติดต่อกนัมาโดยไม่ค  านึงถึงเหตุผลส่วนการท าวฒันธรรมทาง
การเมืองให้เป็นแบบทางโลกนั้นหมายถึงการท าให้วฒันธรรมทางการเมืองเป็นแบบมีเหตุผลมิใช่เป็น
เร่ืองโชคลางหรือความเช่ืออย่างงมงายเป็นแบบท่ีค านึงถึงขอ้เท็จจริงคือการเช่ือในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด
หรือการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะตอ้งพิสูจน์จากขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
       3. ความเป็นอิสระของระบบยอ่ย (Subsystem Autonomy) หมายถึงความ
เป็นอิสระของหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบเช่นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินระบบพรรคการเมือง
ตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์มีลกัษณะเป็นตวัของตวัเองมีการจดัองคก์รท่ีดีและสามารถด าเนินงานไดมี้
อิสระพอสมควร 
       ความหมายพฒันาการทางการเมืองของ Almond and Powel (1966) ขา้งตน้น้ี
ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบระบบการเมืองต่าง ๆ ให้เห็นถึงความแตกต่างในขั้นตอนของพฒันาการ
ทางการเมืองไดแ้ต่ก็มีขอ้บกพร่องดงัน้ี 
       1. ในด้านวัฒนธรรมทางการเมืองประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทาง
อุตสาหกรรมและเป็นประชาธิปไตยมานานอยา่งองักฤษและสหรัฐอเมริกาวฒันธรรมทางการเมืองของ
คนส่วนใหญ่หาได้ค  านึงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงเสมอไปไม่ในการตดัสินใจหลายเร่ืองเช่นการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจตดัสินโดยอารมณ์หรือโดยความชอบในผูส้มคัรเป็นการส่วนตวัไดเ้ช่นกนั
โดยเฉพาะในองักฤษอิทธิพลของจารีตประเพณียงัมีอยู่มากทีเดียวในพฤติกรรมทางการเมืองของคน
องักฤษเช่นการแบ่งแยกชนชั้นเป็นตน้ 
       2. ในดา้นความเป็นอิสระของระบบย่อยเป็นการโน้มเอียงไปทางระบบ
การเมืองประชาธิปไตยตะวนัตกมากในระบบเผด็จการสมยัใหม่อย่างในสหภาพโซเวียตความเป็น
อิสระของระบบย่อยมีน้อยมากเช่นน้ีแล้วเท่ากบัว่าระบบการเมืองของสหภาพโซเวียตมีการพฒันา
การเมืองนอ้ยและระบบการเมืองประชาธิปไตยตะวนัตกเท่านั้นท่ีมีการพฒันาการเมือง 
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      Almond and Powell (1966) ไดเ้สนอผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัการพฒันา
การเมืองลกัษณะท่ีเป็นแนวความคิดโดยมีหลกัเกณฑท่ี์จะวดัถึงการพฒันาการเมือง 3 ประการคือ 
       1. การจ าแนกโครงสร้างต่าง ๆ (Structural Differentiation) ของโครงสร้าง
ทางการเมืองใหมี้หนา้ท่ีเฉพาะอยา่งมากข้ึน 
       2. ระบบย่อยหรือองค์การต่าง ๆ มีความเป็นอิสระพอสมควรในการ
ด าเนินงาน (Subsystem Autonomy) 
       3. การมีวฒันธรรมทางการเมืองท่ียึดหลักการของเหตุผล  (Cultural 
Secularization) 
      Huntington (1968, pp. 12-14) ไดเ้สนอความหมายของการพฒันาการทาง
การเมืองอีกความหมายหน่ึงท่ีน่าสนใจว่าการพฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองท่ีแตกต่างไปจากการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองให้เป็นสมยัใหม่การเปล่ียนแปลงทางการเมืองให้เป็นสมยัใหม่เป็นเร่ืองของ
การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างซบัซ้อนมากข้ึน (Structural Differentiation) เป็น
เร่ืองของการขยายอ านาจของรัฐกลางให้ครอบคลุมไปทัว่ทุกส่วนในรัฐให้อยูภ่ายใตรั้ฐบาลเดียวกนัอยู่
ภายใตร้ะบบกฎหมายเดียวกนั (Rationalization of Authority) และเป็นเร่ืองของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนแต่การพัฒนาทางการเมืองเป็นเ ร่ืองของการสร้างความเป็นสถาบัน 
(Institutionalization) ให้กบัระบบเพื่อให้ระบบสามารถเปล่ียนแปลงจากจารีตประเพณีมาสู่ความเป็น
สมยัใหม่ได้โดยไม่มีความวุ่นวายไร้เสถียรภาพทุกระบบไม่สามารถเปล่ียนแปลงจากระบบเก่าไปสู่
ระบบการเมืองแบบใหม่ขา้งตน้ได้อย่างราบร่ืนและต่อเน่ืองหลายประเทศประสบกบัปัญหาการใช้
ก าลงัรุนแรงทางการเมืองจนการเปล่ียนแปลงตอ้งชะงกังนัเกิดความเส่ือมทางการเมืองฮนัติงตนัได้
เสนอวา่การท าให้เป็นสมยัใหม่ไดจ้ะตอ้งสร้างในระบบและสถาบนัมีลกัษณะของ”ความเป็นสถาบนั” 
(Institutionalization) ดว้ยลกัษณะเช่นน้ีเท่านั้นระบบหรือสถาบนัทางการเมืองจึงจะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกลืนการขยายตวัของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนไดเ้ป็นอย่างดีความเป็นสถาบนัดงักล่าวของฮนัติงตนัก็มีองค์ประกอบท่ี
ส าคญัคือความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) ความสลบัซบัซ้อน (Complexity) ความเป็นอิสระ 
(Autonomy) ความเป็นปึกแผน่ (Coherence) ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
       1. ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) กล่าวคือความสามารถใน
การตอบสนองหรือการท าหน้าท่ีเพื่อการคงอยู่ของสถาบนัไดอ้ย่างต่อเน่ืองแมว้่าสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองจะมีการเปล่ียนแปลงไปซ่ึงการจะรู้ว่าสถาบนัใดมีความสามารถในการ
ปรับตวัมากนอ้ยเพียงใดนั้นพิจารณาไดจ้ากอายุของสถาบนั (Chronological Age) ช่วงอายุของกลุ่ม
ผูน้ าในสถาบนั (Generation Age) และการท าหนา้ท่ีของสถาบนั (Organization Function) 
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        2. ความสลบัซบัซ้อน (Complexity) กล่าวคือเป็นการพิจารณาถึงลกัษณะ
ของสถาบนัวา่มีหน่วยยอ่ยมากนอ้ยเพียงใดมีการจ าแนกโครงสร้างการท างานตามความรู้ความสามารถ
และมีลกัษณะการแบ่งงานกนัท าตามความช านาญเฉพาะดา้นหรือไม่รวมถึงการพิจารณาในการบงัคบั
บญัชาวา่เป็นไปตามลกัษณะตามสายงานหรือไม่อยา่งไร 
        3. ความเป็นอิสระ (Autonomy) กล่าวคือหมายถึงความสามารถของ
สถาบนัท่ีจะท าการตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองมีอ านาจในการด าเนินนโยบายให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการ
ของสถาบนัของตนเองไดโ้ดยไม่ถูกครอบง าหรือตกอยูภ่ายใตอ้  านาจขององคก์รอ่ืน ๆ 
        4. ความเป็นปึกแผน่ (Coherence) กล่าวคือหมายถึงความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัความเป็นปึกแผน่อนัถือเป็นเง่ือนไขส าคญัส าหรับเสถียรภาพของสถาบนัความเป็นปึกแผน่น้ี
เนน้รวมถึงการมีความเห็นสอดคลอ้งตอ้งกนัโดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกบัขอบเขตของอ านาจหนา้ท่ี 
    2.4.2.2 ความส าคญัของการพฒันาการทางการเมืองของพฒันาการทางการเมืองมี
หลายประการดงัน้ี (อนุสรณ์ ล้ิมมณี, 2548, น. 13-14) 
      1) พฒันาการทางการเมืองท าให้เป้าหมายของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ของแต่ละประเทศเด่นชดัข้ึนพฒันาการทางการเมืองช่วยให้เห็นวา่อะไรเป็นเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย
ท่ีน่าพึงปรารถนาและอะไรท่ีไม่ใช่ทั้งน้ีเพราะพฒันาการทางการเมืองมกัจะพูดถึงเร่ืองระบบการเมือง
สมยัใหม่ความสามารถของระบบการเมืองความมีเสถียรภาพของระบบการเมืองความเท่าเทียมและการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองซ่ึงเป็นเร่ืองทีjทุกระบบการเมืองควรถือเป็นจุดมุ่งหมายในการเปล่ียนแปลง
แมว้่าบางทีผูน้ าทางการเมืองไม่ได้ตระหนกัว่าเป็นจุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมส่ิงเหล่าน่ีบางทีก็เกิดข้ึน
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแมว้า่ผูน้  าจะอยากให้มีแต่ก็ไม่สามารถหยุดย ั้งได้
จึงไดก้ลายเป็นลกัษณะท่ีขาดไม่ไดข้องระบบการเมืองสมยัใหม่ปัจจุบนัประเทศท่ีก าลงัพฒันาประสบกบั
ปัญหาทางการเมืองหลายประการเช่นความไม่รับผิดชอบของผูน้ าทางการเมืองความระส ่ าระสายทาง
การเมืองสถาบนัทางการเมืองขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ พฒันาการทาง
การเมืองจะช่วยใหผู้น้  าตระหนกัวา่ปัญหาเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของความลา้หลงัทางการเมืองซ่ึงตอ้งรีบแกไ้ข
และจุดมุ่งหมายท่ีควรค านึงถึงในการแกไ้ขปัญหาเหล่าน้ีคือระบบการเมืองของประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
      2) พฒันาการทางการเมืองมีความส าคญัอย่างมากต่อแนวทางและวิธีการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของแต่ละประเทศการศึกษาพฒันาการทางการเมืองไดใ้ห้ขอ้คิดแก่ผูน้ าของ
ประเทศก าลงัพฒันาถึงแนวทางต่าง ๆ ท่ีจะพฒันาประเทศวา่สามารถท าไดห้ลายแนวทางเช่นแนวทาง
ประชาธิปไตยนายทุนแบบองักฤษและสหรัฐอเมริกาพฒันาแบบเยอรมนีท่ีน าโดยชนชั้นสูงหรือการ
ปฏิวติัคอมมิวนิสตแ์บบสหภาพโซเวยีตและจีนเป็นตน้หรืออาจมีแนวทางอ่ืนๆอีกสามารถเปรียบเทียบ
ขอ้ดีขอ้เสียของแนวทางต่าง ๆ และความเหมาะสมกบัสภาพของประเทศของตนเองมากนอ้ยเพียงใด 
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      3) พฒันาการทางการเมืองมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางสังคม
และเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากต่างฝ่ายต่างเก้ือหนุนซ้ึงกนัและกนัอนัท่ีจริงเป็นการยากล าบากท่ีจะบอกวา่
อะไรเป็นเง่ือนไขของอะไรพฒันาการทางการเมืองเป็นเร่ืองตอ้งมาก่อนพฒันาการทางดา้นเศรษฐกิจ
และสังคมหรือตอ้งมีพฒันาการทางเศรษฐกิจก่อนจึงจะมีพฒันาการทางการเมืองไดแ้ต่ท่ีเห็นไดช้ดัเจน
คือพฒันาการทางการเมืองและพฒันาการทางเศรษฐกิจส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัถา้ระบบการเมืองใดมี
ความอ่อนแอระส ่ าระสายไม่มัน่คงการพฒันาทางเศรษฐกิจก็ท าได้ล าบากขณะเดียวกนัประเทศท่ีมี
ความลา้หลงัทางเศรษฐกิจมกัประสบปัญหาทางการเมืองอยูไ่ม่นอ้ยดงันั้นการพฒันาการทางการเมือง
จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและความเจริญกา้วหน้าทางดา้นเศรษฐกิจก็จะ
ช่วยใหร้ะบบการเมืองพฒันาไดเ้ร็วข้ึน 
     ดงันั้นจากแนวคิดพฒันาการทางการเมืองดงักล่าวมาท าให้ผูว้ิจยัเห็นถึงความส าคญั
ของพัฒนาการทางการเมืองกล่าวคือพัฒนาการทางเมืองหรือการพัฒนาทางการเมืองนั้ นเป็น
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมืองทั้งระบบและกระบวนการทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความเป็นประชาธิปไตยให้กบัระบบการเมืองเศรษฐกิจและสังคมทั้งน้ีเพราะระบบการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมนั้นมีความสัมพนัธ์ต่อกนั ดงัความคิดของจุมพล หนิมพานิช (2548, น. 45) ไดใ้ห้ความเห็น
ไวว้า่พฒันาการทางการเมืองคือกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีประกอบไปดว้ยการเปล่ียนแปลง
ในหลายๆด้านของชีวิตมนุษย์และการเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีถือว่าเป็นลักษณะหน่ึงของ
กระบวนการเปล่ียนแปลงทั้ งหลายขณะเดียวกันก็ถือว่าการเปล่ียนแปลงทั้ งหมดรวมทั้ งการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกันและระบบการเมืองใดจะนับได้ว่ามี
พฒันาการทางการเมืองหรือไม่นั้นก็พิจารณาไดจ้ากการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่าง
และมีความช านาญเฉพาะ (Differentiation and Specialization) กล่าวคือยิ่งโครงสร้างทางการเมืองมี
หน่วยยอ่ยซ่ึงท าหนา้ท่ีอนัเป็นหนา้ท่ีเฉพาะของหน่วยนั้น ๆ มากเพียงใดการพฒันาการเมืองก็มีมากข้ึน
เท่านั้นซ่ึงโครงสร้างทางการเมืองดงักล่าวก็แบ่งเป็นหลายๆหน่วยย่อยเช่นศาลรัฐสภารัฐบาลพรรค
การเมืองส่ือมวลชนกลุ่มผลประโยชน์ซ่ึงแต่ละหน่วยก็มีหน้าท่ีต่างกนัออกไปเช่นรัฐสภาก็มีหน้าท่ี
ออกกฎหมายบางคราวก็มีเลือกและควบคุมรัฐบาลรัฐบาลก็มีหน้าท่ีบริหารประเทศซ่ึงรวมทั้งการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติัหรือรัฐสภาศาลก็มีหนา้ท่ีเป็นผูต้ดัสินวา่ใครถูกใครผิดเวลา
เกิดคดีทั้งน้ีก็โดยถือกฎหมายท่ีออกโดยรัฐสภา ทั้งน้ีนอกจากศาลยุติธรรมท่ีใช้อ านาจตุลาการในการ
ตดัสินคดีแพ่งคดีอาญาดงักล่าวในปัจจุบนัก็ยงัมีศาลท่ีใชอ้  านาจตุลาการท่ีแตกต่างไปจากศาลยุติธรรม
ทัว่ไปศาลดงักล่าวก็คือศาลรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นอีกหน่วยย่อยหน่ึงของโครงสร้างทางการเมืองท่ีท า
หน้าท่ีเฉพาะคือมีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรัฐธรรมนูญอนัเป็นการใช้
อ านาจตุลาการทางการเมืองเพื่อปกป้องรักษาไวซ่ึ้งความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญซ่ึงจาก
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การศึกษาแนวคิดการพฒันาทางการเมืองดงักล่าวมาแนวคิดของบรรดานกัวิชาการท่านอ่ืน ๆ หลกัการ
ดังกล่าวคือหลักการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความช านาญเฉพาะ 
(Differentiation and Specialization) กล่าวคือการพฒันาทางการเมืองนั้นคือกระบวนการ (Process) ของ
การเปล่ียนแปลงทั้งในรูปแบบและเน้ือหาของระบบการเมืองโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทาง (Ends) เพื่อ
ไปสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยอนัเป็นระบบการเมืองท่ีพึงปรารถนาของกระบวนการพฒันา
การเมืองและการจะบรรลุจุดมุ่งหมายของการพฒันาการเมืองคือความเป็นประชาธิปไตยดงักล่าวไดก้็มี
หลกัการย่อยๆท่ีส าคญัหลายประการเช่นการเปล่ียนแปลงทางการเมืองให้ทนัสมยัการด าเนินงานของ
รัฐชาติซ่ึงมีลกัษณะท่ีรัฐบาลมีอ านาจครอบคลุมทัว่ประเทศการพฒันาระบบบริหารและกฎหมายการ
ระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองการสร้างความมีเสถียรภาพและความเป็นระเบียบการ
แบ่งแยกความแตกต่างในโครงสร้างทางการเมืองการท าให้ว ัฒนธรรมเป็นแบบทางโลก 
(Secularization of Political Culture) การสร้างความเป็นสถาบนั (Institutionalization) เป็นตน้ (สุวฒัชยั 
ศรีทองสุข, 2557, น. 25) 
    ทั้งน้ี Pye (1966, pp. 33-48) ก็กล่าวถึงลกัษณะของการเมืองท่ีมีพฒันาการ (Political 
Development) ดงัน้ี 
      1. การสร้างความเป็นสถาบนั (Institutionalization) 
       1.1 ความสามารถในการปรับตัวของระบบการเมืองมีลักษณะยืดหยุ่น 
(Adaptability) ปัญหาใดท่ีมีอยู่ไม่จ  าเป็นตอ้งคงอยู่ตลอดเพราะสามารถปรับตวัไดข้ึ้นอยู่กบัว่าจะช้า
หรือเร็ว 
      1.2 การมีองคก์รท่ีซบัซ้อน (Complexity) ยิ่งสังคมมีความซบัซ้อนยิ่งตอ้งการ
ผูช้  านาญงานมาแกไ้ข 
       1.3 ความเป็นกลุ่มกอ้นขององค์กร (Coherence) ยิ่งท าให้ศกัยภาพในการ
แกไ้ขปัญหาดีข้ึน 
       1.4 ความเป็นอิสระ (Autonomy) ความเป็นอิสระของระบบย่อยจะช่วยให้
การเมืองมีประสิทธิภาพคนท่ีรู้ปัญหาหรือประสบดว้ยตนเองสามารถแกไ้ขไดต้รงจุดกวา่โดยไม่ตอ้ง
รอการตดัสินใจจากระบบใหญ่ 
     2. การเปล่ียนแปลงระบบการเมืองอยา่งมีเสถียรภาพ (Political Stability) 
     3. การเสริมสร้างสมรรถนะของระบบการเมืองในการตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ (Political Capacity) 
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    2.4.2.3 องคป์ระกอบของการพฒันาการทางการเมือง 
       Pye (1966, pp. 45-48) ไดส้รุปองคป์ระกอบอนัเป็นสาระส าคญัของการพฒันา
ทางการเมืองออกเป็น 5 ประการดงัน้ี 1) ความเท่าเทียมกนั (Equality) ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมทั้ง
ความเท่าเทียมกันทางกฎหมายความเท่าเทียมกันในสิทธิทางการเมืองและความเท่าเทียมกันท่ี
ประชาชนจะได้รับจากการให้บริการของรัฐทั้งทางบริการด้านการศึกษาสาธารณสุขตลอกจนส่ิง
อ านวยประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 2) ความสามารถของระบบการเมือง (Capacity) 
หมายถึงความสามารถท่ีระบบการเมืองจะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทั้งในทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองโดยท่ีระบบการเมืองจะต้องเปิดรับการควบคุมก ากับและตรวจสอบจาก
ประชาชนเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่การตดัสินใจใดใดทางการเมืองจะเสริมสร้างให้ประชาชนมีความกินดีอยู่
ดีโดยเสมอภาคกนั 3) การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความช านาญเฉพาะใน
ประการน้ีสอดคลอ้งกบัทศันะของ Almond and Powell (1966, pp. 299-300) ท่ีเห็นวา่องคป์ระกอบ
ส าคญัดา้นหน่ึงของการพฒันาการเมืองก็คือการแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมี
ความช านาญเฉพาะ (Differentiation and Specialization) เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนได้ตรงเฉพาะทางส่วนการจดัแบ่งโครงสร้างทางการเมืองออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ เช่นฝ่ายนิติ
บญัญติัฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเป็นตน้นั้นเป็นไปเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถจดัหาบุคลากรมีความ
ความช านาญเฉพาะในการปฏิบติังานตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
4) การเสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุมีผล  (Secularization of Political Culture) 
โดยทัว่ไปนั้นสังคมแบบดั้งเดิมท่ีปกครองแบบอ านาจนิยมมกัจะปลูกฝังให้ประชาชนยึดมัน่ใจจารีต
ประเพณีอยา่งขาดเหตุผลยึดถือเร่ืองโชคลางรวมไปถึงการปลูกฝังให้ประชาชนเห็นวา่ผูป้กครองเป็นผู ้
ท่ีมีบุญบารมีการพฒันาทางการเมืองจึงเป็นไปในทางมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนให้เหตุผลในการ
ด ารงชีวิตโดยเฉพาะความเป็นเหตุเป็นผลท่ีประชาชนจะตอ้งควบคุมก ากบัและตรวจสอบการเมือง
อยา่งใกลชิ้ด Almond and Powell (1966, pp. 299-300) กล่าวไวว้า่ลกัษณะของวฒันธรรมทางการเมือง
แบบเป็นเหตุเป็นผลน้ีมกัจะพบได้ทัว่ไปในสังคมอุตสาหกรรม 5) ความเป็นอิสระของระบบย่อย 
(Subsystem Autonomy) คือผลผลิตของการกระจายอ านาจทางการเมืองเพื่อให้ระบบย่อยมีอ านาจใน
การพิจารณาปัญหาสาเหตุความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนรวมไปถึงการก าหนด
แนวทางในการท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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    2.4.2.4 เป้าหมายของพฒันาการทางการเมือง  ในการศึกษาพฒันาการทางการเมือง
ตามแนวคิดแนวทางต่าง ๆ นั้นโดยทัว่ไปอาจสรุปไดว้า่มีเป้าหมายของพฒันาการทางการเมืองท่ีส าคญั
ได้แก่ความมีเสถียรภาพทางการเมืองความชอบธรรมทางการเมืองความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการเมืองความเป็นสถาบันทางการเมืองและความทันสมัยทางการเมืองโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (ฐปนรรต พรหมอินทร์ ยทุธพร อิสรชยั และรสลิน ศิริยะพนัธ์ุ, 2554, น. 51-52) 
      1) ความมีเสถียรภาพทางการเมืองความมีเสถียรภาพทางการเมือง (Political 
Stability) เป็นเป้าหมายท่ีส าคญัประการหน่ึงของการพฒันาทางการเมืองในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองของประเทศทั้งหลายมกัปรากฏอยูเ่สมอวา่ไดมี้เหตุการณ์ความไม่สงบการใชค้วามรุนแรง
ทางการเมืองการชุมนุมประทว้งการจลาจลการขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มศาสนากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือกลุ่มตาม
ภูมิภาคอนัเป็นอาการของสภาพไร้เสถียรภาพทางการเมืองในกรณีของประเทศก าลงัพฒันานกัทฤษฎี
ทางรัฐศาสตร์และสังคมวิทยาหลายคนได้ให้ค  าอธิบายถึงความไม่มีเสถียรภาพในช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงให้เป็นสมยัใหม่ทางการเมืองเช่น Deutsch (2006) ไดก้ล่าววา่การเปล่ียนแปลงให้เป็น
สมยัใหม่ทางการเมืองเป็นเร่ืองของกระบวนการท่ีก่อให้ค่านิยมแบบเก่าผุกร่อนและสลายตวัไปและท า
ใหค้นทั้งหลายพร้อมท่ีจะรับเอาค่านิยมแบบใหม่เขา้มาดงันั้นความวุน่วายระส ่ าระสายทางการเมืองจึง
เป็นอาการของความไม่พฒันาทางการเมืองถา้จะให้การเมืองพฒันาความวุ่นวายเช่นน้ี จะตอ้งลดลง
