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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
 การวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดอางทอง ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 วัตถุประสงคทั่วไปของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของ อบต.ในจังหวัด
อางทองและมีวัตถุประสงคเฉพาะของการวิจัยมีคร้ังนี้เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสามป (2549-2551) เพื่อศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชน
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทํา
แผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อทดลองรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนา
แบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ทั้งนี้เพื่อใหสามารถพัฒนารูปแบบในการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบลไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีกระบวนการ
ดําเนินการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 ผูใหขอมูล การศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 1 เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต.สามป ผูใหขอมูลในการศึกษา ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตาํบล 
50 แหง 50 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล แหงละ 2 คน จํานวน 100 คน และปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 50 แหง 50 คน รวมทั้งหมด 200 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามขั้นตอนตาม
พระราชบัญญัติการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2548 มี 4 ตอน ประกอบดวย 
แบบสอบถามสถานภาพผูตอบ สภาพทั่วไปในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการทําแผน และปญหาอุปสรรคในการทําแผน โดยใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สนับสนุน                  
ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ผูใหขอมูล ผูวิจัยไดใช
ผูนําทองถ่ินและแกนนําชุมชนใน อบต. 7 แหง ศึกษาโดยใชการสนทนากลุม ประกอบดวย ผูนํา
ทองถ่ินที่เปนทางการ ไดแก นายก อบต. รองนายก อบต . ปลัด อบต. กํานัน ผูใหญบาน 6 คน และ
ผูนําทองถ่ินที่ไมเปนทางการไดแก แกนนําชุมชน 6 คน รวม อบต.ละ 12 คน รวม 7 อบต. จํานวน 
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84 คนการพัฒนารูปแบบ การจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมทําแผนพัฒนาอบต.ของอบต. 
ดําเนินการโดยการศึกษาเอกสารตํารา ทบทวนวรรณกรรม นําผลการศึกษาวิจัยสภาพปญหา การ
จัดทําแผนพัฒนาอบต. ปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาอบต. 
นํามาวิเคราะห สังเคราะหรวมกับรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ
กระทรวงมหาดไทย แผนชุมชนตนแบบนํารางรูปแบบแผนที่ได นํามาวิพากษ ตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญไดรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของอบต.7 ขั้นตอน นําไปทดลอง ใชกับ
องคการบริหารสวนตําบล ราชสถิตย อําเภอไชโยจังหวัดอางทอง ผูใหขอมูลไดแก อบต. ผูนํา
ทองถ่ิน แกนนําชุมชนและประชาชน 
   

5.1 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทํา
แผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล 
การศึกษาบริบทของจังหวัดอางทอง 

 
 5.1.1 สภาพและปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.เปนไปตามขั้นตอนและระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย ส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือลักษณะของการจัดทําแผนขาดการดําเนินการเชิง
คุณภาพ ขาดการอบรมใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนไมใหความสําคัญตอกระบวนการ
จัดทําแผนแมบทชุมชนขาดการบูรณาการแผนแมบทชุมชนกับแผนพัฒนา อบต.การจัดทําแผนและ
โครงการเนนดานโครงสรางพื้นฐาน 
 ปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ผูบริหารขาดวิสัยทัศน เจาหนาที่ขาดความรูความ
เขาใจในการจัดทําแผน ไมเสียสละอุทิศตนอุทิศเวลา ทําตัวไมใกลชิดประชาชนและเจาหนาที่มีนอย 
 ผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชน ขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนขาดวิสัยทัศน           
ขาดความรับผิดชอบ เห็นประโยชนสวนตน ไมเขาใจบทบาทหนาที่ ประชาชนขาดความรูความ
เขาใจในการจัดทําแผนไมกลาแสดงออก ไมใหความรวมมือแบงพรรคแบงพวก ปญหาอื่นๆ 
งบประมาณนอย แผนและโครงการเห็นโตรงสรางพื้นฐานแผนไมครอบคลุมบริบทชุมชน 
 5.1.2  ปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม ไดแก การเรียนรูรวมกันของทุกฝาย 
ปญหาความตองการของชุมชน การสื่อสารประชาสัมพันธหลายแบบหลายชองทาง ผูนําทองถ่ินที่มี
วิสัยทัศน ความเสียสละซื่อสัตย แกนนําชุมชน มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อสวนรวมเครือขาย
องคกรชุมชนเชื่อมประสาน เผยแพรขาวสาร องคกรหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
สนับสนุน 
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 5.1.3. การพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ อบต. ดําเนินการโดย
ศึกเอกสารตํารา ทบทวนวรรณกรรมนําผลการศึกษาวิจัยสภาพและปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา
อบต.มาวิเคราะห สังเคราะห รวมกับรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
แผนชุมชนตนแบบ (Best Practice) นํามาตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญไดรูปแบบการจัดทําแผน 7 
ขั้นตอน ประกอบดวย ขั้นเตรียมการ ขั้นจัดเวทีการเรียนรู ขั้นสํารวจและรวบรวมขอมูล ขั้น
วิเคราะหขอมูล ขั้นยกรางแผน ชั้นประชาพิจารณแผนและไดแผนพัฒนาอบต. และขั้นดําเนินการ
ติดตามประเมินผล 
 5.1.4  ขั้นนําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมไปทดลองปฏบิัติหลังจากการดําเนินการเสร็จสิ้น
ไดมีการตรวจสอบผล โดยการสนทนากลุม (Focus group) สัมภาษณผูนําทองถ่ินและแกนนําชุมชน
ถึงผลที่ไดหลังจากการทําแผนมีดังนี้ ประชาชนตื่นตัวเห็นความสําคัญในกระบวนการเรียนรูการ
จัดทําแผนเกิดแกนนําในตําบลมากขึ้น แกนนําเขารวมกิจกรรมตางๆ มากขึ้น เห็นความสําคัญของ
ขอมูลและการจัดเก็บขอมูลองคกรหนวยงานในทองถ่ิน ยอมรับสนับสนุนโครงการกิจกรรมและ
งบประมาณ ชุมชนรูและตระหนักถึงปญหา เกิดการรวมตัวนําไปสูการแกปญหาของชุมชนเปน
รูปธรรมมีโครงการแกปญหาตางๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่ชุมชนทําเอง และสอดคลองกับ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามระเบียบวาระชุมชน 2551 (หนา 119-130) 
 
