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บทที�  � 

เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจยัครั� งนี�  คณะผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวจิยั

ที�เกี�ยวขอ้ง มาเป็นพื�นฐาน  ดงันี�  

 �.  แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วม 

 �.  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 �.  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 

 �.  รูปแบบและขั�นตอนของการมีส่วนร่วม 

 �.  งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการมีส่วนร่วม 

 

 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากรที�นํามาใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั� งนี�  เป็นทฤษฎีที�มี ส่วนเกี�ยวข้องและเชื�อมโยงกับการมีส่วนร่วม 

(อดินนัท ์ บวัภกัดี  ����) ทฤษฎีสองปัจจยัของ  เฮอร์เบิร์ก ( Hertzberg)   เป็นทฤษฎีการ

จูงใจที�เกี�ยวขอ้งและสามารถโยงไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมได ้ เป็นแนวคิดเกี�ยวกบั

การจูงใจให้ผูป้ฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ  ทฤษฎีนี� เชื�อว่าผูป้ฏิบัติงานจะปฏิบตัิงาน

ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพย่อมขึ�นอยู่กับความพึงพอใจของผูป้ฏิบตัิงาน  เพราะเขาจะเพิ�ม

ความสนใจในงานและมีความรับผิดชอบ  กระตือรือร้นที�จะทาํงานซึ� งเป็นการเพิ�ม

ผลผลิตของงานใหม้ากขึ�นในทางตรงกนัขา้มหากผูป้ฏิบตัิงานไม่พึงพอใจในการทาํงาน  

กจ็ะเกิดความทอ้ถอยในการทาํงานและทาํให้ผลงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ   ทฤษฎี

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคลากรในองคก์ร   กล่าวคือ  

ถา้บุคลากรไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานไดร่้วมคิดตดัสินใจจะส่งผลใหบุ้คลากร

ในองคก์รเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรมมากขึ�น  ทาํให้ประสบผลสําเร็จในการ
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พฒันาได้  นอกจากนี� ทฤษฎีการสร้างผูน้าํก็มีความสําคญั  คือ ผู ้มีอาํนาจที�ดี (Positive 

Leader) มักจะนําการเคลื�อนไหวในการทาํงานอยู่เสมอ  ในขณะที�ผู้มีอาํนาจที�ไม่ดี 

(Negative Leader) จะไม่มีผลงานที�สร้างสรรคเ์ลย   การสร้างผูมี้อาํนาจหรือผูน้าํจะช่วย

จูงใจใหบุ้คลากรเตม็ใจที�จะทาํงานเพื�อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั  เนื�องจากผูน้าํ

เป็นผูที้�มีความสําคัญในการจูงใจและรวมกลุ่มคน  ดงันั�นทฤษฎีสองปัจจยันี�จึงมีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ร  เพราะทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงกนัในการทาํงานอยา่งมีคุณภาพ  แสดงใหเ้ห็นถึงการมีความคิด

ริเริ�มสร้างสรรคข์องบุคลากรและผูน้าํร่วมกนั ซึ� งกระบวนการมีส่วนร่วมจะตอ้งมีผูน้าํที�

ดีอนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์รได ้

 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 

 ณัฐพร  แสงประดบั (����)  ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมว่า  การมีส่วน

ร่วมหมายถึงการเกี�ยวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ� งในสถานการณ์กลุ่ม  

ซึ� งผลของการเกี�ยวขอ้งดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้การกระทาํบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม

นั�น  ทาํใหเ้กิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกบักลุ่มดงักล่าว  นอกจากนี� ยงัไดก้ล่าวถึงปัจจัย

ที�มีผลต่อการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ ความศรัทธาที�มีตอ่ความเชื�อถือตวับุคคล  ความเกรงใจที�

มีตอ่ตวับุคคลที�เคารพนบัถือหรือมีเกียรติยศตาํแหน่ง  ทาํให้การมีส่วนร่วมเป็นไปด้วย

