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บทที่ 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทอง 
ในครั้งนี้ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แบบมีสวนรวมเชิงประสิทธิผล ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ เพื่อนํามา
ประกอบการวิเคราะหหารูปแบบที่เหมาะสม ดังนี้  
 2.1   แนวคดิเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 
 2.2   แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน 
 2.3   แนวคิดเรื่องรูปแบบและการพัฒนารูปแบบบริหารสวนตําบล 
 2.4  บริบทของจังหวัดอางทองและองคการบริหารสวนตําบล 
 2.5   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา 
  

 การมีสวนรวมของสมาชิกของชุมชนและประชาชนในการเขามามีสวนรวมในการ
ประชุม ปรึกษาหารือ ตัดสินใจในกิจการใด ๆ หรือใหความชวยเหลือดวยความสมัครใจ ในการ
ดําเนินกิจกรรมและโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชน  ชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนรวมรับ
ผลประโยชนจากการดําเนินการ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาชุมชน 
 2.1.1  ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา มีผูใหความหมายของการมีสวนรวมไว
หลากหลาย ดังนี้ 
  ชินรัตน  สมสืบ (2544, หนา 25 - 26)ไดเสนอแนวคิดไววาผูปฏิบัติงานพัฒนาจะตอง
เชื่อหรือพัฒนาความเชื่อที่วาประชาชนในชนบทรูวาพวกตนตองการอะไรเพื่อการพัฒนาตนเอง 
ประชาชนในชนบทมีศักยภาพที่จะมีสวนรวมในการปรับปรุงชีวิตพวกตน ผูจัดทํานโยบาย(Policy 
maker) ขาราชการและผูที่สัมผัสกับประชาชนตองเชื่อวาผูอาศัยอยูในชนบทแมวาจะเปนชนดั้งเดิม
มีชีวิตงายๆ และไมไดรับการศึกษา แตพวกเขามีวุฒิภาวะสามารถที่ซอนเรน(Latent talent) ที่จะ
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คนหาทั้งทางเลือกของทองถ่ินและความเปนไปได ตางๆ จากภายนอกเพื่อแกปญหาของพวกเขาเอง
และวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมประกอบดวย 
  1)  การมีสวนรวมเปนสิทธิ (Right) และเปนเอกสิทธิ (Privilege) ในฐานะสิทธิ
จะตองไดรับการเคารพและใหเกียรติในฐานะเอกสิทธิจะตองไมถูกบังคับและครอบงํา ทั้งสอง
ประการนี้ตองเกิดจากบรรยากาศที่ เปนประชาธิปไตยมากที่สุด ไมมีใครจะเปนหุนเชิดใน
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
  2)  การมีสวนรวมเปนการทํางานเปนกลุม เปนผลรวมของขอผูกมัดจากแตละคน บน
พื้นฐานของความเชื่อวาโครงการเปนของพวกเขา เพื่อพวกเขาและโดยพวกเขา ที่แสดงออกมาเปน
รูปแบบพฤติกรรมรวม เปนการแสดงพฤติกรรมของผลประโยชนรวม ดังนั้นการเรียนรูจะเกิดขึ้น 
ประชาชนสามารถเรียนรูได ถูกสอน ถูกแนะนํา แตก็ไมไดทําเพื่อประโยชนคนอื่น 
  3)  การมีสวนรวมคือสวนสําคัญของกระบวนการพัฒนาชนบท การมีสวนรวมจะถูก
ดําเนินการใน 2 บริบท คือ นักบริหารการพัฒนาตองรูในสิ่งที่ประชาชนมุงหวัง (Aspiration) และ
ตองใหประชาชนรับรู ประชาชนตองเขาใจโครงการ รูถึงทรัพยากรที่จําเปน และประเด็นที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 
  4)  การมีสวนรวม คือ เครื่องชี้วัดการพัฒนาชนบท การมีสวนรวมของประชาชนใน
ระดับพื้นฐานในการพัฒนาชนบทยิ่งมากและเขมขนเทาใดแสดงวา ผลประโยชนของการพัฒนาจะ
ตกแกประชาชนมากขึ้นเทานั้น 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2549, หนา 9) กลาววา  ชุมชนไดถูกสรางขึ้นจากการมี             
สวนรวมของประชาชน ภายในชุมชน ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน สมาชิกทุกคนของ
ชุมชน ตองมีสวนรวมในการจัดการชุมชนของตน ในขณะเดียวกันเมื่อมีความจําเปน ยังสามารถ
ติดตอบุคลากรจากหนวยงานของรัฐ และองคกรเอกชนภายนอกชุมชนใหเขามาสนับสนุน เชน         
การใหคําแนะนําและอบรม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพรอมในการแกปญหาดวยตนเองใหมากที่สุด          
คนในชุมชนไดเรียนรูที่จะเสียสละเพื่อชุมชน ชุมชนที่ประชาชนเรียนรูที่จะพึ่งพาสนับสนุน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยยินดีเสียสละตนเอง ไมวาจะเปนแรงกาย แรงใจ และทรัพยส่ิงของ 
เพื่อใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้นแกผูอ่ืนและชุมชน จะเปนรากฐานที่สําคัญในการปลูกฝงจิตสํานึก “เพื่อชุมชน” 
ขึ้นมา ยังผลใหสมาชิกชุมชนรวมตัวกันอยางแข็งแกรง เพื่อแกไขปญหาที่ชุมชนกําลังเผชิญอยูดวย
ตนเอง และเพ่ือเปนแบบอยางแกเด็กในการเรียนรูจักบทบาทความรับผิดชอบและการมีสวนรวมใน
ส่ิงที่เปนประเด็นสาธารณะตอไปในอนาคต 
 การมีสวนรวมมีความเกี่ยวโยงกับการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางเศรษฐศาสตรแนวใหม และยุทธศาสตรการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง ที่เนนคนเปนศูนยกลาง
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ของการพัฒนา โดยมีเปาหมายที่ความเสมอภาค ความสามารถ ในการพึ่งตนเอง การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 คายูปน (Caayupan, 1983 ; อางถึงใน ชินรัตน สมสืบ 2539, หนา 22 - 23) ใหนิยามวา                
การมีสวนรวมของประชาชน (Popular participation) คือ กระบวนการที่ผูไดรับประโยชนจากการ
พฒันามีโอกาสและใชโอกาสในการแสดงความรูสึก บงบอกความตองการและประสานสิ่งเหลานี้
ทั้งหมดเพื่อวางแผนดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ตามสถานที่และวิธีที่ผูไดรับประโยชน คิดไวโดย
ไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานพัฒนานอยที่สุด 
 ลิสต (List, 1985 ; อางถึงใน ชินรัตน  สมสืบ 2539, หนา 45 - 47) ใหความหมายการมี
สวนรวมวา เปนการเขารวมอยางแข็งขันของประชาชนในการดําเนินการตัดสินใจในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบของกิจกรรมตาง ๆ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทของ
กระบวนการวางแผนที่มีการกําหนดรูปแบบ แนวคิดการมีสวนรวม สัมพันธกับการเขารวมของ
มวลชนอยางกวางขวางในการเลือก การบริหาร และการประเมินผลของแผนงานและโครงการ          
ตาง ๆ ที่จะนํามาซึ่งการยกระดับความเปนอยูใหสูงขึ้น 
 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ(2544, หนา 45 - 47) ใหความเห็นวา กระบวนการมีสวนรวมที่
เรียกวา Participation จะนําสิ่งที่เรียกวาการพัฒนาที่เปนธรรม (Equitable development) ไมเลือกขาง
พัฒนาที่เปนธรรมนี้เองจะนํามาซึ่งสิ่งที่เรียกวา ความยั่งยืน หรือ Sustainability แมวาโดยตัวของ
หลักการการมีสวนรวมจะเปนส่ิงที่ดี แตมีขอสังเกตวากระบวนการมีสวนรวมเปนของใหมสําหรับ
สังคมไทยซึ่งมีวัฒนธรรมสวนทางกับการมีสวนรวมของตะวันตก ไดแก 
  1) ประเทศไทยเปนสังคมนิยมอํานาจ ผูมีอํานาจไมนิยมการมีสวนรวมของประชาชน 
เพราะคิดวาตัวเองเปนผูปกครอง 
  2) สังคมไทยยังกาวไมพนระบบอุปถัมภ ความสัมพันธระหวางนายกับบาวในการ
อุปถัมภพึ่งพา เกิดความสัมพันธตางตอบแทนที่อยูเหนือหลักการและเหตุผลและกฎหมาย 
  3) สังคมไทยซอนความขัดแยงทางวาจาและความคิดไวเบื้องหลัง และแอบแฝงไว
ดวยความรุนแรง 
  4) สังคมไทยใหความสําคัญกับขอมูลนอยกวาความรูสึก 
 2.1.2   แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
  แนวคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนามิไดเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม
สําหรับการพัฒนา หากแตนับจากการที่ประเทศไทยรับหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลัง
การอภิวัฒนในป 2475 เปนตนมา และอาจกลาวไดวาแนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาคือ หนึ่งในแนวคิดและปรัชญาการเมืองแบบประชาธิปไตย  
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  ผลจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 เปนตนมา สงผลใหมีการกําหนด
บทบาทของประชาชนในฐานของพลเมืองที่มีอํานาจมากขึ้น เพื่อดุลคานอํานาจรัฐและระบบ
ราชการที่ใหญโตเกินไปจนไมอาจลงไปแกไขปญหาของชุมชน ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวจึง
มีการระบุสิทธิและอํานาจในการจัดการตัวเอง อํานาจในการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ แทนการผูกขาดโดยรัฐเพียงลําพังไวในหลายมาตรา เชน มาตรา 46 56 59 170 และ 304 
เปนตน 
  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ประเทศนั้นระบุไวในมาตรา 76 ความวา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง รวมทั้งตรวจสอบการใชอํานาจทุกระดับ ในมาตรา 79 ยังระบุดวยวา รัฐตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริมบํารุงรักษาและคุมครอง
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษตอสุขสภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพของประชาชน 
   2.1.3  ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา 
  รามอส และเฟล็ตเชอร (Ramos &Fletcher, 1982 ; อางถึงใน ชินรัตน  สมสืบ 2539, 
หนา 27) กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย 1) เปนเครื่องชี้วา        
การตัดสินใจของรัฐบาลมาจากความตองการของประชาชน 2)  เพื่อความรับผิดชอบและ
ความสามารถในการตรวจสอบไดของรัฐที่มีตอประชาชน 3)  ชวยในการสรางแผนตาง ๆ ที่ดี
กวาเดิม 4)  เพิ่มความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 5)  สรางการสนับสนุนใหแกหนวยวางแผน 
  รามอส และเฟล็ตเชอร เห็นวา การพัฒนาชนบทเปนกระบวนการที่มุงปรับปรุง
มาตรฐานความเปนอยูของประชาชน โดยมุงพัฒนาคนและสรางความยุติธรรมในสังคม การมี           
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนเปนทั้งวิธีการและจุดมุงหมายของการพัฒนาเพื่อทําใหความตองการ
ของประชาชนไดรับการตอบสนองอยางแทจริง ที่สําคัญคือการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาจะตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและบุคคลภายนอกเพื่อใหประชาชนไดแกปญหา 
วางแผน ตัดสินใจ ดําเนินการ ใชประโยชน และประเมินผลโครงการตาง ๆ ดวยตัวของประชาชน
เอง จะทําใหมีการยอมรับ ผูกพันใชประโยชนจากโครงการ ตลอดจนมีสมรรถภาพบริหารโครงการ
เพิ่มขึ้น 
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 2.1.4  หลักการทํางานแบบมีสวนรวม (Participatory performance) 
  การทํางานแบบมีสวนรวมอาศัยหลักการทํางานที่ยึดสมาชิกของกลุมเปนศูนยกลาง 
โดยสมาชิกเปนผูสรางผลงานจากประสบการณเดิม การทํางานแบบมีสวนรวมมีหลักสําคัญ                 
5 ประการ 
  1)  เปนการทํางานที่อาศัยประสบการณเดิมของสมาชิก 
  2)  ทําใหเกิดประสบการณ/การเรียนรูใหม ๆ / ความคิดใหมที่ทาทายอยางตอเนื่อง 
เปนการทํางานที่เรียกวา Active performance 
  3)  มีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันเองและระหวางวิทยากรกับสมาชิกกลุม 
  4)  ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความคิดที่ทุกคนมีอยูออกไป
อยางกวางขวาง 
  5)  มีการสื่อสารโดยการพูด/เขียน เปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนวิเคราะหและ
สังเคราะหความคิด 
 2.1.5  หลักการและแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
  แนวทางในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนไดมีผูเสนอแนวคิดไวหลากหลาย 
เชน เยน(Yen, 1920 ; อางถึงใน ชินรัตน  สมสืบ 2539, หนา 99 - 100) ไดเสนอหลักการทํางาน
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมโครงการ ซ่ึงหลักการดังกลาวอาจารยปวย อ้ึงภากรณ ไดนํามาใชเปน
หลักการทํางานของมูลนิธิพัฒนาชนบทแหงประเทศไทยที่ถือไดวา เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่
กอตั้งในประเทศไทยโดยคนไทย โดยยึดหลักการทํางานดังกลาวประกอบดวยหลักการ 14 ประการ 
คือ 1)  ใหประชาชน (Go to people) 2)  อยูรวมกับประชาชน (Live among the people) 3)  เรียนรู
จากประชาชน (Learn from the people) 4)  วางแผนกับประชาชน (Plan with people) 5)  ทํางานกับ
ประชาชน (Work with people) 6)  เร่ิมจากสิ่งที่ประชาชนรู (Start with what the people know)           
7)  สรางจากสิ่งที่ประชาชนมี (Build on what people have) 8)  สอนโดยทําใหดู (Teach by 
showing) 9)  เรียนรูจากการกระทํา (Learning by doing) 10)  ไมใชการแสดงโออวดแตเปนแบบ
แผน (Not a showcase but a pattern) 11)  ไมใชเศษเล็กเศษนอยแตเปนระบบ (Not odds and ends 
but a system) 12)  ไมใชทีละช้ินแตเปนการผสมผสาน (Not piecemeal but integrated approach) 
13)  ไมยอมตามแตเปลี่ยนแปลง (Not to conform but to transform) และ 14)  ไมสงเคราะหแต
ปลดปลอย (Not relief but release) 
  เอนก  นาคะบุตร (2545, หนา 73) เสนอหลักการในการทํางานพัฒนาแบบมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการมีสวนรวมของประชาชนจะตองประกอบดวยหลักการ 5 รวม กลาวคือ 1. 
รวมคิดและเรียนรูรวมกัน 2. รวมตัดสินใจ 3. รวมปฏิบัติงานและลงมือทํางานรวมกัน 4. รวมรับ
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ประโยชนผลประโยชนที่เกิดขึ้นมาซึ่งการรับประโยชนรวมกันของสาธารณะ และอยูในสายตาของ
หลาย ๆ ฝาย เพื่อฝกใหทุกคนมีจิตใจที่คิดเรื่องความเอื้ออาทรแบงปน และสรางประโยชนที่เปน
ประโยชนรวม ประโยชนที่ใหญเพื่อฝกใหมีใจที่เติบโต เปนจิตใจที่เปนสาธารณะ และ 5.  รวม
ติดตามตรวจสอบ 
  จากแนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเทาที่ไดทบทวน
และคนควาเอกสารขางตนอาจสรุปไดดังนี้ 
  1)  กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา เปนสิทธิที่ชอบดวยกฎหมาย
เชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนตน ขณะเดียวกันก็เปนเอกสิทธิที่ตองไดรับการเคารพและยอมรับ 
  2)  กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนามีนัยในทางการเมืองคือ เปนกระบวนการ
การเมืองภาคประชาชนที่จําเปนตองไดรับการการกระจายอํานาจจากรัฐเปนการคืนอํานาจใหกับ
ประชาชน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถวงดุล ตรวจสอบ ติดตามผล ที่สําคัญคือกระบวนการ
ที่จะนําไปสูการกําหนดอนาคตตัวเองของประชาชน 
  3)  กระบวนการทํางานโดยการมีสวนรวมของประชาชนคือกระบวนการที่มุงตรงไป
ที่ตัวปญหา การวิเคราะหสาเหตุ แนวทางแกไข ซ่ึงจะเปนการไดมาซึ่งแผนงานที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจรวมกัน รวมกันดําเนินการ ที่สําคัญกระบวนการมีสวนรวมคือกระบวนการเรียนรูรวมกัน 
เพื่อการพัฒนาตัวเอง เพื่อการพึ่งพาตัวเอง และเปนกระบวนการที่นําไปสูการเขาใจ ยอมรับ และการ
ไววางใจกันของคนในสังคม 
 2.1.6  กระบวนการมีสวนรวม 
  การมีสวนรวม เปนแนวคิดเชิงระบบที่มีกระบวนการหรือข้ันตอนหลายประการ ซ่ึงมี
ผูเสนอความคิดเห็นไวหลายคน เชน Shadid, W.A. & Van KoinGsveld, P.S. (1992, p.p. 107 - 122) 
กลาววากระบวนการของการมีสวนรวมมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนการกําหนดความตองการและจัดลําดับ
ความสําคัญ การวางแผนและการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
  ขั้นที่  2 การมีสวนรวมในการดํา เนินงาน  เปนการมีสวนรวมในสวนที่ เปน