5.2  อภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญนํามาอภิปรายผลดังนี้  
 5.2.1  ผลการศึกษาสภาพในการจัดทําแผนพัฒนาพบวา  อบต.สวนใหญจัดทําแผนพัฒนา 
อบต.เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ขั้นตอนในการจัดทําแผนขาดการดําเนินการในเชิงคุณภาพ กลาวคือ ขาดการใหความรูใน
เร่ืองการจัดทําแผนขาดการบูรณาการแผนชุมชนกับแผนพัฒนา อบต.ขาดขอมูลที่สําคัญในการ
จัดทําแผนโดยเฉพาะการจัดเก็บขอมูลบัญชีรายรับรายจายครัวเรือนโครงการสวนใหญเนนดาน
โครงสรางพื้นฐานหรือการพัฒนาทางวัตถุ สอดคลองกับการศึกษาของ วิชายานี  ชุมทอง (2549) ได
ศึกษาเรื่อง  “การจัดทําแผนพัฒนาและโครงการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
สุราษฏรธานี” โดยศึกษากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาและโครงการขององคการบริหารสวนตําบล 
และศึกษาแผนพัฒนาและโครงการขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสุราษฎรธานีพบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเขาใจเรื่องขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาเปนอยางดี แตก็ยังคงเนนการ
จัดทําแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเปนหลัก โดยไดใหความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาคน
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และสังคมเปนอันดับรองลงมาจากแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ผูปฏิบัติงานเสนอแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล โดยควรใหมีการอบรม
ใหความรูความเขาใจและประสบการณใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดทําแผน สรางจิตสํานึก
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพิ่มขึ้น และ
การจัดทําขอมูลชุมชนใหเปนระบบและมีความทันสมัย เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทําแผน 
 จากการศึกษาปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.พบวายังขาดการดําเนินงานในเชิง
คุณภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
 1)  ผูบริหารขาดวิสัยทัศนและเจาหนาที่ อบต .ขาดความรูความเขาใจในขั้นตอน
กระบวนการในการจัดทําแผนไมเขาใจวัตถุประสงค ประโยชนและความสําคัญในการจัดทํา
แผนการจัดทําแผนเนนโครงสรางพื้นฐาน เลนพรรคเลนพวก ไมเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
ไมอบรมใหความรูความเขาใจในการจัดทําแผนแกเจาหนาที่ประชาชนและผูเกี่ยวของ 
 2)   เจาหนาที่ ขาราชการกระทรวงหลักขาดความรูความเขาใจ ไมมีทักษะในการถายทอด
ความรูในการจัดทําแผนการทํางานไมมีประสิทธิภาพขาดความกระตือรือรน ไมเสียสละ ไมอุทศิตน 
อุทิศเวลา ทําตัวเหินหางไมใกลชิดประชาชน รวมท ั้งเจาหนาที่มีนอย โยกยายบอยครั้ง 
 3)  ผูนําชุมชน ขาดความรูความเขาใจไมเห็นประโยชนความสําคัญ ไมเขาใจขั้นตอน
กระบวนการในการจัดทําแผน ไมเขาใจบทบาทหนาที่ ขาดจิตสํานึก ขาดความรับผิดชอบ                
ขาดวิสัยทัศน ขาดการมีสวนรวม ขาดประสบการณ ขาดความคิดเชิงระบบ ไมกลาตัดสินใจ 
แตกแยกขัดแยง ขาดความสามัคคี แสวงหาประโยชน คํานึงถึงผลประโยชนสวนตนมากกวา
สวนรวม 
 4)  ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน ไมรูจักสิทธิหนาที่บทบาท ไมเห็น
ความสําคัญของการจัดทําแผนและการมีสวนรวม ขาดจิตสํานึกไมกระตือรือรน มีความขัดแยงแบง
พรรคแบงพวก ไมกลาแสดงออก ไมเสียสละเวลา การจัดทําแผนหลายหนวยงานตางคนตางทํา 
ซํ้าซอนทําใหประชาชนเบื่อหนาย เวลาในการประชุมไมเหมาะสมรีบรอน โครงการสวนใหญเนน
โครงสรางพื้นฐาน 
 5)  งบประมาณมีจํากัด โครงการมีมาก ไมสามารถดําเนินการแกไขไดทุกโครงการ ทําให
ประชาชนเบื่อหนายของบประมาณโครงการไมไดตามที่ขอการนําแผนโครงการไปปฏิบัติไมบรรลุ
วัตถุประสงค ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการพึ่งพาตนเอง การจัดทําแผนและโครงการใน
ลักษณะของบประมาณโครงการชุมชนทําเองมีนอย 
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 อภิปรายผลจากการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของกรมการปกครอง (2543) เร่ืองการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล พบวา ปญหาและขอจํากัดของการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลขาดวิสัยทัศนในการพัฒนาตําบล ไมสามารถบอกไดวา เปาหมายของการพัฒนาหรือ
สภาพที่พึงปรารถนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต คืออะไร ขณะเดียวกันบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลยังขาดความรูความเขาใจ และประสบการณในการจัดทําแผนพัฒนา               
ทําใหแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล สวนใหญเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ
พัฒนาดานอื่นๆ โดยเฉพาะสังคม และยังไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
เนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนายังเปนการระดมความคิดในวงแคบเฉพาะฝายบริหาร และสภา
บางสวนไมไดแสวงหาความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยมีบทวิเคราะหความสามารถ
ขององคการบริหารสวนตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พบวา ในการ
วางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ยังขาดบุคลากรรวมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน และแนวคิดที่รัดกุม 
และมีขอนาสังเกตวาแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลที่กระทรวงมหาดไทย จัดทําขึ้นมีสวนทําให
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีลักษณะ ที่เนนการแกปญหาในอดีตมากกวาการมองอนาคต
ของชุมชน (โกวิทย  พวงงาม, 2544) จากการจัดทําแผนเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะกรณกีาร
ดําเนินงานดานอนามัยส่ิงแวดลอม จะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบล ไมทราบแหลง
สนับสนุนงบประมาณ ไมทราบความตองการของชาวบานเกี่ยวกับปญหา อนามัยส่ิงแวดลอม 
(วัยวุฒิ  ผลทวี และบุตรา  ผลทวี, 2540) และผลการศึกษาแผนพัฒนาตําบล 5 ป พบวา กลุมปญหา
สําคัญที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดไวในแผน คือ โครงการกิจกรรม ดานการพัฒนาคนจะถูก
จัดอยูในลําดับรองลงมาเกือบสุดทาย โดยจะเห็นไดจากเอกสารขอบังคับตําบลทุกองคการบริหาร
สวนตําบลใหความสําคัญดานโครงสรางพื้นฐานมาเปนอันดับแรก สวนการพัฒนาคน อบต.เกือบ
ทั้งหมดมิไดกําหนดกิจกรรมดานนี้ไวเลย (กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย, 2541, หนา 15) 
 5.2.2  การศึกษา ตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสนับสนุนใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   
 ผลการศึกษาปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
พบวา การเรียนรูรวมกันของทุกฝายโดยเฉพาะในเรื่องการจัดทําแผนการจัดเก็บขอมูลการจัดทํา
โครงการผูนําทองถ่ินที่มีความเสียสละ คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม แกนนําชุมชนที่มีความ
เสียสละ องคการบริหารสวนตําบลที่มีวิสัยทัศน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม เครือขาย
องคกรชุมชนรวมมือประสานงานชวยเหลือ องคกรหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และปญหาความตองการของประชาชน เปนตน ผลการศึกษาสอดคลองกับสมศักดิ์  
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ศรีสันติสุข (2536) ไดกลาวถึง ปจจัยทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมที่แทจริง ไดแก ปจจัยดานบุคคล
พรอมของบุคคลในการทํางาน ยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนเคารพในตัวประชาชนใหโอกาส
กระตุนใหประชาชนมีสวนรวม ปจจัยดานบริหาร โครงสรางชุมชน ประกอบดวย ลักษณะ

