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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ: 1) ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) สร้างรูปแบบของการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ประเมินรูปแบบ
ของการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการจัดสนทนากลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการสัมภาษณ์
เชิงลึก ประกอบด้วย ผู้น าและผู้อาวุโสในชุมชน จ านวนทั้งสิ้น 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มสนทนาได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเฉพาะประเด็นหลัก/แบบแผนหลัก   
 ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้มีดังนี้ 
 1) ในด้านสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนารูปแบบบูรณาการการพัฒนา 
เพ่ือความเป็นเลิศของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ผู้วิจัยพบว่า การพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การเมือง: ผู้น าชุมชนเน้นความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและฉันทามติ ในขณะเดียวกันกับการท างานตามนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ 
ของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) สังคม: ประชาชนในต าบลเขาดิน โดยภาพรวมเป็นผู้รักสันติ
และมีความรักกันและกัน ผู้น าชุมชนและชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของทุกคนในชุมชน (3) เทคโนโลยี: ผู้น าชุมชนและชาวบ้านโดยภาพรวมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันก็สงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคง 
และ (4) เศรษฐกิจ: ผู้น าชุมชนและชาวบ้านตื่นตัวและตระหนักรู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งใน
และต่างประเทศ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนและการบริหารจัดการการผลิต
และการตลาดเพ่ือรายได้ที่ดีของชาวบ้านและต าบลเขาดินโดยรวม 
 2) รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของชุมชนต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างขึ้นจากข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาได้จากการวิจัยครั้งนี้  
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆ 
 3) รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของชุมชนต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้ง 10 คน ที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนา    

ค าส าคัญ: การพัฒนาแบบบูรณาการ ต าบลเขาดิน ความเป็นเลิศ 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this qualitative research were: 1) to study present circumstances of the integrated 
development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province 
2) to create a model of integrated development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District, 
Bangpakong District, Chachoengsao Province, and 3) to evaluate the model of integrated development aiming 
for the excellence of Khao Din Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province. The tools used for 
data collection were a set of in-depth interviews and a focus group. The sample used for in-depth interviews 
was comprised of 40 community leaders and elders obtained by purposive sampling. The sample used for 
data collection by means of a focus group was comprised by 10 experts and related persons. The collected 
data was analyzed by means of content analysis stressed on major themes/patterns. 
 The findings were as follows: 
 1) Pertaining to present circumstances of integrated development aiming for the 
excellence of Khao Din Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province, the researcher found 
that the integrated development was comprised of 4 major aspects, namely: (1) Politics: the 
community leaders stressed on the importance of decentralization and consensus while worked 
accordingly to policies and regulations of the government and related agencies (2) Society: the people 
in Khao Din Sub-district, as a whole, were peaceful and love each other. Community leaders and 
villagers helped each other for the development of everyone in the community. (3) Technology: 
community leaders and villagers, as a whole, appropriately used modern technologies while strongly 
preserved local wisdom and traditional way of life, and (4) Economy: community leaders and villagers 
award of the economic situation in Thailand and abroad. They shared ideas in planning and 
management on production and marketing for the sake of good income of villagers and Khao-Din 
Sub-district as a whole.  
 2) The model of integrated development aiming for the excellence of Khao Din 
Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province, created accordingly with the collected data 
of this research stressed on collaboration among community leaders, villagers, officials, academicians, 
and other related persons. 
 3) The model of integrated development aiming for the excellence of Khao Din 
Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province was approved by all of 10 experts and 
related persons who joined the focus group. 