องคประกอบของการดําเนินงาน เชน การชวยเหลือดานทรัพยากรการบริหารงานและประสานงาน 
และการขอความชวยเหลือ เปนตน 
  ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชน 
  ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น               
ส่ิงสําคัญที่จะตองสังเกตก็คือ ความเห็นชอบ และความคาดหวัง ซ่ึงมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 
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  นอกจากนี้ ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540, หนา 43) เห็นวา ควรจําแนกขั้นตอนในการมี           
สวนรวมออกเปน ขั้นที่ 1  การมีสวนรวมในขั้นริเริ่มโครงการ ขั้นที่ 2  การมีสวนรวมในขั้น
วางแผน ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการ และขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผล
โครงการ 
  นภาภรณ  หะวรานนท และคนอื่นๆ(2543) ไดศึกษาเพื่อหาคําตอบอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะและเงื่อนไขการมีสวนรวม รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากปรากฏการณในชุมชน ผลการวิจัยพบวา ส่ิงสําคัญที่สุดที่เปนสิ่งกําหนด
กระบวนการและแบบแผนของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน คือ เงื่อนไขทางดานบริบทของชุมชน เงื่อนไขดานสภาพแวดลอมของชุมชน และ
เงื่อนไขทางดานโรงเรียน สวนกระบวนการมีสวนรวม พบวา มี 8 ขั้นตอน คือ 1)  การศึกษาขอมูล
พื้นฐานกอนรวมดําเนินการ 2)  การสรางความสัมพันธกับประชาชนในชุมชน 3)  การสราง
เครือขายของกลุมผูมีสวนรวม 4)  การสรางกิจกรรม 5)  การตอรองเพื่อการดําเนินการ 6)  การ
รวมกันดําเนินการ 7)  การรวมกันประเมินผลการดําเนินการ และ 8)  การรวมกันรับผลประโยชน
จากการดําเนินการ 
  จากกระบวนการดังกลาว ทําใหแบบแผนการมีสวนรวมของชุมชนสามารถจําแนก
ตามหมวดหมูของคุณสมบัติเปน 3 แบบแผนยอย คือ แบบแผนการมีสวนรวมอยางเต็มที่ (Full 
participatory pattern) แบบแผนการมีสวนรวมบางสวน (partial participatory pattern) และ แบบ
แผนการมีสวนรวมแบบชายขอบ (marginal participatory pattern) 
  ในกระบวนการมีสวนรวมแสวงหาแหลงการเรียนรูในชุมชนนั้น ประชาชนประเวศ  
วะสี (2544, หนา 8 - 20) ไดเสนอถึงความสําคัญในการเสริมสรางการเรียนรูใหแกชุมชนใหเกิด
ปญหา วาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุดของสังคมทั้งหมดรวมกัน ความเขมแข็งทางปญญาเกิดจาก
ลักษณะ 5 ประการ คือ 1)  สติปญญาของคนทั้งหมด 2)  โครงสรางของสมอง 3)  กระบวนการ
เรียนรูที่สรางความเขมแข็งทางปญญา 4)  การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ 5)  ความสามารถ
ในการสรางความรูใหม 
 2.1.7  รูปแบบการมีสวนรวม 
  รูปแบบในการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนนั้น ไดมีแนวคิดจากการศึกษาของ
บุคคลหลายทาน เชน จากผลการวิจัยของ กรรณิกา  ชมดี (2542, หนา 113 - 114) ซ่ึงศึกษาการมี
สวนรวมของประชาชนที่มีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสารภี ตําบล
ทาชาง อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไดรูปแบบการมีสวนรวม 10 แบบ คือ 1)  การมี
สวนรวมประชุม (attendance of meeting) 2)  การมีสวนรวมในการออกเงิน (financial contribution) 
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3)  การมีสวนรวมเปนกรรมการ (membership on committees) 4)  การมีสวนรวมเปนผูนํา (position 
of leadership) 5) การมีสวนรวมสัมภาษณ (interviewer) 6) การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (solicitor) 
7) การมีสวนรวมเปนผูบริโภค (costomers) 8) การมีสวนรวมริเร่ิมหรือเปนผูเร่ิมการผลิต 9) การมี
สวนรวมเปนผูใชแรงงาน (employees) และ10) การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ (material 
contribution) 
 2.1.8  ปจจัยท่ีสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม 
  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน ไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอ
ความคิดเห็นและผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้ 
  ปจจัยในการเขามีสวนรวมของประชาชนตามความเห็นของ ปรัชญา เวสารัชช 
(2528,หนา 32-35 ) ตามที่ไดกําหนดเปนแนวทางในการวิจัย เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนใน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชนบทดังนี้ 
  1)  ปจจัยในตัวบุคคล ซ่ึงเปนแรงผลักดันหรือจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเอง อาจเปน
ความรูสึก  ความคิด ความคาดหวัง ความตองการ ความสํานึก ที่มีสวนทําใหบุคคลเขารวมหรือไม
เขารวมกิจกรรม 
  2)  ปจจัยสภาพแวดลอม ไดแกแรงผลักดันทางสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง 
   (1)  สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแกสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ หรือที่
มนุษยสรางขึ้นอันสามารถแตะตองสัมผัสได เชนภาวะน้ําทวม ฝนแลง ถนนหนทางไมดี ลักษณะ
ขาดแคลนสาธารณูปการ เปนตน 
   (2) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ไดแกลักษณะการผลิต การจําหนาย การ
ประกอบอาชีพ เทคโนโลยีการผลิต ภาวะวางงาน ความรูในการผลิต บทบาทพอคาคนกลาง ราคา
สินคา ภาวะหนี้สิน เปนตน 
   (3)  สภาพแวดลอมทางสังคม  ไดแก ลักษณะทางวัฒนธรรม  ประเพณี 
กระบวนการทางสังคม โครงสรางทางสังคม (เชน การแบงกลุม การแบงชนช้ันในสังคม) บทบาท
ผูนําในชุมชน สถานภาพทางสังคม ซ่ึงอาจมีผลสงเสริมหรืออาจเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม 
   (4)  สภาพแวดลอมทางการเมือง การปกครองและความมั่นคงปลอดภัย ไดแก 
รูปแบบลักษณะทางการเมืองการปกครอง บทบาทขาราชการ ปญหาโจรผูราย ผูกอการราย นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลในการบริหารและปกครองเปนตน 
  ปจจัยที่กอใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริงคือ การกระจายอํานาจ(Redistribution of 
Power) นับเปนความจําเปนที่ตองกระทําซึ่งประเด็นนี้ไดมีการเสนอวาอยางนอยที่สุดจะตอง
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ประกอบดวยปจจัยตอไปนี้จึงกอใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง(ฉลาดชาย รมิ
ตานนท. 2538หนา 129) คือ 
  1)  องคกรพื้นฐานของประชาชน 
  2)  ประชาชนมีอิสระในการตัดสินใจในระดับทองถ่ิน 
  3)  ขอมูลขาวสารที่ไดรับมีลักษณะผสมผสานและมีประสิทธิภาพ 
  4)   การสนับสนุนทางวัตถุและวิชาการเปนไปดวยดี 
 ศศิพัฒน ยอดเพชร (2535, หนา 28 ) ไดกลาววา การที่ประชาชนะมีสวนรวม โดยเปน
ผูกระทําการพัฒนาตนเอง มิใชเพียงผูรับการพัฒนานั้น ปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหการมีสวนรวม รวม
เกิดขึ้นไดอยางมั่นคง ประกอบดวย 
  1)  การเกี่ยวของทางดานจิตใจ และอารมณ เปนการเกี่ยวของทั้งตัว (Seif) ไมใช
เฉพาะพียงแตเกี่ยวของดานกําลังกายหรือทักษะกลาวคือ ผูมีสวนรวมจะมีสวนเกี่ยวของทางดานจิต
(Ego-Involved) ไมเพียงแตเฉพาดานการงาน 
  2)  การกระทํา การใหเมื่อผูมีสวนรวมเกิดการเกี่ยวของดานจิตใจและอารมณ แลวก็
เทาเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคและกระทําการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ดังนั้น การมีสวนรวมจึงจําเปนมากกวาการยินยอมพรอมใจของบุคคล กลุมชนตอสถานการณนั้นๆ 
  3)  การรวมรับผิดเมื่อเกิดการเกี่ยวของทางดานจิตใจ อารมณและไดกระทําการไดแก
สถานการณกลุมนั้นแลว ผูมีสวนรวมจะเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบแกกลุมนั้นดวยการมีสวนรวม
เปนกระบวนการทางสังคมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของกับกลุม และตองการเห็นผลสําเร็จของการ
ทํางานนั้นดวย จึงเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบตอกลุม 
 ไพบูลย เจริญทรัพย(253, หนา39) กลาวถึงปจจัยที่สําคัญของการมีสวนรวมดังนี้ 
   1)  นักพัฒนาตองมีความเขาใจในเนื้อหาและกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน 
  2)  ประชาชนตองเปนผูตัดสินใจเริ่มกิจกรรมของตนเอง 
  3)  การไดรับการสนับสนุนดานเทคนิค วิทยาการ ขอมูลขาวสาร การประสานงาน
และอุปกรณที่จําเปน ซ่ึงสอดคลองกับ อคิน รพีพัฒน(2531,หนา57-59) ที่กลาวถึงปจจัยดาน
นักพัฒนาจะตองมีบทบาทเปนผูสนับสนุนขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีใหกับชุมชน นอกจากนี้
จะตองคํานึงถึงผูนําทองถ่ินและผลประโยชนดวย ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ(2546,หนา 214-
215) กลาวถึงปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนไว 4 ปจจัย ประกอบดวย 
   1)  ปจจัยที่เกี่ยวกับกลไกภาครัฐทั้งในระบบนโยบาย มาตรการและระดับการปฏิบัติ
ที่เอื้ออํานวยหรือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมที่
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สอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน มีการติดตาม
ผลและการใหการสนับสนุนในภายหลัง 
  2)  ดานประชาชน มีสํานึกตอปญหาและประโยชนรวม สํานึกตอความสามารถและ
ภูมิปญญาในการจัดการปญหาซึ่งเปนผลจากประสบการณและการเรียนรูรวมทั้งมีการสรางพลัง
เช่ือมโยงในรูปกลุม องคกร เครือขายและประชาชน 
  3)  ปจจัยดานนักพัฒนาและองคกรพัฒนามีบทบาทในการกระตุนสงเสริมเอื้ออํานวย
กระบวนการพัฒนาสนับสนุนขอมูลขาวสารและทรัพยากรตลอดจนรวมเรียนรูกับสมาชิกชุมชน 
  4)  ปจจัยจูงใจ คือการไดรับผลประโยชน จากการมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
หรือโครงการไดสนองตอบความตองการของประชาชน 
 สายสุนีย ปวุตินันทน (2541,หนา1) ไดสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการทํากิจกรรมดังนี้ 
  1)  ลักษณะของบุคคล ไดแกอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ ในการทํางานรายไดตอป 
  2)  การไดรับขาวสาร ไดแก ความถี่ของการไดรับขาวสาร และแหลงที่มาของขาวสาร 
  3)  ความรูเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ 
  4)  ทัศนคติ ความเชื่อที่มีตอส่ิงนั้นๆ 
 โต สมบูรณ( 2543,หนา34) กลาวสรุปปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมวา สวนใหญมาจาก
ความผูกพันในชุมชน การตองการความชวยเหลือหรือการพัฒนาชุมชนตนเอง และแรงจูงใจจาก
ผูนําชุมชนหรืออ่ืนๆซึ่งสิ่งเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหประชาชนมีสวนรวมตอชุมชนของ
ตนเองการทํางานเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงปจจัย
เงื่อนไขที่สําคัญคือ 
  1)  การมีสวนรวมนั้น ตองเกิดจากความเต็มใจที่จะเขารวมเพราะจะทําใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชนในการแกปญหาในเรื่อวงนั้นๆอันทําใหเกิด 
  2)   กระบวนการมีสวนรวมนั้นตองอยูบนพื้นฐานเสรีภาพ อิสรภาพ ที่จะตัดสินใจวา
จะเลือกในการมีสวนรวมหรือไมขอสําคัญคือการมีสวนรวมนั้นตองไมเกิดจากการบังคับใดๆ
(อรทัย กกผล 2536,หนา 26 อางใน สถาบันพระปกเกลา) 
 การมีสวนรวมของประชาชนมีลักษณะโครงสรางของชุมชนที่แตกตางกันทําใหระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนนั้นสรุปไดดังนี้ 
  1)  ปจจัยดานเจาหนาที่จากภาครัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชนจะตองสรางทัศนคติและ
จิตสํานึกที่เหมาะสมคือ 
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   (1)  การยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนกับตนเองเทาเทียมกันตองเลิกความทะนง
กวาเหนือกวาประชาชน 
   (2)  ความเชื่อและเครารพประชาชนเปนความพรอมที่จะเรียนรูจากประชาชน 
   (3)  ความเชื่อในตัวประชาชนที่มีความสามารถที่จะพัฒนาได ชวยตนเองและ
ชวยชุมชน 
   (4)  ความเขาใจความคิดประชาชนในลักษณะของการมีสวนรวมในการพัฒนา
เมื่อเขารูสึกวาเปนกิจกรรมที่รับประโยชนทันตาจึงตองถามประชาชนเพื่อทราบความตองการของ
ประชาชน 
  2)  ปจจัยจากบุคคลที่ทํางานดานการพัฒนาภายในชุมชน ผูนําชุมชน กลุมบุคคลที่มี
ความคิดริเร่ิมในการกระตุนใหประชาชนมีความสนใจในดานการพัฒนาซึ่งทําใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
  3)  ปจจัยที่เกี่ยวกับการบริหาร เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบราชการหรอืระเบยีบ
ขององคกรพัฒนาเอกชนตางๆมีลักษณะสั่งการไมเปนไปตามความตองการของประชาชนบางครั้ง
เจาหนาที่ขาดการวางแผนรวมกับประชาชนทําใหการมีสวนรวมไมดีเทาที่ควร(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข 
2536,หนา 179-180)   
 ปจจัยที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนามี ดังนี้(สมศักดิ์                 
ศรีสันติสุข , 2536, หนา 179 - 181)  
  1)  ปจจัยดานบุคคล หมายถึง ความพรอมของบุคคลที่จะเขาไปทํางานและให
ประชาชนมีสวนรวม เปนการยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชน การมีความเชื่อและเคารพในตัว
ประชาชน การใหโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมถึงการกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
  2)  ปจจัยดานการบริหาร เปนการนําระเบียบราชการหรือองคกรพัฒนาชุมชนควรมี
ความยืดหยุนในการนํามาปฏิบัติ 
  3)  ปจจัยดานโครงสรางชุมชน ประกอบดวย 
   (1)  ลักษณะความสัมพันธของชุมชน ถาเปนชุมชนที่มีลักษณะปฐมภูมิ จะมีการ
มีสวนรวมดีกวาชุมชนที่มีประชาชนมาจากหลายแหงหรือที่มีความสัมพันธกันแบบทุติยภูมิ 
   (2)  โครงสรางของประชากรชุมชน 
   (3)  วัฒนธรรมที่เอื้อตอการมีสวนรวม 
   (4)  คานิยมของชุมชน 
   (5)  คุณภาพของประชากร เชน ฐานะ รายได การศึกษา ถาดีจะมีความตื่นตัว 
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   (6)  โครงสรางของอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของกลุมในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ซ่ึงโดยมากมักมีฐานะดี มีความรู และประสบการณมากกวา 
   (7)  ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ถาชุมชนตั้งถ่ินฐานเปนกลุมจะทําใหมี
โอกาสทํากิจกรรมรวมกันมากกวาชุมชนที่กระจัดกระจาย 
   (8)  ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน  ชุมชนที่มีทรัพยากรและ
สภาพแวดลอมที่ดีจะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาและความตองการของชุมชนดีกวา
ชุมชนที่ขาดทรัพยากร และมีสภาพแวดลอมที่ไมดี 
 โดยสรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ตองมีการเปดโอกาสในทุกระดับและ
จะตองมีมูลเหตุจูงใจในการเขามีสวนรวมและสําคัญคือการมีสวนรวมตองไมมีการบังคับ ตองอยู
บนพื้นฐานความมีเสรีภาพ ความเสมอภาค โดยนักพัฒนา หรือภาครัฐตองมีสวนสําคัญในการ 
กระตันใหประชาชนรับรูขาวสาร รวมทั้งใหความรูตองมีความเคารพ มีความเชื่อ ความเขาใจใน
ประชาชน สรางจิตสํานึกของความเทาเทียมกันในสังคม การตระหนักในปญหา รวมแกปญหา รวม
รับประโยชนรวมกันของประชาชน ชุมชน ประชาชนเองตองเปนผูตัดสินใจรวมกิจกรรมพัฒนา
ตนเองซึ่งทั้งหมดเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมตอชุมชนของตนเอง 
  