และอยู่ในวิสัยท่ีจะควบคุมหรือจัดการได้วิ ธีการสร้างเสถียรภาพวิธีหน่ึงคือการใช้ระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามการใช้ระบอบน้ีในประเทศก าลังพฒันาบางประเทศมกัประสบปัญหา
วุน่วายอนัเกิดจากปัญหาความอ่อนแอของระบอบแต่ในระยะยาวระบอบประชาธิปไตยสามารถสร้าง
เสถียรภาพทางการเมืองไดดี้กว่าระบอบอ านาจนิยมระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์เป็นอีกวิธีหน่ึงของ
การสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในบางประเทศท่ีตอ้งแลกกบัสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
      2) ความชอบธรรมทางการเมืองความชอบธรรมทางการเมือง  (Political 
Legitimacy) เป็นเป้าหมายอีกประการหน่ึงของการพฒันาการเมืองโดยเป็นเร่ืองของความถูกตอ้งตาม
กฎหมายและการยอมรับของประชาชนโดยแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบัคือ 1) ความชอบธรรมต่อตวัผูน้ าคือ
การท่ีประชาชนยอมรับว่าผูน้  าท่ีมีอ านาจอยู่ในขณะนั้นไดอ้  านาจมาดว้ยความถูกตอ้ง 2) ความชอบ
ธรรมต่อรัฐบาลคือประชาชนยอมรับวา่รัฐบาลท่ีบริหารประเทศอยูมี่ความถูกตอ้งและ 3) ความชอบ
ธรรมต่อระบบการเมืองคือการท่ีประชาชนยอมรับระบบการเมืองวา่มีความถูกตอ้งหากพิจารณาทั้ง 3 
ระดบัจะเห็นวา่ความชอบธรรมต่อระบบการเมืองมีความส าคญัท่ีสุดความชอบธรรมเป็นลกัษณะหน่ึง
ของระบบการเมืองแต่เราตอ้งยอมรับว่ามีระบบการเมืองจ านวนไม่น้อยท่ีไม่มีความชอบธรรมดงันั้น
พฒันาการทางการเมืองจึงเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีว่าจะท าอย่างไรจึงท าให้ระบบการเมืองมีความชอบ
ธรรม (Pye, 1996, pp. 40-41) ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยการมีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีสอดคลอ้งสนบัสนุน
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ระบบการเมืองการมีวฒันธรรมทางการเมืองเป็นแบบแผน (Pattern) ของทศันคติและความโนม้เอียง
คุน้เคย (Orientation) ของประชาชนท่ีมีต่อการเมืองซ่ึงอาจแยกออกไดเ้ป็น 1) ความรอบรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบักลไกสถาบนัและกิจกรรมทางการเมือง 2) ความรู้สึกผูกพนัเก่ียวขอ้งหรือปฏิเสธกลไกหรือ
สถาบนัการเมืองและ 3) การประเมินผลงานของระบบการเมืองเป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกบัการท างาน
ของกลไกทางการเมืองตลอดจนผูน้ าและสถาบนัทางการเมือง (Almond and Powell, 1966, p. 50) 
      3) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมืองปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ี
มีผลต่อความชอบธรรมทางการเมืองคือประสิทธิภาพของระบบการเมืองเม่ือมีการเปล่ียนแปลงระบบ
การเมืองใหม่ประชาชนอาจไม่ยอมรับแต่เม่ือระบบการเมืองใหม่น้ีไดด้ าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
อยา่งต่อเน่ืองจะสามารถสร้างการยอมรับและศรัทธาของประชาชนไดใ้นขณะเดียวกนัระบบการเมือง
ท่ีมีความชอบธรรมอยู่แล้วแต่ไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานานแล้วความเช่ือถือยอมรับในระบบการเมืองนั้นอาจลดลงมีผลเสียต่อความชอบธรรมทาง
การเมืองไดค้วามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเมืองจึงเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ความชอบธรรม
ทางการเมืองและถือว่าเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของการพฒันาทางการเมืองดว้ยซ่ึงเร่ืองน้ีอาจกล่าวรวม
เป็นเร่ืองของความสามารถหรือสมรรถนะของระบบการเมือง (Political Efficacy) ไดเ้ช่นกนันกัทฤษฎี
ทางการพฒันาการทางการเมืองแทบทุกคนต่างยอมรับว่าความสามารถหรือสมรรถนะของระบบ
การเมืองเป็นลกัษณะหน่ึงของพฒันาการทางการเมือง Almond and Powell (1966, pp. 190-203) ได้
แบ่งแยกประเภทของความสามารถของระบบการเมืองออกเป็นความสามารถในการดึงเอาทรัพยากรมา
ใช้ความสามารถในการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ความสามารถในการจดัสรรประโยชน์ความสามารถเชิง
สัญลกัษณ์และความสามารถในการตอบสนองความสามารถในการดึงทรัพยากรหมายถึงประสิทธิภาพ
ของระบบในการระดมทรัพยากรทางวตัถุและทรัพยากรมนุษย์ส่วนความสามารถในการจดัสรร
ประโยชน์เป็นเร่ืองการแบ่งสรรส่ิงของบริการสถานภาพเกียรติยศและโอกาสให้กบับุคคลหรือกลุ่มใน
ระบบการเมืองซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหลกัประการหน่ึงของระบบการเมืองนอกจากน้ีเร่ืองความสามารถในการ
ตอบสนองของระบบการเมืองตอ้งตอบสนองอย่างนอ้ยในบางเร่ืองปัญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอ ๆ คือจะตอ้ง
ตอบสนองในเร่ืองใดบา้งต่อใครและอยา่งไรความสามารถขา้งตน้ของระบบการเมืองมีความส าคญัต่อ
พฒันาการทางการเมืองเป็นส่วนส าคญัของกระบวนการพฒันาความสามารถในเร่ืองหน่ึงเป็นเง่ือนไข
ของความสามารถในอีกเร่ืองหน่ึงเช่นระบบการเมืองตอ้งมีความสามารถในการดึงทรัพยากรมาใชแ้ละ
ความสามารถในการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ก่อนท่ีจะพฒันาความสามารถในด้านการจดัสรรประโยชน์
ระบบการเมืองเองตอ้งมีการปรับโครงสร้างให้มีความช านาญเฉพาะและมีความซบัซ้อนในระดบัหน่ึง
จึงจะเสริมสร้างความสามารถหรือประสิทธิภาพของคนได ้
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      4) ความเป็นสถาบนัทางการเมืองในสังคมท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงสถาบนั
ทางการเมืองทั้งหลายมกัขาดความเป็นสถาบนัอย่างแทจ้ริง (Political Institutionalization) ความเป็น
สถาบนัหมายถึงลกัษณะท่ีสถาบนัมีคุณค่าและมีความสามารถในการเผชิญและแก้ไขสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพกล่าวคือมีความยืดหยุ่นปรับตวัไดแ้ละมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวมี
ความสลบัซบัซอ้นและมีความเป็นอิสระดงัน้ี (Huntington, 1968, pp. 12-16) 1) ความเป็นสถาบนัท าให้
สถาบนัทางการเมืองและระบบการเมืองมีความเขม้แข็งและรักษาเสถียรภาพทางการเมืองไวไ้ด้เม่ือ
ประชาชนมีความตอ้งการมากข้ึนและแต่ละกลุ่มต่างตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการเมือง
มากข้ึนเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์ของตนสถาบันท่ีมีลักษณะข้างต้นจะสามารถรองรับและ
ตอบสนองส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในส่วนของความมีคุณค่า (Value) สถาบนัแตกต่างไปจาก
องค์การธรรมดาในแง่ท่ีว่าสถาบนัมีคุณค่ามากกว่าองค์การทั่ว ๆ ไปความมีคุณค่าท าให้สถาบัน
สามารถมีบทบาทต่าง ๆ อนัเป็นท่ียอมรับของประชาชนหรือของสังคมการยอมรับในคุณค่าของ
สถาบนัเช่นน้ีย่อมท าให้สถาบนัแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ หรือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้ดี  
2) ในเร่ืองของความยืดหยุ่น (Flexibility) เป็นลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการปรับตวั 
(Adaptability) เม่ือมีความยืดหยุน่มากยอ่มปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มไดม้าก 
3) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว (Cohesiveness) น้ีไม่ไดห้มายความว่าในสถาบนันั้นไม่มีความคิดเห็น
แตกต่างกนับุคคลกลุ่มหรือหน่วยงานในสถาบนันั้นอาจมีความคิดเห็นความตอ้งการหรือผลประโยชน์
แตกต่างกนัไดแ้ต่ความแตกต่างนั้นตอ้งไม่น าไปสู่ความแตกแยกสถาบนัจะตอ้งควบคุมความแตกต่าง
ดงักล่าวให้อยูใ่นขอบเขตท่ีเหมาะสม 4) ในเร่ืองของความซบัซ้อน (Complexity) ขององค์การนั้น
หมายความวา่สถาบนันั้น ๆ ควรมีหน่วยงานยอ่ยเป็นจ านวนพอสมควรและแต่ละหน่วยงานนั้นมีความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจนและมีความช านาญเฉพาะท่ีจะรับผิดชอบไดอ้ยา่งดีสถาบนัเช่นน้ีจะสามารถเผชิญ
กบัการทา้ทายต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5) ความเป็นอิสระ (Autonomy) หมายความวา่ในขณะท่ี
สถาบนันั้นมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัสถาบนัอ่ืนๆและเม่ือมีความสัมพนัธ์กนัแลว้ถา้สถาบนัหน่ึง
สถาบนัใดมีอนัเป็นไปแล้วย่อมมีผลกระทบต่อสถาบนัอ่ืนๆด้วยดงันั้นเพื่อป้องกนัมิให้ผลกระทบ
ดงักล่าวน าไปสู่การเส่ือมสลายของสถาบนันั้นสถาบนัดงักล่าวตอ้งพฒันาตนเองให้มีความเป็นอิสระ
เป็นตวัของตวัเอง 
      5) ความทันสมัยทางการเมืองความทันสมัยหรือความเป็นสมัยใหม่ทาง
การเมือง(Political Modernization) เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาทางการเมืองความทนัสมยัทาง
การเมืองแตกต่างไปจากการพฒันาทางการเมืองแต่พฒันาการทางการเมืองเป็นไปไม่ไดถ้า้ไม่มีความ
ทนัสมยัความทนัสมยัทางการเมืองอาจประกออบดว้ยลกัษณะดงัน้ี 1) ระบบการเมืองมีรัฐบาลกลางท่ีมี
อ านาจครอบคลุมทั้งระบบการขยายตวัของรัฐบาลหรือสถาบนัทางการเมืองจากส่วนกลางให้มีอ านาจ
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ทั้งประเทศถือวา่เป็นความทนัสมยัอยา่งหน่ึง 2) มีความเป็นชาติ (Nationhood) การสร้างชาติเป็นเร่ือง
ของการสร้างความผูกพนัและความจงรักภกัดีของคนท่ีอยู่ในรัฐนั้นให้มีต่อรัฐให้เกิดเป็นเอกลกัษณ์
ร่วมกนัของคนในรัฐ 3) การมีโครงสร้างทางการเมืองท่ีแบ่งแยกความแตกต่างภายใน (Differentiation) 
และมีความซับซ้อน (Complexity) ลกัษณะเช่นน้ีหมายความว่าในระบบการเมืองจะมีสถาบนัหรือ
หน่วยงานต่าง ๆท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีและความช านาญแตกต่างกนั 4) การใชเ้หตุผล (Rationale) ระบบ
การเมืองสมยัใหม่ใช้เหตุผลเป็นหลักซ่ึงหมายความว่าการตดัสินใจต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ด้วย
เหตุผล 5) การใชห้ลกันิติธรรม (The Rule of Law) เป็นการปกครองหรือการบริหารท่ีใชก้ฎหมายเป็น
หลกัไม่ใช่ยึดอยูท่ี่ตวับุคคล 6) การมีส่วนร่วมทางการเมืองระบบการเมืองสมยัใหม่เห็นวา่ประชาชน
ตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีไดห้ลายรูปแบบเช่นการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมประทว้งเป็นตน้ 
    2.4.2.5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาการเมือง Huntington ได้กล่าวถึงการพฒันา
การเมือง (Political Development) และการท าให้ทนัสมยัทางการเมือง (Political Modernization) ว่า
ประกอบดว้ยปัจจยัแปรผนั 3 ปัจจยัดงัน้ี Huntington (1968, p. 35, อา้งถึงใน ลิขิตธีรเวคิน, 2519, น. 101) 
      1) ความมีเหตุผลของอ านาจหนา้ท่ี (Rationalization of Authority) ทั้งในแง่
ของท่ีมาแห่งอ านาจและการใชอ้ านาจ 
      2) การจ าแนกแยกแยะและท าหน้าท่ีตามความช านาญเฉพาะอย่างของ
โครงสร้างของระบบการเมือง (Differentiation and Specialization) 
      3) การเขา้มีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) ต่อมา Huntington 
(1971, p. 283) ไดเ้ปล่ียนแนวความคิดในเร่ืองการพฒันาการเมืองโดยเขียนบทวิจารณ์ตวัเองและเสนอ
ความคิดแนวใหม่ในแง่ “The Change to Change: Modernization, Development, and Politics” โดย
มองดูการปรับเปล่ียนของระบบการเมืองท่ีจะรับการเปล่ียนแปลงด้านอ่ืนในแง่น้ีจะเห็นว่าเป็นการ
เลือกใชค้  าวา่เปล่ียนแปลงของระบบการเมืองและเล่ียงศพัทค์  าวา่การพฒันาการเมืองแนวความคิดการ
พฒันาการเมืองท่ีใชไ้ดก้บัระบบการเมืองทุกระบบทุกยุคทุกสมยัน้ีจะพิจารณาเฉพาะดา้นการเมืองโดย
ดูท่ีสถาบนัและกระบวนการทางการเมืองและอ านาจทางการเมืองแนวความคิดอนัน้ีจะมีลกัษณะเป็น
กลางโดยไม่มีอคติทางอุดมการณ์ทางการเมืองแผนพฒันาการเมืองจะประกอบดว้ยตวัแปรสามตวัคือ 
1) ความสามารถในการท่ีท าให้ระบบการเมืองเป็นท่ียอมรับโดยสมาชิกของประชาคมการเมือง (The 
Capacity to Make the Political System Acceptable by Members of the Political Community) คือการท่ี
ระบบการเมืองนั้นสามารถใชว้ิธีโฆษณาชวนเช่ือหรือแสดงความสามารถในการแกปั้ญหาสังคมท าให้
เกิดความยอมรับหรือความชอบธรรมข้ึนโดยไม่ใช้ก าลังทั้ ง ๆ ท่ีระบบนั้นอาจเป็นระบบท่ีมีความ
เหลือมล ้ าต ่าสูงแต่ถ้าสมาชิกสังคมยอมรับสภาพดงักล่าวโดยดุษฎีเช่นยอมรับสภาพทางสังคมและ
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เศรษฐกิจท่ีต ่ากวา่สมาชิกอ่ืนและยงัให้ความสนบัสนุนระบบการเมืองนั้นอยา่งเต็มใจและถือวา่ระบบ
การเมืองนั้นมีความสามารถท่ีท าใหเ้ป็นท่ียอมรับและมีความชอบธรรมการกล่าวเช่นน้ีมิไดห้มายความ
วา่เป็นการสนบัสนุนระบบท่ีขาดความยุติธรรมทางสังคมแต่เป็นการมองจากความเป็นจริงวา่มีสังคม
จ านวนมากท่ีคนมีความแตกต่างและไม่เสมอภาคกนัแต่ยอมรับระบบการเมือง 2) การรับช่วงอ านาจ
ทางการเมืองอยา่งสันติ (Peaceful Transfer of Power) หมายถึงการเปล่ียนตวัผูน้ าตอ้งไม่เกิดจากการใช้
อ านาจอาวธุหรืออ านาจทหารหรือวิธีการอนัรุนแรงช่วงชิงอ านาจนั้นจะเป็นดว้ยการสร้างประเพณีการ
สืบต่อหรือการเลือกตั้งโดยมีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนหรือการต่อรองในพรรคว่าใครควรจะสืบต่อ
หรือผา่นการทดลองความสามารถเพื่อเป็นผูน้ าโดยไปต่อสู้กบัชีวิตคนเดียวบนเกาะท่ีมีภยนัตรายต่าง ๆ
ถา้รอดชีวิตจะไดเ้ป็นผูน้ าซ่ึงเป็นวิธีปฏิบติัของคนบางเผ่าในสมยัโบราณขอ้ส าคญัคือตอ้งไม่ใชก้  าลงั
ช่วงเชิงรัฐประหารยึดอ านาจ 3) ความต่อเน่ืองของระบบการเมือง (Continuity of the Political System) 
ตวัแปรขอ้ท่ีสามน้ีหมายความวา่ระบบการเมืองนั้นตอ้งมีความต่อเน่ืองพอสมควรโดยมีหลกัเกณฑ์ใน
การวดัความต่อเน่ืองสองประการคือระบบนั้นต่อเน่ืองกนัอยา่งนอ้ยสองชัว่อายุคนและมีวิธีการสืบช่วง
อ านาจใหเ้ห็นดว้ยสรุปไดว้า่การพฒันาทางดา้นการเมืองจะมีความเก่ียวพนัในการพฒันาทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองเพื่อสามารถสนองความต้องการของประชาชนรวมถึงการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งไม่มีการเปล่ียนแปลงนอกระบบการเมืองหากมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
บ่อยคร้ังก็ตามต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์และยงัคงไว้ซ่ึงระบบการเมืองเดิม (System 
Maintenance) และระบบการเมืองตอ้งสามารถปรับตวั (Adaptability) ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนไปและการปรับตวันั้นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเสถียรภาพทางการเมืองผลการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มจะผลกัดนั
ให้มีการเปล่ียนแปลงในดา้นความตอ้งการ (Demand) และการสนับสนุนหรือเก้ือหนุน (Support)  
ต่าง ๆ ของประชาชน 
   ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่การพฒันาเมืองร้อยเอ็ดดา้นการเมืองเป็นการเมืองในระดบัทอ้งท่ีระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบั ประเทศในพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนันกัการเมืองในทุกระดบัในพื้นท่ีเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถเหมาะสม เป็นผูมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริต เป็นผูมี้ความมุ่งมัน่และทุ่มเทในการพฒันา
เมืองร้อยเอ็ดอย่างจริงจงั ในบรรยากาศทางการเมืองในพื้นท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 
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   2.4.3  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  
     2.4.3.1 ความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจ 
       สุกญัญา ตนัธนวฒัน์และคณะ (2552, น. 343) ไดใ้ห้ความหมายเร่ืองน้ีวา่ การ
พฒันาเศรษฐกิจหมายถึงการทาให้รายได้ท่ีแทจ้ริงต่อคนเพิ่มข้ึนติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อทาให้
ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ดงันั้นการพฒันาเศรษฐกิจจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายดงัน้ี 
        1. เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อท าให้มีสินคา้และบริการมากข้ึน
หรือทาใหร้ายไดท่ี้แทจ้ริงต่อคนสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
       2. มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงการมีความสมดุลในตลาดต่าง ๆท า
ใหเ้กิดการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน 
        3. มีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจหมายถึงการมีความยุติธรรมในการ
กระจายรายไดแ้ละการก าหนดราคาทาใหป้ระชาชนมีความเป็นอยูใ่กลเ้คียงกนั 
        4. มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงการมีอิสระในการเลือกอาชีพและเลือก
วถีิการด ารงชีวติของแต่ละคนเพื่อความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชาชน 
        5. มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจหมายถึงการมีความมัน่คงในฐานะทาง
การเงินของประเทศและสถาบนัการเงินของประเทศเพื่อให้รัฐบาลสามารถจดัสรรทรัพยากรของ
ประเทศเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
       6. มีความสงบทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
        7. ประชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีสุขภาพแขง็แรง 
      2.4.3.2 แนวคิดและทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีการพฒันา
เศรษฐกิจส่วนใหญ่เนน้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดแ้ก่แนวความคิดและทฤษฎีต่อไปน้ี (สุกญัญา 
ตนัธนวฒัน์, 2552, น. 346-347) 1) แนวความคิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์
ส านกัคลาสสิคนกัเศรษฐศาสตร์ส านกัคลาสสิค ซ่ึงไดแ้ก่ อดมัสมิธและจอห์นสจ๊วตมิลล์อธิบายการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจว่าเกิดจากการลงทุนดว้ยเงินออมของผูป้ระกอบการเม่ือมีการลงทุนรายได้
ประชาชาติเพิ่มข้ึนหรือเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคนงานไดรั้บรายไดเ้พิ่มข้ึนจ านวนประชากร
จะเพิ่มข้ึนจนถึงขนาดสูงสุดซ่ึงเป็นขนาดท่ีรายได้ต่อคนพอสาหรับการยงัชีพขั้นต ่าเท่านั้ นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะหยุดและจะเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกคร้ังหน่ึงเม่ือ
ผูป้ระกอบการมีเงินออมส าหรับการลงทุนดังนั้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวคิดน้ีจึงมี
ลกัษณะแบบขั้นบนัได 2) ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสมดุลทฤษฎีการเจริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจแบบสมดุลเสนอโดย Rodan and Nurkse ให้มีการลงทุนท าการผลิตทุกสาขาเศรษฐกิจพร้อม
กนัโดยเนน้การผลิตสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมีความยืดหยุน่ต่อรายไดสู้งเม่ือมีการขยายการผลิตผูเ้ป็น
เจา้ของปัจจยัการผลิตและผูป้ระกอบการจะมีรายไดม้ากข้ึนซ่ึงจะเป็นตลาดรองรับสินคา้และบริการซ่ึง
กนัและกนัตลาดจึงกวา้งข้ึนและเกิดการขยายการผลิตในสาขาเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อไประบบเศรษฐกิจจึง
เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 3) ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่สมดุลทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไม่สมดุลเป็นทฤษฎีท่ีเสนอโดย A.O. Hirschman เน่ืองจากเขาเห็นว่า
ประเทศก าลงัพฒันามีเงินทุนจ ากดัไม่สามารถขยายการผลิตทุกสาขาเศรษฐกิจพร้อมกนัไดจึ้งควรเลือก
ลงทุนในสาธารณูปโภคหรืออุตสาหกรรมการผลิตอย่างใดอย่างหน่ึงก่อนเช่นเลือกลงทุนใน
สาธารณูปโภคก่อนก็จะเกิดแรงจูงใจให้เกิดโรงงงานอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มข้ึนแต่ถา้เลือกลงทุนตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตก่อนก็จะเกิดแรงกดดนัให้รัฐบาลเร่งลงทุนในสาธารณูปโภคตามมาใน
