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 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์  

 ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิ 

 อาเซยีน ทงัหมด 5 ดา้น  65 

8  ค่าเฉลยี (x) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององคก์รปกครอง 

 ส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้ม 

 ดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  66 

9  ค่าเฉลยี (x) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององคก์รปกครอง 

 ส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้ม 

 ดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  67 
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 ส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้ม 
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11  ค่าเฉลยี (x) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององคก์รปกครอง 

 ส่วนทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้ม 
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12  ค่าเฉลยี (x) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) บทบาทขององคก์รปกครองส่วน 

 ทอ้งถนิ ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้ม 

 ดา้นการท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  71 
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13  เปรยีบเทยีบปจัจยัทสี่งผลต่อบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ  

 ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการ 

 ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทงัหมด 5 ดา้น  72 

14 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มลู บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ  

 ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการจดัการ จาํแนกตาม อาย ุ  73 

15 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มลู บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ  

 ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการ 

 ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นเศรษฐกจิ 

 จาํแนกตามอาย ุ  73 

16 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มลู บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

 ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการ 

 ท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นการศกึษา 

 จาํแนกตามอาย ุ  74 

17 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มลู บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

 ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้น 

 การท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นสงัคม  

 จาํแนกตามอายุ  74 

18 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มลู บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

 ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้น 

 การท่องเทยีว เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นวฒันธรรม  

 จาํแนกตามอาย ุ  75 

19 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มลู บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ 

 ในเขตอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว 

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นการจดัการ 

 จาํแนกตามการศกึษา  75 
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20 อธบิายความแปรปรวนของขอ้มลู บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบรูณ์ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว 

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นเศรษฐกจิจาํแนกตามการศกึษา  76 

21 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว 

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นการศกึษา 

 จาํแนกตามระดบัการศกึษา  76 

22 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นสงัคม 

 จาํแนกตามระดบัการศกึษา  77 

23 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นวฒันธรรม 

 จาํแนกตามระดบัการศกึษา  77 

24 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นการจดัการ 

 จาํแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิาน  78 

 25 อธบิายความแปรปรวนบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นเศรษฐกจิ  

 จาํแนกตาม ระยะเวลาการปฏบิตังิาน  78 

26 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการศกึษา  

 จาํแนกตาม ระยะเวลาการปฏบิตังิาน  79 
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27 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นสงัคม  

 จาํแนกตาม ระยะเวลาการปฏบิตังิาน  79 

28 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นวฒันธรรม  

 จาํแนกตาม ระยะเวลาการปฏบิตังิาน  80 

29 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการจดัการ   

 จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน  80 

30 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นเศรษฐกจิ  

 จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน  81 

31 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการศกึษา  

 จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน  81 

32 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของปจัจยัทมีผีลต่อบทบาทขององคก์รปกครอง 

 ส่วนทอ้งถนิในเขตอาํเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้ม 

 ดา้นการท่องเทยีวเพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมติดิา้นการศกึษา 

 จาํแนกตามตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน  82 

33 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นสงัคม   

 จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน  84 



ญ 
 

สารบญัตาราง(ต่อ) 

ตาราง หน้า 

34 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นวฒันธรรม  

 จาํแนกตาม ตาํแหน่งทปีฏบิตังิาน  84 

35 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นการจดัการ   

 จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน  85 

36 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดา้นเศรษฐกจิ  

 จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน  85 

37 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นการศกึษา  

 จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน   86 

38 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นสงัคม   

 จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน  86 

39 อธบิายความแปรปรวน บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิในเขต 

 อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบรูณ์ ต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้นการท่องเทยีว  

 เพอืรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดา้นวฒันธรรม   

 จาํแนกตาม รายไดต่้อเดอืน  87 

 

 



ฎ 
 

สารบญัภาพ 

ภาพ  หน้า 

1  แสดงแผนทยีทุธศาสตร ์กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถนิ  19 

2  แสดงความเชอืมโยงระหวา่ง วสิยัทศัน์ เป้ าประสงค ์เป้ าหมาย  

 พนัธกจิและยทุธศาสตร ์   47 

3 กรอบแนวคดิในการวจิยั  55 

 