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน 
 
 การเรียนรูโดยทั่วไปหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวรหรือคอนขางถาวร          
อันเปนผลมาจากการรับรูและประสบการณหรือการฝกอบรม ดังที่บารเกอร (Barker, 1994, p. 2)  
ไดกลาววาการเรียนรูเปนผลของการรับรูและประสบการณทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
มั่นคง สอดคลองกับชูล (Shulle, 1991, p. 2) ที่กลาวไววา การเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือความสามารถใหเปนไปตามที่กําหนดอยางคงทนถาวร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้เกิด 
จากการปฏิบัติหรือจากประสบการณในรูปแบบอื่นๆ และคิมเบิลและการเมอซี่ (Kimble & 
Garmezy, 1963, p. 23) กลาววา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวร โดยเปนผลมาจาก             
การฝกฝนเมื่อไดรับการเสริมแรงมิใชเปนผลมาจากการตอบสนองทางธรรมชาติที่เรียกวาปฏิกิริยา
สะทอน(Reflex) ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเกิดจากการเรียนรูนั้น บลูม (Bloom, 1984, p. 65) 
ไดอธิบายวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเกิดไดใน 3 ลักษณะคือ 1) การเปลี่ยนแปลงทางดาน
ความรู ความเขาใจ และความคิด (cognitive domain) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่เกิดขึ้น
ทางดานอารมณ จิตใจ ตลอดจนความสนใจ ความเชื่อ ทัศนคติ การยอมรับ และคานิยมที่มีตอส่ิงที่
ไดเรียนรู และ 3) การเปลี่ยนแปลงทางดานทักษะและความชํานาญ (psychomotor domain) หมายถึง 
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การที่บุคคลเกิดความรูความเขาใจ เกิดทัศนคติและความสนใจในสิ่งที่ไดเรียนรูแลวไดนําเอาสิ่งที่
เรียนรูไปปฏิบัติจนเกิดเปนทักษะและความชํานาญมากขึ้น 
 การเรียนรูเพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงคทั้ง 3 ประการดังกลาวนั้น ควรมีวิธีการเพื่อสราง
ความรูความเขาใจ โดยอาจใชรูปแบบตางๆ เชน ใชการบรรยายหรือการอธิบายโดยบุคคล การให
ผูเรียนไดคนควาหาความรูดวยตนเองโดยมีผูอํานวยการกระบวนการการเรียนรู (Facilitator) เปน          
ผูแนะนําแหลงความรู สวนวิธีการเพื่อสรางเจตคติ ควรใชวิธีการใหเกิดประสบการณตรง เชน          
การเห็นตัวอยาง เพื่อใหผูเรียนไดรูจักคิดและเลือกใชเหตุผล เลือกปฏิบัติดวยตนเอง และสําหรับ
วิธีการเพื่อสรางทักษะควรใชวีการใหผูเรียนไดฝกฝน ปฏิบัติดวยตนเองจึงจะสามารถสรางทักษะ
ขึ้นได 
 2.2.1  ความหมายของกระบวนการเรียนรู 
  นักวิชาการไดใหความหมายของกระบวนการเรียนรูไวดังนี้ 
  นิธี  เอียวศรีวงศ (2541, หนา 69) กลาววา กระบวนการเรียนรูเปนกระบวนการตาม
ธรรมชาติในการถายทอดความรูประสบการณในการดํารงชีวิตของคนและสัตว เปนกระบวนการ
เรียนรูระบบการเรียนรูตามธรรมชาติหรือในวิถีชีวิตโดยแทรกซึมอยูในวิถีชีวิตประจําวันและพิธี
การตางๆ และพรพิไล  เลิศวิชา (2541, หนา 174) ไดกลาวในทํานองเดียวกันวา กระบวนการเรียนรู
เปนกระบวนการอันมีรากฐานอยูที่ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ซ่ึงไมไดแยกระหวางการเรียนรูกับ
วิถีชีวิต ดังนั้นการรับรูกับการปฏิบัติ เนื้อหากับกระบวนการเรียนรูจึงเปนหนึ่งเดยีวกันและกฤษฎา  
บุญชัย (2538, หนา 24) กลาววา กระบวนการเรียนรูเปนการสืบสานถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน
ดวยชองทางตางๆ ผานพิธีกรรม คานิยม ตัวบุคคล 
  นอกจากนี้ประเวศ   วะสี  (2548, หนา 9) ไดกลาวไววา กระบวนการเรียนรู
ประกอบดวยกระบวนการคิดรวบรวมขอมูล การวิเคราะหปญหาและสาเหตุ การวินิจฉัยปญหา การ
วิเคราะหทางเลือกและตัดสินใจเลือกเพื่อยกระดับความรูและปญญา อาจใชการเรียนรูโดย
กระบวนการกลุมการลงมือปฏิบัติจริง การแกไขในสถานการณจริงและการทํางานรวมกันเปน
เครือขาย และสีลาภรณ  นาครทรรพ (2539, หนา 66) ไดใหความหมายในทํานองเดียวกันวา การ
เรียนรูเปนกระบวนการศึกษาเรียนรูในเรื่องของการคิด วิเคราะห การตั้งคําถาม และการหาคําตอบ
เกี่ยวกับปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ  
  จากความหมายของกระบวนการเรียนรูขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวา กระบวนการ
เรียนรูเปนลําดับขั้นตอนที่กอใหเกิดการเรียนรูหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งการเรียนรูนั้น
ประกอบดวยกระบวนการในการคิด วิเคราะห การหาคําตอบเพื่อใหไดแนวทางแกไขปญหาตางๆ  
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 เอกวิทย  ณ  ถลาง (2540, หนา 45-49) ใหแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูตาม
ธรรมชาติของมนุษยไว ดังนี้ 
  1)  การลองผิดลองถูกเปนกระบวนการเรียนรูที่มนุษยไดสะสมความรูความเขาใจ
ของตนตามกาลเวลาที่ลวงไป แลวถายทอดสงตอใหลูกหลานเผาพันธุของตน 
  2)  การลงมือกระทําจริง เปนการเรียนรูในการปฏิบัติจริง ในสถานการณจริงแลว
ถายทอดตอไปยังรุนลูกหลานตอไป 
  3)  การสาธิต และการสั่งสอนดวยการบอกเลา เปนการถายทอดความรูไวในรูปแบบ
ของเพลง สุภาษิต คําพังเพย และไดสรางองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร เชน การจารึกลงใน
ใบลาน เปนตน 
  4)  พิธีกรรม เปนรูปแบบการเรียนรูที่ใหลูกหลานไดรับเอาคุณคาและแบบอยาง
พฤติกรรม โดยใชความศรัทธา ความขลัง และความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมเปนสวนโนมนาวใหเกิด
แนวปฏิบัติ 
  5)  ศาสนา เปนการเรียนรูที่ใชหลักธรรม คําสอนและวัตรปฏิบัติตลอดจนพิธีกรรม
เปนสวนตอกย้ําภูมิปญญาที่เปนอุดมการณแหงชีวิต ศาสนามีอิทธิพลตอการเรียนรูของคนที่อยู
รวมกันเปนหมูเหลา และศาสนาเปนหลักในการหลอหลอมบมเพาะทั้งความประพฤติ สติปญญา 
และอุดมการณแหงชีวิตไปพรอมๆ กัน 
  6)  การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ เปนการเรียนรูระหวางกลุมจากการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับคนตางถ่ินฐานทํากิน ตางชาติพันธุ ตางวัฒนธรรม ซ่ึงทําให
กระบวนการเรียนรูขยายตัว มีทั้งการผสมผสานกลมกลืน และการเกิดเปนความคิดใหมที่
หลากหลายทั้งในดานสาระ รูปแบบและวิธีการ   
  7)  การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม เปนการเรียนรูอีกลักษณะหนึ่งที่บุคคลไดมีความ
พยายามในการเลือกเฟนเอาความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมา
ผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมในตรงกับฐานความเชื่อเดิมในขณะเดียวกันก็แกปญหาในบริบทใหมๆ 
  8)  ครูพักลักจํา เปนกระบวนการเรียนรูที่มีมาแตเดิม ซ่ึงมีวิธีการตางๆ เชน การแอบ
เอาอยาง แอบเรียนรู แอบจํา แอบลองทําตามแบบอยางที่ไดเฝาสังเกตอยูอยางเงียบๆ และจะรับมา
เปนของตนเมื่อการปฏิบัตินั้นสามารถทําไดจริง 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541 ก, หนา 203-206) ไดทําการศึกษา
กระบวนการเรียนรูของผูทรงภูมิปญญา พบวา ปจจัยที่หลอหลอมใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย 
  1)  การเรียนรู การฝกฝน และไดรับการอบรมสั่งสอนจากบุคคลในครอบครัว อาทิ 
พอ แม ญาติผูใหญและผูมีบุญคุณ และบางคนเรียนรูจากศาสนา 
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  2)  การเรียนรูจากสภาพธรรมชาติและสภาพแวดลอมทางครอบครัวตลอดจนการ
ดําเนินชีวิตในชุมชนที่เปนแรงผลักดันหรือเปนแรงจูงใจใหนําสิ่งเหลานั้นมาใครครวญพิจารณา 
แลวนํามาเปนฐานการเรียนรูของตน 
  3)  การเรียนรูจากสถาบัน ไมวาจะเปนสถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษาหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ที่ไดจัดกระบวนการเรียนรูตางๆ เชน ในระบบการศึกษา การฝกอบรม 
แลวนําความรูมาปรับใหสอดคลองกับบริบทของตน 
  4)  การเรียนรูทางกิจกรรม กิจกรรมที่สถาบันการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และ
สถาบันตางๆ ไดจัดขึ้นทําใหไดรับความรูมากมายและสามารถนํามาปรับใช 
  5)  การเรียนรูจากตําราและผูมีประสบการณ เปนการเรียนรูโดยตรงจากตําราทั้งเกา
และใหม รวมถึงการรับฟงการบอกเลาจากผูทรงภูมิปญญา 
  6)  เรียนรูจากการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ เปนการเรียนรูจากกระบวนการทํางาน
ในหนาที่แลวเกิดเปนทักษะและความชํานาญการ 
  7)  เรียนรูจากการสัมผัส และการปฏิสัมพันธกับคนในชุมชนและสภาพแวดลอมใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน 
  8)  เรียนรูจากการทดลองปฏิบัติ เปนความรูที่เกิดจากการเรียนรูดวยวิธีการทดลอง
ปฏิบัติดวยตนเอง 
  9)  เรียนรูจากเครือขายความรวมมือระหวางผูทรงภูมิปญญา ชาวบาน กลุมปฏิบัติการ
นักพัฒนาตลอดจนผูสนใจในระดับตางๆ ซ่ึงนับเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันที่
ทรงคุณคา 
  10)  สํานึกในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนการเรียนรูสืบทอด
และการนําภูมิปญญาในแนวทางตามพระราชดํารัสเพื่อนํามาพัฒนาในดานตางๆ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิต 
  นอกจากนี้ ปฐม  นิคมานนท (2535, หนา 69) พบวา กระบวนการเรียนรูตาม
ธรรมชาติของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนชนบทไทย ตองประกอบดวยปจจัยเกื้อหนุนที่จะ
ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง คือ 1)  อิทธิพลจากสิ่งแวดลอม 2)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 3)  ใจรัก
ชอบ 4)  ความรูสึกภาคภูมิใจ 5)  การเห็นคุณคาหรือความกาวหนาในสิ่งนั้น 6)  ความเปนคนหัวดี 
รูจักดัดแปลง 7)  การฝกฝนทดลอง 8)  การสนับสนุนจากผูรู และ 9)  การทํางานระบบกลุม 
 2.2.2  การเรียนรูของชุมชน 
  เอกวิทย  ณ  กลาง (2540, หนา 45-49) ไดกลาววา การเรียนรูของชุมชนทุกยุคทุกสมยั
มีเปาหมายเพื่อการดํารงอยูของชีวิต บุคคลจะเรียนรูทามกลางสิ่งแวดลอมที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ ซ่ึง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

29 

การเรียนรูเพื่อการปรับตัวในสภาพแวดลอมนั้นจะเกิดขึ้นเร็วหรือชาขึ้นอยูกับประสบการณเดิมที่
เคยไดรับมากอน เพราะหากมีประสบการณมากอนก็จะทําใหบุคคลสามารถตีความและปรับตัวเพื่อ
รับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไดเร็วยิ่งขึ้น 
  สีลาภรณ  นาครทรรพ (2538, หนา 27-28) ไดเสนอวาการเรียนรูของชุมชนตองมี
ลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 
  1)  เปนกระบวนการกลุม กระบวนการกลุมเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกไดรวมพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิพากษวิจารณในประเด็นตางๆ ซ่ึงกระบวนการกลุมนี้ทําใหชุมชนได
รวมคิด รวมนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู และยอมรับความคิดซ่ึงกันและกัน กระบวนการเรียนรู
เชนนี้เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดพลังในการสรางสรรคของชุมชนที่จะดําเนินการสิ่งตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอชุมชนของตน 
  2)  เปนการเรียนรูจากการลงมือดําเนินงาน ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน
พลวัตของการเรียนรูเกิดขึ้นจากการพูดคุย วิเคราะหปญหา สาเหตุและหาแนวทางแกไข เมื่อได
ขอตกลงบางประการสมาชิกก็จะนําไปปฏิบัติรวมกัน 
  3)  เปนการเรียนรูจากการแกไขปญหาในชีวิตจริง การเรียนรูระดับนี้เปนการเรียนรูที่
มิไดมีความหมายเพียงการยกระดับความคิด สติปญญาใหสูงขึ้นเทานั้น หากแกการเรียนรูจากวิถี
ชีวิตจริงของชาวบานหรือชุมชนนั้นจะทําใหเขาใจไดงายและสามารถเรียนรูที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อ
การแกไขในระดับอื่นตอไป 
  4)  การเรียนรูจากการทํางานรวมกันในลักษณะเครือขาย การเรียนรูที่มีการเชื่อมโยง
ระหวางสมาชิกในชุมชนและระหวางชุมชนเปนการเรียนรูจากความคิดและประสบการณซ่ึงกัน
และกัน นอกจากนั้นยังมีการเรียนรูที่จะสื่อสารถึงกัน เอื้ออาทรตอกัน ชวยเหลือกัน ทําใหเกิด
เครือขายความรูที่เชื่อมโยงกัน 
  กลาวโดยสรุป การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาคนและองคกรการพัฒนาคนที่ดี
ที่สุด คือ การใหการศึกษาเพื่อใหคนมีความรูมีทักษะและมีทัศนคติโดยเฉพาะ การเรียนรูของชุมชน
เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อการคิด พิจารณาและตัดสินใจเลือกหนทางแกไขปญหาของชุมชนดวย
ตนเอง ทั้งนี้ หนวยงานภายนอกเชนหนวยงานของรัฐจะทําหนาที่เปนหนวยงานในการสนับสนุน
การจัดกระบวนการเรียนรูใหเปนการเรียนรูรวมกันในลักษณะการเรียนรูจากขอเท็จจริง และการ
ปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะประสบการณในการนําไปใชพัฒนาตนเอง ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนทองถ่ินตอไป 
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2.3  แนวคิดเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 
 2.3.1  รูปแบบ แนวคิด และหลักการ 
  คําวา “รูปแบบ” “แบบจําลอง” หรือ “Model” เปนคําที่ใชเพื่อส่ือความหมายหลาย
อยางซึ่งโดยทั่วไปแลวรูปแบบ จะหมายถึงวิธีการดําเนินงานที่เปนตนแบบของอยางใดอยางหนึ่ง 
เชน แบบจําลองสิ่งกอสราง รูปแบบในการพัฒนาชนบท รูปแบบในการหาเสียงของผูสมัครรับ
เลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร เปนตน และในพจนานุกรมการศึกษาซึ่งบรรณาธิการโดยคาเตอร วี กูด  
(Carter V. Good, 1973) นั้น ไดรวบรวมความหมายของรูปแบบไว  4 ความหมาย คือ 
  1)  เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ํา 
  2)  เปนตัวอยางเพื่อการเลียนแบบ เชน ตัวอยางในการออกเสียงภาษาตางประเทศ 
เพื่อใหผูเรียนไดเลียนแบบเปนตน 
  3)  เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเปนตัวแทนของสิ่งใดส่ิงหนึ่ง หรือหลักการ        
หรือแนวคิด 
  4)  เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกันเปน         
ตัวประกอบ และเปนสัญลักษณทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเปนสูตรทางคณิตศาสตร            
หรือบรรยายเปนภาษาก็ได 
  จากความหมายของรูปแบบทั้งหมดที่ Good รวบรวมเอาไวนั้น พอจะสรุปไดวา
รูปแบบมีสองลักษณะคือ รูปแบบที่เปนแบบจําลองของสิ่งที่ เปนรูปธรรม และรูปแบบที่เปน
แบบจําลองของสิ่งที่เปนนามธรรม ซ่ึงสอดคลองกับความหมายที่ โทซ่ี และคารรอล (Tosi & 
Carroll,1982, P.163) กลาวไววา รูปแบบเปนนามธรรมของของจริงหรือภาพจําลองของสภาพการณ
อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีตั้งแตรูปแบบอยางงาย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซอนมาก ๆ 
และมีทั้งรูปแบบ เชิงกายภาพ (Physical model) ที่เปนแบบจําลองของวัตถุ เชน แบบจําลองหอสมุด
แหงชาติ เปนตน และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Gualitation model) ที่ใชอธิบายปรากฏการณดวยภาษา
หรือสัญลักษณ เชน รูปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ (A system/contingency model) ของ 
Brown & Moberg (1980, p.16 - 17) เปนตน  
  เกทเซล และ กูบา(Getzels&Guba, 1957)ไดใหหลักการของแบบจําลองที่สําคัญ                
3 ประการคือ 
  1)  แบบจําลองจะตองเปนที่รวมของแนวความคิด และแสดงถึงความสัมพันธตาง ๆ 
ของแนวคิดซ่ึงไมเพียงแตจะสามารถตอบปญหาที่เคยมีมากอนเทานั้น แตจะตองสามารถแกปญหา
ที่เกิดตามมาไดอีกดวย 
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  2)  ในโครงสรางของแนวความคิด และความสัมพันธดังกลาว จะตองสามารถปฏิบัติ
(Operation) และวางอยูในรูปแบบขององคการ(Organization) ไดหมายความวา แนวความคิดและ
ความสัมพันธไมเพียงแตสามารถชี้แนวทางใหเกิดความเขาใจเทานั้น แตยังสามารถติดตาม 
ตรวจสอบไดอีกดวย 
  3)  รูปแบบนั้นจะตองยึดหลักการและอยูบนพื้นฐานทางการบริหาร หรือผลงานที่
เกี่ยวโยงกับการบริหารภายใตแนวคิดและความสัมพันธดังกลาว 
  คิววิเรียน (Schwirian, 19, P.- citing Bardo &Hartman, 1982, p.70)ไดกลาวถึง
รูปแบบใน   ทางสังคมศาสตรไววา “ เปนชุดของขอความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณที่เรา
สนใจเพื่อใชในการนิยามคุณลักษณะและ / หรือ บรรยายคุณสมบัตินั้นๆ และ Bardo และ Hartman  
ไดอธิบายตอไปวา รูปแบบเปนอะไรบางอยาง ที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อบรรยายคุณลักษณะที่สําคัญ ๆ 
ของปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ รูปแบบจึงมิใชการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทุกแงมุม เพราะการทําเชนนั้นจะทําใหรูปแบบมีความ
ซับซอนและยุงยากเกินไป  ในการที่จะทําความเขาใจ ซ่ึงจะทําใหคุณคาของรูปแบบนั้นดอยลงไป 
สวนการที่จะระบุวารูปแบบหนึ่ง ๆ จะตอง  มีรายละเอียดมากนอยเพียงใด จึงจะเหมาะสม และ
รูปแบบนั้น ๆ ควรมีองคประกอบอะไรบาง ไมไดมีขอกําหนดเปนการตายตัว ทั้งนี้ก็แลวแต
ปรากฏการณแตละอยาง และวัตถุประสงคของผูสรางรูปแบบ  ที่ตองการจะอธิบายปรากฏการณนั้น 
ๆ อยางไร 
  สโทเนอร และแวนเคอร (Stoner&Wankel, 1986, p. 12) ใหทัศนะวา รูปแบบเปน
การจําลองความจริงของปรากฏการณ เพื่อทําใหเราไดเขาใจความสัมพันธที่สลับซับซอนของ
ปรากฏการณนั้นๆไดงายขึ้นและวิวเลอร (Willer, 1967, p.15) กลาววา “รูปแบบเปนการสราง
มโนทัศน (Conceptualization) เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณโดยอาศัยหลักการ (Rationale)ของ
ระบบรูปนัย (Formal system) และมีจุดมุงหมายเพื่อการทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยาม 
ความสัมพันธ และประพจนที่เกี่ยวของ”  
  ร็อบบิน (Robbins, 1986, 1993, 1997) ไดใหนิยามวา รูปแบบ หมายถึงสิ่งที่เปน
นามธรรม  ซ่ึงทําใหเขาใจปรากฏการณหรือความจริงไดงายขึ้นซึ่งรูปแบบทั่วๆไปจะตอง                  
มีสวนประกอบที่สําคัญอยางนอย 3 ประการคือ วัตถุประสงค ตัวแปร และความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปร 
  แนดเลอร (Nadler,1980) กลาวถึงรูปแบบวาเปนการนําทฤษฎี แนวทางและกรอบ
แนวคิดมาพัฒนาเพื่อใหสามารถแปลความหมายของปรากฏการณตางๆ ได 
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  เฮารเซอร (Hauser, 1980) ไดกลาวถึงรูปแบบวา เปนส่ิงที่ออกแบบมาเพื่อแสดงถึง
องคประกอบและกระบวนการในการตรวจสอบความแตกตาง ระหวางความสัมพันธในเชิงทฤษฎี 
กับปรากฏการณจริง  
  ดังนั้น จากความหมายของคําวา รูปแบบ(Model) ที่นักวิชาการไดกลาวไวในขางตน 
สรุปไดวา รูปแบบหมายถึง กรอบแนวคิดที่อธิบายแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เปนชุดของตัวแปร 
หรือ องคประกอบที่บงบอกถึงความสัมพันธกัน โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินการ ซ่ึงอาจเปน
แนวคิดที่เปนรูปธรรม หรือนามธรรมก็ได  
 2.3.2  การพัฒนารูปแบบ 
  เมื่อรูปแบบมีหลาย ๆ ลักษณะดังกลาวมาแลวนั้น ในการสรางหรือพัฒนารูปแบบก็
ตองขึ้นอยูกับการตัดสินความเหมาะสมของรูปแบบ หรือโมเดลที่เลือกใชอาจพิจารณาไดจากการ
วิเคราะหความสอดคลองระหวางปรัชญา หรือแนวคิดของรูปแบบการประเมินกับประเด็นปญหา
ของสิ่งที่ตองการประเมิน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2537 หนา 120) ในปจจุบันนี้ การพัฒนารูปแบบใดก็
ตาม ไดดําเนินไปอยางไมหยุดยั้งเมื่อรูปแบบที่ใชอยูนั้น คอนขางลาสมัยหรือไมสามารถตอบสนอง
ตอวัตถุประสงคที่วางไว   จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาขึ้น เพื่อใหรูปแบบนั้นมีความ
สมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  สําหรับการพัฒนารูปแบบนั้น บุญชม  ศรีสะอาด (2535, หนา 104 – 106) ไดกลาวถึง
การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ อาจกระทําได 2 ขั้นตอน คือ  
  1)  การสราง หรือการพัฒนารูปแบบ ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบขึ้นมากอนเปน
รูปแบบตามสมมติฐาน โดยการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบที่มีผูพัฒนาไวแลวในเรื่อง
เดียวกัน หรือเรื่องอื่นๆ  และผลการศึกษาหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะหสภาพสถานการณตาง 
ๆ ซ่ึงจะชวยใหสามารถกําหนดองคประกอบหรือตัวแปรนั้น หรือลําดับกอนหลังของแตละ
องคประกอบในรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบนั้น จะตองใชหลักเหตุผลเปนรากฐานสําคัญ และ
การศึกษาคนควา ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนารูปแบบเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยอาจจะคิดโครงสราง
ของรูปแบบขึ้นกอนแลวปรับปรุงโดยอาศัยขอสนเทศจากการศึกษาคนควาทฤษฎีแนวความคิด 
รูปแบบหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวของ หรือทําการศึกษาองคประกอบยอย หรือตัวแปรแตละตัวแลว 
คัดเลือกองคประกอบยอย หรือตัวแปรที่สําคัญประกอบขึ้นเปนโครงสรางของรูปแบบก็ได หัวใจ
สําคัญของขั้นนี้อยูที่การเลือกเฟนองคประกอบในรูปแบบ (ตัวแปร หรือ กิจกรรม) เพื่อใหได
รูปแบบที่เหมาะสม  ผูวิจัยควรกําหนดหลักการในการพัฒนารูปแบบอยางชัดเจน เชน เปนรูปแบบที่
ไมซับซอน  สามารถนําไปปฏิบัติไดงาย ตัวแปรในรูปแบบมีนอยตัวแตสามารถอธิบายผลไดมาก 
ฯลฯในการวิจัยบางเรื่อง จําเปนตองใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความถูกตองเหมาะสม 
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  2)  การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบหลังจากไดพัฒนารูปแบบในขั้นตนแลว 
จําเปนตองทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะวารูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น ถึงแมวาจะ
พัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิด รูปแบบของคนอื่น และผลการวิจัยที่ผานมาแลว หรือ
แมกระทั่งไดรับการกลั่นกรองจากผูเช่ียวชาญแลวก็ตาม  แตก็เปนเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน ซ่ึง
จําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณจริงหรือทําการทดลองนําไปใชในสถานการณจริง เพื่อ
ทดสอบดูวา มีความเหมาะสมหรือไม (ในขั้นนี้ บางครั้งจึงใชคําวา การทดสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบ 
 คูเปอรพี เคนดอลอี และแฮนดอลที (Kuipers P, Kendall E, & Hancock T.2001, p 22-28) 
ไดเสนอขั้นตอนในการพัฒนาระบบไวดังนี้ 
  1)  การวิเคราะหระบบ (System analysis)   หมายถึง การวิเคราะหองคประกอบของ
ปจจัยนําเขา กระบวนการ รวมทั้ง ผลผลิตของระบบนั้น ๆ ใหชัดเจน  
  2)  การออกแบบระบบ (System design)   หมายถึง การออกแบบองคประกอบของ
ระบบในปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตใหมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของ
องคกร และสภาพแวดลอมที่ใชระบบนั้น  
  3)  การทดสอบระบบ (System testing) หมายถึง การนาํระบบที่ออกแบบไปทดสอบ
โดยการทดลองใชระบบในสถานการณจําลอง หรือในสถานการณจริงเพื่อทดลองดูวาทดสอบโดย
การทดลองใชระบบในสถานการณจําลอง หรือในสถานการณจริงเพื่อทดลองดูวาระบบนั้นมี
คุณภาพหรือไม มีขอบกพรองในองคประกอบใด จะไดปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น  
 