ความเตม็ใจ 

 สุจินต ์ ดาววีระกุล  (����)  ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมว่า  กระบวนการ

ที�ทาํใหบุ้คคลสมคัรใจเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจเพื�อตนเอง  และมีส่วนดาํเนินการ

เพื�อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคต์ามที�ตั�งเอาไว ้  ทั�งนี� ตอ้งไม่ใช่การกาํหนดกรอบความคิด

จากบุคคลภายนอกหรือองคก์รที�บุคคลไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานกิจกรรมใน

ขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ�ง หรือทุกขั�นตอนรูปแบบการตดัสินใจของบุคคลในการจัดการ

เกี�ยวกบัทรัพยากรและปัจจยัการผลิตที�มีอยู ่ จะต้องทาํเพื�อประโยชน์ต่อการพฒันาชีวิต

ในทุกๆดา้นของตนเองที�เป็นอยูใ่หดี้ขึ�นกว่าเดิม 
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 บุญเลิศ  จิตตั�งวฒันา (����)  ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า  การที�

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนเขา้มามีส่วนร่วมเกี�ยวขอ้ง ร่วมมือ ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรม

การพฒันาที�เป็นประโยชนต์่อสังคม ในขั�นตอนตา่งๆ ของการดาํเนินกิจกรรมนั�นๆโดยมี

กลุ่มหรือองคก์รรองรับ  บุคคลที�เขา้มามีส่วนร่วมการพฒันาภมิูปัญญา  การรับรู้ สามารถ

คิดวิเคราะห์ และตดัสินใจ เพื�อกาํหนดการดาํเนินชีวิตไดด้ว้ยตนเอง 

 ประพนัธ์พงศ์  ชิณพงษ ์ (����)  ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่  การมี

ส่วนร่วมเป็นผลมาจากการเห็นพอ้งตอ้งกนัในเรื� องของความตอ้งการและทิศทางการ

เปลี�ยนแปลง  ความเห็นพอ้งตอ้งกันนั�นจะมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ�มโครงการเพื�อ

การปฏิบัติการ  กล่าวคือ ตอ้งเป็นการเห็นพอ้งตอ้งกันของคนส่วนใหญ่ที�จะเขา้ร่วม

ปฏิบตัิการนั�น และเหตุผลที�คนมาร่วมปฏิบตัิการไดจ้ะตอ้งตระหนักว่าการปฏิบติัการ

ทั�งหมดโดยกลุ่ม  หรือในนามของกลุ่มหรือกระทาํการผา่นองคก์ร  ดงันั�นองคก์รจะตอ้ง 

เป็นเสมือนตวัที�ทาํใหก้ารปฏิบตัิการบรรลุถึงความเปลี�ยนแปลงที�ตอ้งการ 

 สันติชยั  เอื�อจงประสิทธิ�   (����) ไดก้ล่าวถึงสาระสําคญัของการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรว่าหมายถึง   การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ� ม

ตดัสินใจในการปฏิบตัิงานและการร่วมรับผดิชอบในเรื�องตา่งๆ  อนัมีผลกระทบมาถึงตวั

ของบุคลากรเอง  การที�จะสามารถทาํให้บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเพื�อ

แกไ้ขปัญหา  และนาํมาซึ�งสภาพความเป็นอยูข่องบุคลากรใหดี้ขึ�นนั�นผูน้าํจะตอ้งยอมรับ

ในปรัชญาการพัฒนาว่า  มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที�จะอยู่ร่วมกับผูอื้�นอย่างมี

ความสุขไดรั้บการปฏิบตัิอยา่งเป็นธรรม  เป็นที�ยอมรับของผูอื้�นและพร้อมที�จะอุทิศตน

เพื�อกิจกรรมของส่วนรวมในองคก์ร 

 

ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

 

 ธนาภรณ์   เมทณีสดุดี  (����)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะแนวทางของการมีส่วนร่วม  