ท่ีสุดแลว้ก็จะเกิดจากเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 4) แนวคิดการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเน้นส่ิงจ าเป็นขั้น
พื้นฐานของมนุษยแ์นวคิดการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเนน้ส่ิงจาเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นแนวคิดของ 
Dudley Seers ท่ีเนน้การพฒันาท่ีเร่ิมจากตวัคนโดยเร่ิมจากคนในเขตท่ียากจนท่ีสุดก่อนท าให้คนเหล่าน้ี
ไดรั้บส่ิงท่ีจ  าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการยงัชีพซ่ึงไดแ้ก่ 4.1) ส่ิงของจ าเป็นในการด ารงชีวิตหรือปัจจยั 4 
ส าหรับครอบครัว 4.2) บริการพื้นฐานของชุมชนเช่นระบบไฟฟ้าระบบประปาการศึกษาสาธารณสุข
มูลฐานการส่ือสารและคมนาคมเป็นตน้ 4.3) สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยเ์ช่นสิทธิในการมีส่วนร่วม
ตดัสินใจเร่ืองเก่ียวกบัชุมชนเป็นตน้ 4.4) การมีงานท า 
   ดงันั้นจึงสรุปได้ว่าการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดด้านเศรษฐกิจเป็นการลงทุนในพื้นท่ีมีความ
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจเมืองร้อยเอ็ด ธุรกิจดา้นการบริการมีการขยายตวั การท่องเท่ียวในพื้นท่ีมี
การขยายตวัประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดเ้หมาะสมกบัรายจ่าย 
   2.4.4  การพฒันาด้านการปกครอง  
   ปัจจุบนัระบอบการเมืองท่ีวางอยู่บนพื้นฐานวิธีคิดเร่ือง “รัฐชาติ” ก าลงัถูกทา้ทายและ
สั่นคลอน เพราะไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่ได ้ในขณะเดียวกนัก็
ไม่สามารถปรับเปล่ียนได้ทนักบักระแสโลกาภิวตัน์ ในดา้นความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ ความไม่
มัน่คงของรัฐและการเมืองภายใน ท าให้รัฐไทยไม่สามารถก าหนด “ต าแหน่งแห่งท่ี” และ “ท่าที” ของ
ตนเองไดอ้ยา่งชดัเจนและเหมาะสมในเวทีระหวา่งประเทศ จึงไม่สามารถด าเนินนโยบายต่างประเทศท่ี
สร้างสรรค์และสนับสนุนความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นได้ดีเท่าท่ีควร สกว. จึงสนบัสนุนชุด
โครงการวิจัยท่ีให้ความส าคญัแก่การออกแบบสถาบันการเมืองใหม่ และเสนอทิศทางนโยบาย
ต่างประเทศใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยปรับตวัเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในประเทศ ก าหนดจุดยืน
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และต าแหน่งแห่งท่ีในเวทีโลกไดอ้ยา่งเหมาะสมตวัอยา่งการวิจยัท่ีก าลงัด าเนินการ เช่น การออกแบบ
ระบบการเลือกตั้ง มีการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของผูแ้ทนในระบอบประชาธิปไตยแบบ
ตวัแทนควรสอดคลอ้งกบัสัดส่วนของประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ มากกว่าท่ีเป็นอยู่หรือไม่ การศึกษา
บทบาทของทหารในระบอบประชาธิปไตย การศึกษาตวัแบบต ารวจประชาธิปไตยภายใตแ้นวคิดว่า
ต ารวจคือประชาชน เป็นสมาชิกในสังคมท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีรักษาความสงบในสังคม 
การศึกษาออกแบบงานต ารวจในการชุมนุมประทว้งเพื่อบรรเทาความขดัแยง้ในสังคมไทย เป็นตน้ 
(ปัทมาวดี โพชนุกูล, 2557, น. 2)  
   ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดด้านการปกครองเป็นการปกครองตามรูปแบบ
การปกครองทอ้งท่ีมีความเหมาะสม ผูน้ าทางการปกครองมีความเหมาะสมแก่ภารกิจในการพฒันา
เมืองร้อยเอ็ด กระบวนการทางปกครองเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเกิดการทบทวนภารกิจ และ
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
   2.4.5  การพฒันาด้านกฎหมาย  
    ชยัวฒัน์ วงศว์ฒันศานต ์(2562, น. 1-2) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของกฎหมายท่ีมีต่อสังคม 
ไวว้่า “ท่ีใดมีสังคม ท่ีนัน่มีกฎหมาย” (Ubi Societas Ibi Jus) เพราะเม่ือคนมาอยู่รวมเป็นสังคม 
ประโยชน์และความตอ้งการของแต่ละคนอาจขดัแยง้กนัไดซ่ึ้งกฎหมายจะเป็นมาตรการ อยา่งหน่ึงใน
การควบคุมสังคม (Social Controls) โดยเป็นกติกาเพื่อช้ีขาดความถูกตอ้งท่ี สังคมยอมรับในการใฝ่หา
ความเป็นธรรมอนัเป็นจุดสมดุล (Equilibrium) ระหวา่งประโยชน์ ของเอกชนแต่ละคนในแต่ละเร่ือง
หรือระหว่างเอกชนกบัส่วนรวม กฎหมายจะก่อตั้งข้ึนใน สังคมในรูปของกฎต่าง ๆ (Social norm) 
ตั้งแต่ธรรมเนียมปฏิบติัทั้งในทางโลก (Customs) และ ทางธรรม (morals) อนัเป็นทั้งกฎหมายท่ีไม่เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร (Unwritten law) ไปจนถึง กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร (Written Law) ซ่ึงจะเกิดมีข้ึน
เม่ือสังคมมีระบอบการปกครอง (Government) ซ่ึงทุกสังคมจะมีกฎหมายท่ีไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรใช ้ ควบคู่กนัมากบา้งนอ้ยบา้งตามแต่เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับการพฒันา
ของกฎหมายลายลักษณ์อกัษรนั้น หากจะพิเคราะห์กฎหมาย ของสังคมโบราณแล้วจะพบว่าใน
ระยะแรก ๆ จะมีกฎหมายควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์น้อยและเก่ียวข้องกับกฎหมายแพ่งและ
กฎหมายอาญาสามญัเป็นส่วนใหญ่ แต่ต่อมาเม่ือสังคมพฒันาไป ซับซ้อนยิ่งข้ึนกฎหมายก็มีมากข้ึน
เป็นเงาตามตวัและขยายสาขามากข้ึนไปตามล าดบั เช่น กฎหมายพาณิชย ์กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายปกครอง กฎหมายแรงงาน กฎหมายจ ากดัการผูกขาด กฎหมายคุม้ครอง
สิทธิส่วนบุคคล กฎหมายควบคุมการก่อสร้างและผงั เมือง กฎหมายประกนัสังคม กฎหมายควบคุม
และส่งเสริมการเกษตร กฎหมายควบคุมและ จดัการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติกฎหมายรักษา
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ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค กฎหมายควบคุมกิจการโทรคมนาคม กฎหมายอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ และยงัจะมีขอบเขตใหม่ ๆ ตามมาอีกมาก เช่น กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะรู้กฎหมาย
ควบคุมการใช้ขอ้มูลส่วนบุคคล ในคอมพิวเตอร์กฎหมายเก่ียวกบัสิทธิท่ีจะตาย ฯลฯ การท่ีกฎหมาย
ขยายตวัตามภาระของรัฐและความซบัซ้อนของสังคมเช่นน้ีในประเทศระบบประมวลกฎหมาย (Code 
Law) เน่ืองจากมีการปรับตวัคร้ังใหญ่ในศตวรรษท่ี 18 และ 19 โดยจดัท าประมวลกฎหมายท่ีส าคญั 
ต่าง ๆ ข้ึนใชปั้ญหาต่าง ๆ จึงบรรเทาอยูร่ะยะหน่ึงส่วนประเทศในระบบ Common Law นั้น เหตุการณ์
ปรากฏชดัวา่ไม่อาจพึ่งการ พฒันากฎหมายโดยอาศยัศาลตีความเป็นรายคดี (Case By Case) ไดอี้ก
ต่อไปจนปรากฏวา่ประเทศในระบบคอมมอนลอวมี์กฎหมายลายลกัษณ์อกัษรเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก 
และยากท่ีจะถือ ว่าเป็นระบบกฎหมายท่ีพฒันาข้ึนโดยศาลโดยไม่มีกฎหมายลายลกัษณ์อกัษรไดอี้ก 
(David, 1984, pp. 98-101) และอาจกล่าวไดว้า่ค าวา่ระบบคอมมอนลอวค์งเหลือแต่เพียงลกัษณะในทาง
นิติวิธี (Juristic Method) ของการใชก้ฎหมายในศาลเท่านั้น ท่ีศาลในระบบคอมมอนลอวจ์ะยึดถือแนว
บรรทดัฐานเป็นหลกัในการ ตดัสินคดีต่อมา (Stare Decisis) อยา่งหนกัแน่นและเป็นทางการมากกว่า 
(Degree) ศาลในระบบ ประมวลกฎหมาย (Chloros, 1956, pp. 66 - 78 )  
      ในการพฒันากฎหมายจะส่งผลต่อบทบาททางสังคม 2 ประการ คือ 1) ชกัน าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม (Cause) และ 2) เป็นผล (Effect) ท่ีตอ้งบญัญติัข้ึนในสอดคลอ้งหรือมิให้
ขดัขวางกบัการเปล่ียนแปลงท่ี เกิดข้ึนแลว้ในสังคม ในช่วง ค.ศ. 1960-1970 ไดมี้วรรณกรรมเก่ียวกบั 
“กฎหมายและการ พฒันา” (Law and Development) เกิดข้ึนมากมายโดยมีแรงดลใจในการจะเขา้ไป
ช่วยประเทศท่ีก าลงัพฒันาซ่ึงพบวา่กฎหมายอนัเป็นสถาบนัท่ีส าคญัของสังคมในประเทศนั้น ๆ อยูใ่น
สภาพท่ี ไม่กา้วหนา้และประสงคจ์ะน าระบบกฎหมายของประเทศท่ีพฒันาแลว้ไปใชใ้นประเทศก าลงั
พฒันาแต่พบวา่ไม่เกิดความส าเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงความจริงแนวคิดท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวน าจะเป็นเพียงการ
ตระหนกัในความจริงของนกักฎหมายบางคนท่ีเพิ่งเร่ิมจะเขา้ใจวา่กฎหมายมีความสัมพนัธ์กบัสังคม
อย่างใกลชิ้ด โดยกฎหมายมิใช่เป็นเน้ือหาของศาสตร์ท่ีแยกเป็นเอกเทศออกไปจากศาสตร์ทางสังคม 
การพูดถึง “กฎหมายกบัการพฒันา” จึงเป็นคล่ืนทางวิชาการท่ีรุนแรงชัว่ขณะท่ีอยากจะ ไดผ้ลสรุปท่ี
ง่ายภายในเวลาอนัสั้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการไปช่วยพฒันาหรือมีอิทธิพลใน ประเทศโลกท่ีสาม บาง
ประเทศท่ีไดจ้ดัการศึกษาเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในการเขา้ใจถึงปัญหา หลกัในการพฒันาสังคมต่าง ๆ 
และกลไกขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ีมีไวเ้พื่อการช่วยเหลือประเทศท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงเป็น
การดีท่ีพยายามจดัท าให้เป็นจริงเป็นจงัข้ึน แต่ถา้เป็นนกั กฎหมายท่ีเขา้ใจถึง “กฎหมาย” โดยลึกซ้ึง
แลว้จะทราบวา่สังคมแต่ละสังคมไม่เหมือนกนัทุก องคป์ระกอบ และมีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอทั้ง
โดยปัจจยัภายในของสังคมและอิทธิพลจากปัจจยัภายนอกสังคมดว้ย ดงันั้น “การพฒันากฎหมายให้
สอดคล้องกบัสังคมหรือการพฒันา กฎหมายเพื่อชักน าการพฒันาสังคม จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องพฒันา
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เร่ือยไปตลอดเวลาโดยมากบา้ง นอ้ยบา้งตามความจ าเป็นแห่งสภาพของสังคม” ซ่ึงการพฒันากฎหมาย
ของแต่ละสังคมนั้น จ าเป็นตอ้งอาศยัศาสตร์ต่าง ๆ เขา้ช่วยในการวิเคราะห์หาขอ้ยุติเช่น เศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา แม้กระทัง่วิทยาศาสตร์สถิติและคณิตศาสตร์ก็เร่ิมมีผูน้ าเอามาใช้ในการ
วเิคราะห์ กฎหมาย เพราะตามความจริงแลว้กฎหมายมีฐานเป็นศาสตร์ต่าง ๆ เหล่านั้น (Jones, 1966) ซ่ึง
ทศันะต่อกฎหมายเช่นน้ีความจริงนกักฎหมายทัว่ไปในต่างประเทศเขา้ใจกนัเช่นน้ีอยูแ่ลว้จนเป็นเร่ือง
ปกติท่ี ไม่มีผูใ้ดพูดซ ้ ากนัอีก แต่ในประเทศไทยหากเป็นบุคคลท่ีไม่อยู่ในวงการจดัท ากฎหมายก็คง
มิไดต้ระหนกัในความจริงน้ีมากนกั โดยเฉพาะการสอนวชิานิติปรัชญาของไทยมกัเนน้ในทาง กวา้งให้
รู้ ให้มากท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของนิติปรัชญา ช่ือนักปราชญ์และศพัท์เฉพาะของแต่ละแนวคิด
มากกว่าท่ีจะวิเคราะห์แนวคิดหรือทฤษฎีใดท่ีสมควรยึดถือว่าถูกตอ้งในการพฒันากฎหมายนั้น เม่ือ
เป็นท่ีเขา้ใจแน่ชดัแลว้ว่ากฎหมายเก่ียวขอ้งอยูก่บัศาสตร์ดา้นต่าง ๆ ทั้งหมดการพฒันากฎหมายจึงจะ
อาศยัแต่นกักฎหมายไม่ไดแ้ละตอ้งมีนกัวิชาการฝ่ายอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย (Whalan, 1982, pp. 658-660)  
      ดงันั้นจึงสรุปได้ว่าการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดด้านกฎหมายคือประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดสามารถปฏิบติัตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ดไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดมีความ
สอดคลอ้งกนัทุกฉบบัเกิดกระบวนการท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขให้บทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   2.4.6  การพฒันาด้านเทคโนโลย ี 
   การพฒันาเทคโนโลยเีพื่ออ านวยความสะดวกสบาย ในเชิงกายภาพเพื่อสร้างคุณค่าในระดบั
บุคคลเป็นหลกั แมว้่ามีผูป้ระกอบการเร่ิมขยายการพฒันาเทคโนโลยีไปเพื่อสร้างเครือข่าย เช่น การ
สร้างสังคมออนไลน์ในกลุ่มผูอ้าศยั การเช่ือมโยงกบัเครือข่ายโรงพยาบาล แต่ยงัเป็นไปเพื่อประโยชน์
หรือคุณค่าส่วนตนในระดบับุคคลเท่านั้น และใชก้บัโครงการท่ีเพิ่งพฒันาใหม่ในระยะ 2-3 ปีท่ีผา่นมา 
ผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ และทุกภาคส่วนควรพิจารณา คือการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อพฒันาชุมชนและ
สังคมให้น่าอยู่อย่างย ัง่ยืนได้อย่างไรทั้งชุมชนท่ีมีอยู่และชุมชน จากแนวคิดท่ีตอ้งพิจารณาเติมเต็ม
ให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์นั้ นจะต้องได้ทั้ งมุมมองเชิงความสะดวกสบาย 
(Convenience) และการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ (Relationship) ส าหรับผูป้ระกอบการทุกราย 
ท่านสามารถเร่ิมตน้จากส่ิงท่ีมีจึงจะเป็นการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ไม่เฉพาะของตนแต่เพื่อ
ชุมชนด้วยเน่ืองจาก เทคโนโลยีไม่ไดห้มายความถึงแอพพลิเคชั่นระบบอตัโนมติั การติดต่อกบันิติ
บุคคลนั้นมีหวัใจส าคญัคือการไดพ้บปะพูดคุยส่ือสารและสอบถามความเป็นอยูข่องเจา้ของร่วมและผู ้
อยู่อาศยั พร้อมตรวจสอบความปลอดภยัอนัอาจเกิดจากบุคคลแปลกหน้า และยงัเป็นการสร้างความ
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ผูกพนัในชุมชนดว้ย เทคโนโลยีท่ีควรเสริมข้ึนนอกจากการช าระเงินอตัโนมติัแล้วคือ การแจง้เตือน
ล่วงหนา้ การระบุและจดัเวลาของเจา้หนา้ท่ีให้เหมาะสม และระบบติดตามและแจง้ความคืบหนา้เร่ือง
ท่ีเจา้ของร่วมได้ขอความช่วยเหลือไว ้ระบบและศูนยรั์บแจง้เหตุความปลอดภยั 24 ชัว่โมงท่ีใช้ได้
ครอบคลุมทุกโครงการทั้งใหม่และเก่า ระบบการดูแลผูสู้งอายุและผูท่ี้ตอ้งดูแลเป็นพิเศษ จึงจะสะทอ้น
ถึงความ “ใส่ใจ” ในเจา้ของร่วมและผูอ้ยูอ่าศยั (Human Centric) และช่วยให้ชุมชนเกิดความเช่ือมัน่ 
วางใจและไวใ้จ ในสินค้าและบริการของผูป้ระกอบการ อันจะน าไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างแท้จริง 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2562, น. 1) 
     2.4.6.1 ความหมายของเทคโนโลยี พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
(2546 , น.534) ไดใ้หนิ้ยามไว ้ดงัน้ีเทคโนโลย ีหมายถึง วิทยาการท่ีน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในทางปฏิบติัและอุตสาหกรรม 
       Turban, et al. (2006, p. 21) ได้ให้นิยามไวว้่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) หมายถึง ชุดของระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีนามาใชภ้ายในองคก์าร หรืออีกนยั
หน่ึงคือเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศท่ีประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานขอ้มูล 
เครือข่ายและโทรคมนาคม รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ โดยถูกน ามาใชเ้พื่อวตัถุประสงคด์า้น
การแลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ และจากความหมายขา้งตน้สามารถก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 1) Hardware คือ ชุดของอุปกรณ์ เช่น 
จอมอนิเตอร์ (Monitor) หน่วยประมวลผล (Processor) แผงแป้นอกัขระ (Keyboard) และเคร่ืองพิมพ ์
(Printer) ท่ีถูกน ามาใชร่้วมกนัเพื่อการรับเขา้ขอ้มูลและสารสนเทศ การประมวลผล และการส่งผลลพัธ์
ออกทางจอมอนิเตอร์หรือเคร่ืองพิมพ ์ 2) Software คือ ชุดค าสั่งสาหรับการประมวลผลของฮาร์ดแวร์  
3) ฐานขอ้มูล (Database) คือ ชุดของแฟ้มขอ้มูล และตารางความสัมพนัธ์ท่ีใช้จดัเก็บขอ้มูลซ่ึงมี
ความหมายเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนั 4) เครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunication) 
คือ ชุดของอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบท่ีมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกนัโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงอาจมีการส่ือสารขอ้มูลทางไกลและในบางคร้ังอาจใชร้ะบบไร้สาย (Wireless System)  
5) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Devices) คือ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าบนเครือข่ายทั้งในรูปแบบใช้
สายและไร้สาย ท่ีถูกน ามาใชร่้วมส่วนประกอบขา้งตน้เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลของระบบสารสนเทศท่ีใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผล 
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     2.4.6.2 คุณลกัษณะของสารสนเทศ  
       Shelly, et al. (2002) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีมีคุณภาพควร
จะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) ถูกตอ้งแม่นย  า (Accurate) สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งจะตอ้งปราศจาก
ขอ้ผิดพลาด (Error) ใด ๆ อยา่งไรก็ตามถา้ขอ้มูลท่ีป้อนเขา้สู่กระบวนการประมวลผลไม่ถูกตอ้งก็อาจ
ก่อให้เกิดสารสนเทศท่ีไม่ถูกตอ้งได ้ 2) สมบูรณ์ครบถว้น (Complete) สารสนเทศท่ีมีความสมบูรณ์
จะตอ้งประกอบดว้ยขอ้เท็จจริง (Fact) ท่ีส าคญัอยา่งครบถว้น 3) เขา้ใจง่าย (Simple) สารสนเทศท่ีมี
คุณภาพจะตอ้งเขา้ใจง่าย ไม่ซ ้ าซ้อนต่อความเขา้ใจ กล่าวคือตอ้งไม่แสดงรายละเอียดท่ีลึกมากเกินไป 
เพราะจะทาให้ผูท่ี้ใช้ในการตดัสินใจสับสนและไม่สามารถตดัสินได้ว่าขอ้มูลหรือสารสนเทศใดมี
ความจ าเป็นจริง ๆ 4) ทนัต่อเวลา (Timely) สารสนเทศท่ีดีนอกจากจะมีความถูกตอ้งแลว้ขอ้มูลตอ้ง
ทนัสมยัและรวดเร็ว ทนัต่อเวลาและความตอ้งการของผูใ้ช้ในการตดัสินใจ 5) เช่ือถือได ้ (Reliable) 
สารสนเทศท่ีเช่ือถือไดข้ึ้นอยูก่บัความน่าเช่ือถือของวิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีนาเขา้สู่ระบบ 6) คุม้ราคา 
(Economical) สารสนเทศท่ีผลิตควรจะตอ้งมีความประหยดั เหมาะสมคุม้ค่ากบัราคา ผูบ้ริหารมกัจะ
พิจารณาถึงคุณค่าของสารสนเทศกบัราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อการไดม้าซ่ึงสารสนเทศนั้น ๆ 7) ตรวจสอบ
ได ้ (Verifiable) สารสนเทศจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งได้ กล่าวคือผูใ้ช้สามารถตรวจสอบขอ้มูล
เพื่อความมัน่ใจว่ามีความถูกตอ้งต่อการน าไปตดัสินใจได้ ซ่ึงอาจมีการตรวจสอบข้อมูลโดยการ
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลลกัษณะเดียวกนัจากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ แหล่ง 8) ยืดหยุน่ (Flexible) สารสนเทศ
ท่ีมีคุณภาพนั้นควรจะสามารถน าไปใชไ้ดใ้นวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัหลาย ๆ ดา้น 9) สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ (Relevant) สารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคแ์ละสนอง
ต่อความตอ้งการของผูใ้ชเ้พื่อการตดัสินใจ 10) สะดวกในการเขา้ถึง (Accessible) สารสนเทศจะตอ้ง
ง่ายและสะดวกต่อการเขา้ถึงขอ้มูลตามระดบัสิทธิของผูใ้ช้ เพื่อจะไดข้อ้มูลหรือสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง
ตามรูปแบบและทนัต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้ 11) ปลอดภยั (Secure) สารสนเทศจะตอ้งถูกออกแบบ
และจดัการใหมี้ความปลอดภยัจากผูท่ี้ไม่มีสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือสารสนเทศนั้น 
     ดงันั้นจึงสรุปได้ว่าการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือในพื้นท่ี
เกิดการเตรียมการรองรับเทคโนโลยีในประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ประชาชนสามารถรับรู้และ
รับทราบการน าเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้ในพื้นท่ี สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการน า
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้ในพื้นท่ี เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้ในพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมือง
ร้อยเอด็มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารด าเนินการคุม้ค่ากบังบประมาณของ
ทางราชการในการจดัหาและไม่กระทบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 