2.4  บริบทของจังหวัดอางทองและองคการบริหารสวนตําบล 
 
 จังหวัดอางทอง  ตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคกลางเปนจังหวัดขนาดเล็กมีการปกครอง               
แบงออกเปน 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง, อําเภอวิเศษชัยชาญ, อําเภอไชโย, อําเภอแสวงหา, 
อําเภอปาโมก, อําเภอสามโก และอําเภอโพธิ์ทอง รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
องคการบริหารสวนจังหวัดอางทอง เทศบาลเมืองอางทอง เทศบาลตําบล 9 แหง และองคการ
บริหารสวนตําบล 50 แหง ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบล 50 องคการบริหารสวนตําบล             
สวนใหญมีขนาดเล็ก จํานวน 37 อบต. และเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางเพียง 13 อบต. 
 จังหวัดอางทองพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุมมีแมน้ําสายหลักคือ แมน้ําเจาพระยา และ 
สายรองคือ แมน้ํานอย พื้นที่สวนใหญทําการเกษตรรอยละ 83.10 และอยูในเขตชลประทาน 
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดมาจากภาคเกษตรกรรมในป 2547 มีผลิตภัณฑมวลรวม 17,259          
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ลานบาท มาจากคาสงและปลีก 3,855 ลานบาท ภาคอุตสาหกรรม 3,165 ลานบาท และภาค
การเกษตร 2,550 ลานบาท ถึงแมวาผลผลิตการเกษตรจะนอยกวาภาคผลิตอื่นๆ แตจํานวนครัวเรือน
ที่ทําการเกษตรเกือบครึ่งหนึ่งของครัวเรือนจังหวัดอางทองทําการเกษตรกรรม อาชีพดานการเกษตร
จึงมีความสําคัญผลผลิตภาคการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว ไมผล พืชไร และพืชผัก ดานปศุสัตว 
ประกอบดวย ไก เปด สุกร นกกระทา และโค สวนการประมง มีการเลี้ยงปลาชนิดตางๆ มีการเลี้ยง
ตามบอ กระชังเลี้ยงปลา รองซีเมนต นอกจากนี้ยังมีการนําผลผลิตดานการเกษตรมาแปรรูป 
ผลิตภัณฑเปนสินคาดานการเกษตร ผลผลิตมีทั้งจําหนายภายในประเทศและสงออกไปตางประเทศ
เชน มะมวง กระเจี๊ยบ และนกกระทา (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอางทอง, 2548, หนา 
68) จังหวัดอางทองมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดีหลายแหง เชน วัดปาโมก
วรวิหาร วัดไชโยวรวิหาร วัดขุนอินทประมูล วัดดอนบุปผาราม ตําหนักคําหยาดในอําเภอโพธิ์ทอง 
และมีประชาชนที่ประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน หลายแหง เชน ทํา
กลอง จักสานผักตบชวา จักสานไมไผ และผลิตภัณฑชุมชนอีกหลายแหง จังหวัดอางทองเปน
จังหวัดที่มีความสงบเรียบรอย ประชาชนอยูรวมองคกรทองถ่ิน องคกรชุมชน และองคกรประชาชน 
มีความสมัครสมานสามัคคี รวมมือรวมใจในการพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 
 
ตาราง 1   จํานวน และขนาดขององคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดอางทอง 
 

จํานวนองคการบริหารสวนตําบล 
อําเภอ 

ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 รวม 
อําเภอเมืองอางทอง - - - 2 6 8 

อําเภอปาโมก - - - 2 4 6 
อําเภอไชโย - - - - 3 3 

อําเภอวิเศษชัยชาญ - - - 2 10 12 
อําเภอแสวงหา - - - 2 5 7 
อําเภอโพธิ์ทอง - - - 4 8 12 
อําเภอสามโก - - - 1 1 2 

รวมองคการบริหารสวนตําบลทั้งสิ้น 50 
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 จากตารางพบวา องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทองสวนใหญเปนองคการ
บริหารสวนตําบลขนาดเล็ก จํานวน 37 แหง คิดเปนรอยละ 74.00 และรองลงมาเปนองคการบริหาร
สวนตําบลขนาดกลาง จํานวน 13 แหง คิดเปนรอยละ 26.00 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัยในเขตพื้นท่ีจังหวัด
อางทองโดยแยกศึกษา 2 ลักษณะคือ 
 1.  ศึกษาบริบทขององคการบริหารสวนตําบล 7 แหง ในจังหวัดอางทอง ประกอบดวย 
องคการบริหารสวนตําบลตัวแทนแตละอําเภอ 7 แหง (โดยจับฉลาก ประกอบดวย อบต.เอกราช 
อําเภอปาโมก, อบต.สีบัวทอง อําเภอแสวงหา, อบต.โคกพุทธา อําเภอโพธิ์ทอง, อบต.หัวไผ อําเภอ
เมือง, อบต.ไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ, อบต.อบทม อําเภอสามโก และอบต.ราชสถิตย อําเภอไชโย)  
 2.  ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและแผน
ชุมชน ประจําป 2551 โดยมีบริบททั่วไปของแตละ อบต.ดังนี้ 
 2.4.1  บริบทขององคการบริหารสวนตําบลราชสถิตย 
  1)  ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ  ชุมชนตําบลราชสถิตยเปนตําบลหนึ่งของอําเภอ
ไชโย ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาทางดานทิศตะวันตกของอําเภอไชโย อยูหางจากตัวอําเภอไชโย 
ประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,577 ไร หรือ 9.56 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง 
เปน  7 หมูบาน  อาณาเขตตําบล  ทิศเหนือ  ติดกับตําบลไชโย  ทิศใต  ติดกับตําบลเทวราช                        
ทิศตะวันออก ติดกับแมน้ําเจาพระยา ทิศตะวันตก ติดกับตําบลอินทประมูล อําเภอโพธิ์ทอง ชุมชน
แหงนี้ยังมีแมน้ําลําคลองเปนทรัพยากรใหคนในชุมชน ประกอบอาชีพดานการเกษตรเลี้ยงสัตวและ
ประมงน้ําจืดไดเปนอยางดี 
  2)  สภาพการตั้งถ่ินฐานของชุมชน  การตั้งถ่ินฐาน หมูที่ 1-หมูที่ 5 ตําบลราชสถิตย
เปนหมูบานที่ตั้งตามแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยา และมีคลองชลประทานไหลผานหมูบานแบงแนวที่
ตั้งอยูติดริมฝงแมน้ําเจาพระยา และที่ตั้งติดกับคลองชลประทานเรียบถนนสายสิงหบุรีอางทอง ซ่ึง
ประชากรที่ตั้งบานเรือนติดริมแมน้ําเจาพระยาประกอบอาชีพทําสวนผลไม ผักสวนครัว ทําการ
ประมงอุตสาหกรรมครัวเรือนบานเรือนจัดตั้งเปนแนวตามถนนและริมคลองสวนหมูที่ 6 และหมูที่ 
7 ซ่ึงเปนพื้นที่อยูในที่ราบลุมเปนพื้นที่นา มีคลองธรรมชาติผานก็จะมีอาชีพทําการเกษตรแบบไรนา
สวนผสม ทําสวนผกัและผลไม บานเรือนจะตั้งเปนกลุมๆ และการปลูกสรางบานเรือนจะถมดินสูง
หรือไมก็ใตถุนสูงมีเรือไวใชในชวงที่มีน้ําหลาก  
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 ตาราง 2  แสดงจํานวนประชากร อบต.ราชสถิตย จําแนกตามกลุมอายุ 
 
 

กลุมอายุ (ป) ชาย (คน) หญิง (อายุ) รวม (คน) 
0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75 ปขึ้นไป 

65 
74 
72 
74 
87 
92 
77 
113 
100 
71 
57 
46 
39 
27 
36 
26 

72 
71 
87 
78 
76 
88 
99 
116 
104 
95 
80 
67 
48 
48 
28 
62 

137 
145 
159 
152 
163 
180 
176 
229 
204 
166 
137 
113 
87 
75 
64 
88 

รวม 1,056 1,219 2,275 

 
(ที่มา : แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 2551  สถานีอนามัยตําบลราชสถิตย  หนา 20 ) 
  