ดงันี�  
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 �.  การร่วมคิด  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการ

วางโครงการวิธีการติดตามผล  การตรวจสอบและการดูแลรักษา  เพื�อให้กิจกรรม

โครงการสาํเร็จผลตามวตัถุประสงค ์

�.  การร่วมตดัสินใจ  หมายถึง  เมื�อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้ว  

ตอ่มาจะตอ้งร่วมกนัตดัสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที�เห็นว่าดีที�สุดหรือเหมาะสม

ที�สุด 

�.  การร่วมปฏิบติัตามโครงการ  หมายถึง  การเขา้ร่วมในการดาํเนินงานตาม

โครงการตา่งๆ เช่น  ร่วมออกแรง  ร่วมบริจาคทรัพย ์ เป็นตน้ 

�.  การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ  หมายถึง  เมื�อโครงการเสร็จสิ�นแลว้

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแล  รักษาและประเมินผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นจาก

โครงการ 

 มณฑล  จนัทร์แจม่ใส  (����)  ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมไวว้า่  การ

มีส่วนร่วมของบุคคลจะตอ้งมีและเกิดขึ�นมาโดยตลอด  ทั�งนี� เริ�มตั�งแต่ขั�นตอนการมีส่วน

ร่วมในการวางแผนโครงการ  การบริหารจดัการดาํเนินงานตามแผน  การเสียสละกาํลงั

แรงงานของบุคคล ตลอดจนวสัดุอุปกรณ ์ กาํลงัเงินหรือทรัพยากรที�มีอยู ่

 ประชุม  สุวตัิถี  (����)   ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเงื�อนไขพื�นฐานของการมีส่วนร่วม

ของบุคคล เกิดจากพื�นฐาน  �  ประการ  คือ 

 �.  เป็นบุคคลที�จะตอ้งมีความสามารถที�จะเขา้ร่วม  กล่าวคือ  จะตอ้งเป็นผูมี้

ศกัยภาพที�จะเขา้ร่วมในการดาํเนินกิจกรรมตา่งๆ  อาทิเช่น  จะตอ้งมีความสามารถใน

การคน้หาความตอ้งการ วางแผนการบริหารจดัการ  การบริการองคก์รตลอดจนการใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

 �.  เป็นบุคคลที�มีความพร้อมที�เขา้มามีส่วนร่วม  กลา่วคอื  ผูน้ั�นจะตอ้งมีสภาพ

ทางเศรษฐกิจวฒันธรรม และ กายภาพที�เปิดโอกาสใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมได ้

�.  เป็นบุคคลที�มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วม  กล่าวคือ  เป็นผูที้�มีความเตม็ใจสมคัร

ใจที�จะเขา้ร่วมเลง็เห็นผลประโยชนข์องการเขา้ร่วม  จะตอ้งไม่เป็นการบงัคบัหรือ

ผลกัดนัใหเ้ขา้ร่วม  โดยที�ตนเองไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วม 
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�.  เป็นบุคคลที�ตอ้งมีความเป็นไปไดที้�จะเขา้ร่วม  กล่าวคือ  เป็นผูม้ีโอกาสที�จะ

เข้าร่วมซึ� งถือว่าเป็นการกระจายอาํนาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ  และกําหนด

กิจกรรมที�ตนเองตอ้งการในระดบัที�เหมาะสม  บุคคลจะตอ้งมีโอกาสและมีความเป็นไป

ไดที้�จะจดัการดว้ยตนเอง 

 สาํหรับลกัษณะการมีส่วนร่วมของบุคคลโดยทั�วไปแลว้ ยงัมีปัจจยัอีกหลายอยา่ง

ที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  สถานภาพครอบครัว  ระดับการศึกษา  

สถานภาพทางสังคม  อาชีพและรายได ้ เป็นตน้ 

 

รูปแบบและขั�นตอนของการมีส่วนร่วม 

 