ความสัมพันธของชุมชน โครงสรางอํานาจผูนําชุมชน การตั้งถ่ินฐานทรัพยากรและสภาพแวดลอม
ชุมชนปจจัยที่สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ในดานปญหาความ
ตองการของชุมชนสอดคลองกับผลการวิจัยของวิบูลย ตรีถัน (2540) ไดศึกษา การวางแผนแบบมี
สวนรวม เพื่อพัฒนาทองถ่ิน 5 ขั้นตอน คือ การชี้ปญหา การวิเคราะหปญหา การวางแผนพัฒนา 
การดําเนินกิจกรรม และการประเมินผลกลุม ที่เขารวมทุกระบวนการ ไดเรียนรูกระบวนการพัฒนา
ทองถ่ินตามสภาพปญหา และความตองการของตนโดยตนเองเปนผูกําหนดกระบวนการวางแผน
แบบมีสวนรวมที่ชุมชนเปนผูมีอํานาจตัดสินใจและควบคุม มีความเปนไปไดสามารถนําไปใชใน
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินของชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแกปญหาของชุมชนได เกิดจากโอกาส
และอํานาจของประชาชนในการกําหนดแนวทางและการดําเนินการแกปญหาของตนเอง ทําใหเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวม เพราะสามารถรวมกันกําหนดแนวทางในการแกปญหาและความ
ตองการของตนเองไดอยางแทจริง รวมทั้งปจจัยในดานการสื่อสารประชาสัมพันธมีผลตอการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
 5.2.3 การศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล  
 ผลจากการศึกษารูปแบบการจัดทําแผนจากสภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบล 
จากการศึกษาเอกสารวิชาการ จากตําราและจากสังเคราะหรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ของ
กระทรวงมหาดไทยไดรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ อบต.ผูวิจัยไดนําเอาผล
การศึกษาปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. กรมการปกครอง (2543) เรื่องการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล พบวา ปญหาและขอจํากัดของการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลขององคการบริหารสวนตาํบล ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขาดวิสัยทัศน
ในการพัฒนาตําบล ไมสามารถบอกไดวา เปาหมายของการพัฒนาหรือสภาพที่พึงปรารถนาของ
องคการบริหารสวนตําบลในอนาคต คืออะไร ขณะเดียวกันบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ยังขาดความรูความเขาใจ และประสบการณในการจัดทําแผนพัฒนา ทําใหแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบล สวนใหญเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาดานอื่นๆ โดยเฉพาะ
ดานสังคม และยังไมสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน เนื่องจากการจัดทํา
แผนพัฒนายังเปนการระดมความคิดในวงแคบเฉพาะฝายบริหาร และสภาบางสวนไมไดแสวงหา
ความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยมีบทวิเคราะหความสามารถขององคการบริหารสวน
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ตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พบวา ในการวางแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ยังขาดบุคลากรรวมทั้งขอมูลพื้นฐาน และแนวคิดที่รัดกุม และมีขอนาสังเกตวา
แนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลที่กระทรวงมหาดไทย จัดทําขึ้นมีสวนทําใหแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลมีลักษณะ ที่เนนการแกปญหาในอดีตมากกวาการมองอนาคตของชุมชน (โกวิทย  
พวงงาม, 2544) จากการจัดทําแผนเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยเฉพาะกรณีการดําเนินงานดานดาน
อนามัยส่ิงแวดลอม จะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบล ไมทราบแหลงสนับสนุนงบประมาณ 
ไมทราบความตองการของชาวบานเกี่ยวกับปญหา อนามัยส่ิงแวดลอม (วัยวุฒิ  ผลทวี และบุตรา  
ผลทวี, 2540) และผลการศึกษาแผนพัฒนาตําบล 5 ป พบวา กลุมปญหาสําคัญที่องคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดไวแผน คือ โครงการกิจกรรม ดานการพัฒนาคนจะถูกจัดอยูในลําดับรองลงมาเกือบ
สุดทาย โดยจะเห็นไดจากเอกสารขอบังคับตําบลทุกองคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญดาน
โครงสรางพื้นฐานมาเปนอันดับแรก สวนการพัฒนาคน อบต.เกือบทั้งหมดมิไดกําหนดกิจกรรม
ดานนี้ไวเลย (กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย, 2541, หนา 15) 
 ปญหาของการพัฒนาอันเกิดจากากรวางแผนจากภายนอก หรือจากสวนกลางสั่งการลงมา
นั้น มักพบไดวา โดยสวนใหญชุมชนไมไดเปนผูริเร่ิมในการคิด และวางแผนดวยตนเอง ปญหา
ความตองการของชุมชนมักเกิดจากบุคคลภายนอกดําเนินการ และมีการสรุปผลวาเปนความ
ตองการของชุมชน จึงเปนเหตุใหการพัฒนาขาดความยั่งยืน จาดระบบ ขาดพลัง ไมมีความเกื้อกูล
ระหวางกิจกรรม ขาดความเชื่อมโยงสัมพันธกัน ซ่ึงเปนผลมาจากชุมชนขาดการมีสวนรวมทุก
ขั้นตอน นอกจากนั้นชุมชนยังขาดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม มีการเรียนรูแตเทคนิควิธี ขาดการ
เรียนรู เร่ืองวิธีคิดชุมชนท่ีเขมแข็ง คือ ชุมชนที่มีการเรียนรู มีการจัดการทรัพยากร และมีการพัฒนา
ตลอดเวลา การจัดการตนเองมีการจัดองคกรชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ความลมเหลวของการ
พัฒนาที่ผานมาเปนผลมาจากการกําหนดนโยบาย และแผนจากสวนกลางโดยรัฐ และการจัดทําแผน
จากขางลางโดยประชาชนขาดการมีสวนรวม ขาดความรูความเขาใจ เปนเพียงผูไดรับคําสั่งใหทํา
ตามหรือใหความรวมมือในบางขั้นตอน เชน การใหขอมูลหรือการจัดทําขอมูลขาดความรูความ
เขาใจในภาพรวม ตลอดเวลาที่ผานมาชุมชนไมเคยทําแผนพัฒนาตนเอง กระบวนทัศนในการพฒันา
ไมใหความสําคัญตอการพัฒนาคน ในการพัฒนาศักยภาพ สรางโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองของชุมชน (เสรี พงศพิศ, 2548, หนา 179-180)  นอกจากนั้นปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.จากการศึกษาวิจัยของสมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536) ได
กลาวถึง ปจจัยทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมที่แทจริง ไดแก ปจจัยดานบุคคลพรอมของบุคคลในการ
ทํางาน ยอมรับศักดิ์ศรีของประชาชนเคารพในตัวประชาชนใหโอกาสกระตุนใหประชาชนมีสวน
รวม ปจจัยดานบริหาร โครงสรางชุมชน ประกอบดวย ลักษณะความสัมพันธของชุมชน โครงสราง
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อํานาจผูนําชุมชน การตั้งถ่ินฐานทรัพยากรและสภาพแวดลอมชุมชนปจจัยที่สนับสนุนการมีสวน
รวมของชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาและตัวอยางแผนชุมชนตนแบบของนักวิชาการ เสรี พงศพิศ 
(2548, หนา 101-102)  ไดเสนอขั้นตอนการดําเนินการทําแผนชุมชนมีอยู 7 ขั้นตอน โดยมี
กลุมเปาหมายในที่นี้คือ ตัวแทนของหมูบานแตละหมูที่มารวมกันในระดับตําบลเปนคณะทําแผน
ชุมชนตําบล อาจจะเลือกหมูบานละ 3-5 คน ตามขนาด จํานวนรวมทั้งตําบลไมควรมากกวา 50 คน 
คณะทําแผนชุมชนระดับตําบลนี้จะเปนแกนนําสําคัญเพื่อการ 
 1)  การเตรียมการ เตรียมนักวิจัยชุมชน เตรียมชุมชน รวมทั้งเตรียมวิทยากรจากภายนอก 
 2)  เวทีที่ 1 เปดโลกแหงการเรียนรู ทําความเขาใจวิธีการ กําหนด “การบาน” ใหไปทํา
ขอมูลรายรับ รายจาย หนี้สิน ของแตละหมูบาน เพื่อนํามาวิเคราะหในเวทีที่ 2 และใหเรียนรูเร่ือง
ประวัติศาสตรชุมชนโดยคนเฒาคนแกของหมูบาน 
 3)  เวทีที่ 2 นําขอมูลรายรับ รายจาย หนี้สิน เทาที่เก็บไดมาประเมิน ประมวล กําหนด 
“การบาน” การทําขอมูลทรัพยากร ความรู ภูมิปญญาเพื่อนํามาวิเคราะหในเวทีที่ 3 
 4)  เวทีที่ 3  นําขอมูลรายได รายจาย หนี้สินมาวิเคราะห เตรียมการไปศึกษาดูงาน 
 5)  เวทีที่ 4  นําขอมูลการไปศึกษาดูงานมาวิเคราะห รวมทั้งขอมูลทรัพยากร และกลับไป
เตรียมทําการระดม “วิสัยทัศน” ของแตละชุมชนหาทางเลือกและ “ความตองการ” ที่แทจริง ของแต
ละชุมชน เพื่อนํามา “ปรุง” ใหเปนแผนแมบทชุมชนระดับตําบล 
 6)  เวทีที่ 5  นําแผนแมบทจากหมูบานเขาสูระดับตําบล และรวมกันวิเคราะหส่ิงที่ไดจาก
แตละหมูบาน และมองภาพเพื่อเตรียมการเขียนแผนตําบลและนําเสนอเพื่อประชาพิจารณ 
 7)  เวทีที่ 6  การทําประชาพิจารณแผนในระดับตําบล เชิญชวนผูนําและชาวบานจากทุก
หมูบานเขารวมใหมากที่สุด 

จากการวิเคราะหจากการใชแบบสอบถามจํานวน 200 ชุดพบจุดดอยคอื 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ปญหาที่