 จากตาราง  จะเห็นวา ประชากรตําบลราชสถิตยมีจํานวนประชากรที่อยู คือ ชวงอายุแรก
เกิดถึง 24 ป มีจํานวน 756 คน คิดเปนรอยละ 33.23 ประชากรชวงวัยอายุ 25-29 ป จํานวน 1,205 คน 
คิดเปนรอยละ 52.96 จํานวนชวงอายุ 60 ปขึ้นไป 314 คน คิดเปนรอยละ 13.80 จากตัวเลขดังกลาว 
ประชากรวัยแรงงานมีจํานวนมากถึงรอยละ 52.96 ของประชากรวัยอ่ืนๆ ทั้งหมด ทําใหมีปญหา
ประชากรเพราะมีคนในวัยแรงงานมีมาก แตอาชีพในหมูบานมีนอย คนหนุมสาวที่มีอยูในหมูบาน 
และอยูในวัยแรงงานจึงตองไปหางานทาํในโรงงานนอกหมูบาน 
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  3)  สาธารณสุข การสาธารณสุขในชุมชนตําบลราชสถิตย มีสถานบริการดาน
สุขภาพในชุมชน คือ ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลราชสถิตย ซ่ึงทําหนาที่ในการดูและและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนดูแลเรื่องการปองกันรักษา และฟนฟูเร่ืองโรคตางๆ และการจัดหาน้ํา
สะอาดไวบริโภค การสรางสวมที่ถูกสุขลักษณะ งานอนามัยแมละเด็ก และหญิงตั้งครรภกอนคลอด
และหลังคลอด งานวางแผนครอบครัว งานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค และงานตามที่นโยบายของ
ภาครัฐที่ไดรณรงคใหประชาชนทั่วประเทศไดรับการดูแลดานสุขภาพอยางเทาเทียมกัน มี
โรงพยาบาลในเครือขายกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ซ่ึงเปน
ที่ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวนหมูบานละ 1 แหง  
  4)  การศึกษา ดานการศึกษา อบต.ราชสถิตยมีโรงเรียน 4 แหง ประกอบดวย โรงเรยีน
ราชสถิตยวิทยาเปนโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอไชโย มีนักเรียนศึกษาตั้งแตช้ันมัธยมศึกษา 1-6 และ
มีโรงเรียนประถม 3 แหง คือ โรงเรียนวัดวงษภาศน โรงเรียนวัดดอนกระตายทอง และโรงเรียน         
วัดปราสาท มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง  
  5)  ดานสวัสดิภาพความปลอดภัยของชุมชน  มีสถานตํารวจภูธรเกษไชโย สายตรวจ
ดูแลความสงบเรียบรอยตลอดเวลา ดานอุบัติเหตุอุบัติภัย อบต.ราชสถิตย ไดจัดเวรยามดูแล เฝาระวัง
มีรถดับเพลิง ติดตั้งถังดับเพลิงตามสถานที่สาธารชน อบรมอาสาสมัครปองกันภัยใหความรู
ประชาชนในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุมีการรณรงค 
  6)  ดานคมนาคมขนสง นอกจากมีถนนภายในชุมชนที่สะดวกสบาย มีถนนลาดยาง
และคอนกรีตเสริมเหล็กครบแลวยังมีการคมนาคมระหวางชุมชน โดยเฉพาะถนนสายอางทอง 
สิงหบุรีเปนถนนลาดยางมีรถประจําทางสายไชโย-พิกุลทองอางทอง นอกจากใชสําหรับการ
เดินทางทั่วไปแลวยังเปนเสนทางสําคัญในดานการทองเที่ยวมีวัดที่สําคัญผานเสนทางคือ วัดเกษ
ไชโยวรวิหาร และยังใชเปนเสนทางเศรษฐกิจขนสงสินคาและคาขายอีกดวย 
  7)  องคกรทางศาสนา  วัดเปนศูนยกลางของหมูบาน เปนที่ขัดเกลาอบรมหลอหลอม
วิ ถีชีวิตของชาวบานมานานกวา  200 ป  เปนที่กลอมเกลาจิตใจ  และแสดงถึงความเปน
พุทธศาสนิกชนที่นับถือศาสนา เปนศูนยรวมในการพบปะพูดคุยในงานประเพณีสําคัญๆ แสดงถึง
ความสมัครสมานสามัคคี และรักใครกลมเกลียวกันฉันพี่นอง และเปนที่สําหรับการประกอบ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ประเพณี พิธีกรรมที่สําคัญของชุมชน ชุมชน ตําบลราชสถิตย มี 3 วัด  
  8)  อาชีพที่สําคัญ  อาชีพที่สําคัญของตําบลราชสถิตย คือ อาชีพเกษตรกรรมเนื่องจาก
เปนพื้นที่ราบลุมมีแมน้ําลําคลองหลายสาย ชวยสงเสริมอาชีพของเกษตรกร ซ่ึงมีอาชีพตางๆ คือ 
อาชีพทํานา อาชีพทําสวนผลไม อาชีพปลูกผักสวนครัว ทําการประมง อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
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อาชีพทําตาล อาชีพทําขนมเปยะ สานผักตบชวา เพาะเห็ด เล้ียงไก เล้ียงปลา อาชีพคาขาย อาชีพรับ
ราชการ อาชีพรับจางโรงเรียน และอาชีพรับจางทั่วไป เปนตน 
  9) ความเชื่อ  สําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณของชุมชนตําบลราชสถิตย
ยังคงปฏิบัติกันอยูบาง เชน การเกิดการตั้งชื่อ การทําขวัญขาว การโกนจุก การขึ้นบานใหม การตั้ง
ศาลพระภูมิและงานอื่นๆ ทางดานความเชื่อท่ีเกี่ยวกับไสยศาสตรในบริเวณที่ศาลาประชาคมหมูที่ 6 
มีศาลเจาพอสมบุญมีมาประมาณ 100 ป จากคําบอกเลาของชาวบานที่มีอายุประมาณ 75 ปวาไดรับ
การบอกตอมาจากพอแม เปนศาลที่ตั้งอยูหนาศาลาประชาคมชาวบานเชื่อกันวาศักดิ์สิทธิ์บนบาน
สานกลาวอะไรไดดังปรารถนา และจะบนดวยละครใบ เหลาขาว ไก หัวหมู ปจจุบัน มีการบูรณะ
ศาลขึ้นใหมเปนเรือนไทยที่สวยงามเปนการอนุรักษวัฒนธรรมของหมูบาน และมีการบวงสรวงศาล
กันทุกปในงานวันสงกรานตของชุมชน ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่ชุมชนไดกระทําการใดๆ ที่เปน
ความเชื่อและเกิดผลสําเร็จ จะมีการปฏิบัติซํ้าๆ ตามความเชื่อ เมื่อไดปฏิบัติแลวคนผูนั้น หรือคน
กลุมนั้น จะมีความเชื่อมั่นทางดานจิตใจ มีกําลังใจ และความหึกเหิมที่จะทําใหสําเร็จดงัความมุงหวงั 
มีความมานะ อดทนและเกิดความเพียร ทําใหเกิดผลสําเร็จยิ่งขึ้น 
 จากบริบทในภาพรวมของ อบต.ราชสถิตย ทั้งในดานสถานที่ตั้งปจจัยดานการปกครอง
ประชากรดานการศึกษาดานสาธารณสุข ดานคมนาคมขนสง ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ดานเศรษฐกิจ อาชีพของชุมชน จะเห็นไดวา อบต.ราชสถิตยยังมีปจจัยและองคประกอบที่เหมาะ
หลายดานที่มีการบริหารจัดการการวางแผนในการพัฒนาที่ดี โดยเฉพาะการวางแผนพัฒนาแบบมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลก็จะกอใหเกิดผลดีตอชุมชนกอใหเกิดความเขมแข็ง 
กอใหเกิดความยั่งยืน นํามาซึ่งการอยูดีกินดีของชุมชน 
 2.4.2  บริบทและขอมูลพื้นฐานขององคการบรหิารสวนตําบลชัยฤทธิ์ 
                 1)  สภาพทัว่ไป ตําบลชัยฤทธิ์ เปนตําบลหนึ่งของอําเภอไชโย จังหวัดอางทอง อยู
หางจากตวัจังหวัดอางทอง ประมาณ 10 กโิลเมตร มีถนนสายเอเชียผานกลางตําบล แบงเปน 2 ฝง 
ลักษณะเปนทีร่าบลุม มีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน 
  2)  อาณาเขต ทิศเหนือติดตอกับ ตําบลจรเขรอง อําเภอไชโย จังหวดัอางทอง ทิศใต
ติดตอกับ ตําบลตลาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลสองหอง 
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทิศตะวันตกติดตอกับแมน้ําเจาพระยา 
  3)  การปกครอง แบงเขตการปกครอง ออกเปน 6 หมูบาน หมูบานที่อยูใน                   
เขตเทศบาลตําบลจรเขรอง ไดแก หมูที่ 1 บานบางแมว และหมูที 4 บานบางทายวัด หมูบานที่อยูใน
เขต อบต. ชัยฤทธิ์ ไดแก หมูที่ 2 บานดอนงิ้ว หมูที่ 3 บานทองหลาง หมูที่ 5 บานโกรกกราก และ
หมูที่ 6 บานหางบาง 
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  4)  ศาสนา  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99.99 ศาสนา
อิสลาม รอยละ 0.01 มีศาสนสถาน มีวัด จํานวน  3 วัด มัสยิด จํานวน 1 แหง 
  5)  การศึกษา มีโรงเรียน จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวดัชัยสิทธาราม (อนุบาล 
– มัธยมศึกษาปที่ 3)โรงเรียนวัดนางเลว และโรงเรียนวดับางศาลา 
  6)  สถานที่สําคัญ/ผลิตภัณฑของตําบล สินคาหนึ่งผลิตภณัฑหนึ่งตําบล ไดแก  
กลวยมวน หมูที่ 3 
 

ตาราง  3   เขตการปกครองจาํแนกรายหมูบานขององคการบริหารสวนตําบลชยัฤทธิ์ 
 

เขตการปกครอง 
ท่ี ชื่อบาน ระยะหางจาก สอ. 

เทศบาล อบต. สภาตาํบล 
1 บานบางแมว 5 กม.    
2 บานดอนงิว้ 1 กม.    
3 บานทองหลาง 1.5 กม.    
4 บานบางทายวดั 7 กม.    
5 บานโกรกกราก -    
6 บานหางบาง 1 กม.    

รวม 6 หมู     

 
 
(ที่มา : แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 2551 สถานีอนามัยตําบลชยัฤทธิ์, หนา 11)  
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ตาราง  4  จํานวนประชากร จําแนกตามกลุมอายุ อบต.ชัยฤทธ์ิ 
 

กลุมอายุ (ป) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 

75 ปขึ้นไป 

89 
89 
123 
100 
129 
114 
132 
151 
148 
118 
85 
41 
68 
61 
32 
69 

77 
106 
128 
91 
123 
120 
117 
165 
162 
127 
108 
64 
61 
72 
71 
86 

166 
195 
251 
191 
252 
234 
249 
316 
310 
245 
193 
105 
129 
133 
103 
147 

รวม 1,541 1,678 3,219 
  
 

ที่มา : แบบสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 2551  สถานีอนามัยตําบลชัยฤทธ์ิ,  หนา 20 ) 
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 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

ดานผูนําและบุคลากร -  ผูนํามีความรูความสามารถ 
-  มีความเสียสละ 
-  มีจิตสาธารณ 
-  มีความเปนประชาธิปไตย 
-  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกฝาย 

-  บุคลากรมีนอย 
-  ขาดประสบการณในการจดัทํา
แผน 
-  ภาระงานมาก 

นโยบาย -  นโยบายสงเสริมการมีสวนรวม 
-  สงเสริมกิจกรรมชุมชน 
-  สงเสริมกิจกรรมคุณภาพชวีิต 
-  เนนปญหาชมุชนเปนหลัก 

-  ไมตอเนื่องเพราะงบประมาณ        
มีนอย 

ประชาชน -  มีความเปนเครือญาติ 
-  อยูกนัเปนกลุม 
-  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูนํา 

-  ยังขาดความตระหนกั 
-  ขาดความรู 
-  ยากจน 
-  ไมเหน็ความสําคัญของการ
จัดทําแผน 
-  เห็นแกประโยชนสวนตนเปน
ใหญ 

ขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผน   

-  มีการดําเนินงานตามขั้นตอนของ
กระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 ขั้นตอน 

-  ไมมีขอมูล 
-  ขาดการประชาสัมพันธ 
-  ไมมีการประเมินผล 
-  ทุกฝายมีสวนรวมนอย 
-  ไมใหความสําคัญและไมนําแผน
ชุมชนมาเปนแผนพัฒนาอบต. 

 
ภาพ  2    การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ชยัฤทธิ์ 
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 2.4.3  บริบทและขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลเอกราช  
   1)  สภาพทั่วไป จากสภาพภูมิประเทศ ซ่ึงตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอปาโมก 
(อําเภอปาโมกตั้งอยูบริเวณริมสองฝากฝงของแมน้ําเจาพระยา ที่ไหลมาจากทางภาคเหนือลงสู
ภาคใต หรืออาวไทย) พื้นที่สวนใหญของหมูบานเปนที่ราบลุมลาดต่ําน้ําทวมถึง และดินเปนดิน
ตะกอนและโคลนตม จึงมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําการเกษตรนอกจากนี้ พื้นที่ภายใน
หมูบาน ยังมีลําคลองหลายสายที่โอบลอมรอบหมูบาน ซ่ึงลําคลองเหลานี้มีแหลงกําเนิดจาก “ฝน” 
ที่ตกลงมาสูพื้นดิน เกิดการกัดเซาะยุบตัว และพังทลายของดินกวางขึ้นจนเกิดเปนลํารางเล็กๆ และ
เมื่อถึงฤดูน้ําหลาก น้ําจากแมน้ําเจาพระยาในอําเภอปาโมก จึงเออลนและไหลทะลักเขาสูลํารางและ
บริเวณใกลเคียง ทําใหลํารางเหลานั้นกลายเปน “ลําคลอง” ที่มีสายน้ําซึ่งหลอเล้ียงชีวิตของผูคนและ
ส่ิงมีชีวิต จึงทําใหน้ําจากตนลํารางเหลานั้นกลายเปนลําคลอง ประกอบกับพื้นบริเวณนี้ เปนที่          
ราบลุมต่ํากวาบริเวณอื่นมากจึงทําใหน้ําจากตนลํา คลองเหลานั้นระบายไหลรวมกัน ผานหมูบาน
เพื่อลงสูปลายลําคลองทางทิศตะวันตก ซ่ึงเชื่อมติดตอกับแมน้ํานอย ในเขตอําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชาวบานในยุคสมัยกอนนั้น มีวิถีชีวิตและความเปนอยูที่ไมแตกตางจากวิถีชีวิต
คนในสังคมภาคกลางอื่นๆ วิถีชีวิตหลักของทุกๆ ชีวิตผูกพันอยูกับสายน้ํา ซ่ึงเปนเสมือนเสนเลือด
ใหญ ที่หลอเล้ียงทุกๆ ชีวิตของผูคนบริเวณริมสองฟากฝงคลองแหงนี้ ทั้งการทํามาหากิน และใช
เปนเสนทางการคมนาคมเสนหลักบนพื้นที่ในบริเวณดังกลาวนี้ มีความอุดมสมบูรณของดิน น้ําและ  
พืชพันธุธัญญาหาร เมื่อมีคนกลุมแรกที่ไดเขามาพบพื้นที่ในเขตอําเภอปาโมก จังหวัดอางทองนี้        
จึงไดใชเปนที่กอตั้งถ่ินฐานที่อยูอาศัย และทํามาหากินรวมทั้งยังไดใชลําหวย ลําคลอง ฯลฯ               
ในบริเวณนั้น เปนเสนทางทนการสัญจรติดตอกันไปมาถึงกัน โดยทางเรืออยางสะดวกสบาย และ
ในบางแหงของลําคลอง ที่มีพื้นที่วางมีลักษณะคลายกับปากอาว ไดใชเปนทาน้ําเพื่อเปนสถานที่      
สําหรับขนสงติดตอซ้ือขายแลกเปลี่ยนขาวและสินคาอื่นๆ ที่สําคัญของคนในชุมชนนั้น รวมทั้งคน
ในชุมชนใกลเคียงดวยเชนกัน ซ่ึงเปนการแสดงถึงความผูกพันของคนไทยกับสายน้ํา อันนําไปสู
การดํารงชีวิตแบบชาวบาน รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมของคนทองถ่ินในพื้นที่ราบลุมแมน้ํา 
เมื่อครั้งใน ยุคสมัยกอนไดเปนอยางดี จึงทําใหเกิดเปนชุมชน และไดรับการขนานนามวา “หมูบาน
ปากน้ําตําบลเอกราช อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง” 
  2)  สภาพภูมิศาสตร 
   (1) ที่ตั้งและอาณาเขตของตําบลเอกราช 
    ก.  ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะหางจากอําเภอ) ตําบลเอกราช ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของอําเภอปาโมก ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาหางจากอําเภอปาโมก ประมาณ 2 กิโลเมตร 
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    ข.  เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร) ตําบลเอก
ราชมีเนื้อที่ 15.62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,006 ไร 
    ค.  ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบล)ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลนรสิงห ทิศใตติดตอกับตําบลโผงเผง ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลบานแคและ
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทิศตะวันตกติดตอกับตําบลเทศบาลปาโมก 
    ง.  สภาพภูมิประเทศทางธรรมชาติ หมูบานปากน้ํามีสภาพภูมิประเทศทาง
ธรรมชาติที่มีลักษณะพื้นที่เปนที่ราบลุม ลาดต่ําจากเหนือสูใตโดยพื้นที่สวนใหญในเขตหมูบาน
ปากน้ํา หมูที่ 6 เหมาะสมสําหรับใชเปนแหลงที่พักอาศัย และการทําเกษตรซึ่งไดแก การทําสวน
ผสมการปลูกพืชผักสวนครัว เปนตน ประชากรมีวิถีชีวิตคานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ จารีตประเพณี 
และวัฒนธรรมเปนแบบเดียวกันทั้งหมูบาน และมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับธรรมชาติมาแต
ดั้งเดิม 
    จ.  สภาพดานการปกครอง องคการบริหารสวนตําบลเอกราช แบงเขตการ
ปกครองออกเปน 8 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1-8 
    ฉ.  ประชากร องคการบริหารสวนตําบลเอกราช จํานวนประชากรทั้งส้ิน 
3,276 คน แยกเปนชาย 1,536 คน หญิง 1,746 คน 
  3)  สภาพดานเศรษฐกิจ 
   (1) อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลเอกราช) 
ไดแก ทําไรทํานา อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ทําอิฐ, ทํากลอง) รับจาง และเลี้ยงสัตว เปนตน 
   (2) หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลเอกราช ไดแก ปมน้ํามันและ           
ปมกาซ มีจํานวน 3 แหง 
  4)  สภาพทางสังคมดานตางๆ  
   (1)  ดานการศึกษามีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แหง 
   (2)  ดานที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 8 แหง 
   (3)  ดานสถาบัน และองคกรทางศาสนามีวัด 2 แหง และศาลเจา 1 แหง 
   (4)  ดานการสาธารณสุข มี สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง 
   (5)  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีสถานีตํารวจ 1 แหง 
   5)  การบริการพื้นฐาน 
   (1) การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) ประกอบดวย 
ถนนลาดยาง 3 สาย ถนนคอนกรีต 25 สาย และถนนลูกรัง 15 สาย 
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   (2)  การไฟฟา (แสดงถึงจํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง และจํานวนประชากรที่ใช
ไฟฟา) ประชาชนในตําบลเอกราชมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน จํานวน 760 หลังคาเรือน 
   (3)  แหลงน้ําตามธรรมชาติ มีบึง, หนอง และอ่ืนๆ รวม 4 แหง 
   (4)  แหลงน้ําที่สรางขึ้น มีจํานวนบอน้ําตื้น 23 แหง และบอสวนตัว 95 แหง 
   6)  ทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐาน (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในองคการบริหาร
สวนตําบลเอกราช) ประกอบดวย บึง หนองน้ํา ตนไม 
  7)  ศักยภาพในตําบลเอกราช 
   (1) ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเอกราช มีดังนี้ 
    ก. จํานวนบุคลากร 19 คน ประกอบดวย ตําแหนงในสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 7 คน ตําแหนงในสวนการคลัง 6 คน ตําแหนงในสวนโยธา 2 คน ตําแหนงใน
สวนการศึกษา 2 คน และกิจการประปา 2 คน 
    ข. ระดับการศึกษาของบุคลากร ประกอบดวย การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา 7 คน การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 3 คน การศึกษาระดับปริญญาตรี          
8 คน และการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี 1 คน 
    ค . รายไดขององคการบริหารส วนตํ าบลประจํ าป  2 5 4 9  จํ านวน 
12,438,667.70 บาท แยกออกเปนรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 550,234.50 รายไดที่
สวนราชการตางๆ จัดเก็บให 8,119,579.20 บาท และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,768,854.00 บาท 
   (2)  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
    ก.   การรวมกลุมของประชาชน มีดวยกัน 5 กลุม แยกประเภทของกลุม คือ 
กลุมอาชพีจํานวน 3 กลุม และกลุมออมทรัพยจํานวน 1 กลุม 
    ข.   จุดเดนของพื้นที่ (ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบลเอกราช) 
     - ลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ราบลุมติดแมน้ําเจาพระยาประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม คาขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ในพื้นที่บานปากแมน้ํา 
หมูที่ 6, 7 สวนใหญประกอบอาชีพทํากลอง ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     - การทองเที่ยว หมูบานทํากลองตั้งอยู หมูที่ 6, 7 ประชากรสวนใหญ
ในหมูบานดังกลาว ประกอบอาชีพทํากลอง 
     -  ดานศิลปวัฒนธรรม ตําบลเอกราชเปนหมูบานทํากลอง และมี
ประเพณีไหวครูกลอง ซ่ึงชุมชนดังกลาวยังรักษาไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยการจัดใหมีพิธี
ไหวครูกลองเปนประจําทุกป 
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การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

ดานผูนําและบุคลากร -  มีความรูความสามารถ 
-  มีความเปนผูนํา 
-  มีศักยภาพและไดรับการ
ยอมรับจากบุคคลและ
หนวยงานภายนอก 

-  เปนผูนําแบบเผด็จการ 
-  เชื่อมั่นตนเองสูง 
-  ไมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืน 

นโยบาย -  มุงมั่นพัฒนาองคกร 
-  พัฒนาคณุภาพชีวิต 

-  การดําเนินงานขาดการมีสวนรวม 
-  ไมพัฒนาคน 
 
 

ประชาชน -  รวมกลุม 
-  เชื่อผูนํา 
 

-  ขาดความรูความเขาใจ 
-  ขาดการมีสวนรวม 
-  ขาดความเสยีสละ 

ขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผน   

-  ทําตามขั้นตอนของ
กระทรวงมหาดไทย 
 
 

-  ขาดการบูรณาการแผนชมุชนกับ
แผนอบต. 
-  ผูนําและเจาหนาที่เปนผูช้ีนําปญหา
หรือโครงการใหกับชุมชนไมให
ความสําคัญและไมนําแผนชุมชนมา
เปนแผนพัฒนา อบต. 