 มงคล  จนัทร์ส่อง  (����)  ไดก้าํหนดรูปแบบและขั�นตอนของการมีส่วนร่วม

ของบุคคล ไวว้า่องคป์ระกอบรูปแบบของการมีส่วนร่วม  มีอยู ่ �  ดา้น ดงันี�  

 �.  การมีส่วนร่วมจะตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายที�ชดัเจน  การใหบุ้คคล

เขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที�ชดัเจนวา่ จะทาํกิจกรรมนั�นๆ ไป

เพื�ออะไร  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะไดต้ดัสินใจถูกว่าควรจะเขา้ร่วมหรือไม ่

�.  การมีส่วนร่วมจะตอ้งมีกิจกรรมเป้าหมาย  การให้บุคคลเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมจะตอ้งระบุลกัษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลกัษณะอยา่งไร  เพื�อให้

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสามารถตดัสินใจไดว้่าจะเขา้ร่วมกิจกรรมหรือไม ่

 �.  การเขา้ร่วมจะตอ้งมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย  การที�จะให้บุคคลเขา้มามีส่วน

ในร่วมกิจกรรมนั� นจะตอ้งระบุกลุ่มเป้าหมายด้วย   อย่างไรก็ตามโดยทั�วไปบุคคล

กลุ่มเป้าหมายมกัถูกจาํกดัโดยกิจกรรมและวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมอยูแ่ล้วเป็น

พื�นฐาน 

 ศิริชยั  กาญจนวาสี  ( ����) ไดก้าํหนดรูปแบบและปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการมี

ส่วนร่วมของบุคคลในองคก์ร  ดงันี�  

 �.  การมีส่วนร่วมในการประชุม 

 �.  การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
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 �.  การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ขององคก์ร 

 �.  การมีส่วนร่วมตดัสินใจในการเลือกแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

 �.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ 

 �.  การมีส่วนร่วมในการไดรั้บประโยชน ์

 วรรณา  วงษว์านิช  (����)  ไดก้าํหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมของบุคคลไว้

เป็น  �  ลกัษณะ  ดงันี�   คือ 

 �. การมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง คือ รูปแบบที�ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม หรือ

เขา้มาเกี�ยวขอ้งร่วมตดัสินใจในการดาํเนินงานแต่ละขั�นตอน จนกว่าการดาํเนินงานจะ

บรรลุผลเสร็จสมบูรณ์ 

 �.  การมีส่วนร่วมที�ไม่แทจ้ริง คือ รูปแบบที�ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม หรือ

เขา้มาเกี�ยวขอ้งในลกัษณะหนึ�งลกัษณะใด หรือ ในขั�นตอนใดขั�นตอนหนึ�ง เท่านั�น 

 โดยแทจ้ริงแลว้กระบวนการมีส่วนร่วมไม่อาจสามารถกระทาํไดใ้นทุกประเด็น  

แตก่ารมีส่วนร่วมของบุคคลจะมีอยูใ่นเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัความ

สนใจและประเด็นการพิจารณาที�อยู่ภายใตเ้งื�อนไขพื�นฐานการมีส่วนร่วมว่า จะตอ้งมี

อิสรภาพ มีความเสมอภาค  และมีความสามารถในการเขา้ร่วมกิจกรรม  เพื�อให้การมี

ส่วนร่วมดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 กรรณิการ์  ชมดี  (����)  ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที�มีผลต่อการ

พฒันาเศรษฐกิจเฉพาะกรณีโครงการสารภี  ตาํบลท่าช้าง  อาํเภอวารินชาํราบ  จงัหวดั 

อุบลราชธานี  พบว่า  เพศ  อายุ  การศึกษา ขนาดครอบครัว  อาชีพ รายได้และความ

ยาวนานในการอาศยั  มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมทั�งนี� เพราะระดบัการศึกษา

ที�สูงทาํให้คณะกรรมการสามารถคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาที�จะเกิดขึ� นได ้