56 

  

2.5  ข้อมูลพื้นฐานของจังหวดัร้อยเอด็ 
 
  จังหวดัร้อยเอ็ดมีการขุดพบแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัวซ่ึงสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณ
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีคน้พบมีอายปุระมาณ 1,800-2,500 ปีมาแลว้และมกัมีถ่ินฐานอยูบ่ริเวณลุ่มน ้ า
กบัใกลแ้หล่งเกลือสินเธาวอิ์ทธิพลของพุทธศาสนาภายใตว้ฒันธรรมทวารวดีไดเ้ขา้มาเม่ือปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 12-15  มีหลกัฐานสมยัทวารวดีท่ีส าคญั เช่นคูเมืองร้อยเอ็ดเจดียเ์มืองหงส์ในเขตอ าเภอจตุร
พกัตรพิมานกลุ่มใบเสมาบริเวณหนองศิลาเลขในเขตอ าเภอพนมไพรและพระพิมพดิ์นเผาปางนาคปรก
ท่ีเมืองไพรในเขตอ าเภอเสลภูมิ โดยวฒันธรรมจากอาณาจกัรขอมไดแ้พร่เขา้มาในพุทธศตวรรษท่ี 16 
ปรากฏหลกัฐานอยู่มาก เช่น สถาปัตยกรรมในรูปแบบของปราสาทหิน เช่น กู่กาสิงห์ในเขตอ าเภอ
เกษตรวิสัยปรางคก์ู่ในเขตอ าเภอธวชับุรีกู่พระโกนาในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิและประติมากรรมท่ีเป็น
รูปเคารพทางศาสนาท่ีเป็นเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัท่ีท าจากหินทรายและโลหะเป็นจ านวนมาก  
นอกจากนั้นยงัมีขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัร้อยเอด็ ดงัต่อไปน้ี 
  2.5.1  ทีต่ั้ง 
  จงัหวดัร้อยเอ็ดตั้งอยูต่อนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่างเส้น
รุ้งท่ี 15 องศา 24 ลิปดา ถึง 16 องศา 19 ลิปดา และเส้นแวงท่ี 103 องศา 17 ลิปดาถึง 104 องศา 22 ลิปดา
ทิศเหนือติดจงัหวดักาฬสินธ์ุและมุกดาหารทิศใตติ้ดจงัหวดัสุรินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวนัออกติด
จงัหวดัยโสธร ทิศตะวนัตกติดจงัหวดัมหาสารคามอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 512 
กิโลเมตร มีพื้นท่ี 8,299.46 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,187,156 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของภาค 
จดัเป็นล าดบัท่ี 10 ของภาค และล าดบัท่ี 23 ของประเทศ  
  2.5.2  ภูมิประเทศ 
  ลกัษณะภูมิประเทศ : ภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบสูง มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปาน
กลาง 130 – 160 เมตร ซ่ึงสภาพพื้นท่ีและลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัร้อยเอ็ดสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี     
1) พื้นท่ีทางตอนเหนือของจงัหวดั ในพื้นท่ีอ าเภอหนองพอก อ าเภอโพธ์ิชยัอ าเภอโพนทอง และอ าเภอ
เมยวดี มีลกัษณะเป็นภูเขาเต้ีย ๆ และพื้นท่ีป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าของล าน ้ ายงัสภาพพื้นท่ีลาดเท
จากทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกเขา้หาล าน ้ ายงั 2) พื้นท่ีตอนกลาง ในเขตทอ้งท่ี อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอ
อาจสามารถ อ าเภอเมืองสรวง อ าเภอธวชับุรี อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด อ าเภอศรี
สมเด็จ อ าเภอจงัหารอ าเภอเชียงขวญั และอ าเภอทุ่งเขาหลวงเป็นพื้นท่ีราบสูง สภาพภูมิประเทศเป็น
พื้นท่ีลูกคล่ืนลอนต้ืนมีแม่น ้ าชีไหลผ่าน สภาพพื้นท่ีลาดเท จากทิศตะวนัตกไปทางทิศเหนือและ
ตะวนัออกเขา้หาแม่น ้ าชี 3) พื้นท่ีทางตอนล่างในเขตทอ้งท่ี อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัยอ าเภอ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
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ปทุมรัตต์ อ าเภอพนมไพร อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮีเป็นท่ีราบต ่ารูปกระทะท่ีเรียกวา่ “ทุ่ง
กุลาร้องไห้” เป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิขนาดใหญ่สภาพพื้นท่ีลาดเทจากทางทิศตะวนัตกไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตเ้ขา้หาแม่น ้ ามูล มีล าน ้ าเสียวไหลผ่านและมีแม่น ้ ามูลเป็นเส้นเขตแดนกบัจงัหวดั
สุรินทร์  
  2.5.3 การปกครอง 
  การแบ่งการปกครองของจงัหวดัร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น 20 อ าเภอ 193 ต าบล
(รวมต าบลในเมือง) 2,446 หมู่บา้น โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3 รูปแบบ รวม 203 แห่ง ไดแ้ก่
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล 73 แห่ง (เทศบาลเมือง 1 แห่งเทศบาลต าบล 72 แห่ง) และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 129 แห่ง มีประชากรทั้งหมดจ านวน 1,307,963 คน แบ่งเป็นผูช้าย 651,455 
คน ผูห้ญิง 656,408 คน 
  2.5.4  อาชีพและรายได้ 
  รายไดข้องประชากรโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจงัหวดัร้อยเอ็ดข้ึนอยูก่บัภาคการคา้ส่งและ
การคา้ปลีกภาคการเกษตรกรรม และภาคการศึกษาเป็นส าคญัตามล าดบัโดยมีผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
จงัหวดั (GPP) ปี 2557 จ านวน 66,693 ลา้นบาท มีรายไดป้ระชากรตามผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อ
คน ปี 2557 จ านวน 61,933 บาท/คน 
  ครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาท/คน/ปี) จากการจดัเก็บขอ้มูลจปฐ.ปี 
2559 จงัหวดัร้อยเอ็ดมีจ านวนครัวเรือนท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่เกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาทต่อคนต่อปี) จ  านวน 
780 ครัวเรือน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี จ านวน 72,773 บาท/คน/ปี  
  ผลิตผลทางการเกษตรประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัร้อยเอ็ดประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ
การท านาขา้ว โดยในปีการเพาะปลูก 2558/2559 มีพื้นท่ีปลูกขา้วเหนียวและขา้วเจา้ รวม 3,500,736 ไร่
โดยมีพื้นท่ีปลูกข้าวเป็นอนัดบัหน่ึงของกลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางแยกเป็น ข้าวเจ้า 
2,849,907 ไร่ ขา้วเหนียว 650,829 ไร่)และมีพื้นท่ีปลูกขา้วหอมมะลิ (ขา้วหอมมะลิ 105 และ กข15) ท่ี
ส าคญัของจงัหวดัในเขตพื้นท่ีอ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอสุวรรณภูมิอ าเภอโพนทราย อ าเภอปทุมรัตต ์
และอ าเภอหนองฮีและมีพื้นท่ีในการปลูกขา้วเหนียว (กข.6) ท่ีส าคญัของจงัหวดัจะปลูกในพื้นท่ีโซน
เหนือของจงัหวดั ไดแ้ก่ อ าเภอโพนทองอ าเภอโพธ์ิชยั อ าเภอหนองพอก และอ าเภอเสลภูมิ (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2562) 
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2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
    ชุลีรัตน์ เจริญพร (2560, น. 2-3) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง“เมืองน่าอยู่”: แนวคิดเพื่อการพฒันา
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลกัหก ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี เมืองน่า
อยู ่เป็นแนวคิดเพื่อการพฒันาพื้นท่ีชุมชนต าบลหลกัหก เป็นการศึกษา และพฒันา กระบวนการจดัการ
ปัญหาบนพื้นฐานปรัชญา แนวคิด และหลกัการของ “เมืองน่าอยู”่ เพื่อคน้หาแนว ทางการพฒันาใน
พื้นท่ีศึกษา คือ พื้นท่ีชุมชนในต าบลหลกัหก การศึกษาประกอบดว้ย 3 กระบวนการ คือ 1) วิเคราะห์
ปัญหาความตอ้งการของชุมชน 2) การพฒันากระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแก ้การจดัการดูแล
รักษาสภาพล าคลองในศกัยภาพของชุมชน 3) พฒันากิจกรรมน าร่องด้านการจดัการน ้ าเสียโดย
ศกัยภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และของทุก
ภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ เอกชน องค์กรวิชาชีพในพื้นท่ียงัอยู่ในระหว่างการเร่ิมต้น ยงัต้องการความ
สนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการผลกัดนัให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพยงัตอ้งเป็นประเด็นร่วม 
การผลกัดนัของพื้นท่ีเพื่อเพิ่มความสามารถของประชาชนในการใชชี้วิตอยา่งมีสุขภาพท่ีดี 
   กรวรรณ รุ่งสว่าง และสุพกัตรา สุทธสุภา (2560, น. 23) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแนวคิดและ
องค์ประกอบของชุมชนเมืองสร้างสรรค์ตามลกัษณะทอ้งถ่ินในประเทศไทย ชุมชนเมืองสร้างสรรค์
เป็นชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีน าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี ชาวชุมชนมีอาชีพและทกัษะท่ีคลา้ยกนัและ
บา้นสามารถเป็นพื้นท่ีแสดงงานศิลปะและอตัลักษณ์ของทอ้งถ่ินได้เป็นอย่างดี จึงสามารถเป็น
จุดเร่ิมตน้ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซ่ึงเป็นการผลิตสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์
แสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของสถานท่ีนั้น โดยจะเป็นท่ีสนใจของกลุ่มท่ีเรียกวา่มวลชนสร้างสรรค ์
ซ่ึงตอ้งการท่ีจะอยูอ่าศยัภายในเมืองท่ีมีสภาพแวดลอ้มดีและมีส่ิงอ านวยความสะดวกเอ้ือให้เกิดการคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของชุมชนเมืองสร้างสรรค์ตาม
ลักษณะท้องถ่ินในประเทศไทย เพื่อน าไปสู่การพฒันาชุมชนเมืองสร้างสรรค์ วิธีการศึกษา
ประกอบดว้ยการคน้ควา้เอกสาร นวตักรรมการพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน และข่าวสารการพฒันาเมือง
สร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั โดยการรวบรวมเอกสารจากท้องถ่ิน การสอบถามและสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเมืองสร้างสรรค์ น าขอ้มูลเก่ียวกบัแนวคิดชุมชนเมืองสร้างสรรคต่์าง ๆ มาเปรียบเทียบ
ดชันีช้ีวดัความเป็นชุมชนเมืองสร้างสรรค์ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม
สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ประชาชนผูอ้ยู่อาศยั และวิพากษ์ชุดขอ้มูลท่ีไดก้บักรอบแนวคิดของ 
Aaron Borchardt, Charles Landry, Richard Florida, UNESCO and UNCTAD ผลการวิจยัพบว่า 
แนวคิดและองคป์ระกอบของชุมชนเมืองสร้างสรรค์ คือ สภาพแวดลอ้มของชุมชนเมืองท่ีน่าอยู ่ ส่ิง
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อ านวยความสะดวกต่อการคิดสร้างสรรค์ พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีทางวฒันธรรม ชุมชนเมือง
สร้างสรรคมี์การเปิดกวา้งทางความคิดและเสรีภาพในการอยูอ่าศยั ไม่มีการจ ากดัเพศ อายุ หรือชนชาติ 
ซ่ึงประโยชน์จากการวิจยัคือแนวคิดและรายละเอียดขององค์ประกอบชุมชนเมืองสร้างสรรค์ใน
ประเทศไทย 
   จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ ์และ ธราธร พชรฐิติกุล (2560, น. 120) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแนวคิดการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนกบัการพฒันา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย บทความน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเช่ือมโยงของแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 
การพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยไดท้ าการเปรียบเทียบ 
แนวคิดและตัวช้ีวดัในการด าเนินงานของแนวคิดทั้ งส่ี รวมถึงหาแนวทางในการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดทั้งส่ีมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกนั แต่การ
เช่ือมโยงของแนวคิดแต่ละแนวคิดมีไม่ครบถว้น กล่าวคือ แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นจะเนน้ในดา้น 
คน โลก ความเจริญ ความสงบ และหุ้นส่วนความร่วมมือ แต่แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืนนั้น 
เน้นในดา้นของคน และ โลกเท่านั้นในส่วนของแนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการ
พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแนวคิดท่ีเน้นในด้านของการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม 
ชุมชน และสังคม ซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแลว้พบว่าไดมี้การให้ความสนใจ
อยา่งครบถว้นทั้งห้าดา้น ในการศึกษาตวัช้ีวดัความสามารถของการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
พบวา่การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไม่ไดพ้ิจารณาถึงขอบเขตและขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน 
กล่าวคือ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงการท่ีจะท าให้แนวคิดการพฒันาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศประสบความส าเร็จ การด าเนินงานนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบั
และนโยบายของภาครัฐ 
   พนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม (2559, น. 2-3) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแนวคิดการพฒันาเมือง
ตน้แบบ บทความน้ีเป็นการน าเสนอแนวคิดการพฒันาเมืองตน้แบบ ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการวิจยั 
“คู่มือแนวทางสู่การออกแบบเมือง” ซ่ึงถูกจดัท าข้ึนเพื่อจดัประเภทเมืองตามบทบาท องค์ประกอบ 
และลกัษณะ ของเมือง ผา่นกระบวนการศึกษาและคดัเลือกหลกัทฤษฎีการพฒันาเมืองท่ีเหมาะสมและ
ประสบความส าเร็จ ของต่างประเทศ อนัประกอบดว้ยการศึกษาขอ้มูล เกณฑ์องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดัดา้น
ต่างๆ ปัจจยัหลักและปัจจยัเสริมท่ีสามารถประยุกต์ใช้กบัการวางผงัเมืองในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตาม
ลกัษณะของเมืองประเภทนั้น ๆ และยงัคงสอดคลอ้งกบัองค์ประกอบ และบริบทของสังคมไทย เพื่อ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ไดจ้ริงในอนาคต โดยมีขั้นตอนการวิจยัท่ีผ่านการวิเคราะห์ในการด าเนินการ
ศึกษา เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้สามารถน ามาสู่การน าเสนอ
แนวทางการพฒันาเมืองท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัตาม ศกัยภาพและบทบาทของเมือง 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
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เมืองท่องเท่ียวดา้นนนัทนาการและบนัเทิง เมืองอุตสาหกรรม เมืองศูนยร์าชการ เมืองการศึกษา และ
เมืองศูนยก์ลางคมนาคมขนส่งทางน ้ าและโลจิสติกส์ โดยการพฒันาเมืองทั้ง 5 ประเภทน้ีจะเป็นกลไก
ท่ีจะขบัเคล่ือนและรองรับการพฒันาของประเทศไทยในอนาคตอย่างเหมาะสม และย ัง่ยืน เน่ืองจาก
การวางและการออกแบบทางผงัเมืองตอ้งมีหลกัเกณฑ์ แนวคิดท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัศกัยภาพและ
บทบาทของเมืองหรือพื้นท่ีนั้น ๆ และช่วยแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม 
   สุพรรษา เศษแสงศรี สุรศกัด์ิ ชะมารัมย ์(2559, น. 197-208 ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์การท่ี มี ขีดสมรรถนะสูงของส านักงานจัดหางานจังหวัดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการพฒันาองค์การสู่การเป็น
องคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานจดัหางานจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านักงานจดัหางาน
จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ 3) เพื่อศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาองค์การสู่
การเป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานจดัหางานจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี
กลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรของส านกังานจดัหางานจงัหวดัในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ จ านวน 223 คน 
ค านวณกลุ่มตวัอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ การแจกแจงค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบ One sample และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ส่วนการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัการพฒันาองคก์ารสู่การ
เป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานจดัหางานจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมากกวา่
ร้อยละ 70 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 2) ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร ปัจจยัดา้นความคิดเห็น
เก่ียวกับตนเอง ปัจจยัด้านการบริหารยุทธศาสตร์ และปัจจยัด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการพฒันา
องค์การสู่การเป็นองค์การท่ี มี ขีดสมรรถนะสูงของส านักงานจัดหางานจังหวัดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสามารถท านายความแปรปรวนของการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมี
ขีดสมรรถนะสูงของส านักงานจดัหางานจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดร้้อยละ 81.50 (R2= 
.815) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 3) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์าร
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของ ส านกังานจดัหางานจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ควร
สร้างวฒันธรรมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ท างานอย่างต่อเน่ือง เพื่อยกระดับ
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน ควรมีการจดัอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยูอ่ยา่ง
ต่อเน่ือง และควรพฒันา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน 
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   อดิศกัด์ิ สมแสน (2558, น. 28) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นท่ีปกครองพิเศษ (เมืองพทัยา) การวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิจยั
แบบผสม (Mixed Methodology) เพื่อสร้างรูปแบบและพฒันาตวับ่งช้ีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนืตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นท่ีปกครองพิเศษ (เมืองพทัยา) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ จ านวน 21 คน เชิงปริมาณ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช ้ คือ 
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยสรุปประเด็นส าคญั และการท าประชาพิจารณ์ และวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน และโปรแกรมวิเคราะห์สถิติขั้นสูง เพื่อ
วเิคราะห์ตวับ่งช้ี และโมเดลการวดั สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 1) รูปแบบการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นท่ีปกครองพิเศษ (เมืองพทัยา) ประกอบดว้ย  
1) การพฒันาบุคลากร 2) การประชุมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 3) การจดัเตรียมขอ้มูล 
คู่มือการบริการข่าวสาร การท่องเท่ียว 4) การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบั
ทอ้งถ่ิน 5) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม 6) ประสานการ
พฒันาการท่องเท่ียว 7) อนุรักษโ์ดยการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี 8) ลดการบริโภคและใชท้รัพยากรท่ี
เกินความจ าเป็นกบัก าจดัของเสีย 9) น าการท่องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถ่ิน และ 10) 
ประเมินผล ตรวจสอบและวิจยั 2) ตวับ่งช้ีการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นท่ีปกครองพิเศษ (เมืองพทัยา) ทุกตวัเป็นตวับ่งช้ีท่ีเป็นไปตามหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 3) ผลการทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลการวดัรูปแบบการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นท่ีปกครองพิเศษ (เมืองพทัยา) 
พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษมี์ค่า χ2 df = .92, df = 27, p = .58, GFI = .99, AGFI = 
.97, Standardized RMR = .00,RMSEA = .01 
    นนัทวนั วงศ์ขจรกิตติ (2558, น. 356) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองนโยบายการให้บริการจงัหวดั
อจัฉริยะของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่บทความน้ีเป็นการกล่าวถึงการให้บริการจงัหวดัอจัฉริยะ
ในประเทศไทย ซ่ึงกล่าวถึงความเป็นมา จุดเร่ิมตน้ของแนวคิดท่ีน ามาประยุกต์เพื่อก าหนดนโยบาย 
รวมไปถึงผลของการน านโยบายจงัหวดัอจัฉริยะไปปฏิบติั ซ่ึงพบว่าจุดเร่ิมตน้ของโครงการจงัหวดั
อจัฉริยะ หรือจงัหวดัอจัฉริยะตน้แบบท่ีจงัหวดันครนายกเป็นโครงการท่ีด าเนินการโดยการน าเอา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) รวมทั้งระบบการบริหารจดัการท่ี มุ่งเนน้คุณภาพ โดยการ
น าเทคโนโลยี ICT มาปรับใชท้ัว่ทั้งจงัหวดั ซ่ึงมีแบบอยา่งจากแนวคิดเมืองอจัฉริยะจากต่างประเทศ
เป็นแม่แบบ และเม่ือน ามาใช้แลว้พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในดา้นมีนโยบายไม่ชดัเจน ไม่มีความ
พร้อม ขาดความเขา้ใจ งบประมาณไม่เพียงพอ โครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อม แนวทางปฏิบติัไม่เป็น
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รูปธรรม อน่ึงเม่ือโครงการส้ินสุดลงไดมี้การกลายร่างของนโยบายไปเป็น Smart City จงัหวดัภูเก็ต 
Smart City เชียงใหม่และ Smart City บางแสน 
   เสน่ห์ จุย้โต (2558, น. 58-59) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่องคก์ารสมรรถนะสูง การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั
การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดา้นการ
บริหารองค์การสมยัใหม่ และดา้นการบริหารทุนมนุษย  ์ 2) เพื่อถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีบริหารประสบความส าเร็จ 3) เพื่อพฒันาตวัแบบการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่
องคก์ารสมรรถนะสูง และ 4) เพื่อถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่องคก์าร
สมรรถนะสูง ประชากรการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย นายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 7,853 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซ่ี และมอร์แกน จ านวน 400 คน ผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีบริหารประสบความส าเร็จ 1 คน นายกเทศมนตรีท่ี
บริหารประสบความส าเร็จ 1 คน และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีบริหารประสบความส าเร็จ 1 
คน เคร่ืองมือในการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี 
ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
    1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดา้นการบริหาร
ยุทธศาสตร์สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ดา้นการบริหารองคก์ารสมยัใหม่ และดา้นการบริหารทุนมนุษย ์
พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการด าเนินการทั้ง 3 ดา้น 
ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ดา้นการบริหารองค์การสมยัใหม่ 
และดา้นการบริหารทุนมนุษยอ์ยูใ่นระดบัมาก 
    2. ผลการถอดบทเรียนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีบริหารประสบความส าเร็จ พบว่า 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีบริหารประสบความส าเร็จไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เทศบาลท่ีบริหารประสบความส าเร็จไดแ้ก่ เทศบาลต าบลนาออ้ จงัหวดัเลย และ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีบริหารประสบความส าเร็จได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหมอ้ 
จงัหวดัเพชรบุรี มีกระบวนการบริหารท่ีประสบความส าเร็จ 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย จุดประกาย ขาย
ความคิด พิชิตการเปล่ียนแปลง และสร้างความต่อเน่ือง มีเทคนิคการบริหารท่ีประสบความส าเร็จโดย
ยึดหลกัการธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัมีส่วนร่วม หลกั
โปร่งใส หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า หลกัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ หลกัการพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์หลกัการบริหารจดัการสมยัใหม่ หลกัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
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    3. ผลการพฒันาตวัแบบการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่องคก์ารสมรรถนะสูง 
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี 3 ปัจจยั 
ประกอบดว้ย กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลงเทคนิคการบริหารการเปล่ียนแปลง และปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จการบริหารการเปล่ียนแปลง การเป็นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินคือ การเป็นองคก์ารทริปเป้ิลเอชท่ีประกอบดว้ย 3 สมรรถนะ ไดแ้ก่ สมรรถนะท่ี 1: การบริหาร
ยุทธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (สมองดีเยี่ยม) สมรรถนะท่ี 2 : การบริหารองค์การสมยัใหม่ 
(เคร่ืองมือครบ) สมรรถนะท่ี 3 : การบริหารทุนมนุษย ์(ใจเกินร้อย) 
    4. ผลการถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่องคก์ารสมรรถนะ
สูง พบว่าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี เทศบาลต าบลธัญบุรี และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองส่ี ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ หลงัการฝึกอบรมถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสู่องคก์ารสมรรถนะสูงทั้ง 3 ตวัแบบ ไดแ้ก่ ตวัแบบการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน ตวัแบบการบริหารองคก์ารสมยัใหม่ และตวัแบบการบริหารทุนมนุษย ์อยูใ่นระดบัมาก มี
ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเป้ิลไฟฟ์ โมเดลอยูใ่นระดบัมาก 
   ชูศกัด์ิ ชูช่วย, นิคม จารุมณี, ผ่องศรี วาณิชยศุ์ภวงศ ์ (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแนวทางการ
พฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะสูงของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในภาคใตต้อนบน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบติัเพื่อความเป็นองค์การท่ีมีสมรรถนะสูงของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคใตต้อนบน วิธีด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 ศึกษาความ
เป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูง และสมรรถนะบุคลากรของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ในภาคใตต้อนบน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) ศึกษาความเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูงและสมรรถนะบุคลากรของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาโดยวิเคราะห์เอกสารของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 คน และสอบถามบุคลากรสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จ านวน 283 คน ระยะท่ี 2 การเสนอแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเป็นองค์การท่ีมี
สมรรถนะสูงของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคใตต้อนบน โดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาในระยะท่ี 1 ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัโดยผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 
คน ด้วยวิธีสัมมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ ผลการวิจยัพบว่าแนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากรท่ีมีความ
เหมาะสมและเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัเพื่อความเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูงของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคใตต้อนบน ประกอบดว้ย 1) หลกัการของแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 
2) วตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาสมรรถนะ 3) ลกัษณะความเป็นองคก์ารท่ีมีสมรรถนะสูงของ
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และ 4) แนวทางการพฒันาสมรรถนะบุคลากร ได้แก่ 
สมรรถนะการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิการท างานเป็นทีม และการบริการท่ีดี 
   ชาติชัย อุดมกิจมงคล (2557) ได้ท าการศึกษา การบริหารการพฒันาชนบทขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ี
มีต่อการ บริหารการพฒันาชนบท ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตจงัหวดัสกลนคร ในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย มากท่ีสุด คือ 
ด้านการเมือง รองลงมาคือ ด้านสังคม ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านกายภาพ 2) การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารการพฒันาชนบท ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขต
จงัหวดัสกลนคร จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถ สรุปผลได้ดังน้ี 2.1) จ าแนกตาม
คุณลกัษณะดา้นเพศ และดา้นประสบการณ์การ ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พบว่า ในภาพรวม และรายดา้น ทุกดา้น ไม่มีความแตกต่างกนั 
2.2) จ าแนกตาม คุณลกัษณะดา้นอายุ พบว่า สภาพการบริหารการพฒันาชนบท ขององคก์ารบริหาร
ส่วน ต าบล ในเขตจงัหวดัสกลนคร ในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 1 ดา้น คือ ดา้น สังคม 2.3) จ าแนกตาม
คุณลกัษณะดา้นระดบัการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารการ พฒันาชนบท ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ในภาพรวม มีความ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ มีความ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 ดา้น คือ  
1) ดา้นการเมือง และ 2) ดา้นกายภาพ 3) ระดบัการบริหารการพฒันาชนบท ขององคก์ารบริหารส่วน 
ต าบล ในเขตจงัหวดัสกลนคร ท่ีควรน าไปศึกษาหาแนวทางส่งเสริมประสิทธิภาพการ บริหารการ
พฒันาชนบทขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร มีจ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
กายภาพ 2) ดา้นเศรษฐกิจ และ 3) ดา้นสังคม 
   บุญส่ง สานไธสง (2555, น. 87-90) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของประชาชน ต่อการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาขององคก์ารบริหาร ส่วนต าบลเม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 7 ดา้น เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย คือ ดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการเมืองและการบริการ ดา้นพฒันาแหล่งน ้ า 
ดา้นคมนาคม และแสงสวา่ง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นคุณภาพชีวิตและสังคม และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
คือ ด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
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ด าเนินงาน 51 ตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย 
จงัหวดั มหาสารคาม จ าแนกตามหมู่บา้นท่ีอยูอ่าศยั พบวา่โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัท่ีระดบั 
นยัส าคญั .05ขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลเมก็ด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ควร
ปรับปรุง / ซ่อมแซมไฟแสงสวางภายในหมู่ บา้นอยา่งต่อเน่ือง ควรให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบวาตภยั 
และภยัธรรมชาติอยา่งรวดเร็ว และทุกคร้ัง ควรมีการส ารวจและจดัเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูป่้วย
เอดส์ให้ทัว่ถึง ควรจดัเวรยาม เพื่อป้องก่อนและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
และอย่างต่อเน่ือง ควรจดักิจกรรมงานประเพณีท่ีส าคญัเป็นประจ า ควรจดัหาท่ีเก็บน ้ าด่ืมให้แต่ละ 
หมู่บา้นอย่างเพียงพอ ควรส่งเสริมการผลิตสินคา้ของชุมนอย่างต่อเน่ือง ควรส่งเสริมประชาชนปลูก
พืช ปลอดสารพิษอย่างต่อเน่ือง และควรสนบัสนุนการฝึกอบรวมอาสาสมคัรป้องกนภยัฝ่ายพลเรือน
เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 
   สิทธิชัย ตันศรีสกุล (2552,น. 21) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนยัง่ยืน 
กรณีศึกษาองค์กร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม ปัญหาการจดัการทรัพยากรในชุมชน
ปัจจุบนัเกิดความขดัแยง้ระหวา่ง 66 รัฐกบัชุมชนอยา่งมาก ดงันั้น การพฒันาชุมชนให้เกิดความย ัง่ยืน
จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีรูปแบบ ของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนเพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ปรับใช้ในชุมชนนั้นต่อไป การวิจยัคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อสร้างและพฒันารูปแบบการพฒันา
ชุมชนอยา่งย ัง่ยืนในจงัหวดัมหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) ชุมชนท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนในจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 6ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนป่าโคกหินลาด 
ชุมชนหนองโดนท่าตูม ชุมชนป่าโคกใหญ่ ชุมชนดอนมนั ชุมชนศรีสุข และชุมชนบา้นแพง ชุมชนละ 
5คน รวมทั้งหมดจ านวน 30 คน 2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 70 แห่ง 
แห่งละ 1คน จ านวน 70 คน 3) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญพฒันารูปแบบการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน จ านวน 20
คน โดยการเลือกแบบเจาะจงเป็นตวัแทนเขา้ร่วมโครงการ เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบ
สัมภาษณ์และ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ ผลการวิจยั พบว่า ตวัแทนชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาชุมชน อยา่งย ัง่ยืนในจงัหวดัมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 32.5 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62การศึกษาจบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 37.5
และร้อยละ 49 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 5,000 บาท ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 
มี 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัการบริหารจดัการดา้นธุรกิจ ชุมชน ปัจจยัการบริหารจดัการดา้นสังคม 
ปัจจัยการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ส่วนรูปแบบการพฒันา ชุมชนอย่างย ัง่ยืนในจงัหวดั
มหาสารคาม มี 8ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะห์ปัญหา ชุมชน 3) การ
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จดัล าดบัความตอ้งการและปัญหาชุมชน 4) การวางแผนแกปั้ญหา 5) การพิจารณาวิธีการ ด าเนินงาน  
6) การด าเนินงาน 7) การประเมินผลงาน และ 8) การทบทวนเพื่อแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค เม่ือ ผา่น
การพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (Mdn > 3.50 และ IQR < 1.50) พบวา่รูปแบบการ 
พฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนืในจงัหวดัมหาสารคามน้ีจึงมีความเหมาะสมต่อชุมชนในจงัหวดัมหาสารคาม 
   ส าราญ อินทนะ (2554, น. 112-113) ไดศึ้กษาเร่ืองความตอ้งการของประชาชนต่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน ขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัน่าน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบั 
ความตอ้งการของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัน่าน 
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความตอ้งการของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัน่าน จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ ระดบัการศึกษา อาชีพ ประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีประชากรกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยู ่3) เพื่อหาแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัน่านในอนาคต ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ประชาชนในเขต
พื้นท่ีขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัน่าน รวมจ านวน 476,337 คน กลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) จาก
ประชาชนในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัน่าน แบบหลายขั้นตอน (Multistage 
Random Sampling) หาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ตามแนวคิดของ Yamane ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One - Way Analysis of 
Variance) ผลการวิจยัพบว่า 1) ความตอ้งการของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัน่าน ทั้ง 6 ดา้น โดยรวม มีความตอ้งการในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ความตอ้งการพฒันาดา้นการจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้น
การพฒันา สังคมและความมัน่คงมนุษย ์ดา้นการบริหารจดัการและการบริการมนุษย ์ตา้นการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน ตา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและด้าน
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ตามล าดบั 2) ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการของประชาชนท่ี
มีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จงัหวดัน่าน จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได ้
ระดบัการศึกษา อาชีพ ประเกทขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ และ
อาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีความต้องการต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัน่าน ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขณะท่ีประชาชนท่ีมี รายได ้ระดบั
การศึกษา และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี แตกต่างกัน มีความต้องการต่อการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัน่าน ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 3) แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรุปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัน่าน แยก
พิจารณารายดา้นจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดด้งัน้ี ดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณีและสืบสาน
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ควรมีการส่งเสริม การอนุรักษ์วฒันธรรมให้มากข้ึน ดา้นการพฒันาโครงสร้าง 
พื้นฐาน ควรมีการสร้างถนนทางเขา้หมู่บา้นให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ดา้นการพฒันาสังคมและความ
มัน่คงมนุษย ์ควรช่วยเหลือเด็ก สตรี คนชรา ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสท่ีมีฐานะยากจน ตา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ควรมีการจดัอบรมฝึกฝนพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน ด้านการจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ควรให้ความรู้กบัประชาชนให้เห็นโทษของการการ
ตดัไมท้  าลายป่า และควรจดัหาอุปกรณ์ท่ี ดา้นการบริหารจดัการและการบริการทนัสมยัมาใช้ในการ
ด าเนินงาน ตามล าดบั  
 