พบ คือขาดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผน ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําราง
แผนพัฒนาสามปโดยคณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินปญหาที่พบ คือขาดการ
วิเคราะหปญหาขอดอยที่เกิดขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน ขาดขอมูลเชิงลึกรอบดาน ขาด
การบูรณาการแผนชุมชนกับแผนพัฒนา อบต. ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เสนอราง
แผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน ปญหาที่พบ คือขาดการประชาสัมพันธในการจัดประชุม การขาดการมี
สวนรวมของประชาชน ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ปญหา
ที่พบขาดการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและการติดตามประเมินผล ขาดการ
ดําเนินการอยางเครงครัดคณะกรรมการติดตามประเมินผลไมครอบคลุมทุกภาคสวน 
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 ผลการวิจัยปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. ไดแก เจาหนาที่ อบต.ขาดความรูความ
เขาใจในการจัดทําแผน ขาดความเสียสละไมอุทิศตน อุทิศเวลา ทําตัวหาเหินประชาชน เจาหนาที่มี
นอย ผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชนขาดความรูความเขาใจ ขาดวิสัยทัศน ขาดความรับผิดชอบ เห็น
ประโยชนสวนตน ไมเขาใจบทบาทหนาที่ ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผน ไม
กลาแสดงออก ขาดความรวมมือรวมใจ แบงพรรคแบงพวก ปญหาอื่นๆ ไดแก งบประมาณมีนอย 
เนนโครงสรางพื้นฐาน แผนไมครอบคลุมบริบทชุมชน 
 ปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ 
อบต. ไดแก การเรียนรูรวมกันของทุกฝาย การสื่อสารประชาสัมพันธ ผูนําทองถ่ิน เครือขายองคกร
ชุมชน องคการบริหารสวนตําบล แกนนําชุมชน ปญหาความตองการของชุมชน และองคกร
หนวยงานภายนอก 
 โดยสรุปจากการศึกษาเอกสารตํารา การทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาวิจัยสภาพ
ปญหา การจัดทําแผนพัฒนาอบต. ปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม ในการจัดทํา
แผนพัฒนาอบต. นํามาวิเคราะห สังเคราะหรวมกับแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ
กระทรวงมหาดไทย และแผนชุมชนตนแบบ จัดทําเปนราง รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมสีวน
รวมของอบต. และนําไปตรวจสอบวิพากษ วิจารณโดยผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ ไดรูปแบบการ
จัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของอบต. 7 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นเตรียมการ ในการเตรียมคณะกรรมการ ประกอบดวยผูนําทองถ่ิน สมาชิกอบต.แกน
นําชุมชน กลุมและองคกรในชุมชน โดยการรับสมัครและคัดเลือกเขามาเปนคณะกรรมการจัดทํา
แผนของอบต. การเตรียมสถานที่ ในการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อใหความรูในเร่ืองการจัดทํา
แผนพัฒนาอบต.การเตรียมวิทยากรกระบวน ในการดําเนินการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ
การเตรียมหลักสูตรเนื้อหาความรูในการอบรมคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย ความรูเร่ืองขั้นตอน
กระบวนการจัดทําแผน การออกแบบสํารวจขอมูล การจัดเก็บ การวิเคราะหขอมูลการนําเสนอ
ขอมูลที่ไดสูชุมชนและการจัดทําโครงการ การจัดทําหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน การ
ส่ือสารประชาสัมพันธ แบงออกเปน  ผานชองทาง เสียงตามสาย วิทยุชุมชน และหอกระจายขาว 
ผานชองทางผูนําทองถ่ิน บอกกลาวตอกันเอง ผานชองทางแกนนําชุมชนบอกตอกันเอง ชองทางทํา
หนังสือเชิญถึงตัวบุคคลในการเขารวมประชุม 
 ขั้นจัดเวทีการเรียนรูจุดประกายความคิด ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  ติดตอประสานงาน
ผูนําทองถ่ินไดแก นายก อบต. กํานัน ผูใหญบาน กําหนดนัดหมายวันเวลา สถานที่ในการจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูนําทองถ่ินและคณะกรรมการจัดทําแผนระดับหมูบาน กําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมใหความรูแกคณะกรรมการจัดทําแผน เพื่อใหมีความรูความ
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เขาใจในการจัดทําแผน เพื่อนําความรูที่ไดไปแนะนําชุมชนขยายผลในลักษณะของวิทยากร
กระบวนการ  ประสานงานวิทยากรกระบวนการ กําหนดเนื้อหาตารางในการเรียนรู  
  การจัดเวทีการเรียนรู เพื่อใหคณะกรรมการจัดทําแผนมีความรูความเขาใจและ
นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนา ประโยชน ความสําคัญของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผนการ
จัดทําบัญชีรายรับรายจายครัวเรือน และไดเรียนรูเทคนิคในการสรางอนาคตชุมชน ประกอบดวย 
การจัดเวทีการเรียนรูระดับตําบล การจัดเวทีการเรียนรูระดับหมูบาน การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ
การจัดเวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู กิจกรรม จัดเวทีประชาคมอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ
จัดทําแผน โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดเวทีประชาคม เชิญวิทยากรกระบวนการให
ความรู ใหความรูในเรื่องการเรียนรูนโยบายรัฐ ยุทธศาสตรการพัฒนา กระบวนการขั้นตอน 
ประโยชน ความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชน วิธีจัดการเวทีประชาคม วิทยากรกระบวนการ
บรรยายใหความรูเรื่องยุทธศาสตรนโยบายอยูดีมีสุข กระบวนการจัดทําแผนชุมชน ใหความรู
ประสบการณในการพัฒนาชุมชนหมูบานหนองกลางดง ฉายวีซีดีใหผูเขารับการอบรมชมและ
แนะนําใหความรูในเรื่องการจัดทําบัญชีรายรับรายจายครัวเรือน ใหความรูและปฏิบัติการเทคนิค
การสรางอนาคต (F.S.C) ลักษณะของการดําเนินการ บทบาทวิทยากรกระบวนการ ประกอบดวย  
มอบหมายงาน  กิจกรรมแก ผู เขารวมประชุม  เพื่อตอบคําถามกวางๆ  เชน  ประวัติขอมูล 
ประสบการณตอประเด็นนั้นๆ ที่สมาชิกแตละคนทราบมีอะไรบาง มีความหมายอยางไร สภาพ
ปจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นบาง สมาชิกไดรับผลกระทบอยางไร สมาชิกตองการหรือปรารถนาอยางไร
ในอนาคต สมาชิกจะสนับสนุนปฏิบัติตนหรือมีแผนงานโครงการอยางไรในอนาคต เปนผูเชิญชวน
กระตุน นาํสมาชิกในกลุมถกเถียงอภิปรายประเด็นปญหาอยางสรางสรรครักษากติกาและเวลา  เปน
คนกลางชวยสรุปประเด็นรวมกับผูเขารวมประชุมกลุมใหญ  ผูชวยวิทยากรหลัก ควรเปนผูที่เขาใจ
ในกระบวนการวัตถุประสงคของการประชุมประเด็นหลัก ประเด็นยอย ทําหนาที่สังเกตอธิบาย
วิธีการ ความหมายกระตุนการทํางานใหกําลังใจกลุมยอย สรุปความคิด ประเด็นการอภิปราย ทํา
หนาที่อภิปรายควบคุมเวลาและแผนพลิก  กติกาการประชุม  ถือวาทุกความเห็นความคิด 
ประสบการณมีประโยชนใหคุณคาทุกความคิด เชน ประสบการณสมาชิกตองเขียนเปนคําสั้นๆ 
สมาชิกชวยกันบริหารเวลา กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางอนาคตรวมกัน (เทคนิคการ
สรางอนาคตรวมกัน Future Search Conference F.S.C)  
 กระบวนการ F.S.C ประกอบดวย องคประกอบหลัก 3 สวนไดแก  การวิเคราะห
เหตุการณในอดีตของตําบลราชสถิตยเพื่อเชื่อมโยงกับสภาพการณและแนวโนมในปจจุบัน การ
วิเคราะหและสังเคราะหสภาพการณปจจุบันของตําบลราชสถิตยเพื่อความเขาใจทิศทางและปจจัยที่
มีอิทธิพลในประเด็นหลักของการประชุม การสรางจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาของตําบล
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ราชสถิตยในประเด็นหลักของการประชุมเพื่อรวมกันกําหนดความเห็นรวมและสรางแผนปฏิบัติ

การไปสูอนาคตรวมกันศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการพัฒนา  ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ 
 ขั้นจัดเก็บรวบรวมขอมูลกิจกรรม ชี้แจงทําความเขาใจกับแกนนําชุมชนถึงประโยชน 
ความสําคัญใน การจัดทําแบบสํารวจ บัญชีรายรับรายจาย และความสําคัญของขอมูล ที่ไดจากการ
รวบรวมเพื่อนําไปใชในการวางแผน ออกแบบจัดเก็บขอมูล นําแบบจัดเก็บขอมูล วิธีการ วิทยากร
กระบวนการ ผูวิจัยและผูนําชุมชนรวมกันจัดทําแบบจัดเก็บขอมูล ชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนวิธีการจัดเก็บขอมูลกับตัวแกนนําชุมชนในการจัดเก็บขอมูล มอบหมายตัวแทนชุมชน
จัดเก็บขอมูล โดยใชแบบสํารวจที่ออกแบบไว ดําเนินการจัดเก็บขอมูล 
 ขั้นวิเคราะหขอมูลชุมชน โดยจัดเวทีชาวบานระดับหมูบานโดยประชุมผูนําและแกนนํา
ชุมชน รวบรวมขอมูลเปนหมวดหมู นําเสนอขอมูลจากการจัดเก็บรวมกันวิเคราะหคนหาสาเหตุ 
และแนวทางในการแกไข กําหนดทิศทางการพัฒนาใหเปนรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
กิจกรรมรวมกลุมผูนําชุมชน/แกนนํา นําเสนอขอมูลจากการจัดเก็บบัญชีรายรับรายจายครัวเรือน 
นําไปสูการวิเคราะหปญหา วิเคราะห ปญหาสาเหตุของปญหาชุมชน เพื่อนําไปสูการแกปญหาที่
เปนรูปธรรม จากขอมูลจัดเก็บบัญชีรายรับรายจายครัวเรือน กําหนดเปนโครงการกิจกรรม และ
จัดทําแผนพัฒนา อบต. ระดับหมูบาน กําหนดเปนแผนชุมชนทําเอง ชุมชนทํารวม และชุมชนขอ
งบประมาณจาก อบต. วิธีการ โดยการประชุมกลุมแบบเขมขน โดยผูวิจัย วิทยากร ทําหนาที่ในการ
กระตุนระดมความคิดสรางบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ สรุปประเด็นที่
สําคัญของปญหา ที่ประชุมรวมกันเรียนรูวิเคราะหขอมูล จปฐ. กชช.2ค บัญชีรายรับรายจาย
ครัวเรือน วิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา ศักยภาพชุมชน ขอจํากัด ความเปนไปไดในการแกไข
ปญหาโดยใชขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บ นํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาหรือ
นําไปสูการแกไข วิเคราะหขอมูลศักยภาพชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม วิเคราะหสภาพ
ชุมชน (จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด) วิเคราะหผลกระทบภายนอกชุมชน สภาพปญหาของ
ชุมชน สถานการณ แนวโนมที่คาดวาจะเกิดขึ้นแกชุมชนในอนาคต 
 ขั้นยกรางแผนพัฒนา  อบต. การจัดเวทีประชาคมคณะกรรมการจัดทําแผนโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนกําหนดเปาหมายทิศทางการพัฒนาจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อให
ชุมชนกําหนดตนเองจะพัฒนาชุมชนแบบไหนอยางไรในอนาคต กําหนดตําแหนงของชุมชน 
กระบวนการจัดเวทีประชาคมตามประเด็น ประกอบดวย  ทบทวนผลการประมวลวิเคราะหขอมูล
เพื่อเรียนรูตนเองและชุมชน กําหนดตําแหนงพัฒนาหมูบาน โดยดูจากศักยภาพชุมชน แนวโนม
สถานการณชุมชนในอนาคต กําหนดทิศทางการพัฒนา คนหาแผนงานโครงการกิจกรรมที่
แกปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เพื่อใหอยูดีมีสุข 
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เพื่อพัฒนาอาชีพรายได โดยเฉพาะขอมูลที่ไดดานศักยภาพของชุมชน มากําหนดแนวทางพัฒนา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยกําหนดเปนประเด็นหลักๆ ที่จะพัฒนา 
  ขั้นยกรางแผน โดยจัดเวทีประชาคม โดยเชิญคณะกรรมการการจัดทําแผน แกนนํา
ของหมูบาน ผูนําชุมชนทุกหมู และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวบรวมแผนพัฒนา อบต.ระดับหมูบาน 
เปนแผนพัฒนา อบต.ระดับตําบล โดยมีรายละเอียดดังนี้กิจกรรม จัดเวทีประชาคมรวมกัน เวที
ประชาคมรวมกันทบทวนผลการวิเคราะหปญหาสาเหตุ และแนวทางแกไขศักยภาพของชุมชน 
ทิศทาง เปาหมาย แนวทางการแกปญหา และพัฒนาชุมชน ประมวลขอมูลรวมกันกําหนดเปน
แผนงานใหญๆ กําหนดโครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 5 แผน ตามเปาหมายทิศ
ทางการพัฒนาหมูบานภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียง แยกประเภทโครงการกิจกรรมในลักษณะ
ชุมชนทําเอง ชุมชนทํารวมกับหนวยงานอื่น และของบประมาณสนับสนุนใหหนวยงานทํา 
จัดลําดับความสําคัญปญหาความตองการของชุมชน จัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม 
 ขั้นประชาพิจารณแผนและไดแผนพัฒนา อบต. มีวัตถุประสงคนํารางแผนพัฒนา อบต. ที่
จัดลําดับความสําคัญของโครงการกิจกรรม และแยกประเภทของโครงการ ขอมติจากทุกฝาย
วิพากษวิจารณปรับปรุงแกไขใหความเห็นชอบฉันทานุมัติ เพื่อใหไดแผนพัฒนา อบต. ขั้นประชา
พิจารณแผนและไดแผนพัฒนา อบต. โดยจัดประชาคมกลุมเปามาย ไดแก คณะกรรมการจัดทําแผน 
ตัวแทนกลุม องคกรชุมชน ผูนําชุมชน อบต. ตัวแทนครัวเรือน ประชาชน กิจกรรม เตรียมการโดย
กําหนดวันเวลาสถานที่ และประชาสัมพันธ ประสานงานกับผูนําชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 
องคการบริหารสวนตําบล เจาหนาที่กระทรวงหลักเชิญวิทยากร เตรียมการประชาพิจารณแผน
ประเด็นเนื้อหา ปญหาของชุมชน ความสําคัญของโครงการ กิจกรรม ผลกระทบของโครงการ
ประโยชนที่ไดรับการลงมติ และการปรับแผน ดําเนินการจัดเวทีประชาพิจารณแผนในระดับตําบล
ตามกรอบแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ภายใตกรอบเศรษฐกิจพอเพียง แยกตามประเภทโครงการ 
กิจกรรม วิธีการ ชี้แจงวัตถุประสงค วิธีการ ขั้นตอนในการประชาพิจารณ แผนชุมชน ทบทวน 
พิจารณา ปญหาสาเหตุ และแนวทางการแกไข จัดลําดับความสําคัญของแผนตามยุทธศาสตร 
กําหนดกิจกรรมตามยุทธศาสตร และจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมตามกรอบยุทธศาสตรใน
ลักษณะที่ชุมชนไดรับประโยชน ชุมชนพึ่งตนเองได และสามารถชวยในการแกปญหา ดําเนินการ
พิจาณารางแผน โดยจัดประชาพิจารณแผน เพื่อใหประชาชนทั้งชุมชน รวมทั้งหนวยงานตางๆ 
โดยเฉพาะ อบต. ไดรับทราบ และยอมรับใหความรวมมือสนับสนุนในการปฏิบัติงาน นําแผนที่ได
เสนอตอที่ประชุม องคกรหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาลงมติใหความเห็นชอบประชาชนใน
ชุมชน ไดรับทราบ ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม เนื้อหาสาระ 
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 ขั้นนําแผนไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล ในขั้นนําแผนไปปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผล มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามแผนพัฒนา อบต. อยางแทจริงเปนรูปธรรม 
โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวยคณะกรรมการบริหารชุมชน อบต. หนวยงานที่เกี่ยวของและ
หนวยงานที่สนบัสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ กิจกรรม จัดเวทีประชาคมรวมกันพิจารณาแผนงาน
โครงการกิจกรรม แยกเปนกลุมของโครงการชุมชนทําเอง ชุมชนทํารวม และโครงการของ อบต. 
จัดตั้งคณะทํางานปฏิบัติตามแผนพัฒนา อบต. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ ประกอบดวย 
คณะกรรมการโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข คณะกรรมการโครงการกิจกรรมขอรับ
การสนับสนุน และคณะกรรมการโครงการกิจกรรมชุมชนทําเอง  คณะกรรมการผูบริหารชุมชน
ติดตามประเมินผล 
 การจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของอบต. นอกจากการดําเนินการ 7 ขั้นตอน ซ่ึง
ประกอบดวยขั้นเตรียมการ ขั้นจัดเวทีการเรียนรู ขั้นจัดเก็บและรวบรวมขอมูล ขั้นวิเคราะหขอมูล 
ขั้นประชาพิจารณแผนและไดแผนพัฒนาอบต. และขั้นดําเนินการตามแผนและติดตามประเมินผล 
และเพื่อใหเกิดผลดี กอใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินการ กอใหเกิดการมีสวนรวม การดําเนินการ
จัดทําแผนควรคํานึงถึงปจจัยที่สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนในแตละขั้นตอน 
ควรใหความสําคัญกับปจจัยใดบางซึ่งปจจัยเหลานั้นไดแก การสื่อสารประชาสัมพันธ การเรียนรู
รวมกัน ผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบล องคกรและหนวยงานภายนอก 
เครือขายองคกรชุมชนและปญหาความตองการของประชาชน หากการดําเนินการมีความสอดคลอง
สัมพันธกันกอใหเกิดความสําเร็จนําไปสูการจัดทําแผนที่ดี ตรงกับปญหาและความตองการ 
สามารถแกปญหาความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น สงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5.2.4 การศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 4 เพื่อทดลองรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี
สวนรวมของอบต. 
 จากการดําเนินการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล โดยสรุปรูปแบบของกระทรวงมหาดไทย 4 ขั้นตอนมา
พัฒนาเปน  7 ขั้นตอน และไดผานการทดสอบรูปแบบ โดยนํารูปแบบไปทําการทดลองใชยังอบต.
ราชสถิตย อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง ผลการทดลองพบวากระบวนการจัดทําแผนพัฒนาแบบมี
สวนรวม 7  ขั้นตอน ใชไดดีและเหมาะสม สามารถทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการจัดทํา
แผนมากขึ้นและแผนพัฒนาอบต.เปนแผนแบบบูรณาการโดยนําแผนชุมชนมาเปนพัฒนาอบต. ถึง
อยางไรก็ตามก็ยังมีขอจํากัดดังรายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมการ  มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกอบดวย กํานัน สมาชิกอบต. 
คณะกรรมการจัดทําแผนที่มาจากการคัดเลือกจากตัวแทนประชาชนหลากหลายสาขา มีการ เตรียม
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เจาหนาที่กระทรวงหลักในเรื่องของการเปนวิทยากรกระบวนการ มีการจัดทําเวทีประชาคม ประชุม
ที่ปรึกษาหารือ ช้ีแจงทําความเขาใจในเรื่องวัตถุประสงค เปาหมาย กระบวนการ ขั้นตอน ประโยชน
ที่ไดรับและความรวมมือในการดําเนินการ ผลที่ไดจากการนําไปใชคือเกิดแกนนํานําในการจัดทํา
แผนในชุมชนเพิ่มขึ้น มีแกนนําและประชาชนเขารวมกิจกรรมมากขึ้นทั้งกิจกรรมที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ อบต. ผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชน และประชาชนใหความรวมมือดวยดี ทั้งนี้เปนผล
มาจากผูวิจัยใชเวลานานพอสมควรในการสรางความสัมพันธกับทองถ่ินชุมชน รวมทั้งการไดมาซึ่ง
คณะกรรมการจัดทําแผนควรมาจากทั้งผูนําทองถ่ิน และแกนนําชุมชน โดยเฉพาะแกนนําชุมชน
ควรมีกระบวนการคัดเลือกที่ด ีเพื่อใหไดมาซึ่งตัวแทนที่มีคุณภาพ สามารถเปนตัวแทนที่มีคุณภาพ 
สามารถเปนตัวแทนและใหการสนับสนุนชวยเหลือการจัดทําแผนใหประสบความสําเร็จสอดคลอง
กับ สัมพันธ   เตชะอธิก และคนอื่นๆ  (2543, หนา 39 - 86) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
ระดับทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่งในองคการบริหารสวนตําบลวา กระบวนการวางแผนแบบมีสวน
รวมโดยอาศัยพลังของชุมชนมีจุดเริ่มตนตั้งแตระดับหมูบาน โดยชาวบานหลากหลายกลุมอาชีพ 
สถานภาพ เพศ และวัย อันเปนลักษณะ พหุภาคีระดับชุมชน ซ่ึงการเตรียมคนดังกลาวจําเปนตอง
อาศัยผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการหมูบานและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลชวยกัน
สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเปนแกนนําเพื่อรวมกันรับผิดชอบและเอาจริงเอาจังในการทํางาน  
ตามแผนปฏิบัติการและถึงแมวาจะมีการกระจายอํานาจการเมืองการปกครองไปใหทองถ่ินแลว 
โดยประชาชนมีอํานาจในการจัดทําแผนงานและงบประมาณ รวมทั้งคาใชจายงบประมาณดวย
ตนเองมากขึ้น แตภายใตระบบราชการและการเมืองที่เปนอยู ทําใหกระบวนการการวางแผนและ
การใชจายงบประมาณยังไมโปรงใส และแผนออกมายังไมครอบคลุมปญหาในตําบลหรือสามารถ
สรางสรรคตําบลใหนาอยูและประชาชน ดีขึ้น 
 ขอสังเกตในขั้นเตรียมการควรคํานึงถึงปจจัยที่สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวม
ประกอบดวยการมีการสื่อสารประชาสัมพันธหลายรูปแบบ หลายวิธี ปจจัยดานบุคคลและองค
ไดแกอบต. ผูนําทองถ่ิน และแกนนําชุมชน จะมีสวนสําคัญที่ทําใหกระบวนการมีสวนรวมและการ
เตรียมประสบความสําเร็จ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นจัดเวที การเรียนรูทําให ขั้นจัดเวทีการเรียนรู  กลุมเปาหมาย คือคณะกรรม
จัดทําแผน นโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา สรางความรูความเขาใจ กระบวนการ แผนชุมชน 
แนวคิดวิธีการ ขั้นตอนในการจัดทําแผน ประโยชน ความสําคัญ ใชเทคนิคการเรียนรู คือการใช 
เทคนิคการสรางอนาคตรวมกัน(FSC) การระดมพลังสมองพลังกลุม(Meta Plan) แผนที่ความคิด
(Mind Map ) การประชุมเชิงปฏิบัติการดวยกระบวนการAIC และการวิเคราะหสถานการณกลุม
ดวยเทคนิคSWOT และการศึกษาชุมชนตนแบบ  ผลที่ได ผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชนตื่นตัว เห็น 
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ความสําคัญในกระบวนการเรียนรู แผนชุมชน และแผนพัฒนา อบต. สนใจเขารวมการจัดทําแผน
และพัฒนาคุณภาพในการจัดทําแผนรวมกิจกรรมในการจัดทําแผนมากขึ้นซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู
ในชุมชน  มีการพัฒนา รูวิธีคิด และสามารถจัดการตนเองไดซ่ึงสอดคลองกับ เสรี  พงศพิศ (2548, 
หนา 10) ไดกลาวถึง ปญหาของการพัฒนาอันเกิดจากการวางแผนจากภายนอก หรือจากสวนกลาง
ส่ังการลงมานั้น โดยสวนใหญชุมชนไมไดเปนผูริเริ่มคิด และวางแผนดวยตนเอง ปญหาความ
ตองการของชุมชนมักเกิดจากบุคคลภายนอกดําเนินการ และมีการสรุปผลวาเปนความตองการของ
ชุมชนการพัฒนาจึงขาดความยั่งยืน ขาดระบบ ขาดพลัง ไมมีความเกื้อกูลระหวางกิจกรรม ขาด
ความเชื่อมโยงสัมพันธกัน ซ่ึงเปนผลมาจากชุมชนขาดการมีสวนรวมทุกขั้นตอน นอกจากนั้น
ชุมชนยังขาดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม มีการเรียนรูแตเทคนิควิธี ขาดการเรียนรูเร่ืองวิธีคิด
ชุมชนที่เขมแข็ง คือ ชุมชนที่มีการเรียนรู มีการจัดการทรัพยากร และมีการพัฒนาตลอดเวลา การ
จัดการตนเอง มีการจัดองคการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ความลมเหลวของการพัฒนาที่ผานมา
เปนผลมาจากการกําหนดนโยบาย และแผนจากสวนกลางโดยรัฐ และการจัดทําแผนจากขางลาง
โดยประชาชน ขาดการมีสวนรวม ขาดความรูความเขาใจ เปนเพียงผูไดรับคําส่ังใหทําตามหรือให
ความรวมมือในบางขั้นตอน เชน การใหขอมูล หรือการจัดทําขอมูลขาดความรูความเขาใจใน
ภาพรวม ตลอดเวลาที่ผานมา ชุมชนไมเคยทําแผนพัฒนาตนเอง กระบวนทัศนในการพัฒนาไมให
ความสําคัญตอการพัฒนาคนในการพัฒนาศักยภาพ สรางโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเองของ
ชุมชน ในขั้นจัดเวทีการเรียนรู ควรใหความสําคัญกับทุกฝายทั้ง อบต. ผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชน 
เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน เพราะจากการศึกษาวิจัยพบวาทุกฝายมีปญหาในดานขาดความรู ความ
เขาใจ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญ ที่ชวยใหชุมชนมีสวนรวม ในการจัดทําแผนรวมทั้งวิทยากรกระบวนการ 
เนื้อหาในการจัดเวทีการเรียนรู เทคนิควิธีการเรียนรูเชน กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สรางอนาคต(FSC) เทคนิค AIC และอ่ืนๆรวมทั้งควรมีการศึกษาดูงานชุมชนตนแบบเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางเครือขายองคกรชุมชน 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจและรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการ  ออกแบบจัดเก็บขอมูล  
คัดเลือกผูเก็บแบบสอบถามจัดประชุมทําความเขาผูเก็บ แบบสอบถาม ดําเนินการเก็บขอมูลการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อใหชุมชนเรียนรูตนเอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหจัดหมวดหมู ผลที่ไดทําให
ชุมชนเห็นความสําคัญของขอมูล การจดัเก็บขอมูลไดเรียนรูกระบวนการ สรางแบบสํารวจ ขั้นตอน
วิธีการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลและทราบถึงขอมูลของชุมชนตนเองสอดคลองกับการ