Keywords: integrated development, Khao-Din Sub-District, excellence. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัยกราบขอบพระคุณท่ีท่าน
ได้กรุณาให้ค าแนะน าให้ข้อคิดเห็นในเนื้อหาสาระ ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 ขอขอบคุณผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ท าให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิจัย อันน าไปสู่รูปแบบการบูรณาการการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศของชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
 ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณเจ้าของต าราและผลงานทางวิชาการต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้น ามา
อ้างอิงในงานวิจัยเล่มนี้ และคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แด่
ครูบาอาจารย์ และบิดามารดาที่ให้การศึกษาและอบรมแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี 
 
 

นายโชคธวีร์  อ้นถาวร 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
 ประเทศไทยได้พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลลัพธ์โดยภาพรวม
มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับน่าพอใจ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมีอัตรา
การขยายตัวเติบโตสูงกว่าภาคเกษตรกรรมและรายไดส้่วนใหญ่ตกอยู่ในเมืองมากกว่าในชนบท (อิสสระ สมชัย, 
ออนไลน์, 2556) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัวเฉพาะบางพ้ืนที่บางชุมชน โดยไม่กระจายความเจริญ
ไปยังพ้ืนที่หรือชุมชนอ่ืนด้วยอย่างสมดุลเกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, หน้า 44) ผลการพัฒนาที่ผ่านมานอกจากท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ของการกระจายรายได้และท าให้ปัญหาความยากจนทวีความรุนแรงขึ้น ยังเกิดปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรุนแรงขึ้น ซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากข้ึน สังคมไทย
ตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยมบริโภคนิยม ท าให้เกิดวิกฤตด้านศีลธรรม จริยธรรมและเป็นปัญหาด้านสังคม
มากยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์, 2553) ประกอบกับ
รูปแบบการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปจากการท าการเกษตรแบบเพ่ืออยู่ เพ่ือกิน มาเป็นการเกษตร
แผนใหม่ที่มุ่งเพื่อการค้าขายเป็นหลักไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานรากของความเป็นไทยและภูมิปัญญาไทย
เดินตามแนวทางเกษตรกรรม เพ่ือการพาณิชย์น าเอาเทคโนโลยีตะวันตกที่เน้นผลผลิตสูงมาใช้โดยละเลย
การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ (วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, 2554, หน้า 149-150)  
 ตราบใดที่การพัฒนายังมีความหมายครอบคลุมถึงการเปลี่ยนไปสู่สภาพที่ดีขึ้น (change for the 
better) ความส าคัญของการบริหารการพัฒนานั้น ไม่เพียงจะมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
แต่จะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศและช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งครอบคลุม
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครองและการบริหารทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยทั้งระบบย่อยและระบบใหญ่ล้วนมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อกัน พร้อมกับปรับตัว
เพ่ือความสมดุล (equilibrium) และเพ่ือให้อยู่รอด (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2550, หน้า 27-31) ดังนั้น กลยุทธ์
ในการพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศจะท าให้องค์กรเติบโตและแข็งแกร่งขึ้น มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น จะต้องคืนกลับสู่สังคมหรือชุมชนที่องค์กรจะได้ประโยชน์จากการน าความคิดของชุมชน
ที่องค์กรตั้งอยู่ การใส่ใจกับชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ใช่ว่าจะเป็นการให้เพียงอย่างเดียวองค์กรจะได้ประโยชน์
จากการน าความคิดของชุมชนมาใช้ในระบบงานและเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีความเป็นเลิศ (สุริยะ วิริยะสวัสดิ์, 2551, หน้า 19) ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีเงื่อนไข
ความส าเร็จ คือ ระบบคุณค่าอุดมการณ์ความเชื่อที่อยู่บนพื้นฐานของการเคารพนอบน้อมต่อธรรมชาติ
หรือก าหนดตนเองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชน
สรรค์สร้างและสั่งสมมาเพ่ือการด ารงชีพ ผู้น าทางปัญญาของชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญา
ในการด ารงชีพ โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบซึ่งเอ้ือให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระบบสิทธิ
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และการจัดการร่วมกัน สถาบันชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นที่มาของภูมิปัญญา 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2542, หน้า 33–34) โดยองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน
มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมท าให้มีมากข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและอนุรักษ์ทรัพยากร
พ้ืนฐานให้มั่นคง ด้านสังคมมีการจัดสรรความเท่าเทียมกันในการใช้ทรัพยากรที่เป็นตัวชี้วัดพ้ืนฐานที่เพียงพอ
และจ ากัดจ านวนประชากร และด้านเศรษฐกิจที่ต้องเติบโตอย่างเหมาะสมไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม
และความสมดุลในระบบนิเวศ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาการพัฒนา การพัฒนาการอนุรักษ์การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทางสังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาทางการเมือง การพัฒนาทุกด้าน
มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันไม่สามารถแยกประเด็นการพัฒนาด้านใดออกไปได้ จึงเป็นลักษณะ
ของการพัฒนาแบบบูรณาการซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยกลไกส าคัญ คือ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน เนื่องจากประชาชนย่อมรู้ปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ของตนได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่
จากภายนอก การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของในกิจกรรม
การพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้บนพ้ืนฐานของความรู้เทคนิควิชาการที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจ ในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศโดยมีการแนะน าให้ค าปรึกษาจากวิชาการที่ ถูกต้อง การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็น
การพัฒนาชุมชนอย่างมีความสมดุลโดยมีปัจจัยหลักที่ส าคัญ คือ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม (สรฤทธ จันสุข, ออนไลน์, 2556)  
 การบริหารราชการแบบบูรณาการโดยการปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ
ในการบริหารการปกครองของต าบลเขาดินเป็นไปแบบบูรณาการบริหารโดยใช้ความสนิทชิดเชื้อ
แบบเครือญาติ ความรู้รักสามัคคี และการมีส่วนร่วมมาเป็นหัวใจในการบริหารการปกครองโดยทุกภาคส่วน
ในต าบล อย่างเช่น วัด โรงเรียน ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพต าบล 
กลุ่มอาชีพ อสม.ฯลฯ ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในเมื่อมีกิจกรรมที่จะต้องกระท าร่วมกันรับผิดชอบ
ร่วมกันท าให้ภาระกิจหรืองานที่เกิดขึ้นในต าบลประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
ซึ่งมักจะได้ค าชมเชยจากต าบลพ้ืนที่ใกล้เคียงในเขตอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเสมอๆ ผลการวิจัย
ที่ได้สามารถน าผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
บริหารจัดการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ใช้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่นในการการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศของท้องถิ่นของประเทศต่อไปในอนาคต ปัจจัยหลักและลักษณะเด่นของต าบลเขาดิน
ที่น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ และจากการท างานประกอบอาชีพมาหลายพ้ืนที่ บางชุมชน
ประสบความส าเร็จบ้างไม่ประสบความส าเร็จบ้าง แต่จากการสังเกตโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อย
จะประสบความส าเร็จมากนัก เนื่องจากสาเหตุของปัจจัยภายในด้านต่างๆ  ของท้องถิ่นนั้นๆ เอง 
ซึ่งเป็นตัวปัญหาส าคัญในการบริหารจัดการงานในองค์กรนั้นๆ ท าให้ชุมชนนั้นไม่น าไปสู่ความส าเร็จ
ในการบริหารพ้ืนที่ของตนเองอย่างที่มีให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน  แต่ในบริบทของต าบลเขาดิน
เป็นไปแบบบูรณาการบริหารโดยใช้ความสนิทชิดเชื้อ แบบเครือญาติ ความรู้รักสามัคคี และการมีส่วนร่วม
มาเป็นหัวใจในการบริหารการปกครองโดยทุกภาคส่วนในต าบล อย่างเช่น วัด โรงเรียน ฝ่ายปกครอง ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกลุ่มอาชีพ อสม.ฯลฯ ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ในเมื่อมีกิจกรรมที่จะต้องกระท าร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันท าให้ภารกิจหรืองานที่เกิดขึ้นในต าบล

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
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ประสบความส าเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมักจะได้ค าชมเชยจากต าบลพ้ืนที่ใกล้เคียง
ในเขตอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเสมอๆ อีกทั้งต าบลเขาดินมีวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
สู่คนยุคปัจจุบันบางอย่างเต็มไปด้วยคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ บางรูปแบบจะแฝงการสั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เอาไว้อย่างลึกซึ้งน่าภาคภูมิใจ แต่กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งทางความเจริญด้านเทคโนโลยี  
กระแสสังคมโลกาภิวัตน์ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครองที่มีลักษณะประชาธิปไตย 
ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ และด้านการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ส่งผลท าให้สภาพภายในประเทศ
เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการจัดการการปกครอง การบริหารจัดการ บทบาทของผู้บริหารชุมชนและชาวบ้าน 
มีแนวโน้มเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบริหารธุรกิจที่มุ่งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการการปกครองและการพัฒนาชุมชน
ถือเป็นการจัดการที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารและผู้น าท้องถิ่น  
 ดังนั้น จากการที่ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในหลายๆ ด้านของพ้ืนที่ใกล้เคียง 
พบว่า การบริหารจัดการในทุกด้านขาดความร่วมมือทั้งจากผู้น า และประชาชนเอง ท าให้ยากต่อการพัฒนา
พ้ืนที่นั้นๆ จึงได้ตระหนักถึงการพัฒนาต่างๆ ต้องก้าวไปด้วยกันทั้งองคาพยพตั้งแต่ชุมชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด และประเทศ จึงได้มองว่าการบริหารจัดการของต าบลเขาดินในปัจจุบันนี้ น่าจะพัฒนา
ให้เป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการให้ชุมชนเกิดความรักสามัคคี ร่วมกันคิด 
ร่วมกันสร้าง โดยปราศจากข้อขัดแย้ง โดยใช้ความสนิทชิดเชื้อ แบบเครือญาติ ความรู้รักสามัคคีและ
การมีส่วนร่วมมามาสร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตนทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ และผู้อาวุโส
หรือปราชย์ชาวบ้านของต าบลเขาดินเพ่ือน าองค์ความรู้ต่างๆ ที่สังเคราะห์ได้มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ขององค์กรอ่ืนๆ ต่อไป ผู้วิจัยในฐานะผู้น าของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้ตระหนักถึงการบริหารและการพัฒนาชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทราได้จริง จึงมีความต้องการสร้างรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดินตามเป้าหมายของการศึกษาในสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการและ
เชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการบริหารจัดการของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพทางการปกครองโดยรวมของประเทศต่อไป  
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
 1.2.1 สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร 
 1.2.2 การพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมีรูปแบบการด าเนินการอย่างไร 
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 1.2.3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคของรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 1.3.2 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.3.3 เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการศึกษาหลักการและวิธีการบริหารชุมชน 
องค์ประกอบการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน การบริหารจัดการชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบกับ
การสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลใน 4 ด้าน คือ  
 (1) ด้านการเมืองของต าบลเขาดิน คือ  
 ก. ภาวะผู้น า  
 ข. การบริหารจัดการท้องถิ่น  
 ค. วิสัยทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์  
 ง. การกระจายอ านาจ     
 (2) ด้านสังคมของต าบลเขาดิน  
 ก. การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน  
 ข. วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย  
 ค. ความเข้มแข็งในชุมชน  
 (3) ด้านเศรษฐกิจของต าบลเขาดิน  
 ก. การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม  
 ข. ทรพัยากรและสภาพแวดล้อม  
 ค. บรรจุภัณฑ์และการตลาด   
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 (4) ด้านเทคโนโลยีของต าบลเขาดิน  
 ก. การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม  
 ข. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
 ค. ระบบการสื่อสารที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชน 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่    
 ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่เขตบริหารปกครองของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 1.4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ   
 การศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ท าการศึกษา ในระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 
30 ธันวาคม 2560 
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ขอบเขตด้านประชากร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล เช่น ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสหมู่บ้าน จากตัวแทน
ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้น าชุมชน จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ก านัน จ านวน 1 คน  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 6 คน 
ผู้น าชุมชน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน พระสงฆ์ จ านวน 1 รูป ปราชญ์ชาวบ้าน 
จ านวน 1 คน  
 2) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน 20 คน ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนา
อาศัยอยู่ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
 3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) 
จ านวน 10 คน ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดเขาดิน นายอ าเภอบางปะกง อดีตประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาดิน 
อดีตก านันต าบลเขาดิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน อาสาสมัครพัฒนาชุมชนต าบลเขาดิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิต าบลเขาดิน และปราชญ์ชาวบ้านในต าบลเขาดิน 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 1.5.1 กำรพัฒนำแบบบูรณำกำร หมายถึง การท าให้สมบูรณ์ หรือการท าให้หน่วยย่อยๆ 
ที่สัมพันธ์ ซึ่งอาศัยกันอยู่เข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม การพัฒนาแบบบูรณาการ
จะประสบผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นจะต้องได้ผู้น าที่ดีเพ่ือท าหน้าที่ แนะน าและส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ
เต็มตามศักยภาพของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 1.5.2 ควำมเป็นเลิศ หมายถึง ความสามารถ หรือคุณภาพที่มีความดีมากกว่าธรรมดาทั่วไป 
ความเป็นเลิศเป็นเป้าที่ขยับขึ้นตลอดเวลาของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.5.3 กำรพัฒนำ หมายถึง กระบวนการของการบริหารจัดการที่มีการวางแผน ท าให้ลักษณะเดิม
เปลี่ยนไปโดยมุ่งหมายว่า ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั้นจะดีกว่าลักษณะเก่า สภาพเก่า ท าให้เจริญ
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ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเน้นในด้านคุณภาพชีวิตและหลักของความถูกต้องพอดี 
ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุด สนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทราให้ได้ดียิ่งขึ้น  
 1.5.4 กำรพัฒนำแบบบูรณำกำร หมายถึง การน ารูปแบบกระบวนการต่างๆ มาบูรณาการ
กับการบริหารจัดการมาเป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงภาวะต่างๆ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ให้ดีขึ้นด้วยการกระท าร่วมกันของผู้คนในชุมชน 
 1.5.5 ด้ำนกำรเมือง หมายถึง การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของชุมชนในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุน
อาจจะแบ่งเป็น สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งประกอบด้วย 
 1) ผู้น า หมายถึง ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในหมู่บ้าน 
ในชุมชนและจากองค์กรภาครัฐ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ชัดเจน มีเจตคติที่ดียอมรับสิ่งใหม่ๆ 
ปรับตัวให้ทันต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลง และสร้างพลังต่อสู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง รู้จักแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