2.7  กรอบแนวคดิของงานวจิัย 
 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง และการทบทวนวรรณกรรม ผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิด ประกอบด้วยตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมือง
ร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ประชาชน 2) ขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ 3) ภาคเอกชน 4) นกัการเมือง  
5) พื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ 6) สถานท่ีและลกัษณะชุมชน ตวัแปรตาม (dependent Variables) คือการพฒันา
เมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สังคม 2) การเมือง 3) เศรษฐกิจ 4) การปกครอง 5) กฎหมาย  
6) เทคโนโลย ีตามกรอบแนวคิดดงัน้ี 
   ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)           (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่   

1) ประชาชน    
2) ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ   
3) ภาคเอกชน              
4) นกัการเมือง    
5) พื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์   
6) สถานท่ีและลกัษณะชุมชน   

ก า ร พัฒ น า เ มื อ ง ร้ อ ย เ อ็ ด  
จ  านวน  6  ดา้น  ไดแ้ก่   

1) ดา้นสังคม    
2) ดา้นการเมือง   
3) ดา้นเศรษฐกิจ   
4) ดา้นการปกครอง        
5) ดา้นกฎหมาย   
6) ดา้นเทคโนโลย ี



บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ ผูว้จิยัมีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
  3.1.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวจัิย   
   3.1.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ประชาชนหรือบุคคลในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุ 18 ปี ข้ึนไป จ านวน 109,652 คน (ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั
ร้อยเอด็, 2562)  
   3.1.1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ประชาชนหรือบุคคลในอ าเภอเมือง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ท่ีมีอายุ 18 ปี  ข้ึนไป จ านวน 399 คน  ซ่ึงผูว้ิจยัได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่  ดงัน้ี ( Yamane, 1973, p. 727) 

 

n   =          N 
1+ Ne2 

 

 จากสูตร 
    n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N  แทน  จ านวนประชากร 
    e  แทน ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน (โดยการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดใหเ้ท่ากบั .05) 
 
 

(3-1) 
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 แทนค่าจากสูตร 

 n =        109,652 
       1+ 109,652 (.05) 2 
n = 398.5461 
n = 399  

  
  เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ในจ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงขอเพิ่มขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง เป็น 399 คน และผูว้ิจยัด าเนินการหาสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างแต่ละต าบล ตามวิธีการหาสัดส่วน
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 

จ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม/ชั้น = จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มชั้น x จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 
                          จ านวนประชากรทั้งหมด 
 

  ก าหนดสูตร       N =  ax n 
               T 
  

  โดย N  แทน  จ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม/ชั้น 
    n แทน จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 
    a แทน จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มชั้น 
    T แทน  จ านวนประชากรทั้งหมด 
  ตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งในอ าเภอเกษตรวสิัย 
   แทนค่าในสูตร 
        N = 17,749 x 399 
            109,652 
        N = 64.5847 
 ผูว้ิจยัจะเพิ่มหรือลดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีด าเนินการหาสัดส่วนให้ครบตามขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
399 คน หลงัจากนั้นผูว้ิจยัใช้การจบัสลากโดยรวบรวมรายช่ือของกลุ่มตวัอย่างจนครบตามจ านวนท่ี
ตอ้งกา มาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากจ านวนประชากรเม่ือเทียบบญัญติัไตรยางค ์แลว้ท าให้ค่าวิเคราะห์
ทางสถิติเกิดความคลาดเคล่ือนหรือเบ่ียงเบน เน่ืองจากประชาชนท่ีมีอายุ ตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปมีจ านวน
มาก เพื่อให้เกิดความกระจายของขอ้มูลจึงด าเนินการหาสัดส่วนของประชากรและกลุ่มตวัอย่างในแต่
ละกลุ่ม สามารถแสดงเป็นตารางได ้ตามตารางท่ี 3.1 ดงัน้ีดงัน้ี 

(3-2) 
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ตำรำงที ่3.1 
จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงแยกเป็นต ำบล 
ล าดบั ช่ือ-สกุล ประชาชนตั้งแต่อาย ุ18 ปี กลุ่มตวัอยา่ง 

1 ต าบลรอบเมือง 17,749 65 

2 ต าบลเหนือเมือง 19,705 72 

3 ต าบลขอนแก่น 7,302 27 

4 ต าบลนาโพธ์ิ 4,716 17 

5 ต าบลสะอาดสมบูรณ์ 8,603 31 

6 ต าบลสีแกว้ 12,847 47 

7 ต าบลโนนรัง 5,881 21 

8 ต าบลหนองแกว้ 6,876 25 

9 ต าบลหนองแวง 8,115 30 

10 ต าบลดงลาน 8,640 31 

11 ต าบลแคนใหญ่   4,290 16 

12 ต าบลเมืองทอง 4,928 17 

รวมทั้งหมด 109,652 399 
 
  ผูว้ิจ ัยจะจดัท าบัญชีประชากร เรียงล าดับตามพยญัชนะช่ือ โดยแต่ละบัญชี จะเรียงล าดับ
ประชากรตามหลกัการเรียงอกัษรพยญัชนะไทยของราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2546 โดยเรียงตั้งแต่ 1 ถึง N 
ต่อมาคิดค่าช่วงสุ่ม (Sampling Interval) หรือ k โดยสูตร k = N/n แลว้เลือกจุดสุ่มเร่ิมตน้ (Random Start 
หรือ R) ท่ีอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง k หลงัจากนั้นจะเร่ิมสุ่มตวัอยา่งจากหน่วยตวัอยา่งท่ีประกอบดว้ย R, R+k, 
R+2k ไปจนครบจ านวน แต่ในกรณีท่ี N หาร n ไม่ลงตวั ผูว้ิจยัใชจุ้ดทศนิยม 4 ต าแหน่ง ถา้ k เป็นตวั
เลขท่ีมีจุดทศนิยมจะเลือกตวัอยา่งเป็นจ านวนเต็มโดยมีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัคณิตศาสตร์สากล
นิยม จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 399 คน 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
  
 3.2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจัิย 
     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบปลายเปิดและปลายปิด แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ 
ระดบัการศึกษา อาย ุท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List) จ านวน 4 ขอ้ 
   ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้านประชาชน ด้านข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐ ด้านเอกชน ด้านนักการเมือง ด้านพื้นท่ีหรือ
ภูมิศาสตร์ ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน มีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด รวมขอ้
ค าถามทั้งหมด 36 ขอ้ 
   ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสังคม ดา้น
การเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการปกครอง ดา้นกฎหมาย ดา้นเทคโนโลย ีรวมขอ้ค าถามทั้งหมด 34 ขอ้ 
   ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  
 3.2.2  กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัท าข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยวธีิการสร้างแบบสอบถามมีดงัน้ี 
   3.2.2.1 เก็บรวบรวมและศึกษาหลักการขั้นตอนจากเอกสาร คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย 
แนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   3.2.2.2 ก าหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยน ามาใช้เป็น
ขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถามทั้งชนิดปลายเปิดและปลายปิด 
   3.2.2.3 น าร่างแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบ แกไ้ข เสนอแนะ ปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมและความถูกตอ้งของแบบสอบถามตามท่ี
อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญแนะน า 
   3.2.2.4 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านประเมินความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามตามวตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัทเ์ฉพาะและความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใช้
สูตร IOC (Index of item Objective Congruence) ตามวิธีของ Rovinelli and Hambleton (n.d, อา้งถึงใน
ไพศาล วรค า, 2558, น. 268 - 269) เกณฑก์ารใหค้ะแนนมีดงัน้ี 
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     +1 หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวดัความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
     0  หมายถึง ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามวดัความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
     -1 หมายถึง ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวดัความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกับ
วตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  แลว้น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามสูตร 
 

IOC = ∑R 
            N 

   

  เม่ือ  IOC   แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
                  ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
            N    แทน  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 3.2.3 กำรหำคุณภำพของแบบสอบถำม 
        3.2.3.1 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุม ความถูกต้องเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความถูกต้องความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct Validity) ความถูกตอ้งของรูปแบบแบบสอบถาม (Format) และการใช้ภาษา 
(Wording) เพื่อใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาและเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดย ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ 
            1) ดร.สถิตคุณ บุญเรือน วฒิุการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาการ
จดัการภาครัฐปละภาคเอกชน ต าแหน่งผูอ้  านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 
     2) นางสาวกุสุมา สุ่มมาตร์ วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาภาษาไทย ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา  
     3) นางสาวหน่ึงฤทยั มะลาไวย ์วุฒิการศึกษาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการวิจยั
การศึกษา ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนโคกล่ามวิทยา อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล 

(3-3) 
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    โดยผลการประเมินดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์และนิยาม
ศพัท์เฉพาะของผูเ้ช่ียวชาญจะต้องมีคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซ่ึงหมายความว่า
แบบสอบถามมีความเท่ียงสูงและสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคแ์ละนิยามศพัทเ์ฉพาะ      
   3.2.3.2 ตรวจสอบคุณภาพดว้ยการน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชาชน
ในเขตจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 40 คน แลว้น าแบบสอบถามหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่า Coefficient Alpha ตามวิธีของ Cronbach (ไพศาล วรค า, 2558, 
น. 288) ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .901 แสดงวา่คุณภาพของเคร่ืองมือมีค่าความเช่ือมัน่สูง 
  

3.3  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
    เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นทุกดา้น ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
        3.3.1 ขอหนงัสือรับรองและแนะน าตวัผูว้ิจยัจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฎัมหาสารคาม ถึงนายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตและความร่วมมือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล 
       3.3.2 ผูว้จิยัช้ีแจงวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหก้บัผูช่้วยผูว้จิยัและร่วมกนัเก็บขอ้มูล         
       3.3.3 ด าเนินการเก็บขอ้มูลการวิจยั น ามาตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลแล้ว
น าไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 
 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  3.4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกตอ้งของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนทั้งหมด   
   3.4.2 ลงรหสัตามแบบการลงรหสั (Coding Form)  
  3.4.3 ก าหนดเกณฑ์การวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) 5 ระดบั ตามวิธีการ
ของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, น. 93 - 95) ดงัน้ี  
    5  หมายถึง มากท่ีสุด 
    4 หมายถึง  มาก 
    3  หมายถึง ปานกลาง 
    2  หมายถึง นอ้ย 
    1  หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
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  3.4.4 น าแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ไปประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
  3.4.5 วิเคราะห์หาระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยใช้ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
   จากเกณฑ์การแบ่งช่วงชั้นคะแนนจากจ านวนระดบัชั้นเท่ากบั 5 ชั้น (คะแนนจาก 1 ถึง 5) 
ค  านวณไดจ้ากสูตร น้ี 
 

     =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
                  จ  านวนระดบัชั้น 
     =          5 - 1 
                         5 
     =            0.8 
 

  ฉะนั้นในแต่ละช่องกวา้งของคะแนนของระดบัชั้น จะเท่ากบั 0.8 คิดเป็นเกณฑ์การแบ่งช่วง
คะแนนในแต่ละระดบัชั้น จากเกณฑด์งักล่าว ผูว้จิยัไดก้  าหนดการแปลความหมาย ดงัน้ี (Best, 1977, p. 174) 
   4.21 - 5.00 หมายถึง ระดบัมากท่ีสุด 
   3.41 - 4.20 หมายถึง ระดบัมาก  
    2.61 - 3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
    1.81 - 2.60 หมายถึง ระดบันอ้ย 
       1.00 - 1.80 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  3.4.6 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยใช้สถิติ
การหาความสัมพนัธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ Pearson Product Moment 
Correlation โดยเกณฑ์การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ ดงัตารางท่ี 3.2 (Walter, 1971, p. 
121) ดงัน้ี  
 