ศึกษาวิจัยของกรมการปกครอง(2543) เร่ืองการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโดยมีบท
วิเคราะหความสามรถขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลพบวาในการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ยังขาดบุคคลากรรวมทั้งขอมูลพ้ืนฐาน
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และแนวคิดที่รัดกุมและมีขอนาสังเกตวาแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลกระทรวงมหาดไทย 
จัดทําขึ้นมีสวนทําใหแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีลักษณะที่เนนการแกปญหาในอดีต

มากกวาการมองอนาคตของชุมชน 
 ขั้นที่ 4. ขั้นวิเคราะหขอมูล ทําใหชุมชนเห็นความสําคัญของการรวบรวมขอมูล เพื่อ

สะทอนภาพรวมของหมูบานตําบล เพื่อกําหนดแนวทางใน การพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน และครัวเรือน 
นอกจากนั้นยังทําใหชุมชนตระหนักถึงปญหารูจักถึงการแกปญหาตาง ๆ ของชุมชนโดยชุมชนใน
การวิเคราะหขอมูลควรมีผูเชี่ยวชาญในการสังเคราะหและมีการรวบรวมสังเคราะหขอมูลเปน

หมวดหมูควรใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขารวมวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลควรทําให

เขาใจงายตอการนําเสนอและสําหรับทุกฝายไดรับรูรับทราบ 
  ขั้นตอนที่ 5 ขั้นยกรางแผน เพื่อใหชุมชนเรียนรูรับทราบขอมูลและจัดทําโครงการ 
นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนําเสนอในเวทีประชาคม คัดเลือกปญหาที่จะแกไขจากขอมูลจัดทํา
โครงการเพื่อเสนอ อบต. ขั้นยกรางแผนทําใหชุมชนองคกรรับรูถึงปญหา  ผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนและรวมกันหาทางแกไขปญหาเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินชุมชนดวยตนเอง

นําไปสูการจัดทําแผนและโครงการระดับหมูบานซึ่งโครงการประกอบดวยโครงการชุมชนทําเอง 
โครงการชุมชนทํารวมกับหนวยงานและโครงการชุมชนทําเพื่อขอรับงบประมารสนับสนุนซ่ึง

สอดคลองกับผลการวิจัย ของวรางคณา วัฒนโย (2540) พบวาการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดย
วิธีการมีสวนรวมของประชาชนสามารถทําใหมองปญหาไดรอบดานมองปญหาไดตรงจุดเพราะวา

ประชาชนเหลานี้จะเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงการแกปญหาจึงทําไดตรงจุดและพบวาการให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนที่รมกันจัดทําขึ้นเปนการเปดโอกาสใหประชาชน

ไดรับรูและเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากในการปฏิบัติงานตามแผนความรวมมือที่จะ

ตามมาก็มีมากทําใหการปฏิบัติตามแผนประสบผลสําเร็จในที่สุดนอกจากนี้การใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนยังเปนการตรวจสอบและประเมินผลแผนโดยประชาชนอีกทาง