 
ภาพ  3  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เอกราช 
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 2.4.4  บริบทและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลหัวไผ 
  1)  ที่ตั้ง องคการบริการสวนตําบลหัวไผ ตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลหัวไผ อําเภอเมือง
อางทอง จังหวัดอางทอง อยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอําเภอเมืองอางทอง ประมาณ 5 กิโลเมตร 
  2)  ลักษณะภูมิประเทศ  พื้นที่เปนที่ราบลุม ทองที่เปนทุงนา ไมมีปาไมและภูเขา การ
ถือครองที่ดินขององคการบริหารสวนตําบลหัวไผ สวนมากเปนโฉนดที่ดิน และน.ส.3 
  3)  อาณาเขตติดตอ ประกอบดวย ทิศเหนือติดตอกับตําบลบานอิฐ อําเภอเมือง
อางทองจังหวัดอางทอง ทิศใตติดตอกับตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง ทิศ
ตะวันออก ติดตอกับตําบลบานใหมอําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทิศตะวันตก
ติดตอกับ ตําบลสายทอง อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
  4)  เนื้อที่ ตําบลหัวไผ มีเนื้อที่ประมาณ   6,312  ไร หรือ 10.09  ตารางกิโลเมตร มี
พ้ืนที่การเกษตร 5,866  ไร และพื้นที่อยูอาศัย 446 ไร 
  5)  การปกครอง แบงเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ.2457 
เปน 9 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานหัวไผ หมูที่ 2 บานหัวไผ หมูที่ 3 บานยาง หมูที่ 4 บานเซิงหวาย          
หมูที่ 5 บานเซิงหวาย หมูที่ 6 บานคราม หมูที่ 7 บานคราม หมูที่ 8 บานนา และหมูที่ 9 บานนา 
  6)  ประชากร ประชากรทั้งส้ิน จํานวน 4,390 คน แยกเปน ชาย 2,079 คน/หญิง  
2,311 คน ประชากรสามารถแยกเปนรายหมูบาน ไดดังนี้ 
ตาราง  5  จํานวนของประชากรองคการบรหิารสวนตําบลหัวไผ 
 

ประชากร (คน)  

ท่ี 
 

ตําบล ชาย หญิง รวม 

 

ครัวเรือน 

1. หมูที่ 1 139 154 293 65 
2. หมูที่ 2 207 224 431 93 
3. หมูที่ 3 305 341 646 139 
4. หมูที่ 4 256 283 539 129 
5. หมูที่ 5 304 330 634 122 
6. หมูที่ 6 151 159 310 76 
7. หมูที่ 7 137 172 309 74 
8. หมูที่ 8 283 329 612 141 
9. หมูที่ 9 297 319 616 157 

รวม 2,079 2,311 4,390 996 
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  7)  สภาพทางสังคม 
   (1)  การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษา (สปช.) จํานวน 1 แหง
คือ โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชาอุทิศ)จํานวน 20 หองเรียน มีครู 15 คน มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด         
484 คน ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จํานวน 6 แหง หอกระจายขาว/เสียงไรสาย จํานวน             
9    หมูบาน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 1 แหง และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง 
   (2) การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การศาสนา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ ประมาณ รอยละ 99.90 ศาสนาอื่นๆ ประมาณรอยละ 0.10 มีวัดที่สําคัญคือ วัดในพื้นที่ตําบล
หัวไผสถานที่ตั้งอยูหมูที่ 5 วัดเซิงหวาย สถานที่ตั้งอยูหมูที่ 6 วัดกลาง สถานที่ตั้งอยูหมูที่ 9               
วัดจันทรังษีสถานที่ตั้งอยูหมูที่ 3 และศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ทําบุญตักบาตร 
และประเพณีปฏิบัติของภาคกลางทั่วไป 
   (3) การสาธารณสุข มีการใหบริการดานสาธารณสุข โดยมีสถานบริการ สถานี
อนามัยประจําตําบล/หมูบาน จํานวน 2 แหง ไดแก สถานีอนามัยตําบลหัวไผ ตั้งอยูบานยาง หมูที่ 3 
และสถานีอนามัยตําบลวัดกลาง ตั้งอยูหมูที่ 6 มีจํานวนบุคลากรทางดานสาธารณสุข ประกอบดวย  
เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 5 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.จํานวน 54 คน อัตราการมี
และใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 
   (4) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน 
    ก.  การคมนาคม การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอและจังหวัด รวมทั้งภาค
คมนาคมภายในตําบล  และหมูบาน  ประกอบดวย  ถนนลาดยาง  รพช .สายบานอิฐ-หัวไผ
 จํานวน 1 สายถนนลาดยาง รพช.สายหัวไผ-วัดทองคุง จํานวน 1 สาย และถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และดินลงลูกรังเชื่อมทุกหมูบาน 
    ข.  การคมนาคมติดตอส่ือสารมีตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 10 แหง 
    ค.  การไฟฟา ประชาชนในตําบลหัวไผมีไฟฟาใช รอยละ  100 
    ง.  การประปา มีการประปาระดับอําเภอและตามตําบล หมูบาน การประปา
หมูบาน จํานวน 5 แหง แหลงน้ํากิน-น้ําใช ประเภทอื่น และบอน้ําบาดาล จํานวน 11 แหง มีระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญมากประจําตําบลหัวไผ ซ่ึงองคการบริหารตําบลหัวไผไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สามารถใหบริการประชาชนได           
6 หมูบาน 
    จ. ระบบเสียงตามสาย มีเสียงตามสายทั่วถึงทุกหมูบาน โดย อบต.หัวไผเปน
ศูนยกลางเผยแพรขาวสารของทางราชการ 
    ฉ. สนามกีฬาประจําหมูบาน จํานวน 6 แหง 
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    ช.  ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 แหง 
    ซ.   มีรถยนตกระบะ (ดีเซล) 4 ประตู จํานวน  1 คัน และรถจักรยานยนต          
1 คัน เปนรถยนตสวนกลางที่ใชประโยชนในทางราชการ และเพื่อการซอมบํารุงไฟฟา ประปา 
  8)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
   (1)  ทรัพยากรดิน ดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะสําหรับทําการเกษตร ไดแก ทํา
นา ทําไร ทําสวน และเลี้ยงสัตว 
    (2)  ทรัพยากรน้ํา อําเภอเมืองอางทองมีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน มีคลองบางแกว 
และมีคลองชลประทาน ครอบคลุมพื้นที่ทุกตําบล ทําใหประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หัวไผ มีน้ําใชทําการเกษตรไดตลอดป 
  9)  ศักยภาพและโอกาสขององคการบริหารสวนตําบลหัวไผ  หากมองศักยภาพใน
ภาพรวมพอที่จะสรุปศักยภาพ และปจจัยท่ีเกื้อหนุนตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใน
อนาคตไดดังนี้ 
   (1) ดานทําเลที่ตั้ง   อยูในที่ตั้งที่เหมาะสมและเปนศูนยกลางในการคมนาคม
ขนสงทางรถยนต 
   (2) ดานทรัพยากร  ตั้งอยูในเขตราบลุมแมน้ําเจาพระยา ทําใหพื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ และมีระบบชลประทานที่ดี ทําใหสามารถทําการเกษตรไดผลเปนอยางดี 
   (3) ดานสิ่งแวดลอม  พื้นที่สวนใหญอยูในสภาพแวดลอมที่ดี 
   (4) ดานการคมนาคม มีถนนทางหลวงแผนดิน ถนนลาดยาง เชื่อมตอระหวาง
ตําบล ระหวางอําเภอ จังหวัด หลายสาย สามารถเดินหรือขนสงสินคาไดอยางสะดวกสบาย 
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การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

ดานผูนําและบุคลากร -  ผูนํามีความรูความสามารถ 
-  มีความเสียสละ 
-  มีจิตสาธารณ 
-  มีความเปนประชาธิปไตย 
-  สงเสริมการมีสวนรวมของ       
ทุกฝาย 

ขาดวิสัยทัศนในการกําหนด
ยุทธศาสตรในการวางแผน 

นโยบาย -  นโยบายสงเสริมการมี
สวนรวม 
-  สงเสริมกิจกรรมชุมชน 
-  สงเสริมกิจกรรมคุณภาพชวีิต 
-  เนนปญหาชมุชนเปนหลัก 

ขาดแนวคิดการพัฒนาดานสงัคม
คุณภาพชวีิต และดานอาชีพ 

ประชาชน มีความเปนเครือญาติ 
อยูกันเปนกลุม 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูนํา 

-  ยังขาดความตระหนกั 
-  ขาดความรู 
-  ยากจน 
-  ไมเหน็ความสําคัญของการ
จัดทําแผน 
-  เห็นแกประโยชนสวนตนเปน
ใหญ 

ขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผน   

มีการดําเนนิงานตามขั้นตอน
ของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 
ขั้นตอน 

ไมมีขอมูล 
ขาดการประชาสัมพันธ 
ไมมีการประเมินผล 
ทุกฝายมีสวนรวมนอย 
ไมใหความสําคัญและไมนําแผน
ชุมชนมาเปนแผนพัฒนาอบต. 

 
ภาพ  4  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของการจัดทําแผนพัฒนา อบต.หวัไผ 
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 2.4.5  บริบทและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา 
  1)  สภาพทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2540 ตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มีพื้นที่ 7,707 ไร หรือประมาณ 12.33 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยูทิศเหนือของอําเภอโพธิ์ทอง หางจากที่วาการอําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
ประมาณ 3 กิโลเมตร บถนนทางหลวงหมายเลข 3064 (สายแสวงหา-อางทอง) และหางจากจังหวัด
อางทอง 12 กิโลเมตร 
  2)  สภาพทางภูมิศาสตร  ที่ตั้งและอาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา 
   ทิศเหนือ  ติดตอกับ ตําบลจําลอง    อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
   ทิศใต   ติดตอกับ ตําบลอางแกว  อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง 
   องคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา ประกอบไปดวยหมูบานทั้งส้ิน 7 หมูบาน 
คือ หมูที่ 1 บานโคกพุทรา หมูที่ 2   บานโคกพุทรา หมูที่ 3 บานโคกพุทรา หมูที่ 4 บานกุม หมูที่ 5  
บานชาง หมูที่ 6 บานชาง และหมูที่ 7 บานชาง 
  3)  ประชากรขององคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา 
ตาราง  6  จํานวนประชากรองคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา 
 

 

หมูท่ี 
 

ชื่อบาน 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

 

ครัวเรือน 

1 บานโคกพุทรา 405 419 824 234 
2 บานโคกพุทรา 262 307 569 141 
3 บานโคกพุทรา 182 215 397 110 
4 บานกุม 96 99 195 67 
5 บานชาง 92 104 196 62 
6 บานชาง 155 163 318 92 
7 บานชาง 136 149 285 67 

รวม 1,328 1,456 2,784 733 

 
(ที่มา : ทะเบียนราษฎร อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง, 2550) 
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  4)  ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ เขตองคการบริหารสวนตําบลโคก
พุทรา เปนพื้นที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูก ประชาชนสวนใหญมีอาชีพดานการเกษตร 
  5)  ดานเศรษฐกิจ  โดยสวนใหญประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคก
พุทรา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 80 ซ่ึงเปนอาชีพหลัก รองลงมาอาชีพรับจาง ขาราชการ 
และคาขาย มีการจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมแมบาน กลุมจักสาน และอื่นๆ จํานวน 7 กลุม และ
กลุมที่มีชื่อเสียงของตําบล ไดแก กลุมขาวซอมมือ และกลุมปลาบด 
  หนวยธุรกิจในองคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา มีปมน้ํามันและกาซ จํานวน          
1แหง โรงงานอุตสาหกรรม (ทําลูกชิ้น) จํานวน 1 แหง โรงสี จํานวน 1 แหง โรงเลื่อย จํานวน 1 
แหงศูนยรับซื้อน้ํานมดิบ จํานวน 1 แหง และรานขายของขนาดเล็ก จํานวน 29 แหง 
  6)  ดานโครงสรางพื้นฐาน  
   (1)  คมนาคม  ถนนกรมทางหลวงสายอางทอง-แสวงหา  ถนนบานคลอง
สาหราย-ดอนกราง ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนดิน และถนนคอนกรีต   
   (2)  การไฟฟา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา มีไฟฟาใช
ประมาณ รอยละ 99 
   (3)  แหลงน้ําธรรมชาติ บึงและอื่นๆ 14 แหง 
   (4)  แหลงน้ําที่สรางขึ้น บอน้ําตื้น 6 แหง และประปาหมูบาน 4 แหง 
   (5)  ดานการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรามีโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จํานวน 3 แหง คือ โรงเรียนวัดโคกพุทรา โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
โรงเรียนวัดจันทราราม  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกพุทรา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชาง ที่อาน
หนังสือประจําหมูบาน  จํานวน 4 หมูบาน และศูนยขอมูลประจําตําบล จํานวน 1 แหง 
   (6)  ดานการศาสนา จํานวน 3 แหง คือ วัดโคกพุทรา วัดจันทราราม วัดบานกุม 
   (7)  ดานสาธารณสุข สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แหง บุคลากรทาง
การแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานพยาบาลทุกแหง ทุกสังกัดในพื้นที่ เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 
4 คน อสม. จํานวน 35 คน 
   (8)  ดานการทองเที่ยว มีสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และทางธรรมชาติ 
ประกอบดวย สถานที่สําคัญๆ คือ หลวงพอเพชร วัดจันทรา (วัดบานชาง) หมูที่ 6, คางคาวแมไก 
หมูที่ 6 และพิพิธภัณฑภูมิปญญาไทย บานโคกพุทรา หมูที่ 1 
   (9)  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา ประกอบดวย โครงสราง
และบุคลากร คือ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล สวนการคลัง สวนโยธา และสวนการศึกษา 
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   (10)  อัตรากําลังเปนพนักงาน ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโคกพุทรา           
แบงออกเปน พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 8 คน พนักงานจางตามภารกิจ 3 คน พนักงานจาง
ทั่วไป 1 คน และลูกจางชั่วคราว 1 คน 

 

การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

ดานผูนําและ
บุคลากร 

มีบุคลากรพรอม 
นายกใหความสําคัญแกการ
จัดทําแผน 

ขาดความรูความเขาใจในการวางแผน
เพื่อการพัฒนา 
ขาดความเสียสละ 
ขาดวิสัยทัศน 

นโยบาย -  นโยบายสงเสริมการมี
สวนรวม 
-  สงเสริมกิจกรรมชุมชน 
-  สงเสริมกิจกรรมคุณภาพชวีิต 
-  เนนปญหาชมุชนเปนหลัก 

ขาดแนวคิดการพัฒนาดานสงัคม
คุณภาพชวีิต และดานอาชีพ 

ประชาชน มีความเปนเครือญาติ 
อยูกันเปนกลุม 
ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูนํา 

-  ยังขาดความตระหนกั 
-  ขาดความรู 
-  ยากจน 
- ไมเหน็ความสําคัญของการจัดทําแผน 
-  เห็นแกประโยชนสวนตนเปนใหญ 

ขั้นตอน
กระบวนการจัดทํา
แผน   

มีการดําเนนิงานตามขั้นตอน
ของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 
ขั้นตอน 

ไมมีขอมูล 
ขาดการประชาสัมพันธ 
ไมมีการประเมินผล 
ทุกฝายมีสวนรวมนอย 
ไมใหความสําคัญและไมนําแผนชุมชน
มาเปนแผนพฒันาอบต. 