ตำรำงที่ 3.2  
ค่ำระดับของควำมสัมพันธ์ 

ค่า r ระดบัของความสัมพนัธ์ 
.91 - 1.00  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงท่ีสุด 
.71 - .90  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
.51 - .70  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
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.31 - .50  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 

.00 - .30  มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่าท่ีสุด 
  3.4.6 วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยใชส้ถิติพหุคูณถดถอยเชิงเส้น 
(Multiple Linear Regression) โดยวธีิ Enter and Stepwise อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

3.5 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 3.5.1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.5.3 สถิติเชิงตีความ (Inference Statistics) จะใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อ
อา้งอิงประชากรซ่ึงผูว้ิจยัจะใช้สถิติหลกัเพื่อการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
ของ Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวจิยั 

 
 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ศึกษาระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา
เมืองร้อยเอ็ด และศึกษาขอ้เสนอแนะท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
  1. สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  2. ล าดบัขั้นตอนในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

4.1 สัญลกัษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 n     หมายถึง  จ านวนคน 
       หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.    หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t         หมายถึง   สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการพิจารณา (t –Distribution) 
 F          หมายถึง   สถิติทดสอบท่ีใชใ้นการพิจารณา (F –Distribution) 
  rxy     หมายถึง  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Product Moment  
         Correlation Coefficient) 
 B     หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ 
 Beta    หมายถึง  สัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนน 
          มาตรฐาน 
 S.E.    หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานสัมประสิทธ์ิถดถอยของตวัแปร 
         พยากรณ์  (Standard  Error) 
 R      หมายถึง  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Coefficient  of  Regression) 
 R2

     หมายถึง  ประสิทธิภาพในการพยากรณ์หรือสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ 
 df     หมายถึง  ค่าของชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree  of  Freedom) 



77 

 Sig (2-tailed)   หมายถึง ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีค  านวณได ้
 *                   หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 X        หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็   
 X1         หมายถึง  ประชาชน 
 X2       หมายถึง  ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ   
 X3         หมายถึง ภาคเอกชน 
 X4       หมายถึง  นกัการเมือง 
 X5       หมายถึง  พื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์   
 X6        หมายถึง  สถานท่ีและลกัษณะชุมชน    
 Xรวม       หมายถึง โดยรวมของปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็    
 Y        หมายถึง  การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด   
 Y1        หมายถึง  ดา้นสังคม 
 Y2     หมายถึง  ดา้นการเมือง  
 Y3     หมายถึง ดา้นเศรษฐกิจ 
 Y4     หมายถึง ดา้นการปกครอง  
 Y5     หมายถึง ดา้นกฎหมาย  
  Y6     หมายถึง ดา้นเทคโนโลย ี
 Yรวม    หมายถึง  โดยรวมของการพฒันาเมืองร้อยเอด็   
 

4.2  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั จึงได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
  ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ ประกอบดว้ย 
         ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  ระดบั
การศึกษาและท่ีอยูอ่าศยั 
      ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด  
          ตอนที ่3  ผลการวเิคราะห์ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด         
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  ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
จ านวน 6 ดา้น ดงัน้ี 1) ประชาชน 2) ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ 3) ภาคเอกชน 4) นกัการเมือง 5) พื้นท่ี
หรือภูมิศาสตร์  6) สถานท่ีและลกัษณะชุมชนและการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้น
สังคม 2) ดา้นการเมือง 3) ดา้นเศรษฐกิจ 4) ดา้นการปกครอง 5) ดา้นกฎหมาย 6) ดา้นเทคโนโลย ี
    ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็  

 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ ประกอบดว้ย 
    ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา
และท่ีอยูอ่าศยั 
 
ตารางที่ 4.1  
จ ำนวน และร้อยละของข้อมลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม        (n = 399) 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
  1.1 ชาย 
  1.2 หญิง 

 
250 
149 

 
62.66 
37.34 

รวม 399 100.00 
2. อายุ 
   1.1 18-30 ปี 
   1.2 31- 40 ปี 
   1.3 41-50 ปี 
   1.4 51 ปีข้ึนไป 

 
106 
168 
86 
39 

 
26.57 
42.11 
21.55 
9.77 

รวม 399 100.00 
3. ระดบัการศึกษา 
  3.1 ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
  3.2 ปวส. หรือเทียบเท่า 

 
70 
111 

 
17.54 
27.82 

  (ต่อ) 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ)   
ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

  3.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 178 44.61 
  3.4 ปริญญาโทข้ึนไป 40 10.03 

รวม 399 100.00 
4. ท่ีอยูอ่าศยั 
  4.1 ต าบลรอบเมือง 
  4.2 ต าบลเหนือเมือง 
  4.3 ต าบลขอนแก่น 
  4.4 ต าบลนาโพธ์ิ 
  4.5 ต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
  4.6 ต าบลสีแกว้ 
  4.7 ต าบลโนนรัง 
  4.8 ต าบลหนองแกว้ 

 
65 
72 
27 
17 
31 
47 
21 
25 

 
16.29 
18.05 
6.77 
4.26 
7.77 
11.78 
5.26 
6.27 

  4.9 ต าบลหนองแวง 
  4.10 ต าบลดงลาน 
  4.11 ต าบลแคนใหญ่ 
  4.12 ต าบลเมืองทอง 

29 
37 
11 
17 

7.27 
9.27 
2.76 
4.26 

รวม 399 100.00 
 
  จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 399 คน พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.66 รองลงมาคือเพศหญิง จ านวน 149 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.34 อายุของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ อายุ 31-40 ปี จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 
รองลงมาคืออายุ 18-30 ปี จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.57 อายุ 41-50 ปี จ  านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.55 และอาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.77 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง
พบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 
รองลงมาคือระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.82 ประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 และระดบัปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.03 ท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่อยูท่ี่ต  าบลเหนือเมือง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.05 รองลงมา
คือต าบลรอบเมือง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.29 ต  าบลสีแกว้ จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
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11.78 ต าบลดงลาน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27 ต าบลสะอาดสมบูรณ์ จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.77 ต าบลหนองแวง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 ต าบลขอนแก่น จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.77 ต าบลหนองแกว้ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.27 ต าบลโนนรัง จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.26 ต าบลนาโพธ์ิ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26 ต าบลเมืองทอง จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.26 และต าบลแคนใหญ่ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.76 
  ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
 
ตารางที ่4.2   
ระดับปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมและจ ำแนกเป็นรำยด้ำน     

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด   S.D. แปลผล 
ดา้นประชาชน  4.18 0.63 มาก 
ดา้นขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ  4.05 0.71 มาก 
ดา้นภาคเอกชน 4.08 0.63 มาก 
ดา้นนกัการเมือง  4.09 0.61 มาก 
ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์  4.02 0.65 มาก 
ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน   4.06 0.66 มาก 

รวม 4.08 0.64 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ ในระดบัมาก 
( =4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมดทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
นอ้ย คือ ดา้นประชาชน ( =4.18) รองลงมาคือดา้นนกัการเมือง ( = 4.09) ดา้นภาคเอกชน ( = 4.08) 
ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน ( = 4.06) ดา้นขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ ( = 4.05) และดา้นพื้นท่ีหรือ
ภูมิศาสตร์ ( = 4.02) 
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ตารางที่ 4.3   
ระดับปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนประชำชน จ ำแนกเป็นรำยข้อ     

ดา้นประชาชน    S.D. แปลผล 
1. ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็  4.37 0.62 มากท่ีสุด 
2. ช่วงอายปุระชาชนทีแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

4.14 0.61 มาก 

3. ระดบัการศึกษาของประชาชนแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

4.17 0.66 มาก 

4. รายไดป้ระชาชนต่อหวัและต่อครัวเรือนแตกต่างกนัมีผลต่อ
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.18 0.63 มาก 

5. ประชาชนท่ีมีความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะในการท างาน
แตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

4.15 0.69 มาก 

6. ประชาชนท่ีมีจิตสาธารณะกระท าประโยชน์แก่ส่วนรวมมี
ผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

4.16 0.62 มาก 

7. ประชาชนท่ีมีวินยัในการปฏิบติัตนท่ีดีมีผลต่อการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

4.08 0.64 มาก 

รวม 4.18 0.63 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นประชาชน โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( =4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจ านวน 1 ขอ้คือ ประชาชนท่ีมีเพศ
แตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.37) อยู่ในระดบัมากจ านวน 6 ขอ้ เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ รายไดป้ระชาชนต่อหัวและต่อครัวเรือนแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันา
เมืองร้อยเอ็ด ( =4.18) รองลงมาคือระดบัการศึกษาของประชาชนแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมือง
ร้อยเอ็ด ( =4.17) ประชาชนท่ีมีจิตสาธารณะกระท าประโยชน์แก่ส่วนรวมมีผลต่อการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ ( =4.16) ประชาชนท่ีมีความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะในการท างานแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ ( =4.15) ช่วงอายุประชาชนทีแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.14) และ
ประชาชนท่ีมีวนิยัในการปฏิบติัตนท่ีดีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ ( =4.08) 
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ตารางที่ 4.4   
ระดับปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ จ ำแนกเป็นรำยข้อ     

ดา้นขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ    S.D. แปลผล 
1. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกฎหมาย

อยา่งเคร่งครัดมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
4.13 0.70 มาก 

2. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย์
สุจริตมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

4.11 0.63 มาก 

3. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมา-  ภิบาล
มีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.04 0.72 มาก 

4. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐทุกหน่วยงานปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

4.00 0.72 มาก 

5. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐทุกหน่วยงานในจงัหวดัมีการบูรณา
การในปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ดมีผลต่อการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3.97 0.78  
มาก 

รวม 4.05 0.71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ด้านขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.05) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบติัหน้าท่ีตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.13) รองลงมา ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริตมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.11) ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบติั
หน้าท่ีตามหลกัธรรมาภิบาลมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.04) ขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐทุก
หน่วยงานปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.00) และ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกหน่วยงานในจงัหวดัมีการบูรณาการ ในปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อพฒันาเมือง
ร้อยเอด็มีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =3.97) 
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ตารางที่ 4.5   
ระดับปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนภำคเอกชน จ ำแนกเป็นรำยข้อ     

ดา้นภาคเอกชน   S.D. แปลผล 
1. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.09 0.67 มาก 

2. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.09 0.56 มาก 

3. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3.99 0.62 มาก 

4. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในปรับปรุงแนวทาง
ในการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

4.11 0.66 มาก 

5. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ดในทุกระดบัและกระบวนการ 

4.08 0.63 มาก 

6. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
การด าเนินการของทุกส่วนราชการในการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

4.09 0.64 มาก 

รวม 4.08 0.63 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นภาคเอกชน  โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( =4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย คือ ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในปรับปรุงแนวทางในการพฒันาเมือง
ร้อยเอ็ด ( =4.11) รองลงมา ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาเมือง
ร้อยเอ็ด ( =4.09) เท่ากบัภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ ( =4.09) เท่ากบัภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอด็มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการด าเนินการของ
ทุกส่วนราชการในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.09) ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดในทุกระดบัและกระบวนการ ( =4.08) และภาคเอกชนในจงัหวดั
ร้อยเอด็มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =3.99) 
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ตารางที่ 4.6   
ระดับปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนนักกำรเมือง จ ำแนกเป็นรำยข้อ     

ดา้นนกัการเมือง   S.D. แปลผล 
1. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.10 0.62 มาก 

2. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.08 0.57 มาก 

3. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

4.20 0.66 มาก 

4. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
ปรับปรุงแนวทางในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.01 0.55 มาก 

5. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดในทุกระดบัและ
กระบวนการ 

3.97 0.60 มาก 

6. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนการด าเนินการของทุกส่วนราชการในการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

4.14 0.67 มาก 

7. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
เสนอปัญหาและแนวทางในพฒันาเมืองร้อยเอด็ต่อหน่วยงาน
ในระดบัประเทศ 

4.10 0.60 มาก 

รวม 4.09 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นนกัการเมือง โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ( =4.09) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย คือ นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอ็ดทุกระดบัมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
การพฒันาเมืองร้อยเอด็ ( =4.20) รองลงมา นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอ็ดทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการด าเนินการของทุกส่วนราชการในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด( =4.14) นักการเมืองใน
จงัหวดัร้อยเอ็ดทุกระดบัมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.10) เท่ากบันกัการเมือง
ในจงัหวดัร้อยเอ็ดทุกระดับมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและแนวทางในพฒันาเมืองร้อยเอ็ดต่อ
หน่วยงานในระดบัประเทศ ( =4.10) นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอ็ดทุกระดบัมีส่วนร่วมในการ
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ด าเนินการพฒันาเมืองร้อย ( =4.08) นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอ็ดทุกระดบัมีส่วนร่วมในปรับปรุง
แนวทางในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.01) และนกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอ็ดทุกระดบัมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดในทุกระดบัและกระบวนการ ( =3.97) 
 
ตารางที่ 4.7  
 ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนพืน้ท่ีหรือภูมิศำสตร์ จ ำแนกเป็นรำยข้อ     

ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์    S.D. แปลผล 
1. ขนาดพื้นท่ีของจงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

4.05 0.70 มาก 

2. สภาพทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

4.07 0.65 มาก 

3. จ  านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัมีความเหมาะสมกบั
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.02 0.64 มาก 

4. บริบทของพื้นท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 4.11 0.66 มาก 
5. ลกัษณะอุปนิสัยของคนในพื้นท่ีมีความเหมาะสมกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3.97 0.62 มาก 

6. การวางผงัเมืองโดยรวมมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

3.89 0.66 มาก 

รวม 4.02 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.02) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบัตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ บริบทของพื้นท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.11) 
รองลงมา สภาพทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.07) ขนาดพื้นท่ีของ
จงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.05) จ  านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัมี
ความเหมาะสมกับการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.02) ลักษณะอุปนิสัยของคนในพื้นท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =3.97)และการวางผงัเมืองโดยรวมมีความเหมาะสมกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =3.89) 
 
 



86 

ตารางที่ 4.8   
ระดับปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนสถำนท่ีและลักษณะชุมชน จ ำแนกเป็นรำยข้อ     

ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน     S.D. แปลผล 
1. ในจงัหวดัมีสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และมีความ
เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.05 0.72 มาก 

2. จงัหวดัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสมกบัเอ้ือ  ในการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.09 0.66 มาก 

3. ลกัษณะชุมชนและขนาดชุมชนในจงัหวดัมีความเหมาะสม
กบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.12 0.61 มาก 

4. ขนาดของชุมชนในจงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

3.95 0.61 มาก 

5. คนในพื้นท่ีมีความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการร่วมกนัมี
ความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.09 0.65 มาก 

รวม 4.06 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นสถานท่ีและลกัษณะ
ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้เรียงล าดบั
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ลกัษณะชุมชนและขนาดชุมชนในจงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.12) รองลงมา จงัหวดัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสมกบัเอ้ือในการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.09) เท่ากบั คนในพื้นท่ีมีความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการร่วมกนัมี
ความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.09) ในจงัหวดัมีสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์
และมีความเหมาะสมกับการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.05) ขนาดของชุมชนในจังหวดัมีความ
เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =3.95)  
 
 
 
 
 
 
 



87 

   ตอนที ่3 วิเคราะห์ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
 
ตารางที่ 4.9  
ระดับกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ โดยรวมและจ ำแนกเป็น รำยด้ำน                        

การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด X  S.D. แปลผล 
ดา้นสังคม 3.98 0.61 มาก 
ดา้นการเมือง 4.10 0.61 มาก 
ดา้นเศรษฐกิจ 4.14 0.62 มาก 
ดา้นการปกครอง 4.08 0.65 มาก 
ดา้นกฎหมาย 4.11 0.59 มาก 
ดา้นเทคโนโลยี 4.03 0.61 มาก 

รวม 4.09 0.60 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.09) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทั้งหมดทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือดา้น
เศรษฐกิจ ( = 4.14) รองลงมาคือดา้นกฎหมาย ( = 4.11) ดา้นการเมือง ( = 4.10) ดา้นการปกครอง 
( = 4.08) ดา้นสังคม ( = 4.03) ดา้นเทคโนโลย ี( = 3.98)  
 
ตารางที่ 4.10  
ระดับกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนสังคม จ ำแนกเป็นรำยข้อ                

ดา้นสังคม X  S.D. แปลผล 
1. การอยูร่วมกนัของคนในสังคมโดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั

หลายรูปแบบอย่างลงตวั  
4.02 0.64 มาก 

2. ประชาชนสามารถปรับตวัตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

3.88 0.64 มาก 

3. จ านวนปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง 3.95 0.52 มาก 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรัก ความสามคัคีและเอ้ืออาทรต่อกนัและกนั 4.03 0.61 มาก 
5. ในสังคมมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีส าคญัและดีงามสืบทอดมาจากอดีต

จนถึงปัจจุบนั 
3.92 0.65 มาก 

6. สภาพแวดลอ้มในสังคมมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมือง 4.05 0.62 มาก 
รวม 3.98 0.61 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าระดับการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ด้านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( =3.98) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ
สภาพแวดลอ้มในสังคมมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมือง ( =4.05) รองลงมา ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรัก ความสามคัคีและเอ้ืออาทรต่อกนัและกัน ( =4.03) การอยู่รวมกนัของคนในสังคมโดยมี
ลกัษณะความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัหลายรูปแบบอยา่งลงตวั ( =4.02) จ านวนปัญหาอาชญากรรมใน
พื้นท่ีลดลง ( =3.95) ในสังคมมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีส าคญัและดีงามสืบทอดมาจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ( =3.92) และประชาชนสามารถปรับตวัตามสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
( =3.88) 
 
ตารางที่ 4.11  
ระดับกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนกำรเมือง จ ำแนกเป็นรำยข้อ                

ดา้นการเมือง X  S.D. แปลผล 
1. การเมืองในระดบัทอ้งท่ี ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ
ในพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

4.11 0.64  
มาก 

2. นกัการเมืองในทุกระดบัในพื้นท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถเหมาะสม 

4.13 0.50 มาก 

3. นกัการเมืองในทุกระดบัในพื้นท่ีเป็นผูมี้ความซ่ือสัตย์
สุจริต 

4.05 0.66 มาก 

4. นกัการเมืองในทุกระดบัในพื้นท่ีเป็นผูมี้ความมุ่งมัน่และ
ทุ่มเทในการพฒันาเมืองร้อยเอด็อยา่งจริงจงั 

3.93 0.64  
มาก 

5. ประชาชนในทุกภาคส่วนใหค้วามร่วมมือกบัภาคการเมือง
ในพื้นในการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

4.14 0.59  
มาก 

6. บรรยากาศทางการเมืองในพื้นท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือแก่
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.22 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.10 0.61 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่าระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นการเมือง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( =4.10) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุดจ านวน 1 ขอ้คือบรรยากาศทางการเมืองใน
พื้นท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด (  =4.22) อยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ข้อ 
เรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ประชาชนในทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับภาค
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การเมืองในพื้นในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.14) รองลงมาคือนกัการเมืองในทุกระดบัในพื้นท่ี
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสม (  =4.13) การเมืองในระดับท้องท่ีระดับท้องถ่ินและ
ระดบัประเทศในพื้นท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ( =4.11) นกัการเมืองในทุกระดบัในพื้นท่ีเป็นผูมี้
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ( =4.05) และนกัการเมืองในทุกระดบัในพื้นท่ีเป็นผูมี้ความมุ่งมัน่และทุ่มเทใน
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ดอยา่งจริงจงั ( =3.93) 
 
ตารางที่ 4.12  
ระดับกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนเศรษฐกิจ จ ำแนกเป็นรำยข้อ                

ดา้นเศรษฐกิจ X  S.D. แปลผล 
1. การลงทุนในพื้นท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ
เมืองร้อยเอด็ 

4.15 0.62 มาก 

2. ธุรกิจดา้นการบริการมีการขยายตวัในพื้นท่ีเมืองร้อยเอ็ด 4.03 0.59 มาก 
3. การท่องเท่ียวในพื้นท่ีมีการขยายตวัมากยิง่ข้ึน 4.18 0.64 มาก 
4. ประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดเ้หมาะสมกบัรายจ่าย 4.21 0.66 มากท่ีสุด 
5. เกิดปัจจยัอ่ืน ๆ กระตุน้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
พื้นท่ีเมืองร้อยเอ็ด 

4.11 0.63 มาก 

รวม 4.14 0.62 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่าระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นเศรษฐกิจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( =4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 1 ขอ้คือประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้
เหมาะสมกบัรายจ่าย ( =4.21) อยู่ในระดบัมาก จ านวน 4 ขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย คือการท่องเท่ียวในพื้นท่ีมีการขยายตวัมากยิ่งข้ึน ( =4.18) รองลงมาคือการลงทุนในพื้นท่ีมี
ความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจเมืองร้อยเอ็ด ( =4.15) เกิดปัจจยัอ่ืน ๆ กระตุน้การเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในพื้นท่ีเมืองร้อยเอด็ ( =4.11) และธุรกิจดา้นการบริการมีการขยายตวัในพื้นท่ีเมืองร้อยเอ็ด 
( =4.03)  
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ตารางที่ 4.13  
ระดับกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนกำรปกครอง จ ำแนกเป็นรำยข้อ                

ดา้นการปกครอง X  S.D. แปลผล 
1. การแบ่งพื้นท่ีการปกครองมีความเหมาะสมแก่การพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

4.01 0.65 มาก 

2. รูปแบบการปกครองทอ้งท่ีมีความเหมาะสมและเอ้ือแก่การ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.12 0.61 มาก 

3. ผูน้  าทางการปกครองมีความเหมาะสมแก่ภารกิจในการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.12 0.68 มาก 

4. การด าเนินภารกิจดา้นการปกครองมีความเหมาะสมและ
เอ้ือแก่การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.06 0.67 มาก 

5. กระบวนการทางปกครองเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.10 0.69 มาก 

6. เกิดการทบทวนภารกิจ และปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบั
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.08 0.63 มาก 

รวม 4.08 0.65 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นการปกครอง โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( =4.08) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อย คือรูปแบบการปกครองทอ้งท่ีมีความเหมาะสมและเอ้ือแก่การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.12) 
เท่ากบัผูน้ าทางการปกครองมีความเหมาะสมแก่ภารกิจในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.12) รองลงมา 
กระบวนการทางปกครองเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.10) เกิด
การทบทวนภารกิจ และปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.08) การด าเนิน
ภารกิจดา้นการปกครองมีความเหมาะสมและเอ้ือแก่การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.06) และการแบ่ง
พื้นท่ีการปกครองมีความเหมาะสมแก่การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.01)  
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ตารางที่ 4.14  
ระดับกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนกฎหมำย จ ำแนกเป็นรำยข้อ                

ดา้นกฎหมาย X  S.D. แปลผล 
1. ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.13 0.61 มาก 

2. ประชาชนสามารถปฏิบติัตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ดไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

4.13 0.53 มาก 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็เกิดจากการรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 

4.06 0.63 มาก 

4. กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็มีความ
สอดคลอ้งกนัทุกฉบบั 

4.16 0.59 มาก 

5. เกิดกระบวนการท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขใหบ้ทกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.06 0.62 มาก 