หนึ่งดวย ในการยกรางแผนโครงการเจาหนาที่และผูเกี่ยวของเปนเพียงผูเสนอขอมูลที่เปนปญหา
สวนการแกไขปญหาหรือนําเสนอโครงการในการแกไขควรเกิดจากประชาชน 
  ขั้นตอนที่ 6 ขั้นประชาพิจารณแผนและไดแผนชุมชนทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดแก 
อบต. สมาชิก อบต.  กํานัน  ผูใหญบานแกนนําชุมชน ประชาชน องคกรหนวยงานที่เกี่ยวของไดมี
สวนรวมในการวิพากษวิจารณรับรูรวมพิจารณาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนใหความชวยเหลือทํา

ใหไดแผนพัฒนา อบต. แบบมีสวนรวมสามารถแกปญหาความตองการของชุมชนครอบคลุมบริบท
ชุมชนสอดคลองกับผลการวิจัยของวิบูลย ตรีถัน (2540)ไดศึกษาการวางแผนแบบมีสวนรวมเพื่อ
พัฒนาทองถ่ิน 5  ขั้นตอนคือ การชี้ปญหาการวิเคราะหปญหาการวางแผนพัฒนาการดําเนินกิจกรรม
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และการดําเนินผลกลุมที่เขารวมทุกกระบวนการไดเรียนรูกระบวรการพัฒนาทองถ่ินตามสภาพ

ปญหาและความตองการของตนเองโดยตนเองเปนผูกําหนดกระบนกานวางแผนแบบมีสวนรวมที่

ชุ มชนเปน ผูมี อํ านาจตัดสินใจและควบคลุมมีความ เปนไปได   สามารถนํ าได ใช ใน
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินของชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแกปญหาของชุมชนไดเกิดโอกาสและ

อํานาจของประชาชนในการกําหนดแนวทางและการดําเนินการแกปญหาของตนเองทําใหเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวมเพาะสมมารถรวมกันกําหนดแนวทางในการแกปญหาและความ

ตองการของตนเองไดอยางแทจริงการจัดประชาพิจารณแผนเพื่อใหเกิดผลดีควรนําปจจัยของการมี

สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนประกอบดวยควรมีการสื่อสานประชาสัมพันธหลาย

รูปแบบหลายชองทางกับทุกฝายอบต.ผูนําทองถ่ินแกนนําชุมชนองคกรหนวยงานภายนอกนํามาใช
ประกอบพิจารณาแผนเพื่อใหไดแผนที่ทุกฝายมีสวนรวมเพื่อนําไปสูการแกปญหาของชุมชน 
  ขั้นที่ 7 ขั้นดําเนินการติดตาม ประเมินผลขั้นดําเนินการติดตามประเมินผล องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมีการดําเนินการ ตั้งคณะกรรมติดตามประเมินผลโดยมีตัวแทนทุกภาคสวน 
จัดทําแผนในการติดตามประเมินผล  ติดตามประเมินผลตั้งแตเร่ิมดําเนินงาน ขณะดําเนินงานและ
ส้ินสุดการดําเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินเพื่อปรับปรุงแกไข 
  หลังจากที่ผูวิจัยไดนํารูปแบบทดสอบรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมี         
สวนรวมของอบต.ยังอบต.ราชสถิตยแลว ผูวิจัยได จัดสนทนากลุม(Focus Group)  ถึงความคิดเห็น
ของผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชนที่เปนคณะกรรมการจัดทําแผนของอบต.ราชสถิตย การนํารูปแบบ
การจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล  7  ขั้นตอนนําไปทดลอง 
สามารถสรุปขอคิดเห็นตามขั้นตอนการจัดทําแผน ผลที่ไดรับจากการสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบ
การจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของอบต.มีดังนี้   

 ขั้นเตรียมการ ผลที่ได คือทําใหเกิดความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการวางแผน
เพื่อกอใหเกิด ความรวมมือรวมใจของทุกฝาย  ในการจัดทําแผน ควรใชเวลาในการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับทุกฝายทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งในลักษณะของการสนทนา
พูดคุย การรวมกิจกรรมตางๆของชุมชนโดยเฉพาะ กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความ
รวมมือรวมใจ ในการจัดทําแผนพัฒนาอบต.และการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน ขั้นการจัดเวทีการเรียนรู
กอใหเกิดกระบวนการ  แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกฝายทั้งผูนําทองถ่ิน แกนนําชุมชน และเพื่อใหชุมชน
ไดเรียนรูตนเอง ขั้นจัดเก็บรวบรวมขอมูลทําใหไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงใกลตัว การจัดเก็บขอมูล 
และรวบรวมขอมูล ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูตนเองและชุมชนในการแกปญหาของบุคคลและ
ชุมชน  ขั้นการวิเคราะหขอมูล ทําใหชุมชนไดเรียนรูตนเองไดรูจักศักยภาพที่มีอยูและสภาพปญหา
ที่กําลังเกิดขึ้นในชุมชน ขั้นยกรางแผนทําใหชุมชนจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
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ในการแกปญหา  ความตองการของชุมชน  ขั้นประชาพิจารณแผนพัฒนาอบต .  ชุมชน  ได
ยุทธศาสตรโครงการแผนงาน กิจกรรมการแกปญหาและพัฒนาชุมชน ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติและ
ติดตามประเมินผลทําใหเกิด การปฏิบัติตามแผนเกิดผลสําเร็จเปนผลดีตอการแกปญหา และพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินไดเปนอยางดี 

 