 
ภาพ  5  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของการจัดทําแผนพัฒนา อบต.โคกพุทรา 
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 2.4.6  บริบทและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล 
  1)  ที่ตั้ง ตําบลไผจําศีลเปนที่ตําบลหนึ่งใน 15 ตําบลของอําเภอวิเศษชัยชาญ ไดรับ
การยกฐานะจากสภาพตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยอยูหางจากที่วาการอําเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 3 กิโลเมตร ทิศเหนือติด         
กับตําบลโพธ์ิรังนก อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง ทิศใตติดกับตําบลทาชาง ตําบลสี่รอย                      
ทิศตะวันออกติดกับตําบลหัวตะพาน และทิศตะวันตกติดกับตําบลศาลเจาโรงทอง 
  2)  สภาพทั่วไป สภาพพื้นที่เปนราบลุมมีลําน้ําที่สําคัญ คือ แมน้ํานอยไหลผานพื้นที่
ดานทิศตะวันตกของตําบล มีคลองขุนเปนคลองธรรมชาติ แยกจากแมน้ํานอยบริเวณ หมูที่ 7 ไหล
ผานตําบลและบรรจบกัน แมน้ํานอยบริเวณ หมูที่ 1 และมีคลองชลประทานไหลผาน เหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวนหมูบาน ในเขตตําบลไผจําศีล มีทั้งหมด 8 หมูบาน ดังนี้ หมู
ที่ 1 บานทาชาง หมูที่ 2 บานมะขาม หมูที่ 3 บานวิเศษชัยชาญ หมูที่ 4บานคลองขุน หมูที่ 5 บาน
คลองขุน หมูที่ 6 บานใหม หมูที่ 7 บานไผจําศีล และหมูที่ 8 บานดอนปลาสรอย จํานวนประชากร
ทั้งสิ้น 2,299 คน ชาย 1,103 คน หญิง 1,196 คน จํานวน 631 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดจํานวน
ประชากรดังนี้ 
ตาราง  7   ชวงอายปุระชากรองคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล 
 

ชวงอาย ุ
(ป) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

นอยกวา 1 เดอืน 
1 ปเต็ม-2ป 
3 ปเต็ม-5 ป 

6 ปเต็ม-11 ป 
12 ปเต็ม-14 ป 
15 ปเต็ม-17 ป 
18 ปเต็ม-49 ป 

50 ปเต็ม-60 ปเต็ม 
มากกวา 60 ปเต็มขึ้นไป 

8 
14 
32 
73 
45 
51 

558 
146 
176 

12 
15 
36 
73 
33 
39 

574 
196 
218 

20 
29 
68 

146 
78 
90 

1,132 
342 
394 

รวมท้ังสิ้น 1,103 1,196 2,299 
 
 

*ที่มา: ขอมูลความจําเปนพื้นฐานระดับหมูบาน (จปฐ.2) ป 2550 
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  3)  สภาพเศรษฐกิจ 
   (1) ประชากรสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล สวนมากมี
อาชีพดานการเกษตรเปนหลักรองลงมา ไดแก ทําสวน เล้ียงสัตว และบางสวนก็ประกอบอาชีพ
รับจางในโรงงานอุตสาหกรรมภายในจังหวัด และเขตจังหวัดใกลเคียง การไปมาติดตอภายในตําบล
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรังเขาถึงทั่วทุกหมูบาน 
   (2) หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล ประกอบดวย 
ปมน้ํามันและกาซ 1 แหงโรงงานอุตสาหกรรม 2 แหง และโรงงานอุตสาหกรรม 1 แหง 
  4)  สภาพทางสังคม 
   (1) การศึกษา ประกอบดวยโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง (โรงเรียนวัดขุมทอง  
หมูที่ 6 ตําบลไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลไผจําศีล 1 แหง จํานวนนักเรียน 14 คน โรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียน
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” หมูที่ 6 ตําบลไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง) และท่ี
อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 8 แหง 
   (2)  สถาบันและองคกรศาสนา มีวัด/สํานักสงฆ 2 แหง วัดราง 3 แหง 
   (3)  การสาธารณสุขมีสถานีอนามัยประจําตําบล 1 แหง อัตราการมีและใชสวม 
ราดน้ํา รอยละ  100 
  5)  การบริการพื้นฐาน 
   (1) การคมนาคม (ถนนสายหลัก) ไดแก ถนนกรมทางหลวงสายโพธิ์พระยา-
ทาเรือ 1 สาย ถนนลาดยาง 3 สาย และถนนลูกรังตอเชื่อมระหวางหมูบาน 14 สาย 
   (2) การไฟฟา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไผจําศีล ปจจุบันมี
ไฟฟาประมาณรอยละ 100 
   (3) แหลงน้ําธรรมชาติมีบึงหนอง และอ่ืนๆ จํานวน 3 แหงไดแก คลองออลอ หมูที่ 
3 ตําบลไผจําศีล คลองชลประทาน หมูที่ 1-8 และตําบลไผจําศีล คลองขุน หมูที่ 1-8 ตําบลไผจําศีล 
  6)  ขอมูลอ่ืนๆ 
   (1)  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ไดแก 
    1.  ทรัพยากรดิน เปนดินปนทราย 
    2. ทรัพยากรน้ํ าประกอบดวย  แมน้ํ านอยจํานวน  1 สายคลองสงน้ํ า
ชลประทาน จํานวน 1 สาย และคลองขุนนอย จํานวน 1 สาย 
   (2)  มวลชลจัดตั้ง ประกอบดวย ตํารวจชุมชน อาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวน 1 รุน 16 คน และอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน  1 รุน 32 คน 
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การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

ดานผูนําและบุคลากร -  เปนทีย่อมรับของชุมชน 
-  มีความรูความสามารถ มี
ศักยภาพ 

-  เนนการแกปญหาในอดีต
มากกวาการมองอนาคตของชุมชน 
-  พัฒนาและวางแผน 
-  ขาดการเสียสละ 
 

นโยบาย -  นโยบายสงเสริมการมี
สวนรวม 
-  สงเสริมกิจกรรมชุมชน 
-  สงเสริมกิจกรรมคุณภาพชวีิต 
-  เนนปญหาชมุชนเปนหลัก 

ขาดแนวคิดการพัฒนาดานสงัคม
คุณภาพชวีิต และดานอาชีพ 

ประชาชน -  มีความเปนเครือญาติ 
-  อยูกนัเปนกลุม 
-  ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูนํา 

-  ยังขาดความตระหนกั 
-  ขาดความรู 
-  ยากจน 
-  ไมเหน็ความสําคัญของการ
จัดทําแผน 
-  เห็นแกประโยชนสวนตนเปน
ใหญ 

ขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผน   

-  มีการดําเนินงานตามขั้นตอน
ของกระทรวงมหาดไทยทั้ง          
4 ขั้นตอน 

-  ไมมีขอมูล 
-  ขาดการประชาสัมพันธ 
-  ไมมีการประเมินผล 
-  ทุกฝายมีสวนรวมนอย 
-  ไมใหความสําคัญและไมนําแผน
ชุมชนมาเปนแผนพัฒนาอบต. 

 

ภาพ  6  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ไผจําศีล 
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 2.4.7  บริบทและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง 
  1)  สภาพทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง 
เปนองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับการยกฐานะมาจากสภาตําบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.
2540 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก 
  2)  ที่ตั้ง ตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง โดยอยูหางจาก
ตําบลแสวงหา ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หางจากจังหวัดอางทอง 32 กิโลเมตร ถนนสายสีบัว
ทอง อําเภอแสวงหา  องคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง มีเนื้อที่ประมาณ 42.02 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 22,263 ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง ทิศเหนือติดตอกับตําบลโพธิ์ทอง 
อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ทิศใตติดตอกับตําบลบานพราน ตําบลวังน้ําเย็น อําเภอแสวงหา 
จังหวัดอางทอง ทิศตะวันออกติดตอกับตําบลแสวงหา จังหวัดอางทอง และทิศตะวันตกติดตอกับ
ตําบลเขาดิน อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3)  ภูมิประเทศ  พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง สวนใหญเปนที่ราบลุม 
เปนพื้นที่จัดรูปบางสวน และน้ําชลประทานไหลผาน มีคลองธรรมชาติ 1 สาย (คลองสีบัวทอง) 
ไหลผานจากทิศเหนือ ถึงทิศใต และมีบึงธรรมชาติ 1 แหง (บึงสีบัวทอง) เหมาะสมกับการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมสภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู 
  4)  ประชากรขององคการบริหารสวนตําบล  ตําบลสีบัวทอง มีจํานวนประชากร
ทั้งหมด 6,896 คน แยกเปนชาย 3,423 คน  และเปนหญิง 3,483 คน ความหนาแนนเฉล่ีย 116.77 
คน/ตารางกิโลเมตร โดยมีหมูบานทั้งหมด  11 หมูบาน มีจํานวนครัวเรือน 1,776 ครัวเรือน 
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ตาราง  8   ขอมูลจํานวนประชากรของตําบลสีบัวทอง 
 

 

หมูท่ี 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

 

ครัวเรือน 

1 197 200 397 103 
2 507 503 1,010 283 
3 499 474 973 278 
4 243 242 485 124 
5 141 158 299 79 
6 534 533 1,067 246 
7 190 233 423 102 
8 287 296 583 147 
9 271 251 522 126 
10 234 264 498 117 
11 310 329 639 171 
รวม 3,413 3,483 6,896 1,776 

 
 
  
  5)  สภาพทางเศรษฐกิจ 
   (1)  อาชีพ ประชากรสวนใหญในพื้นที่ตําบลสีบัวทอง ประกอบอาชีพทาํนา ทํา
ไร ทําสวน รับจางทั่วไป เล้ียงปลาทับทิมในกระชัง และบางสวนรับจางในโรงงานอตุสาหกรรม
ภายในจังหวดัและในจังหวัดใกลเคียง 
   ภายในหมูบานมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนน
ดินลงลูกรัง 
   (2)  หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบล ปมน้ํามัน 5 แหง และโรงสี 1 
แหงรานอาหาร 3 แหง 
  6)  สภาพทางสังคม 
   (1) การศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนประถมศึกษา 1 แหงโรงเรียนประถมศึกษา
ขยายโอกาส 2 แหง และที่อานหนังสือประจําหมูบาน 3 แหง 
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   (2) ดานศาสนา ประกอบดวย วัด 3 แหง สํานักสงฆ 2 แหงและศาลเจา 1 แหง 
   (3) สาธารณสุข ประกอบดวย สถานีอนามัย 2 แหง สถานพยาบาลเอกชน 1 แหง         
รานขายยาแผนปจจุบัน 2 แหง และอัตราการมีและใชสวมราดน้ํารอยละ 100 
   (4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมีสถานีตํารวจ/ที่พักสายตรวจ 1 แหง 
  7)  การคมนาคม 
   (1) การคมนาคม การคมนาคมของประชากรสวนใหญในตําบล สัญจร โดย
ยานพาหนะสวนตัวมีบางสวนใชรถโดยสารประจําทางสําหรับถนนสายหลักที่ประชาชนสัญจร 
ไดแก ถนนลาดยางแอลฟสต ของกรมทางหลวงชนบท สายดอนแจง-สีบัวทอง ถนนลาดยางแอล
ฟสต ของกรมโยธาธิการ สายดอนแจง-บึงสีบัวทอง และถนนลาดยางแอลพัลตของกรมชลประทาน
เรียบคลองสีบัวทอง 
   (2) การโทรคมนาคมมีโทรศัพทสาธารณะ (หมูที่ 1, 2, 3, 11) รวม 4 แหง 
   (3) การไฟฟา ในตําบลมีไฟฟาเขาถึงเกือบทุกครัวเรือน และประชาชนใชไฟฟา 
คิดเปนรอยละ 99 จากครัวเรือนภายในตําบล 
   (4) แหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวย ลําคลอง 1 แหง และบึง 1 แหง 
  8)  น้ําอุปโภค-บริโภค มีประปาหมูบานทั้งหมด 13 แหง และอยูในระหวาง
ดําเนินงานกอสรางเพิ่มเติมอีก 3 แหง 
  9)  ขอมูลอ่ืนๆ 
   (1) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ตําบลสีบัวทองมีบึงสาธารณะ และแมน้ําลํา
คลองไหลผาน จึงเปนทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) มวลชนจัดตั้ง ประกอบดวย ลูกเสือชาวบาน 1 รุน และคณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับตําบล 55 คน 
   (3) ดานการบริหาร-การเมืองโครงสราง และอํานาจหนาที่ในการบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลสีบัวทอง แบงออกเปน 4 สวน คือ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
สวนการคลัง สวนโยธา และสวนการศึกษา 
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การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

ดานผูนําและบุคลากร -  ผูนํามีความรูความสามารถ 
-  มีความเสียสละ 
-  มีจิตสาธารณ 
-  มีความเปนประชาธิปไตย 
-  สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกฝาย 

-  ขาดประสบการณในการจดัทํา
แผนพัฒนาแบบมีสวนรวม 

นโยบาย -  นโยบายสงเสริมการมี
สวนรวม 
-  สงเสริมกิจกรรมชุมชน 
-  สงเสริมกิจกรรมคุณภาพชวีิต 
-  เนนปญหาชมุชนเปนหลัก 

-  ยังไมไดนําปญหามาวางแผน
เปนนโยบายทีแ่ทจริง 

ประชาชน -  มีความเปนเครือญาติ 
-  อยูกนัเปนกลุม 
-  ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูนํา 

-  ยังขาดความตระหนกั 
-  ขาดความรู 
-  ยากจน 
-  ไมเหน็ความสําคัญของการ
จัดทําแผน 
-  เห็นแกประโยชนสวนตนเปน
ใหญ 

ขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผน   

-  มีการดําเนินงานตามขั้นตอน
ของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 
ขั้นตอน 

-  ไมมีขอมูล 
-  ขาดการประชาสัมพันธ 
-  ไมมีการประเมินผล 
-  ทุกฝายมีสวนรวมนอย 
-  ไมใหความสําคัญและไมนําแผน
ชุมชนมาเปนแผนพัฒนาอบต. 

 
ภาพ  7  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของการจัดทําแผนพัฒนา อบต.สบีัวทอง 
 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

60 

 2.4.8  บริบทและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลอบทม 
  1)  ประวัติความเปนมา  ตําบลอบทม เปนตําบลที่ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอ
สามโกจังหวัดอางทอง จังหวัดอางทอง เปนตําบลที่ตั้งอยูในเขตชนบท ประชาชนสวนใหญมีอาชีพ
การเกษตร  ประกอบดวยสภาพโดยทั่วไปๆ  ไปในดานโครงสรางพื้นฐานระบบบริการ
สาธารณูปโภค  ขั้นพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
การเมือง การบริหาร มีรายละเอียดดังนี้ 
   (1) สภาพทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลอบทมไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2540 สถานที่ตั้งขององคการบริหารสวนตําบลอบทม ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลอบทม ตั้งอยูทางทิศใต
ของอําเภอสามโก ระยะหางจากที่วาการอําเภอสามโก ประมาณ 2 กิโลเมตร พื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลอบทม มีเนื้อที่ประมาณ 17.25 ตารางกิโลเมตร หรือ 10,781.25 ไร 
     (2)  อาณาเขต มีดังนี้ทิศเหนือจดตําบลสามโก อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง ทิศ
ใตจดตําบลสาวรองไห อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตําบลโพธิ์มวง
พันธ อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง และทิศตะวันตกจดตําบลศรีประจันต อําเภอศรีประจันต 
จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะหางจากจังหวัดอางทอง ประมาณ 36 กิโลเมตรในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลอบทมมีจํานวนหมูบาน 6 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1 บานหัวทายสุด หมูที่ 2 บานสามขาว หมูที่ 
3  บานคลองแพ หมูที่ 4 บานสามโก หมูที่ 5 บานหวยกําแพง และหมูที่ 6  บานหวยแฟบ จํานวน
หมูบานในเขต อบต.ทั้งหมด 6 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 
   (3)  อัตรากําลังมี ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน รวมทั้งสิ้น จํานวน 7 คน 
ลูกจางชั่วคราว รวมทั้งสิ้น จํานวน 3 คน คณะบริหารองคการบริหารสวนตําบลอบทม ประกอบดวย 
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 
คนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลอบทม จํานวน 12 คน ประกอบดวย ชาย 9 คน หญิง 3 คน 
อาสาปองกันภัยฝายพลเรอืน จํานวน  75   คน 
   (4)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี ถังดับเพลิง จํานวน  8  ถัง อาสาสมัคร
กูชีพขององคการริหารสวนตําบลอบทม (EMS) จํานวน 11 คน และหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย 
(OTOS) จํานวน  50  คน 
   (5)  การสื่อสารมีเสียงไรสายประจําตําบล จํานวน1  แหง รวมทั้งหมด จํานวน           
9 จุดและจํานวนตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 6 ตู 
  2)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
   (1)  การคมนาคม การคมนาคมติดตอระหวางองคการบริหารสวนตําบล อําเภอ 
จังหวัด รวมถึงการคมนาคมภายในตําบล และหมูบาน รายละเอียด ประกอบดวย ทางหลวงแผนดิน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

61 

สายสามโก – ศรีประจันต ทางหลวงแผนดิน สายหมายเลข 3373 ตอนแยก 3195 ทางหลวงชนบท 
สายสามโก – ทาชุมชน ทางหลวงชนบท สายสามโก – บานมวง ทางหลวงชนบท สายบานเกา – 
โพธ์ิมวงพันธ ทางหลวงชนบท สายบานเกา – ดอนตามกอน และทางเชื่อมตอระหวางตําบลและ
หมูบาน สภาพถนนลาดยางประมาณ 14 สาย และถนนสายในหมูบาน ประมาณ 19 สาย 
   (2) ประปา มีครัวเรือนที่ใชบริการน้ําประปา จํานวน  510  หลังคาเรือน 
หนวยงานเจาของกิจการประปาของสวนทองถ่ิน คือ หมูที่ 2, 4, 5, 6 จํานวน 4 แหง ประปาหมูบาน 
หมูที่ 1, 2, 3, 4 จํานวน 4 แหง แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา คือ แหลงน้ําใตดิน (บาดาล) 
จํานวน 6 แหง และน้ําประปาที่ผลิตไดจํานวน 200 ลบ.ม./วัน 
   (3) ไฟฟา ประกอบดวย ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 1,044 ครัวเรือน ไมมีไฟฟาใช                   
1 ครัวเรือน มีไฟฟาสาธารณะที่จัดภายในชุมชน จํานวน 6 หมูบาน ถนนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลอบทมที่มีไฟฟาสาธารณะ จํานวน 4 สาย และถนนในเขตองคการบริหารสวนตําบลอบทม        
ที่มีไฟฟาสาธารณะ จํานวน 15 สาย 
   (4) แหลงน้ํา ประกอบดวย บึง จํานวน  2  แหง คลองชลประทาน จํานวน  3  สาย 
และคูนา จํานวน  24  สาย 
   (5) การระบายน้ํา ประกอบดวย จํานวนราง/ทอระบายน้ํา จํานวน 24  แหง และ
ถนนที่มีราง/ทอระบายน้ําดานเดียว จํานวน  24  สาย 
  3)  ดานเศรษฐกิจ 
   (1)   การเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา และทําสวน โดย
มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 10,446 ไร โดยแยกเปนพื้นที่ทํานา จํานวน 9,393 ไร พื้นที่ทําสวน 
จํานวน 1,020 ไร พื้นที่ประมง จํานวน 33 ไร และพืชที่สําคัญ คือ ขาว และผลไมตาง 
   (2)  การปศุสัตว  จากปศุสัตวอําเภอสามโก (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2551) 
ประกอบดวย ไกพื้นเมือง จํานวน 216 แหง จํานวน   13,216  ตัว สุกร จํานวน  78  ราย จํานวน   
1,578   ตัว โคเนื้อ จํานวน 99 ราย จํานวน  845 ตัว เปดไข จํานวน  2 ราย จํานวน  14,000 ตัว           
เปดเทศ จํานวน 8 ราย จํานวน 197 ตัว กระบือ จํานวน 3 ราย จํานวน 27 ตัว และไกไข จํานวน           
1  รายจํานวน  17,000 ตัว 
   (3) กลุมอาชีพของตําบลอบทม ประกอบดวย กลุมอาชีพหัตถกรรม ไดแก ผลิต
ตุกตาจากเปลือกขาวโพด ผลิตภัณฑจากหนังวัว และกลุมทํานา, กลุมปลูกผลไมตามฤดูกาล ไดแก 
ฝร่ังไรเม็ด มะมวง พันธุตางๆ 
   (4) อุตสาหกรรม มีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 2 แหง คือ
โรงงานผลิตวุนมะพราว และโรงงานโปรเฟสชัน นอลบลอก จํากัด 
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   (5) สถานบริการ มีสถานีน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จํานวน 2 แหง และโรงสี 
จํานวน  1 แหง 
  4)  ดานสังคม 
   (1)  ประชากร 
             ตาราง  9   จํานวนประชากรองคการบริหารสวนตําบลอบทม 
 