รวม 4.11 0.59 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่าระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นกฎหมาย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( =4.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ 
กฎหมายท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดมีความสอดคล้องกันทุกฉบับ ( =4.16) รองลงมา 
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.13)ประชาชน
สามารถปฏิบัติตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวกับการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
( =4.13) และกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดเกิดจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนในพื้นท่ี ( =4.06) เท่ากบัเกิดกระบวนการท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขให้บทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ( =4.06)  
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ตารางที่ 4.15  
ระดับกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ ด้ำนเทคโนโลย ีจ ำแนกเป็นรำยข้อ                

ดา้นเทคโนโลยี X  S.D. แปลผล 
1. ในพื้นท่ีเกิดการเตรียมการรองรับเทคโนโลยใีนประเภท
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

4.09 0.56 มาก 

2. ประชาชนสามารถรับรู้และรับทราบการน าเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ มาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

4.09 0.65 มาก 

3. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการน าเทคโนโลยี
ประเภทต่างๆมาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3.94 0.60 มาก 

4. เทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ มาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมือง
ร้อยเอด็มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคก์ารด าเนินการ 

4.13 0.64 มาก 

5. เทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ มาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมือง
ร้อยเอด็มีความคุม้ค่ากบังบประมาณของทางราชการใน
การจดัหา 

3.91 0.57 มาก 

6. เทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันา
เมืองร้อยเอด็ไม่กระทบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

4.05 0.64 มาก 

รวม 4.03 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
( =4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ
เทคโนโลยีประเภทต่างๆมาใช้ในพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม
กบัวตัถุประสงคก์ารด าเนินการ ( =4.13) รองลงมา ในพื้นท่ีเกิดการเตรียมการรองรับเทคโนโลยีใน
ประเภทต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ( =4.09) เท่ากบัประชาชนสามารถรับรู้และรับทราบการน าเทคโนโลยี
ประเภทต่างๆมาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =4.09) เทคโนโลยีประเภทต่างๆท่ีน ามาใชใ้น
พื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ดไม่กระทบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ( =4.05) ประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการน าเทคโนโลยปีระเภทต่าง ๆ มาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ( =3.94) และ
เทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใช้ในพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ดมีความคุม้ค่ากบังบประมาณของทาง
ราชการในการจดัหา ( =3.91) 
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  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยเป็นการวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 
  ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยวิเคราะห์ตวัแปรท่ีคาดวา่จะเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด แลว้น ามาวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง (Multiple Linear Regression 
Analysis) โดยวิธี Enter and Stepwise เพื่ออธิบายปัจจยัของตวัแปรแลว้สร้างสมการท านายพยากรณ์ 
โดยค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา โดยค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีใช้ใน
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ดว้ยวิธี Pearson’s Product Moment Correlation (r) ในการหาความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงท่ีเรียกวา่ค่า
สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (Correlation Coefficient ) โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ท่ีมีค่าเป็นบวก (+) 
หมายความวา่ ขอ้มูลสองชุดเปล่ียนแปลงตามกนั กล่าวคือ ถา้ค่าของตวัแปรตวัหน่ึงสูงค่าตวัแปรอีกตวั
หน่ึงจะสูงดว้ย ถา้ค่าตวัแปรตวัหน่ึงต ่าค่าตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะต ่าดว้ย ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ท่ีมีค่า
เป็นลบ (-) หมายความว่า ขอ้มูลสองชุดเปล่ียนแปลงในทางตรงกนัขา้มคือกลบักนั ถา้ค่าเป็นศูนย ์(0) 
หมายความว่า ขอ้มูลทั้งสองชุดไม่เก่ียวขอ้งกนัไม่สัมพนัธ์กนัหรือไม่แปรผนัร่วมกนั กล่าวคือ ถา้ค่า
ของตวัแปรตวัหน่ึงสูงค่าตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะต ่า ถา้ค่าตวัแปรตวัหน่ึงต ่าค่าตวัแปรอีกตวัหน่ึงจะสูง 
จากค่า Correlation coefficient มีเกณฑก์ารวดัระดบัความสัมพนัธ์ (Walter, 1971, p. 121) 
 

ค่า rxy  ระดบัของความสัมพนัธ์ 
.91 - 1.00 มีความสัมพนัธ์กนัสูงมาก 
.71 - .90 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
.51 - .70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
.31 - .50 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า 
.00 - .30 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่ามาก 

 
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัควรมีค่าสูงสุดไม่เกิน 0.85 เพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหาการเกิด Multi – Collinearity ซ่ึงหมายถึง ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัเองสูงมากกเกินไป จน
ไม่เหมาะสมท่ีจะน าตวัแปรคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงเกินไปเขา้สมการทั้งสองตวั (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐ
สินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2536, น. 25) ผู ้วิจ ัยแบ่งผลการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
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   การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยเป็นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 
ปัจจยั ดงัน้ี 1) ประชาชน 2) ขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ 3) ภาคเอกชน 4) นกัการเมือง 5) พื้นท่ีหรือ
ภูมิศาสตร์ 6) สถานท่ีและลกัษณะชุมชน  และการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้น
สังคม 2) ดา้นการเมือง 3) ดา้นเศรษฐกิจ 4) ดา้นการปกครอง 5) ดา้นกฎหมาย 6) ดา้นเทคโนโลยี ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.16 
 
   

ตารางที่ 4.16  
ค่ำสหสัมพันธ์ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม         

การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
การพฒันา 

ดา้น
สงัคม 

ดา้น
การเมือง 

ดา้น
เศรษฐกิจ 

ดา้นการ
ปกครอง 

ดา้น
กฎหมาย 

ดา้น
เทคโนโลยี 

โดยรวมการ
พฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

ดา้นประชาชน  .171* .226* .267* .159* .169* .207* .277* 
ดา้นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ี

รัฐ  
.124* .117* .085 .102* .089 .112* .144* 

ดา้นภาคเอกชน .397* .357* .379* .317* .262* .267* .458* 
ดา้นนกัการเมือง .503* .435* .502* .436* .371* .240* .578 
ดา้นพ้ืนท่ีหรือภูมิศาสตร์  .407* .348* .458* .430* .280* .179* .491 
ดา้นสถานท่ีและลกัษณะ

ชุมชน   
.451* .411* .446 .397* .298* .298* .534 

โดยรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

.525* .484* .543 .472 .375* .334* .634 

หมายเหตุ.  N = 399 
  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม 
มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั .634 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นประชาชนกบั
ด้านเศรษฐกิจ มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต ่ ามาก เท่ากับ .267 รองลงมาคือ ด้านการเมือง 
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก เท่ากบั .226 ด้านเทคโนโลยี มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก 
เท่ากบั .207 ด้านสังคม มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดับต ่ามาก เท่ากบั .171 ด้านกฎหมาย มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก เท่ากบั .169 และดา้นการปกครอง มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า
มาก เท่ากบั .159 
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 ดา้นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ กบัด้านเศรษฐกิจ มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก เท่ากบั 
.267 รองลงมาคือ ด้านการเมือง ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก เท่ากบั .226 ด้านเทคโนโลยี มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก เท่ากบั .207 ดา้นสังคม มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก เท่ากบั 
.171 ด้านกฎหมาย มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก เท่ากบั .169 และด้านการปกครอง มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก เท่ากบั .159 
  ดา้นภาคเอกชนกบัดา้นสังคม มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า เท่ากบั .397 รองลงมาคือ ดา้น
เศรษฐกิจ มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดับต ่า เท่ากบั .379 ด้านการเมือง ความสัมพนัธ์อยู่ในระดับ 
เท่ากบั .357 ด้านการปกครอง มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า เท่ากบั .317 ด้านเทคโนโลยี มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก เท่ากบั .267 และดา้นกฎหมาย มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 
เท่ากบั .262    
  ดา้นนกัการเมืองกบัดา้นสังคม มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั .503 รองลงมา
คือ ด้านเศรษฐกิจ มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง เท่ากับ .502 ด้านการปกครอง มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า เท่ากบั .436 ดา้นการเมือง ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า เท่ากบั .435 ดา้น
กฎหมาย มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า เท่ากบั .371 และ ดา้นเทคโนโลยี มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่น
ระดบัต ่ามาก เท่ากบั .240  
  ด้านพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์กับด้านเศรษฐกิจ มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดับต ่า เท่ากับ .458 
รองลงมาคือ ด้านการปกครอง มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดับต ่า เท่ากับ .430 ด้านสังคม มีค่า
ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า เท่ากบั .407 ดา้นการเมือง ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก เท่ากบั .348 
ด้านกฎหมาย มีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต ่ ามาก เท่ากับ .280 และด้านเทคโนโลยี มี ค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก เท่ากบั .179  
 ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชนกบัดา้นสังคม มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า เท่ากบั .451 
รองลงมาคือ ดา้นเศรษฐกิจ มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า เท่ากบั .446 ดา้นการเมือง ความสัมพนัธ์
อยู่ในระดบัต ่า เท่ากบั .411 ดา้นการปกครอง มีค่าความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่ามาก เท่ากบั .397 ดา้น
เทคโนโลย ีมีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก เท่ากบั .298 และ ดา้นกฎหมาย มีค่าความสัมพนัธ์อยู่
ในระดบัต ่ามาก เท่ากบั .298 
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ตารางที่ 4.17 
ค่ำอ ำนำจพยำกรณ์ของปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ โดยรวม (Enter)    (n = 399) 

ตวัแปร 
Regression Coefficient (Enter) 

B beta t Sig 
ดา้นประชาชน (X1) .097 (5) .128 3.048 .002* 
ดา้นขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ (X2) -.026 (6) -.047 -1.139 .255 
ดา้นภาคเอกชน (X3) .147 (3) .186 4.456 .000* 
ดา้นนกัการเมือง (X4) .209 (1) .269 5.740 .000* 
ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ (X5) .106 (4) .157 3.544 .000* 
ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน  (X6) .193 (2) .278 6.680 .000* 
ค่าคงท่ี (Constant) - 1.129 - - 
Multiple R - .704 - - 
R2 - .495 - - 
R2 Change  - .495 - - 
F - 64.046 - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
  จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม ทั้ง 6 ปัจจยั สามารถ
อธิบายตวัแปรตาม คือ การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ไดร้้อยละ 49.50 มีค่า R2 = .495 และมีค่าของ F เท่ากบั 
64.046 มีค่า R2 Change เท่ากบั .495 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α .05 
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ตารางที่ 4.18 
ค่ำอ ำนำจพยำกรณ์ของปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็ โดยรวม (Stepwise)   (n = 399) 

ตวัแปร 
Regression Coefficient (Stepwise) 

B beta t Sig 
ดา้นประชาชน (X1) .080 (5) .106 2.840 .005* 
ดา้นขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ (X2) - - - - 
ดา้นภาคเอกชน (X3) .141 (3) .178 4.327 .000* 
ดา้นนกัการเมือง (X4) .211(1) .272 5.789 .000* 
ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ (X5) .105 (4) .155 3.495 .001* 
ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน  (X6) .194 (2) .280 6.722 .000* 
ค่าคงท่ี (Constant) - 1.110 - - 
Multiple R - .702 - - 
R2 - .493 - - 
R2 Change  - .010 - - 
F - 76.538 - - 

หมายเหตุ.  N = 399 
    *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
  จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม ทั้ง 5 ตวั โดย
เรียงล าดบัการเขา้สู่สมการตามความสัมพนัธ์ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นประชาชน (X1) ดา้นภาคเอกชน (X3) 
ดา้นนกัการเมือง (X4) ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ (X5) และตวัแปรตวัสุดทา้ยท่ีเขา้สู่สมการท่ีดีท่ีสุดของ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน (X6) สามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ 
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ไดร้้อยละ 49.30 มีค่า R2 = .493 และมีค่าของ F เท่ากบั 76.538 มีค่า R2 Change 
เท่ากบั .010 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α .01 สามารถเขียนสมการณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนน
มาตรฐานได ้ดงัต่อไปน้ี 

 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 1.110+ .080X1 + .141X3 + .211X4 +.105X5 + .194X6  
 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zr = .272Z4 + .280Z6 + .178Z3 + .155 Z5 +.106Z1  
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    ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
  

ตารางที่ 4.19   
ข้อเสนอแนะปัจจัยท่ีมผีลต่อกำรพัฒนำเมืองร้อยเอด็  

ขอ้เสนอแนะปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ จ านวนความถ่ี 
1. ควรมีศูนยก์ลางการช่วยเหลือประชาชนท่ีไดรั้บความเดือดร้อนแบบรวดเร็ว 22 
2. ควรมีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท่ีสาธารณะทุกแห่ง 18 
3. การจดัสรรงบประมาณควรจดัสรรตามความเดือดร้อนเป็น 12 
4. ควรมีกิจกรรมส่งเสริมดา้นสุขภาพใหเ้ยาวชน ผูสู้งอาย ุท าร่วมกนั 9 
5. ควรปรับปรุงการซ่อมแซมดา้นโครงสร้างท่ีมีความทบัซ้อนในพื้นท่ีระหวา่ง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

5 

6. ผูน้ าในจงัหวดัร้อยเอด็ควรกลา้เปล่ียนแปลงในทางท่ีพฒันา 3 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด มีดงัน้ี 
ควรมีศูนยก์ลางการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนแบบรวดเร็ว ควรมีบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในท่ีสาธารณะทุกแห่ง การจดัสรรงบประมาณควรจดัสรรตามความเดือดร้อนเป็น ควรมี
กิจกรรมส่งเสริมดา้นสุขภาพใหเ้ยาวชน ผูสู้งอายุ ท  าร่วมกนั ควรปรับปรุงการซ่อมแซมดา้นโครงสร้าง
ท่ีมีความทบัซ้อนในพื้นท่ีระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และผูน้ าในจงัหวดัร้อยเอ็ดควรกล้า
เปล่ียนแปลงในทางท่ีพฒันา 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ผูว้ิจยัน ามาสรุปผล อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
  1. สรุปผลการวจิยั 
  2. อภิปรายผลการวจิยั 
  3. ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 

 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ สรุปผลไดด้งัน้ี 
  5.1.1 ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นอยู่ในระดบัมากทั้งหมดทุกดา้น เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ีย คือด้านประชาชน รองลงมาคือ
ดา้นนักการเมือง ด้านภาคเอกชน ด้านสถานท่ีและลกัษณะชุมชน ด้านขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ และ
ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์  
   5.1.2 ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมากทั้งหมดทุกด้าน เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียคือด้านเศรษฐกิจ รองลงมาคือด้านกฎหมาย ด้าน
การเมือง ดา้นการปกครอง ดา้นสังคม และดา้นเทคโนโลย ี 
  5.1.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม มีค่า
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั .634  

  5.1.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม ทั้ง 5 ตวั โดยเรียงล าดบัการเขา้สู่
สมการตามความสัมพนัธ์ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นประชาชน (X1) ดา้นภาคเอกชน (X3) ดา้นนกัการเมือง (X4) 
ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ (X5) และตวัแปรตวัสุดทา้ยท่ีเขา้สู่สมการท่ีดีท่ีสุดของการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน (X6) สามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
ไดร้้อยละ 49.30 มีค่า R2 = .493 และมีค่าของ F เท่ากบั 76.538 มีค่า R2 Change เท่ากบั .010 ซ่ึงมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α .01 สามารถเขียนสมการณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได ้
ดงัต่อไปน้ี 
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สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = 1.110+ .080X1 + .141X3 + .211X4 +.105X5 + .194X6  
 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zr = .272Z4 + .280Z6 + .178Z3 + .155 Z5 +.106Z1  
    

   5.15 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด มีดงัน้ี ควรมีศูนยก์ลาง
การช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนแบบรวดเร็ว ควรมีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท่ี
สาธารณะทุกแห่ง การจดัสรรงบประมาณควรจดัสรรตามความเดือดร้อนเป็น ควรมีกิจกรรมส่งเสริม
ดา้นสุขภาพให้เยาวชน ผูสู้งอายุ ท  าร่วมกนั ควรปรับปรุงการซ่อมแซมด้านโครงสร้างท่ีมีความทบั
ซ้อนในพื้นท่ีระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูน้ าในจงัหวดัร้อยเอ็ดควรกลา้เปล่ียนแปลง
ในทางท่ีพฒันา 
 

5.2  อภิปรายผลการวจิัย 
 
 จากผลการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ด ผูว้ิจ ัยได้น ามาอธิปรายผลตาม
สมมุติฐานดงัต่อไปน้ี 

   5.2.1 สมมติฐานการวิจยัระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากผลการวิจยัพบว่าระดับปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
ผลงานวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเสน่ห์ จุย้โต (2558, น. 58-59) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาตวั
แบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสูง ผลการวิจยัสรุป การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้านการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ด้านการบริหาร
องค์การสมยัใหม่ และดา้นการบริหารทุนมนุษย ์ พบว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาล และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการด าเนินการทั้ง 3 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารยุทธศาสตร์สู่การ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดา้นการบริหารองคก์ารสมยัใหม่ และดา้นการบริหารทุนมนุษยอ์ยูใ่นระดบัมาก  
   และสอดคล้องกบังานวิจยัของสิทธิชัย ตนัศรีสกุล (2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
พฒันาชุมชนยัง่ยืน กรณีศึกษาองค์กร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน มี 3 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัการบริหารจดัการดา้นธุรกิจ 
ชุมชน ปัจจยัการบริหารจดัการดา้นสังคม ปัจจยัการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส่วนรูปแบบการ
พฒันา ชุมชนอยา่งย ัง่ยืนในจงัหวดัมหาสารคาม มี 8 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 1) การศึกษาชุมชน 2) การ
วเิคราะห์ปัญหา ชุมชน 3) การจดัล าดบัความตอ้งการและปัญหาชุมชน 4) การวางแผนแกปั้ญหา 5) การ
พิจารณาวิธีการ ด าเนินงาน 6) การด าเนินงาน 7) การประเมินผลงาน และ 8) การทบทวนเพื่อแกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรค  
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  5.2.2 สมมติฐานการวิจยัระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยั
พบวา่ระดบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลงานวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เสน่ห์ จุย้โต (2558, น. 58-59) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาตวัแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสู่องค์การสมรรถนะสูง ผลการวิจยัสรุปไดว้า่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี เทศบาล
ต าบลธญับุรี และองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ หลงัการฝึกอบรม
ถ่ายทอดตวัแบบการบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสู่องคก์ารสมรรถนะสูงทั้ง 3 ตวัแบบ ไดแ้ก่ 
ตวัแบบการบริหารยุทธศาสตร์สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ตวัแบบการบริหารองค์การสมยัใหม่ และตวั
แบบการบริหารทุนมนุษย ์อยูใ่นระดบัมาก  
   สอดคล้องกบังานวิจยัของชาติชัย อุดมกิจมงคล (2557) ได้ท าการศึกษา การบริหารการ
พฒันาชนบทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบวา่ความคิดเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการ บริหารการพฒันาชนบท ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในเขตจงัหวดั
สกลนคร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
  สอดคล้องกบังานวิจยัของบุญส่ง สานไธสง (2555, น. 87-90)ได้ศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชน ต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเม็กด า อ าเภอ
พยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหาร ส่วนต าบลเม็กด า อ าเภอพยคัฆภูมิพิสัย จงัหวดั
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทั้ง 7 ด้าน 
เรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการเมืองและ
การบริการ ดา้นพฒันาแหล่งน ้ า ด้านคมนาคม และแสงสว่าง ด้านเศรษฐกิจ ดา้นคุณภาพชีวิตและ
สังคม และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุ ด คือ ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
  และสอดคล้องกับงานวิจยัของส าราญ อินทนะ (2554, น. 112-113) ได้ศึกษาเร่ืองความ
ตอ้งการของประชาชนต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน ขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน จงัหวดัน่าน ผลการวิจยั
พบว่าความตอ้งการของประชาชนท่ีมีต่อการพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั
น่าน ทั้ง 6 ดา้น โดยรวม มีความตอ้งการในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความตอ้งการ
พฒันาดา้นการจดัการ ทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการพฒันา สังคมและความ
มัน่คงมนุษย ์ด้านการบริหารจดัการและการบริการมนุษย ์ตา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ตา้น
ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์ตามล าดบั  
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  5.2.3 สมมติฐานการวิจยัปัจจยัดา้นประชาชน ดา้นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ ดา้นเอกชน ดา้น
นกัการเมือง ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน มีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
จ านวน 6 ดา้น คือ ด้านสังคม ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ด้านการปกครอง ด้านกฎหมายและด้าน
เทคโนโลยี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการวิจยัพบว่าความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เท่ากบั .634 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยรวม ทั้ง 5 ตวั สามารถอธิบายตวัแปรตาม คือ การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด ได้
ร้อยละ 49.30 มีค่า R2 = .493 และมีค่าของ F เท่ากบั 76.538 มีค่า Adjusted R2 เท่ากบั .487 มีค่า R2 
Change เท่ากบั .010 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั α .05 เม่ือพิจารณาตวัแปรยอ่ย พบวา่ ตวัแปรท่ีจะ
อธิบายการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด โดยเรียงล าดบัการเขา้สู่สมการตามความสัมพนัธ์ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้น
ประชาชน (X1) ดา้นภาคเอกชน (X3) ดา้นนกัการเมือง (X4) ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ (X5) และตวัแปร
ตวัสุดทา้ยท่ีเขา้สู่สมการท่ีดีท่ีสุดของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ไดแ้ก่ ดา้นสถานท่ีและลกัษณะชุมชน 
(X6) ซ่ึงผลงานวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพรรษา เศษแสงศรี สุรศกัด์ิ ชะมารัมย ์(2559, น. 197-
208) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาองค์การสู่การเป็นองคก์ารท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านกังานจดัหา
งานจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นโครงสร้างองค์การ ปัจจยัดา้น
ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง ปัจจยัดา้นการบริหารยุทธศาสตร์ และปัจจยัดา้นแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงของส านักงานจัดหางานจังหวัดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสามารถท านายความแปรปรวนของการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองคก์ารท่ีมี
ขีดสมรรถนะสูงของส านักงานจดัหางานจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดร้้อยละ 81.50 (R2 = 
.815) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05   
   สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุลีรัตน์ เจริญพร. (2560, น. 2-3) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง“เมืองน่าอยู”่: 
แนวคิดเพื่อการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชนหลกัหก ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง 
จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่าดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน องค์กรวิชาชีพในพื้นท่ียงัอยู่ในระหว่างการเร่ิมตน้ ยงัตอ้งการความสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งการผลกัดนัให้มีนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพยงัตอ้งเป็นประเด็นร่วม การผลกัดนัของพื้นท่ี
เพื่อเพิ่มความสามารถของประชาชนในการใชชี้วิตอยา่งมีสุขภาพท่ีดี  
  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรวรรณ รุ่งสว่าง และสุพกัตรา สุทธสุภา (2560, น. 23) ได้
ศึกษาวิจยัเร่ืองแนวคิดและองค์ประกอบของชุมชนเมืองสร้างสรรค์ตามลกัษณะทอ้งถ่ินในประเทศ
ไทย ผลการวิจยัพบว่า แนวคิดและองค์ประกอบของชุมชนเมืองสร้างสรรค์คือ สภาพแวดลอ้มของ
ชุมชนเมืองท่ีน่าอยู่ ส่ิงอ านวยความสะดวกต่อการคิดสร้างสรรค์ พื้นท่ีสาธารณะและพื้นท่ีทาง
วฒันธรรม ชุมชนเมืองสร้างสรรค์มีการเปิดกวา้งทางความคิดและเสรีภาพในการอยู่อาศยั ไม่มีการ
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จ ากดัเพศ อายุ หรือชนชาติ ซ่ึงประโยชน์จากการวิจยัคือแนวคิดและรายละเอียดขององค์ประกอบ
ชุมชนเมืองสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 
   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพนิต ภู่จินดา และ ยศพล บุญสม (2559, น. 2-3) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองแนวคิดการพฒันาเมืองต้นแบบ ผลการวิจยัพบว่าการพฒันาเมืองท่ีมีลกัษณะแตกต่างกันตาม 
ศกัยภาพและบทบาทของเมือง 5 ประเภท ได้แก่ เมืองท่องเท่ียวดา้นนนัทนาการและบนัเทิง เมือง
อุตสาหกรรม เมืองศูนยร์าชการ เมืองการศึกษา และเมืองศูนยก์ลางคมนาคมขนส่งทางน ้ าและโลจิ
สติกส์  โดยการพฒันาเมืองทั้ง 5 ประเภทน้ีจะเป็นกลไกท่ีจะขบัเคล่ือนและรองรับการพฒันาของ
ประเทศไทยในอนาคตอยา่งเหมาะสม และย ัง่ยืน เน่ืองจากการวางและการออกแบบทางผงัเมืองตอ้งมี
หลกัเกณฑ์ แนวคิดท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัศกัยภาพและบทบาทของเมืองหรือพื้นท่ีนั้น ๆ และช่วย
แกไ้ขปัญหาพื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการน าไปใช้ 
   5.3.1.1 ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐควรปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
    5.3.1.2 ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดควรมีส่วนร่วมในปรับปรุงแนวทางในการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 
    5.3.1.3 นักการเมืองในจังหวดัร้อยเอ็ดทุกระดับควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
    5.3.1.4 บริบทของพื้นท่ีควรมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
    5.3.1.5 ลกัษณะชุมชนและขนาดชุมชนในจงัหวดัควรมีความเหมาะสมกบัการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 
    5.3.1.6 สภาพแวดลอ้มในสังคมควรมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมือง 
    5.3.1.7 บรรยากาศทางการเมืองในพื้นท่ีควรมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 
    5.3.1.8 ประชาชนในพื้นท่ีควรมีรายไดเ้หมาะสมกบัรายจ่าย 
    5.3.1.9 รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินควรมีความเหมาะสมและเอ้ือแก่การพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 
    5.3.1.10 กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดควรมีความสอดคลอ้งกนัทุกฉบบั 
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    5.3.1.11 ควรมีการน าเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาใชใ้นพื้นท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอ็ดให้
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารด าเนินการ 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
   5.3.2.1 ควรมีการศึกษาความย ัง่ยืนในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
   5.3.2.2 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการพฒันาเมืองกบัจงัหวดัอ่ืนๆ 
    5.3.2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
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แบบสอบถามการวจิัย 
เร่ือง  ปัจจัยทีม่ผีลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็  