5.3   ขอเสนอแนะ 
  
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบล จากผลการวิจัยสภาพปญหาในการจัดทําแผนพัฒนา ปจจัยที่สนับสนุน
ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.การพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนา อบต.
แบบมีสวนรวม และการทดลองรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมของ อบต. ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนารูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อสงเสริมหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของและสงเสริมการ
เรียนรูดังนี้ 
 5.3.1  ขอเสนอแนะในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแบบมี       
สวนรวมดังนี้ 
  1)  ขอเสนอแนะในสวนของการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีดังนี้ 
   (1) องคการบริหารสวนตําบลควรดําเนินการแกไขดังนี้ 
    ก.  ควรจัดอบรมใหความรูในเรื่องการจัดทําแผนพัฒนา อบต.และแผน
ชุมชนแกผูบริหาร สมาชิก อบต. และเจาหนาที่ 
     ข.  จัดฝกอบรมใหเจาหนาที่ และจัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม 
    ค.  ผูบริหารและเจาหนาที่ๆ เกี่ยวของตองเรียนรูทําความเขาใจในเรื่อง 
ขั้นตอนกระบวนการจัดทําแผน และตองเขาใจถึงที่มาของแผนเกิดจากประชาชนเปนผูกําหนด เนน
ปญหา และความตองการของประชาชน 
    ง.  อบต. ตองหาวิธีการใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวยความเต็มใจ 
ช้ีใหเห็นถึงประโยชน ความสําคัญของการทําแผน 
    จ.  เจาหนาที่ตองทํางานเชิงรุก รวมประชุมวางแผนครบทุกหนวยงานทุก
ตําแหนงทุกครั้ง ทําอยางจริงจังตอเนื่อง 
    ฉ.  อบต. ตองเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมมากขึ้น ดวยความ
เต็มใจ ไดรับประโยชนและมองเห็นความสําคัญ 
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    ช.  ตองมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลอยางครอบคลุม เพื่อนําไปใชในการวางแผน 
    ซ.  เพิ่มอัตราบุคลากรใหเพียงพอกับความจําเปนในการดําเนินงานของ 
อบต. รวมทั้งเจาหนาที่ฝายตางๆ ที่รับผิดชอบในการวางแผนเนื่องจากแผนยุงยากซับซอน เปน
เครื่องมือสําคัญในการทํางานพัฒนาชุมชน 
  (2)  ผูนําทองถ่ิน 
   ก.  ผูนําทองถ่ินควรไดรับการพัฒนาในเรื่อง การจัดทําแผน บทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ ความใสใจเกี่ยวกับปญหาของชุมชน การมีสวนรวม กฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
   ข. ผูนําทองถ่ิน ตองมีวิสัยทัศน ตองใหความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชน สนใจประชาชน ตองประชาสัมพันธใหชาวบานเขาใจในการเขารวมประชุม ประชาคม 
เขาใจบทบาทหนาที่ ทําตัวเปนแบบอยางที่ดี รวมมือรวมใจในการพัฒนาชุมชน 
   ค.  กําหนดวุฒิการศึกษาของผูบริหาร ควรจบปริญญาตรี มีการสอบประเมิน
ศักยภาพของผูนําทองถ่ิน 
   ง  ควรมีจัดประชาสัมพันธรูปแบบของสื่อตางๆ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมากขึ้น 
   จ.  หนวยงานของรัฐควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
   ฉ.  ผูนําทองถ่ิน ควรทํางานดวยความเสียสละใกลชิดประชาชน รับรูปญหาและ
ความตองการของประชาชน 
  (3) ประชาชน 
   ก.  ควรจัดอบรม ประชุมสัมมนา ใหความรูกับประชาชนอยางตอเนื่องในเรื่อง 
การจัดทาํแผนชุมชน ในเรื่องขั้นตอนกระบวนการ ประโยชน ความสําคัญ 
   ข.  ควรสรางแรงจูงใจ สรางจิตสํานึกของประชาชนในการมีสวนรวม เสียสละ 
เพื่อสวนรวม รวมทั้งในการรวมประชุม รวมประชาคมรวมทําแผน เปนตน 
   ค .   จัดประชาสัมพันธในรูปของสื่อตางๆ  ใหประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดทําแผน ไดรับขอมูลขาวสาร 
   ง.  แผนและโครงการที่ทุกกลุมสังคมเสนอใหไดรับการตอบสนองหรือนําไป
รวมอยูในแผนพัฒนา อบต. 
   จ.  ประชาชน ไดรับประโยชนจากการเขารวมในโครงการกิจกรรม ทั้งในดาน
รูปธรรมและนามธรรม 
  (4)  ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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   ก.  การจัดทําแผน ควรใหประชาชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน 
   ข.  ควรมีการติดตามประเมินผลการใชประโยชนจากแผน และจัดใหมีการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยูทุกระยะ 
   ค.  ทุกฝายควรรวมมือรวมใจกัน เพื่อแกปญหาของชุมชน คํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมมีความเสียสละ 
 2)  ขอเสนอแนะในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ 
  (1)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรกําหนดเปนนโยบายในการใชกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชนในการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากสามารถสะทอนปญหา 
และความตองการของชุมชนที่แทจริง โดยผานกระบวนการขั้นตอนอยางเปนระบบ 
  (2)  ภาครัฐองคการหนวยงานที่เกี่ยวของตองตระหนักเห็นความสําคัญ และความ
จําเปน ในการดําเนินการสงเสริมการเรียนรูกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแบบมีสวนรวมไปปรับใชเพื่อใหการดําเนินการอยางเหมาะสมถูกตอง บรรลุ
วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเรียนรู และปรับใชไดเหมาะสม
ตามบริบท และตามสถานการณทางสังคม  
  (3)  หนวยงานของทางราชการ โดยเฉพาะกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศกึษาในทองถ่ิน ควรสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ
ของประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพแกชุมชน สนับสนุนพัฒนาเชิงปฏิบัติการในหลายเรื่องหลายรูป
แบบอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริม พัฒนาผูนําทองถ่ิน และพัฒนาชุมชน 
  (4)  ปจจัยที่สําคัญการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ตองใหความสําคัญ ไดแก การเรียนรูรวมกันอยางมีสวนรวม ปญหาความตองการของชุมชน การ
ส่ือสารประชาสัมพันธ  เครือขายองคกรชุมชน ผูนําทองถ่ินที่เปนทางการ แกนนําชุมชน องคการ
บริหารสวนตําบล องคหนวยงานภายนอก จะมีผลตอความสําเร็จในการจัดทําแผนแบบมีสวนรวม
และการพัฒนาชุมชน 
  (5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผน                    
ควรสงเสริม เวทีสาธารณะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การวิเคราะหปญหา เวทีชาวบาน สภาผูนําชุมชน 
ประชาคมตําบลมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนขอมูล 
ความรูวิชาการและทรัพยากรที่จําเปนตอองคกรชุมชน 
  (6)  การพัฒนาศักยภาพแกนนําในการจัดทําแผนชุมชน ถือไดวา เปนสิ่งสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพราะแกนนําฯ จะทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวยใหคนในชุมชน ไดเกิดกระบวนการเรียนรู 
ความตระหนัก และเห็นประโยชนรวมกันในการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองไปสู
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เปาหมายที่ทุกคนในชุมชนเห็นพองตองกัน ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนควรดําเนินการ
ดังนี้ 
   ก.  การพัฒนาทัศนคติที่ดีตอการจัดทําแผนชุมชนใหแกนนําชุมชน ซ่ึงสามารถ
ทําไดโดยเชิญผูนําชุมชนที่จัดทําแผนชุมชนที่ประสบความสําเร็จ มาบรรยายใหความรูตลอดจนการ
นําไปศึกษาดูงานชุมชนที่ใชแผนชุมชน เปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน จนประสบความสําเร็จ 
ซ่ึงงานวิจัยนี้ไดดําเนินการไวแลว 
   ข.  การพัฒนาทักษะ การเปนวิทยากรกระบวนการใหแก แกนนําชุมชนโดยการ
จัดหลักสูตรการอบรม เพื่อใหแกนนําชุมชนเกิดความมั่นใจ ในการจัดเวทีประชาคมเพื่อการ
ทบทวนแผนชุมชน 
   ค.  การสนับสนุนใหชุมชนใชกระบวนการแผนชุมชน จนเปนวิถีชุมชน เพื่อให
การจัดทําแผนชุมชน เปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง และเกิดความยั่งยืน จึงควร
สนับสนุนใหชุมชนใชกระบวนการแผนชุมชน จนเปนวิถีชุมชน โดยสนับสนุนใหมีการจัดเวที
ประชาคมเปนประจาํทุกเดือน และใหมีการติดตามการดําเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนนําแผนชมุชน
เขาเวทีประชาคมอยางตอเนื่อง และควรมีการจัดอาหารเลี้ยง ผูเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยใช
งบประมาณจาก กําไร ในการดําเนินงานกองทุนชุมชน ซ่ึงมีอยูทุกชุมชน หรือนัดหมายใหชุมชนนํา
อาหารมารับประทานรวมกันเพราะการรับประทานอาหารรวมกัน จะเปนการสรางความรัก ความ
สามัคคีของคนในชุมชนใหเกิดขึ้น และเปนพลังรวมของชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
 
 5.3.2   ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 
  1)  การวิจัย ในเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแบบมีสวนรวม 
ควรใชรูปแบบของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพราะเปนการสรางการเรียนรูแกผูนํา แกนนํา
ในชุมชนในการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะ ขบวนการเตรียมชุมชน ควรเพิ่มระยะเวลา ดวยการพัฒนา
ความรู ทักษะแกผูนํา แกนนําชุมชน รวมสรางกระบวนการประชาคมระดับคุมบาน ประชาคม
หมูบาน ประชาคมตําบล กอนในระยะเวลาหนึ่ง เชน 3-6 เดือน กอนเขาสูขั้นตอนอื่นๆ เพื่อยกระดับ
ผูนําชุมชน และกลไกในการดําเนินงาน 
  2)  ประชากร และกลุมเปาหมาย การวิจัยจําเปนตองใหความสําคัญกับทุกฝาย ซ่ึง
ประกอบดวย แกนนําชุมชน ผูนําชุมชน องคการบริหารสวนตําบล เครือขายองคกรชุมชน 
ประชาชนและผูเกี่ยวของ จึงจะสามารถนําไปสูความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
แบบมีสวนรวมอยางแทจริง 
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  3)  กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม นอกจากการศึกษาวิจัย การจัดทํา
แผนพัฒนาแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล การทําการวิจัยในปญหาอื่นๆ ผูวิจัย
สามารถทําได 2 วิธีกลาวคือ ผูวิจัยศึกษาขอมูล ทฤษฎี ระเบียบวจิัย แลวนําไปปรึกษา หารือ กับผูนํา
ชุมชน ในพื้นที่ศึกษาวิจัย สวนที่ 2 คือ การพัฒนาโจทยวิจัย จากแนวคิดประสบการณของผูนํา
ชุมชนเปนหลักเสริม แนวคิดทฤษฎีหลักการวิจัย ประโยชนในเชิงวิชาการ และประโยชนที่ชุมชน            
จะไดรับ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตองดําเนินการครบขั้นตอน โดยเฉพาะ 
การปฏิบัติการเพื่อแกปญหาของทองถ่ินและชุมชน โดยชุมชนทองถ่ินรวมกับนักวิจัย นําชุมชน และ
นักพัฒนา ซ่ึงตองใชเวลา ความรูความสามารถ การประสานงาน การบริหารโครงการวิจัย รวมทั้ง
ทุนหรืองบประมาณ 
  4)  หัวขอวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาในขอบเขตของการวิจัยที่กวางขวาง ครอบคลุม
ทั้งในแงของพื้นที่ ประชากร ปจจัย และองคประกอบอื่นๆ ที่จะเปนประโยชน ในเชิงวิชาการ และ
นําไปสูการแกปญหา และพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน องคกร หนวยงาน พื้นที่ที่ใชสําหรับการวิจัย ผูวิจัย
ไดกําหนดใหจังหวัดอางทอง เปนพื้นที่ในการวิจัย ซ่ึงอาจจะไมกวางขวางครอบคลุมเพียงพอ ทั้งใน
ระดับทองถ่ินและภูมิภาค ซ่ึงอาจมีบริบทที่แตกตางกัน เชน ภาคเหนือ ภาคใต ซ่ึงแตกตางทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดังนั้น ควรมีการวิจัย เพื่อสรางรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ใหครอบคลุมทุกภาคสวนของประเทศไทย รูปแบบที่ได จากการวิจัยที่มีความ
ครอบคลุมในพื้นที่ และบริบทของสังคมจะเปนแนวทางนําไปใชใหเกิดประโยชนในการจัดทําแผน
ขององคกรสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี สามารถแกปญหาพัฒนาทองถ่ินไดอยางแทจริง อันจะ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 