ตลอดจนศึกษาความตอ้งการของชุมชน  สามารถคิดหาและสร้างรูปแบบวิธีการพฒันา

แกไ้ขช่วยลดปัญหาได ้  สร้างสังคมใหม่ที�เป็นประโยชน์  ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน  

ร่วมตดัสินใจ  ควบคุมติดตามและประเมินผล  บาํรุงรักษาโครงการ/กิจกรรม ที�ทาํใหเ้กิด

ประโยชน์ 
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 สุจินต ์ ดาววีรกุล  (����)  ไดศ้ึกษา ปัจจยัที�มีผลตอ่การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในโครงการพฒันาชุมชน   ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บา้นชนะเลิศการประกวดหมู่บา้นดีเด่น

ระดบัจงัหวดั  ของจงัหวดั นครสวรรค ์ประจาํปี พ.ศ. ����  ผลการศึกษาพบว่า  เพศ 

และ อายุ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน   การดําเนินการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการชุมชนไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงล้วนแลว้แต่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรม

ตา่งๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และคณะกรรมการชุมชนที�มีอายุนอ้ยหรือมากสามารถเข้า

ร่วมดาํเนินการกิจกรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกนั 

 สุรัสวดี  หุ่นพยนต์  (����)  ได้ศึกษาวิจัย  ปัจจยัที�มีผลต่อการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมพฒันาชุมชนของประชาชนที�มีความยากจน  ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บา้นเขาดิน  

ตาํบลวงันํ� าลดั  อาํเภอไพศาลี  จงัหวดันครสวรรค ์ ผลการศึกษาพบวา่ ความรู้ความเขา้ใจ

ในกิจกรรมพฒันาชุมชนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการไม่เขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมพฒันา

ชุมชนเฉพาะในขั�นการคน้หาปัญหา 

 มงคล  จนัทร์ส่อง  (����)  ไดศ้ึกษาวิจยั  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร

ป่าไม้ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  อาํเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์                

ผลการศึกษาพบวา่  ปัจจยัที�มีผลตอ่การมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ ไดแ้ก่  

อาย ุ และ ความคาดหวงัผลประโยชนที์�จะไดรั้บจากการมีส่วนร่วม  กล่าวโดยสรุปไดว้่า  

การมีส่วนร่วมนั�นขึ�นอยูก่บัตวัแปรหลายอยา่งไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา  การเป็น

สมาชิกกลุ่ม  ระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นชุมชน  การรับรู้ขอ้มูลขา่วสารตา่งๆ  และ การอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้ม 

 วิไลลักษณ์   สุวจิตตานนท์  (����)  ได้ศึกษาวิจัยเรื� อง  การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์  กรณีศึกษาประชาชนในเขตเทศบาล

พระนครศรีอยุธยา  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา   ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการจดัการท่องเที�ยวในระดบัปานกลาง   เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  ดา้น

การดูแลรักษาและ ดา้นการคน้พบสาเหตุของปัญหา อยู่ในระดบัสูงดา้นการปฏิบตัิงาน  

ดา้นการวางแผนดาํเนินงาน  และ ดา้นการประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 มณฑล   เอกอดุลยพ์นัธ์  (����)  ไดศ้ึกษาวิจยั  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม  กรณีศึกษาตลาดนํ� าตลิ�งชัน   เขตตลิ�งชัน  กรุงเทพมหานคร       

ผลการศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษสิ์� งแวดลอ้มบริเวณ

ตลาดนํ�าตลิ�งชนั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก  ส่วนดา้นอื�นๆ อยู่ใน

ระดบัปานกลางทุกดา้น เรียงตามลาํดบั ดงันี�  คือ  ดา้นการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา   

ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล  และดา้นการมีส่วนร่วมในการบาํรุงรักษา

และปรับปรุงแกไ้ข ตามลาํดบั 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