ชุมชนมีความเป็นเอกภาพยอมรับความคิดเห็นระหว่างกัน มีความจริงใจ ซื่อสัตย์สุจริต และมองเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนเป็นที่ตั้ง มีการส่งเสริม สนับสนุนให้โอกาสประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
 2) การบริหารจัดการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทราและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการค้นหา วิเคราะห์ ส ารวจปัญหา และศักยภาพของทุนในชุมชน 
เพ่ือวางแผนการพัฒนาชุมชน โดยก าหนดเป็นกิจกรรมและโครงการ มีกระบวนการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 
มีการระดมความคิดร่วมกันในการด าเนินการพัฒนาชุมชน มีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสม
กับงาน ยึดหลักประชาธิปไตยในการท างาน เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน และติดตามประเมินผลในกิจกรรม หรือโครงการ อันเป็นการปลูกฝังจิตส านึกในเรื่อง
ความเป็นเจ้าของโครงการ หรือกิจกรรม เป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
และร่วมกันรับผิดชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน รวมทั้งมีการบริหารจัดการกับภาวการณ์
ของกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่
เกินขีดความสามารถของประชาชน จัดระบบงบประมาณ การติดตามควบคุมดูแลที่มีประสิทธิภาพ ระบบดี 
มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ตรวจสอบได้ ซึ่งผลของการบริหารจัดการภายในชุมชนย่อมส่งผลต่อความส าเร็จ
ของชุมชน หรือองค์กร มีส่วนให้ชุมชนพัฒนาในทางที่ดีข้ึน เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
 3) อุดมการณ์ หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรายึด
มั่นในอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยยึดเหนี่ยวคนในชุมชน และความเป็นชุมชน 
หลักการที่วางระเบียบไว้เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
ไปสู่เป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีหรือค่านิยม สุขภาพดีจะเป็นแรงจูงใจที่ท าให้ทุกคนเกิดส านึกและ
ร่วมในกิจกรรมการพัฒนา เชื่อมั่นในศักยภาพของคนในชุมชน มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนด้วยความเต็มใจ 
มีการเฝ้าระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรคอย่างมีส่วนร่วม สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชุมชนและ
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การปลุกกระแสให้ชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเกิดอ านาจที่เป็นอ านาจสาธารณะของทุกคนและเป็นของชุมชน ส่งผลให้ความเป็นอยู่สะดวกสบาย
กว่าเดิม  
 1.5.6 ด้ำนสังคม หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
รวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารงชีพ กระจายอ านาจในการติดสินใจ
และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีการประสานความร่วมมือและการสื่อสารระหว่างกัน 
และมีกฎกติกาของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งประกอบด้วย 
 1) การมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ในสังคมของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อิงอาศัยความเอื้ออาทร ความผูกพันและการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันเป็นเครื่องด าเนินการเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีร่วมกัน เพ่ิมพูนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทางสังคม 
ระหว่างผู้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ร่วมมือร่วมใจกันเกื้อหนุนกันด าเนินการกิจกรรมงานต่างๆ 
มีเครือข่ายความร่วมมือหรือทุน เพ่ือจะท าให้มีความหลากหลายทั้งกิจกรรม และองค์กรหรือกลุ่มคน
ที่เข้าร่วมพัฒนา ก่อให้เกิดอ านาจต่อรองและการพัฒนากิจกรรมสาธารณะร่วมกัน มีการประมวลความคิด 
การตัดสินใจและก าหนดกฎเกณฑ์การพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชน เพ่ือประสานประโยชน์ร่วมกัน 
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ทั้งตนเองและผู้อ่ืนก่อให้เกิดความสุข
ในชุมชน 
 2) วัฒนธรรมชุมชน หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องเป็นกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่อนุชนหรือคนรุ่นถัดไป
ในการรับช่วงต่อภาระงานของชุมชน และแสดงถึงการขยายกิจกรรมหรื อเครือข่ายสมาชิก รวมทั้ง
ความสามารถให้เข้าร่วมอย่างหลากหลายมากขึ้น ทั้งกิจกรรมกลุ่มคน และองค์กร  ทุนทางวัฒนธรรม
อันเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้สู่วิถีการปฏิบัติและร้อยรัดผู้คนในชุมชน
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชน
สรรค์สร้างและสั่งสมมาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาด้าน การเกษตร การแพทย์พ้ืนบ้าน การจัดการ 
ทรัพยากร การอยู่อาศัยเป็นต้น รวมถึง ประสบการณ์ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ชุมชน
ประสบอยู่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นที่มาของภูมิปัญญา วิธีคิดที่แตกต่างกันไป
ตามเงื่อนไขต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดประสบการณ์
ก่อนให้เกิดความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม 
 3) การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา การรวมตัวของคนทั้งในชุมชนต่อการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง
ให้เกิดพลังโดยคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในการพัฒนาแก้ไขปัญหา 
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ก าหนดมาตรการทางสังคมของชุมชน เพ่ือเป็นข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีกติกาหลักการและกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มีกระบวนการเรียนรู้
และการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมที่เหมาะสมสอดรับกับการด าเนินชีวิต
บนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง มี คุณธรรม 
จริยธรรม มีความรัก ความเอื้ออาทร มีความสามัคคี เสียสละ สนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 