 
ค าช้ีแจง 
 

 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาตามหลกัสูตร             
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจยัซ่ึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อ
ผูต้อบแบบสอบถามและหน่วยงานของท่าน 
 3. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามเป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เพศ 
ระดบัการศึกษา  อาย ุ ท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List)  จ  านวน 4 ขอ้ 
  ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นประชาชน  ดา้นขา้ราชการ/เจา้หน้าท่ีรัฐ  ดา้นเอกชน ดา้นนกัการเมือง  ดา้นพื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์ 
ด้านสถานท่ีและลักษณะชุมชน  มีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จงัหวดัร้อยเอ็ด  รวมข้อค าถาม
ทั้งหมด 36 ขอ้ 
  ตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกับการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  ด้านสังคม               
ดา้นการเมือง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการปกครอง  ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี  รวมขอ้ค าถาม
ทั้งหมด 34 ขอ้ 
  ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะการพฒันาเมืองร้อยเอด็  
 
  โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิจัยคร้ังน้ี   ผู ้วิจ ัย
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
 

พิเชฐ สุขเพสน์ 
นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

 สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
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ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงใน   ท่ีตรงกบัขอ้เทจ็จริงเก่ียวขอ้งกบัตวัท่าน 
 
 1. เพศ       
      1. ชาย      2. หญิง 
 
 2. ระดับการศึกษา 
   1. ประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 2. ปวส.หรือเทียบเท่า 
   3. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  4. ปริญญาโทข้ึนไป  
 
 3. อายุ 
   1. 18-30  ปี     2. 31-40  ปี 
   3. 41-50  ปี    4. 51  ปีข้ึนไป 
 
 4. ทีอ่ยู่อาศัย 
    1. ต าบลรอบเมือง   2.  ต าบลเหนือเมือง 

 3. ต าบลขอนแก่น   4.  ต าบลนาโพธ์ิ  
 5. ต าบลสะอาดสมบูรณ์  6.  ต  าบลสีแกว้ 

    7. ต าบลโนนรัง   8. ต าบลหนองแกว้ 
 9. ต าบลหนองแวง   10. ต าบลดงลาน 
 11. ต าบลแคนใหญ่     12. ต าบลเมืองทอง 
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ตอนที ่2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
 สูงท่ีสุด  (5)  หมายถึง     มีผลต่อการพฒันามากท่ีสุด 
 สูง    (4)  หมายถึง     มีผลต่อการพฒันามาก 
 ปานกลาง  (3)  หมายถึง     มีผลต่อการพฒันาปานกลาง 
 ต ่า    (2)  หมายถึง     มีผลต่อการพฒันานอ้ย 
 ต ่าท่ีสุด   (1)  หมายถึง     มีผลต่อการพฒันานอ้ยท่ีสุด 
 

 โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ของแต่ละขอ้ท่ีตรงตามขอ้มูลท่ีเป็นจริงของท่าน คือมาก
ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

ประชาชน 
1. ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็  

     

2. ช่วงอายปุระชาชนทีแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

     

3. ระดบัการศึกษาของประชาชนแตกต่างกนัมีผลต่อการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

4. รายไดป้ระชาชนต่อหวัและต่อครัวเรือนแตกต่างกนัมี
ผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

5. ประชาชนท่ีมีความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะในการท างาน
แตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

6. ประชาชนท่ีมีจิตสาธารณะกระท าประโยชน์แก่
ส่วนรวมมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

7. ประชาชนท่ีมีวินยัในการปฏิบติัตนท่ีดีมีผลต่อการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ   
1. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบ
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

2. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

3. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัธรรมาภิ
บาลมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

4. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐทุกหน่วยงานปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

5. ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐทุกหน่วยงานในจงัหวดัมีการบูร
ณาการในปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อพฒันาเมืองร้อยเอด็มีผลต่อการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

ภาคเอกชน 
1. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการวางแผน
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

2. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

3. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผลการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

4. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในปรับปรุง
แนวทางในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

5. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดในทุกระดบัและ
กระบวนการ 

     

6. ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนการด าเนินการของทุกส่วนราชการในการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

นกัการเมือง 
1. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
การวางแผนพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

2. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

3. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผลการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

4. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
ปรับปรุงแนวทางในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

5. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการพฒันาเมืองร้อยเอด็ในทุกระดบัและ
กระบวนการ 

     

6. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุนการด าเนินการของทุกส่วนราชการในการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

7. นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วนร่วมใน
การเสนอปัญหาและแนวทางในพฒันาเมืองร้อยเอ็ดต่อ
หน่วยงานในระดบัประเทศ 

     

พื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์   
1. ขนาดพื้นท่ีของจงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

     

2. สภาพทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกบัการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

     

3. จ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัมีความเหมาะสม
กบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

4. บริบทของพื้นท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

     

5. ลกัษณะอุปนิสัยของคนในพื้นท่ีมีความเหมาะสมกบั
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

6. การวางผงัเมืองโดยรวมมีความเหมาะสมกบัการพฒันา      
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

เมืองร้อยเอด็ 
สถานท่ีและลกัษณะชุมชน   
1. ในจงัหวดัมีสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และมี
ความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

2. จงัหวดัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสมกบัเอ้ือใน
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

3. ลกัษณะชุมชนและขนาดชุมชนในจงัหวดัมีความ
เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

4. ขนาดของชุมชนในจงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

     

5. คนในพื้นท่ีมีความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ในการ
ร่วมกนัมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
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ตอนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็   
 สูงท่ีสุด  (5)  หมายถึง     มีการพฒันามากท่ีสุด 
 สูง    (4)  หมายถึง     มีการพฒันามาก 
 ปานกลาง  (3)  หมายถึง     มีการพฒันาปานกลาง 
 ต ่า    (2)  หมายถึง     มีการพฒันานอ้ย 
 ต ่าท่ีสุด   (1)  หมายถึง     มีการพฒันานอ้ยท่ีสุด 
 
 โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  ของแต่ละขอ้ท่ีตรงตามขอ้มูลท่ีเป็นจริงของท่าน คือมาก
ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

ดา้นสงัคม 
1. การอยูร่วมกนัของคนในสังคมโดยมีลกัษณะความสัมพนัธ์
ซ่ึงกนัและกนัหลายรูปแบบอยา่งลงตวั  

     

2. ประชาชนสามารถปรับตวัตามสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

3. จ านวนปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง      
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรัก  ความสามคัคีและเอ้ืออาทรต่อ
กนัและกนั 

     

5. ในสังคมมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีส าคญัและดีงามสืบ
ทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

     

6. สภาพแวดลอ้มในสังคมมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การพฒันา
เมือง 

     

ดา้นการเมือง 
1. การเมืองในระดบัทอ้งท่ี  ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศใน
พ้ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

     

2. นกัการเมืองในทุกระดบัในพ้ืนท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถเหมาะสม 

     

3. นกัการเมืองในทุกระดบัในพ้ืนท่ีเป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
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การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

4. นกัการเมืองในทุกระดบัในพ้ืนท่ีเป็นผูมี้ความมุ่งมัน่และ
ทุ่มเทในการพฒันาเมืองร้อยเอด็อยา่งจริงจงั 

     

5. ประชาชนในทุกภาคส่วนใหค้วามร่วมมือกบัภาคการเมือง
ในพ้ืนในการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

6. บรรยากาศทางการเมืองในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การ
พฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

ดา้นเศรษฐกิจ 
1. การลงทุนในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจเมือง
ร้อยเอด็ 

     

2. ธุรกิจดา้นการบริการมีการขยายตวัในพ้ืนท่ีเมืองร้อยเอด็      
3. การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีมีการขยายตวัมากยิ่งข้ึน      
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้หมาะสมกบัรายจ่าย      
5. เกิดปัจจยัอ่ืนๆกระตุน้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี
เมืองร้อยเอด็ 

     

ดา้นการปกครอง 
1. การแบ่งพ้ืนท่ีการปกครองมีความเหมาะสมแก่การพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

     

2. รูปแบบการปกครองทอ้งท่ีมีความเหมาะสมและเอ้ือแก่การ
พฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

3. ผูน้  าทางการปกครองมีความเหมาะสมแก่ภารกิจในการ
พฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

4. การด าเนินภารกิจดา้นการปกครองมีความเหมาะสมและเอ้ือ
แก่การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

5. กระบวนการทางปกครองเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
ในการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

6. เกิดการทบทวนภารกิจ และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมกบั
การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
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การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

ดา้นกฎหมาย 
1. ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

2. ประชาชนสามารถปฏิบติัตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอด็ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

     

3. กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็เกิดจากการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 

     

4. กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็มีความสอดคลอ้ง
กนัทุกฉบบั 

     

5. เกิดกระบวนการท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขใหบ้ทกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

ดา้นเทคโนโลยี 
1. ในพ้ืนท่ีเกิดการเตรียมการรองรับเทคโนโลยีในประเภท 
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

     

2. ประชาชนสามารถรับรู้และรับทราบการน าเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ มาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

3. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการน าเทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ มาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

     

4. เทคโนโลยีประเภทต่างๆมาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเมือง
ร้อยเอด็มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
การด าเนินการ 

     

5. เทคโนโลยีประเภทต่างๆมาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเมือง
ร้อยเอด็มีความคุม้ค่ากบังบประมาณของทางราชการในการ
จดัหา 

     

6. เทคโนโลยีประเภทต่างๆท่ีน ามาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ไม่กระทบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลการวเิคราะห์การหาคุณภาพแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ 
ของปัจจัยทีม่ีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดบัความ
สอดคลอ้ง ∑R IOC แปลผล 

+1 0 -1 
ประชาชน 
1.ประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันา
เมืองร้อยเอด็  

2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

2.ช่วงอายปุระชาชนทีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3.ระดบัการศึกษาของประชาชนแตกต่างกนัมีผล
ต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

4.รายไดป้ระชาชนต่อหวัและต่อครัวเรือนแตกต่าง
กนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5.ประชาชนท่ีมีความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะในการ
ท างานแตกต่างกนัมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

6.ประชาชนท่ีมีจิตสาธารณะกระท าประโยชน์แก่
ส่วนรวมมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

7.ประชาชนท่ีมีวนิยัในการปฏิบติัตนท่ีดีมีผลต่อ
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐ   
1.ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
ระเบียบกฎหมายอยา่งเคร่งครัดมีผลต่อการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2.ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3.ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกั
ธรรมาภิบาลมีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดบัความ
สอดคลอ้ง ∑R IOC แปลผล 

+1 0 -1 
4.ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐทุกหน่วยงานปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนัมีผลต่อการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5.ขา้ราชการ/เจา้หนา้ท่ีรัฐทุกหน่วยงานในจงัหวดั
มีการบูรณาการในปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อพฒันาเมือง
ร้อยเอด็มีผลต่อการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

ภาคเอกชน 
1.ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2.ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3.ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

4.ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมใน
ปรับปรุงแนวทางในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5.ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการพฒันาเมืองร้อยเอ็ดในทุกระดบัและ
กระบวนการ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

6.ภาคเอกชนในจงัหวดัร้อยเอ็ดมีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนการด าเนินการของทุกส่วนราชการใน
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

นกัการเมือง 
1.นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2.นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดบัความ
สอดคลอ้ง ∑R IOC แปลผล 

+1 0 -1 
3.นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการติดตามและประเมินผลการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

4.นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในปรับปรุงแนวทางในการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5.นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการพฒันาเมืองร้อยเอด็ใน
ทุกระดบัและกระบวนการ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

6.นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการสนบัสนุนการด าเนินการของทุกส่วน
ราชการในการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

7.นกัการเมืองในจงัหวดัร้อยเอด็ทุกระดบัมีส่วน
ร่วมในการเสนอ ปัญหาและแนวทางในพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ต่อหน่วยงานในระดบัประเทศ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

พื้นท่ีหรือภูมิศาสตร์   
1.ขนาดพื้นท่ีของจงัหวดัมีความเหมาะสมกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2.สภาพทางภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3.จ านวนประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัมีความ
เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

4.บริบทของพื้นท่ีมีความเหมาะสมกบัการพฒันา
เมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5.ลกัษณะอุปนิสัยของคนในพื้นท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 
 

2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดบัความ
สอดคลอ้ง ∑R IOC แปลผล 

+1 0 -1 
6.การวางผงัเมืองโดยรวมมีความเหมาะสมกบัการ
พฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

สถานท่ีและลกัษณะชุมชน   
1.ในจงัหวดัมีสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์
และมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2.จงัหวดัมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความเหมาะสมกบั
เอ้ือในการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3.ลกัษณะชุมชนและขนาดชุมชนในจงัหวดัมี
ความเหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

4.ขนาดของชุมชนในจงัหวดัมีความเหมาะสมกบั
การพฒันาเมืองร้อยเอ็ด 

2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

5.คนในพื้นท่ีมีความกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ใน
การร่วมกนัมีความเหมาะสมกบัการพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 
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ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์และนิยามศัพท์เฉพาะ 
ของการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดบัความ
สอดคลอ้ง 

∑

R IOC แปลผล 
+1 0 -1 

ดา้นสงัคม 
1. การอยูร่วมกนัของคนในสังคมโดยมีลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัหลายรูปแบบอยา่งลงตวั  

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ประชาชนสามารถปรับตวัตามสภาพสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3. จ านวนปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีลดลง 2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรัก  ความสามคัคีและเอ้ือ
อาทรต่อกนัและกนั 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5. ในสังคมมีวฒันธรรมและประเพณีท่ีส าคญัและดีงาม
สืบทอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

6. สภาพแวดลอ้มในสังคมมีความเหมาะสมเอ้ือแก่การ
พฒันาเมือง 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

ดา้นการเมือง 
1. การเมืองในระดบัทอ้งท่ี  ระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัประเทศในพ้ืนท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2. นกัการเมืองในทุกระดบัในพ้ืนท่ีเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถเหมาะสม 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3. นกัการเมืองในทุกระดบัในพ้ืนท่ีเป็นผูมี้ความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

4. นกัการเมืองในทุกระดบัในพ้ืนท่ีเป็นผูมี้ความมุ่งมัน่
และทุ่มเทในการพฒันาเมืองร้อยเอด็อยา่งจริงจงั 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5. ประชาชนในทุกภาคส่วนใหค้วามร่วมมือกบัภาค
การเมืองในพ้ืนในการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

6. บรรยากาศทางการเมืองในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมเอ้ือ
แก่การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 
 

2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดบัความ
สอดคลอ้ง 

∑

R IOC แปลผล 
+1 0 -1 

ดา้นเศรษฐกิจ 
1. การลงทุนในพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ธุรกิจดา้นการบริการมีการขยายตวัในพ้ืนท่ีเมือง
ร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3. การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีมีการขยายตวัมากยิ่งข้ึน 3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 
4. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเ้หมาะสมกบัรายจ่าย 3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 
5. เกิดปัจจยัอ่ืนๆกระตุน้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ในพ้ืนท่ีเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

ดา้นการปกครอง 
1. การแบ่งพ้ืนท่ีการปกครองมีความเหมาะสมแก่การ
พฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2. รูปแบบการปกครองทอ้งท่ีมีความเหมาะสมและเอ้ือ
แก่การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ผูน้  าทางการปกครองมีความเหมาะสมแก่ภารกิจใน
การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

4. การด าเนินภารกิจดา้นการปกครองมีความเหมาะสม
และเอ้ือแก่การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5. กระบวนการทางปกครองเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายในการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

6. เกิดการทบทวนภารกิจ และปรับปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสมกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

ดา้นกฎหมาย 
1. ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาเมืองร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ประชาชนสามารถปฏิบติัตามบทกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
การพฒันาเมืองร้อยเอด็ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็เกิดจาก
การรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นการตรวจสอบ 
ระดบัความ
สอดคลอ้ง 

∑

R IOC แปลผล 
+1 0 -1 

4. กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็มีความ
สอดคลอ้งกนัทุกฉบบั 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

5. เกิดกระบวนการท่ีสามารถปรับปรุงแกไ้ขใหบ้ท
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเมืองร้อยเอด็ ปฏิบติัได้
อยา่งเหมาะสม 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

ดา้นเทคโนโลยี 
1. ในพ้ืนท่ีเกิดการเตรียมการรองรับเทคโนโลยีใน
ประเภทต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ประชาชนสามารถรับรู้และรับทราบการน า
เทคโนโลยีประเภทต่างๆมาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการน า
เทคโนโลยีประเภทต่างๆมาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันาเมือง
ร้อยเอด็ 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

4. เทคโนโลยีประเภทต่างๆมาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันา
เมืองร้อยเอด็มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกบั
วตัถุประสงคก์ารด าเนินการ 

2 1 0 2 0.67 สอดคลอ้ง 

5. เทคโนโลยีประเภทต่างๆมาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือพฒันา
เมืองร้อยเอด็มีความคุม้ค่ากบังบประมาณของทาง
ราชการในการจดัหา 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 

6. เทคโนโลยีประเภทต่างๆท่ีน ามาใชใ้นพ้ืนท่ีเพ่ือ
พฒันาเมืองร้อยเอด็ไม่กระทบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3 0 0 3 1 สอดคลอ้ง 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
.901 70 

 
 
 

Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
285.85 248.695 15.770 70 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

a1 4.40 .632 40 
a2 4.13 .463 40 
a3 4.18 .781 40 
a4 4.15 .580 40 
a5 4.20 .791 40 
a6 4.13 .607 40 
a7 4.13 .607 40 
b1 4.03 .660 40 
b2 4.25 .670 40 
b3 4.15 .662 40 
b4 4.05 .639 40 
b5 3.95 .714 40 
c1 4.03 .620 40 
c2 3.90 .632 40 
c3 3.83 .594 40 
c4 3.95 .749 40 
c5 4.03 .577 40 
c6 4.10 .632 40 
d1 4.00 .555 40 
d2 4.00 .599 40 
d3 3.98 .698 40 
d4 3.90 .545 40 
d5 4.00 .599 40 
d6 4.05 .749 40 
d7 4.05 .639 40 
e1 4.03 .698 40 
e2 3.93 .572 40 
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 Mean Std. Deviation N 
e3 4.15 .662 40 
e4 4.30 .608 40 
e5 4.03 .480 40 
e6 4.18 .594 40 
f1 4.10 .778 40 
f2 4.13 .607 40 
f3 4.08 .526 40 
f4 4.25 .670 40 
f5 4.13 .791 40 
g1 3.93 .526 40 
g2 4.13 .757 40 
g3 3.95 .552 40 
g4 4.05 .639 40 
g5 4.05 .714 40 
g6 4.00 .679 40 
h1 4.15 .580 40 
h2 4.18 .446 40 
h3 4.28 .640 40 
h4 4.03 .660 40 
h5 4.23 .480 40 
h6 4.18 .636 40 
i1 4.28 .554 40 
i2 4.05 .597 40 
i3 4.18 .594 40 
i4 4.38 .540 40 
i5 3.93 .526 40 
j1 4.00 .641 40 
j2 4.20 .723 40 
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 Mean Std. Deviation N 
j3 4.10 .545 40 
j4 4.15 .662 40 
j5 4.15 .700 40 
j6 4.10 .591 40 
k1 4.00 .555 40 
k2 4.10 .591 40 
k3 3.93 .616 40 
k4 4.23 .698 40 
k5 4.00 .555 40 
l1 3.98 .577 40 
l2 4.13 .648 40 
l3 3.98 .530 40 
l4 3.93 .694 40 
l5 4.13 .607 40 
l6 4.05 .714 40 
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การเผยแพร่ผลงานวจิัย 
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