รายการ ปปจจุบัน (ป 51) ปท่ีแลว (ป 50) 2 ปท่ีแลว (ป 49) 
ประชากรชาย (คน) 1,892 1,889 1,885 
ประชากรหญงิ (คน) 2,037 2,035 2,051 
รวมประชากร (คน) 3,929 3,924 3,936 
บาน (หลังคาเรือน) 1,045 1,040 1,036 

 
 

   (2)  การศาสนา ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 
   (3)  ดานวัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถ่ิน คือ ประเพณีทําบุญขึ้นปใหม 
จัดบริเวณหนาที่วาการอําเภอสามโก ในวันที่ 1 มกราคม ของทุกป ประเพณีสงกรานต โดยจัดใหมี
การทําบุญตักบาตร และรดน้ําอวยพรผูสูงอายุโดยจัดกิจกรรม ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
และหมูบานตางๆ โดยจะเริ่มกิจกรรมในวันที่ 13-15 เมษายนของทุกป และประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา โดยจัดใหมีการหลอเทียนจํานําพรรษา ณ ที่วัดตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลอบ
ทม โดยเริ่มกิจกรรมประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกป 
  5)  ดานการศึกษา 
ตาราง  10   ขอมูลดานการศกึษาของประชากรองคการบริหารสวนตําบลอบทม 
 

                                                  สังกัด   
ประเภทของสถานศึกษา 

ทองถิ่น สพฐ. กรมการ
ศาสนา 

กรม
สามัญ 

กรม
อาชีวะ 

รวม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) 
ระดับประถมศึกษา 

1. จํานวนโรงเรียน 
2. จํานวนหองเรียน 
3. จํานวนนักเรียน 
4. จํานวนครูอาจารย 

- 
 
- 
- 
- 
- 

1 
 

2 
16 

150 
11 

- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 

1 
 

2 
16 

150 
11 
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  6)  สถานที่พักผอนหยอนใจ มีสนามกีฬาเพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกายของเยาวชน 
ประกอบดวย สนามกีฬาอเนกประสงค จํานวน 3 แหง สนามบาสเกตบอล จํานวน 2 แหงและสนาม
ตะกรอ จํานวน 2 แหง 
  7)  การสาธารณสุข มีสถานบริการดานสาธารณสุขในเขตองคการบริหารสวนตําบล
อบทม สถานีอนามัย จํานวน 1 แหง และอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 34 คน 
  8)  การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล มีวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
ดําเนินการโดยกองพื้น และกองบนพื้นและเผา 
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การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

ดานผูนําและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 

-  ผูนํามีความรูความสามารถ 
-  มีความเสียสละ 
-  มีจิตสาธารณ 
-  มีความเปนประชาธิปไตย 
-  สงเสริมการมีสวนรวมของ        
ทุกฝาย 

-  มองอดีตมากกวาการมองไปใน
อนาคต 
-  ใชความตองการมาเปนปญหา 

นโยบาย -  นโยบายสงเสริมการมี
สวนรวม 
-  สงเสริมกิจกรรมชุมชน 
-  สงเสริมกิจกรรมคุณภาพชวีิต 
-  เนนปญหาชมุชนเปนหลัก 

-  เนนโครงสรางพื้นฐาน 

ประชาชน -  มีความเปนเครือญาติ 
-  อยูกนัเปนกลุม 
-  ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูนํา 

-  ยังขาดความตระหนกั 
-  ขาดความรู 
-  ยากจน 
-  ไมเหน็ความสําคัญของการจัดทํา
แผน 
-  เห็นแกประโยชนสวนตนเปน
ใหญ 
 

ขั้นตอนกระบวนการ
จัดทําแผน   

-  มีการดําเนินงานตามขั้นตอน
ของกระทรวงมหาดไทยทั้ง 4 
ขั้นตอน 

-  ไมมีขอมูลรอบดาน 
-  ไมนําขอมูลมาใชในการวางแผน 
-  ขาดการประชาสัมพันธ 
-  ไมมีการประเมินผล 
-  ทุกฝายมีสวนรวมนอย 
-  ไมใหความสําคัญและไมนําแผน
ชุมชนมาเปนแผนพัฒนาอบต. 

 
ภาพ  8  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของการจัดทําแผนพัฒนา อบต.อบทม 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 ผูวิจัยไดศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 
 งานวิจัยของสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2540) เร่ือง 
รูปแบบการประสานแผนพัฒนาจังหวัด อําเภอ ตําบล และทองถ่ินในอนาคต โดยใชกลุมตัวอยาง
เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดภูเก็ต พิษณุโลก และปทุมธานี จํานวน 36 คน 
พบวา องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีความสามารถในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลใหสอดคลองกับปญหา และความตองการของประชาชนในตําบลได ทั้งนี้ เนื่องจากประธาน
กรรมการบริหารสวนตําบลสวนใหญขาดวิสัยทัศน ไมสามารถกําหนดภาพจําลองความตองการ 
และวางแผนดานสาธารณูปโภคพื้นฐานในอนาคตได บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล          
ขาดความรูความเขาใจเรื่องการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณดานการวางแผน องคการบริหารสวนตําบลไมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการวางแผนพัฒนาของหนวยการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2533 สําหรับงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2540) ซ่ึงศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษารูปแบบ
และแนวทางการสงเสริม ความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล ณ องคการบริหารสวนตําบล
ชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวา องคการบริหารสวนตําบลไมเปดโอกาสใหประชาชน  
เขามามีสวนรวมในการวางแผนและคัดเลือก โครงการพัฒนา บุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลขาดความรูความเขาใจในเรื่องการวางแผนพัฒนา และการกํากับดูแลของอําเภอจึงเปนไปใน
ลักษณะการบังคับบัญชามากกวา การใหคําปรึกษาแนะนํา ทําใหอําเภอเขามาครอบงําการพัฒนา 
โครงการพัฒนาตางๆ จึงไมตรงกับปญหา และความตองการของประชาชนในปฏิบัติการเรื่อง 
การศึกษารูปแบบ และแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล           
โดยทําการศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง ในจังหวัดอุดรธานี และศรีสะเกษ พบวา 
องคการบริหารสวนตําบลขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเรื่องการวางแผนพัฒนา สวนราชการ
เขามากาวกาย 
 งานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2540 
และ 2541) และงานวิจัยของสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย (2539) พบวา 
การที่บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล มีความขัดแยงในผลประโยชนที่เกิดขึ้นในองคการ
บริหารสวนตําบล เปนอุปสรรคตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหมีความเขมแข็ง ในการ
วิจัยคร้ังนี้ความขัดแยงในผลประโยชน หมายถึง การรับรูวาฝายอื่นทําการโตแยงหรือคัดคานใน
เร่ืองการแยงทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบล โดยใชเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยพิจารณา
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จากความขัดแยงในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ความขัดแยงในการจัดสรร
งบประมาณประจําป และความขัดแยงในผลประโยชนอ่ืนๆ 
 งานวิจัยหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2540) ซ่ึง
เปนงานวิจัยระยะที่สอง เรื่อง การศึกษารูปแบบและแนวทางเสริมสรางความเขมแข็งขององคการ
บริหารสวนตําบล โดยทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
เพชรบุรี พบวา การเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทําใหการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตรงกับปญหา และความตองการที่
แทจริงของประชาชน และชวยใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลมีประสิทธิภาพ 
 งานวิจัยของ  วรางคณา วัฒโย (2540) พบวาการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยวิธีการมี
สวนรวมของประชาชนสามารถทําใหมองปญหา ไดรอบดาน มองปญหาไดตรงจุด เพราะ
ประชาชนเหลานี้จะเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง การแกปญหาจึงทําไดตรงจุด และพบวา การ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนที่รวมกันจัดทําขึ้นเปนการเปดโอกาสให
ประชาชนไดรับรู และเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากในการปฏิบัติงานตามแผน ความ
รวมมือที่จะตามมาก็มีมาก ทําใหการปฏิบัติตามแผนประสบผลสําเร็จในที่สุด นอกจากนี้ การใช
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานตามแผน ยังเปนการตรวจสอบและประเมินผลแผน
โดยประชาชนอีกทางหนึ่งดวย 
 ประชาชนในตําบลไมสนใจตอกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล ขาดการมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน ไมเขารวมสังเกตการณการประชุม
องคการบริหารสวนตําบล ไมเขารวมเสนอปญหาในการกําหนดแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล และไมทําการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การขาดการมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จะทําให
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดไมตรงกับปญหา และความตองการของชุมชนระดับ
ตําบล (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2540 ; สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยของ
แกน. 2540 ; สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2540 เพราะ 
“ประชาชนในทองถ่ินเทานั้นที่จะรูปญหา และวิธีการแกไขของตนเองอยางแทจริง 
 งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2540) เร่ือง การศึกษารูปแบบและ
แนวทางการสงเสริมความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล โดยทําการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการองคการบริหารสวนตําบลชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พบวา องคการบริหารสวน
ตําบลชมพู ไมมีความเขมแข็งเทาที่ควร เนื่องจากบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลชมพู ไมมี
ความเปนประชาธิปไตยไมยอมเปดโอกาสใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา
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องคการบริหารสวนตําบล ทําใหแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไมตรงกับปญหา และความ
ตองการของประชาชน และทําการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อแสวงหาผลประโยชน 
 งานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2540, 2541) 
เร่ือง การศึกษารูปแบบและแนวทางเสริมสรางความเขมแข็งขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 
2 ฉบับ โดยฉบับหนึ่งทําการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการองคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีและชลบุรี และอีกฉบับหนึ่งศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการองคการบริหารสวนตําบลในเขต
พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี และชลบุรี พบวา องคการบริหารสวนตําบลยังไมมี
ความเขมแข็งเทาที่ควร เพราะบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไมมีความเปนประชาธิปไตย
ตัดสินใจดําเนินกิจการทุกอยางดวยตนเอง ไมฟงความคิดเห็นของประชาชน และไมยอมเปดโอกาส
ใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ทําใหแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลไมตรงกับปญหา และความตองการของประชาชน ขาดความสามัคคีใน
การทํางาน เพราะบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลแสวงหาผลประโยชนจากองคการบริหารสวน
ตําบลและจัดสรรผลประโยชนไมลงตัว 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนของ
ชุมชน สามารถสรุปไดวาการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา หรือในกิจกรรมสาธารณะนั้น 
ประชาชนตองมีความสนใจที่จะเขารวมกิจกรรม โดยความสมัครใจ และมีจิตสํานึกในการมีสวน
รวมอยางจริงจัง ตั้งแตเริ่มตนคือการคนหาปญหา หาแนวทางการพัฒนา รับผลประโยชนจากการ
พัฒนา และรวมติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดยภาครัฐตองไมครอบงํา ชักนํา ออกคําสั่งหรือ
ใหประชาชนปฏิบัติตามความตองการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคบางอยาง ซ่ึงจะไดมาซึ่งขอมูลเพื่อ
สนองความตองการผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หรือเพื่อหวังผลในดานปริมาณของการจัดทํา 
มากกวาที่จะมีการพัฒนาเพื่อใหไดมาซึ่งแผนงานที่มีคุณภาพที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน
อยางแทจริง ท่ีสําคัญภาครัฐตองเปดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวนรวม สงเสริม และสนับสนุน
ใหขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 
 วันทิน  ยศบันเทิง (2549) ไดศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
พัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ หมูที่ 3 บานแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา 
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ หมูที่ 3 ตําบล แมระมาด อําเภอแม
ระมาด จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับการดําเนินงานนอย แตเมื่อพิจารณารายมิติพบวา มิติที่
อยูในระดับการดําเนินงานนอย คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่จะทํา และวิธีการทํา 
(มิติการวางแผน) เนื่องจากที่ผานมาเจาหนาที่ของรัฐจะเปนผูคิดใหชุมชน จะเปนผูปฏิบัติตามคําสั่ง 
สําหรับการมีสวนรวมในการรับประโยชนตามความจําเปนพื้นฐาน (มิติการรับประโยชน) ชุมชนจะ
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ใหความสําคัญเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีทันใด การจัดการสุขภาพที่ตองเฝาระวังหรือสรางเสริม
สุขภาพจะใหความสําคัญนอย สวนการดําเนินงานที่มีอยูในระดับที่ มาก คือ ดานการดําเนินงาน 
(มิติการดําเนินงาน) แตก็ยังเปนการดําเนินงานที่มีลักษณะเขารวมในกิจกรรมที่เจาหนาที่ของรัฐเปน
ผูชี้นําหรือรองขอ อาจมีการสั่งการโดยตรงหรือผานแกนนําในชุมชนเปนผูรับคําสั่งจากหนวยงาน
หรือจากสวนกลางที่กําหนดใหปฏิบัติ การมีสวนรวมในสวนที่ชุมชนไดตระหนักและกําหนด          
แนวทางการมีสวนรวมดังกลาวได ก็จะสงผลใหการพัฒนาการจัดการสุขภาพยั่งยืน และจะทําให
ชุมชนมีสุขภาพดีไดตามเจตจํานงขั้นพื้นฐาน 
 ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพคือ ดานการเขารวม
ในการตัดสินใจในเรื่องที่จะทํา และวิธีการทํา ขาดการสรางความเขาใจ การประสานงาน ความ
รวมมือ ความตอเนื่อง ดานการดําเนินงาน ปญหาคือ ไมมีเวลาเขารวมกิจกรรม ไมมีความตอเนื่อง 
ขาดการประสานงาน ขาดความรวมมือ ขาดสิ่งจูงใจ ไมเหมาะสมตรงตามวิถีชีวิต ไมตรงตามความ
ตองการ ดานการรับประโยชนตามความจําเปนขั้นพื้นฐาน การรับบริการสุขภาพในชุมชนที่ไม
เหมาะสม และสิทธิ์ในการรับบัตรประกันสุขภาพ โดยแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชน
ในการพัฒนาหมูบานจัดการสุขภาพ สรุปคือ ตองสรางเครือขาย แกนนําชุมชน การประสานงาน
เครือขาย การพัฒนาศักยภาพเครือขาย การรวมประชุมกับประชุมเพื่อใหชุมชน เพื่อใหชุมชนรวม
วิเคราะหหาแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ ของคนในชุมชน การจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องโดยให
ชุมชนกําหนดรูปแบบกิจกรรมดวยชุมชนเอง 
 กลาวไดวา การบริหารงานขององคการบริหารสวนทองถ่ินยังขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากขาดการประสานงานระหวางภาครัฐกับประชาชนในทองถ่ิน ผูนําทองถ่ินไมมีความรู
ความสามารถในการบริหารจดัการ อยูภายใตการกํากับโดยเจาหนาที่ของรัฐ ทําใหการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนมีนอย และปราศจากการติดตามตรวจสอบจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และจากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับศักยภาพในระดับบุคคล ระดับองคการ และระดับชุมชน มีความสําคัญ
ตอความสําเร็จของการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะภารกิจ และงานในบทบาทหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ทําใหเกิดความเขมแข็งขององคกรและชุมชนเองก็ไดรับการพัฒนานําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยองคประกอบของการมีสวนรวมและความสําเร็จในการจัดทํา
แผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล ผูวิจัยจะไดนําแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการวิจัยและเปนขอมูลสําหรับอางอิงในงานวิจัยพัฒนา
รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดอางทองตอไป 
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2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดประมวลเปนขอมูล โดยการศึกษา                
4 ขั้นตอน ประกอบดวย ศึกษาสภาพปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ศึกษาปจจัยที่สนับสนุนให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. พัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวน
รวมของ อบต. และทดลองรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนา อบต. แบบมีสวนรวม เพื่อเปนกรอบ
ความคิดในการวิจัย แสดงใหเห็นดังนี้ 
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ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

ระยะที่ 3 

ระยะที่ 4 

ภาพ 9  แสดงขั้นตอนการพฒันารปูแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบการมีสวนรวมขององคการบรหิารสวนตําบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาบริบทสภาพและ
ปญหาในการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.ใน
จังหวดัอางทอง 

ศึกษาปจจัยทีส่นับสนุน
ใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพัฒนา 
อบต. 

พัฒนารูปแบบการจัดทํา
แผนพัฒนาแบบมี                
สวนรวมของ อบต. 

ทดลองรูปแบบการจัดทํา
แผนแบบมีสวนรวมของ 
อบต. 7 ขั้นตอน นําไปใช
ทดสอบรูปแบบกับ อบต.
ราชสถิตย 

- ศึกษาระเบียบกระทรวงมหาดไทย 2548 วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานทางวิชาการ 
- จัดทําแบบสอบถามประกอบดวย  
- ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
- ระดับการมีสวนรวมในการจัดทํา 
- ปญหา อุปสรรคในการจัดทําแผน 

- เตรียมการกําหนดกลุมเปาหมาย จับฉลากตัวแทน อบต. 
- ประสานงาน อบต. กําหนด วัน เวลา สถานที่ 
- ใชเทคนิคการสนทนากลุม 
-  กําหนดประเด็นในการสนทนากลุม รวบรวมประเดน็ปจจัยที่
สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา 
อบต. 

-  ศึกษาเอกสารตําราวิชาการผลงานวิจัยและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ 
-  นําผลจากการศึกษาขั้นตอนที่ 1 และ 2 นาํมาวิเคราะห
สังเคราะหรวมกับแผนชุมชนตนแบบ แผนพัฒนา อบต. 
- รางรูปแบบการจัดทําแผนพฒันา 7 ขั้นตอน 
- นําแผนไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบ วิพากษ เสนอแนะ 
ปรับปรุง 
    - ไดรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ อบต. 

- นํารูปแบบทีไ่ด 7 ขั้นตอน ทดลอง อบต.ราชสถิตย
ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ขั้นจัดเวทีการเรียนรู ขั้นจัดเกบ็
รวบรวมขอมลู ขั้นวิเคราะหขอมูล ขั้นจัดทํารางแผนขั้นประชา
พิจารณแผนและไดแผนพัฒนา อบต. ขั้นดาํเนินการตดิตาม
ประเมินผล  
-  สรุปอภิปรายผล และไดแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ 
อบต. 

กรอบความคดิการพัฒนารปูแบบการจัดทําแผนพฒันาแบบมีสวนรวมของ อบต. 