โดยการสร้างพลังชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รัฐบาลจะช่วยเหลือ สนับสนุนในส่วนที่เกินขีดความสามารถ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

8 

ของประชาชน เข้าใจปัญหาของตนเองและของท้องถิ่น มีก าลังใจลุกขึ้นต่อสู้ กับปัญหา ช่วยกันคิด 
ช่วยกันแก้ไขปัญหา  
 1.5.7 ด้ำนเศรษฐกิจ หมายถึง ผู้น าของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ต้องตื่นตัวและรู้เท่ากันความเป็นไปของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดี 
มีการจัดระบบการผลิต การจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ในรูปของการรวมกลุ่ม การแปรรูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการด ารงชีพ
ของชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ซึ่งประกอบด้วย 
 1) การประกอบอาชีพ หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านอาชีพ เพ่ือสนองความต้องการของตลาด
และชุมชน เสริมสร้างสมรรถนะการผลิต การปลูก การสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ
และสร้างโอกาสให้เกิดการท างาน สร้างรายได้แกประชาชนที่อยู่ในวัยท างาน ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม
อาชีพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ การแลกเปลี่ยนประสบการณความรทูักษะในการประกอบอาชีพ
ที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน อันเป็นประโยชนต่อการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น
ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่รับผิดชอบของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมสนับสนุน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพของประชาชน 
สร้างองค์ความรู้ทักษะการบริหารจัดการการปรับปรุงและสร้างโอกาสการแข่งขันทั้งในระดับชุมชน 
ระดับประเทศและต่างประเทศ มีการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
ในทอ้งถิ่น  
 2) การตลาด หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย การขาย การบริการ
การส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความเจริญเติบโตทางการตลาดในระยะยาว และการพัฒนากลยุทธ์
และแผนการตลาด การมีสิทธิและอ านาจต่อรองทางการตลาด การกระจายผลประโยชน์ทางการพัฒนา
อย่างเป็นธรรมแก่ทุกคนในชุมชน กลไกในการควบคุมกลไกตลาด การเงิน การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของประชาชน ผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าหมายมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้ใช้ไปจริง การสนับสนุน
ธุรกิจเอกชนให้เข้าร่วมในการพัฒนาธุรกิจชุมชนตามความพร้อม ความถนัด และความสมัครใจ
ของแต่ละองค์กรธุรกิจ การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน การสนับสนุน
การน าภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการ ส่งเสริม
การรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปผลิตและการจ าหน่าย การซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินค้า ผลผลิต และการผลิต
เพ่ือการจ าหน่ายตลาดภายนอก การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจชุมชน  
 3) ทรัพยากร หมายถึง ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรามีความได้เปรียบ
ทางทรัพยากร รวมไปถึงแหล่งความรู้ แหล่งที่สามารถสร้างผลผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีความแตกต่าง 
ผู้น าองค์กรรู้จักใช้ รู้จักบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ตอบสนองความต้องการและสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันย่อมส่งผลดีกับองค์กร มีการจัดองค์กรที่ก่อให้เกิดกิจกรรมและความร่วมมือ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ดีและการส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม แนวทาง
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ที่จะท าให้ชุมชนได้หันมาทบทวนวิถีการด ารงชีวิต ภูมิหลังทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทุนของชุมชน 
อันเป็นทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนทั้งสิ้น  
 1.5.8 ด้ำนเทคโนโลยี หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิต
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เทคโนโลยีมีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงานในหลายๆ เรื่อง ทั้งยังตอบสนองต่อการท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสังคม ต่างน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ต่อการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 
 1) การพัฒนาตนเอง หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีการส่งเสริมพัฒนาตนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นใช้ศักยภาพ
ที่มีอยู่ให้มากที่สุด และต้องเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นมีศักยภาพที่จะใช้ความรู้ ความสามารถที่จะปรับปรุง
พัฒนาตนเองได้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีซึ่งกันและกัน การส่งเสริมการศึกษาอบรมการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2) การใช้เทคโนโลยี หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการงานต่างๆ ในชุมชน ให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้
ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร ประกอบกับสื่อสารสนเทศท่ีก้าวล้ าท าให้ประชาชนเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ได้อย่างเท่าทันกัน ใช้ระบบเทคโนโลยีค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อมูล สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน 
และการด าเนินการผลิต การจ าหน่าย ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและค้นหาอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ของชุมชนที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน การด าเนินงาน
ของมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ จึงถือได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลท าให้องค์กรประสบความส าเร็จได ้
 3) ระบบการสื่อสาร หมายถึง ชุมชนในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีระบบเทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่างในชุมชน
กับนอกชุมชน รวมไปถึงการซื้อ ขายผ่านระบบเทคโนโลยี มีการสื่อสาร การถ่ายทอด การด าเนินงาน
และกิจกรรมของชุมชนผ่านเครื่องมือสื่อสารและการประชุมประจ าเดือนของชุมชน เพ่ือให้สมาชิกในชุมชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนในชุมชน 

 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีประโยชน์คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยดังนี้ 
 1.6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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 1.6.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร และผู้น าท้องถิ่นในการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของท้องถิ่นของประเทศต่อไปในอนาคต 
 1.6.3 ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปศึกษาต่อยอดทางด้านสาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศเชิงบูรณาการของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค 
ของการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร วารสาร ต ารา เว็บไซต์ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบบูรณาการ 
 2.1.1 ความหมายของการบูรณาการเพ่ือการพัฒนา 
 2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ (integrative theory) 
 2.1.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 2.1.4 ด้านการบริหารเพ่ือการพัฒนา 
 2.1.5 การประเมินผลโครงการพัฒนา และผลกระทบของโครงการพัฒนา 
 2.1.6 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 2.1.7 ด้านการพัฒนาสังคม 
 2.1.8 ด้านการพัฒนาทางการเมือง 
 2.1.9 สาระส าคัญของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 2.3 บริบทของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบลเขาดิน 
 2.3.2 สภาพโดยทั่วไปทางด้านกายภาพ 
 2.3.3 องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาชุมชนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1 วิจัยในประเทศ 
 2.4.2 วิจัยต่างประเทศ 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบบูรณาการ 
 
 2.1.1 ความหมายของการบูรณาการเพื่อการพัฒนา 
 1) ความหมายของการบูรณาการ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ไว้ดังนี้  
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546, หน้า 57) กล่าวว่าความหมายการบูรณาการตรงกับ
ค าภาษาอังกฤษว่า “integration” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “integrate” ค าว่า “บูรณาการ” 
ในความหมายทั่วไป หมายถึง การท าสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์แบบ โดยการเพ่ิมเติม บางส่วนที่ขาดอยู่
ให้สมบูรณ์ หรือการน าส่วนประกอบย่อยมารวมกันตั้งแต่สองส่วนเพื่อท าให้เป็นส่วนประกอบใหญ่
ของทั้งหมด ดังนั้นการบูรณาการเป็นการเชื่อมสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเข้ามาเป็นส่วนประกอบกับอีกสิ่งหนึ่ง 
ให้มีความสมบูรณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่กว่า  
 Beane (1991, p. 111) การบูรณาการเป็นการเชื่อมโยงความรู้ประสบการณ์
ในลักษณะผสมผสาน เข้าด้วยกันทั้งหมดเพ่ือให้สอดคล้องสมบูรณ์โดยรวมกันมากกว่าการแยกส่วน 
การบูรณาการ (integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผนกระบวนการ สารสนเทศ 
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญ
ของสถาบัน (organization-wide goal)  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2558, หน้า 35) ได้กล่าวว่า การบูรณาการ
ที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการ
ของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว
อย่างสมบูรณ์  
 สรุปจากความหมายที่กล่าวมา การบูรณาการ หมายถึง กระบวนเชื่อมประสานสิ่งหนึ่ง
หรือหลายสิ่ง ผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เข้ามารวมกันให้มีความประสานสัมพันธ์แบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว 
ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็น เอกภาพในตัวแบบไม่แยกส่วน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแกนหลักหรือ
ส่วนประกอบที่ใหญ่ขึ้น 
 2) ความหมายของการพัฒนา สรุปแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ ที่กล่าวถึง ความหมาย
ของ “การพัฒนา” ไว้ดังนี้คือ 
 สนธยา พลศรี (2545, หน้า 2) ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า “การพัฒนา” 
มาจากค าภาษาบาลีว่า วัฑฺฒน (วัด-ทะ-นะ) แปลว่า เจริญ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพัฒนาคน
เรียกว่า ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คน เช่น วัตถุและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เรียกว่า “พัฒนา” 
หรือ “วัฒนา” เช่น การก่อสร้าง ถนน บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า สะพาน โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 
และยังได้  
 (1) การท าให้ดีขึ้น เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยไมห่ยุดนิ่ง  
 (2) การเปลี่ยนแปลงสภาพที่ไม่พอใจ ไปสู่สภาพที่น่าพอใจอย่างมีระบบ  
 (3) การกระจายรายไดข้องบุคคลไปสู่ชุมชน  
 (4) กระบวนการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ  
 (5) กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชนบท ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  
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 (6) กระบวนการจัดการองค์การทางสังคมที่สามารถไปสู่สภาพที่ดีกว่า  
 (7) การปรับปรุงระบบสังคมให้ทันสมัย  
 (8) การเพ่ิมขีดความสามารถของสังคมอย่างสูงสุด  
 (9) การเปลี่ยนแปลงในระบบทั้งคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม  
 (10) การเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทาง หรือวางแผนไว้ล่วงหน้า  
 (11) การสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระหว่างชุมชนต่างๆ  
 ทั้งนี้ ได้แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของนักวิชาการต่างๆ ออกเป็น 3 กลุ่ม 
มีลักษณะดังนี้ 
 กลุ่มที ่1 มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา หมายถึง ความเจริญเติบโต (growth) 
คือ เป็นการเพิ่มผลผลิต ซึ่งกระท าโดยระบบสังคมร่วมกับสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 
การสร้างถนน สะพาน เขื่อน เป็นต้น  
 กลุ่มที ่2 มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงระบบ
กระท าการ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงระบบสังคม ระบบการเมืองและระบบการบริหาร  
 กลุ่มที ่3 มีความคิดเห็นว่า การพัฒนา เป็นการเน้นถึงวัตถุประสงค์หลัก
ถ้าเป็นการบริหาร ก็ต้องบริหารด้วยวัตถุประสงค์ คือ การท างานที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์เป็นหลัก 
กล่าวคือ การพัฒนาต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการที่ได้รับความเห็นชอบหรือ
การสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
 สรุปจากความหมายที่กล่าวมา การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สภาพที่ไมพ่อใจ ไม่ดี ท าให้ดีขึ้น เจริญกา้วหน้าขึ้นโดยไม่หยุดนิ่ง ไปสู่สภาพที่น่าพอใจอย่างมีระบบ มีทิศทาง
ในการวางแผนเป็นอย่างดี ส่งผลให้กระบวนการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งระบบมีคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระหว่าง
ชุมชนต่างๆ ท าให้คุณภาพชีวิตของชนบท ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการกระจายรายได้ของบุคคล
ไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การบูรณาการเพ่ือการพัฒนา หมายถึง 
การน ากระบวนการประสานสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง ผสมผสานสิ่งที่มีอยู่เข้ามารวมกันให้มีความประสานสัมพันธ์
แบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นเอกภาพในตัวแบบไม่แยกส่วน จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของแกนหลักหรือส่วนประกอบที่ใหญ่ขึ้น ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพที่ไม่พอใจ ไม่ดี ท าให้ดีขึ้น 
เจริญก้าวหน้าขึ้นโดยไม่หยุดนิ่ง ไปสู่สภาพที่น่าพอใจอย่างมีระบบ มีทิศทางในการวางแผนเป็นอย่างดี 
ส่งผลให้เกิดกระบวนการเจริญเติบโตสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระหว่าง
ชุมชนต่างๆ  เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบมีคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ท าให้มีการกระจายรายได้
ของบุคคลไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น  
 2.1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบูรณาการ (integrative theory) 
 Gusztav Names (2005, p. 98) ไดใช้แนวคิดของการบูรณาการเพ่ือเสนอทางออกของระบบ
การบริหารจัดการของรัฐที่เป็น top-down มาเป็น bottom-up ดังที่ปรากฏในงานของเขา คือ integrated 
rural development the concept and its operation เขากล่าวว่า การบูรณาการสามารถกระท าได
ทั้งการบูรณาการโดยน าสิ่งที่มีอยู่จริงมาบูรณาการ (factual integration) หรือการบูรณาการความคิด 
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(conception integration) ขั้นตอนของการบูรณาการ Gusztav Names ได้เสนอในวิธีคิดแบบบูรณาการไว้
อย่างน่าสนใจ คือ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  
 ขั้นตอนที ่1 ถอดกรอบ เพ่ือที่จะให้หลุดจากกับดักทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางความรู้
ทางประสบการณ์ เป็นต้น  
 ขั้นตอนที ่2 ขยายกรอบ โดยอาศัยฐานแนวคิดในเรื่ององค์รวม สหวิทยาการคิด
โดยวิธีอุปนัย การมองประสานขั้วตรงข้าม และมองแบบทุกฝ่ายชนะ  
 ขั้นตอนที ่3 คุมกรอบ ซึ่งเป็นขั้นกลับมาบูรณาการอีกครั้ง  
 John D. (2002, p. 100) ไดสรุปเงื่อนไขความส าเร็จของการบูรณาการสวัสดิการของชุมชน
ระดับนโยบาย คือ  
 1) ผู้ด าเนินกิจกรรมหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 2) เป้าประสงค ์ 
 3) ทรัพยากร  
 4) กระบวนการและแนวทางการท างาน  
 5) ผลกระทบ ผลผลิต และวิวัฒนาการ 
 2.1.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2550, หน้า 1-4) จากแนวทางของ Malcolm 
Baldrige National Quality Award: MBNQA ดังกล่าวข้างต้น ได้น ามาเป็นกรอบในการก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
6 ประการ ดังนี้ 
 1) ภาวะผู้น าของผู้ว่าราชการจังหวัด (leadership) 
 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (strategy deployment) 
 3) การมุ่งเน้นลูกค้าผู้รับบริการ (customer focus) 
 4) การวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการหาความรู้ (measurement analysis 
and knowledge management) 
 5) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (human resource focus) 
 6) การจัดการกระบวนงาน (process management) 
 ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดได้ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพทั้ง 6 องค์ประกอบ ก็จะเป็นปัจจัย
ที่เอ้ือไปสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ (business results) ใน 4 มิติ 
กล่าวคือ มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ และมิติด้านพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 120/ว 5 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 
ได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3: จังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (1) ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 100 
 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (ร้อยละ 70) 
  การประเมินผลกลยุทธ์ของส่วนราชการ พิจารณาจากระดับความส าเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 20 
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 ผลส าเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากระดับความส าเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ร้อยละ 30 และสัมฤทธิ์ผล
ตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ร้อยละ 20 ตามล าดับ 
 มิติที ่2 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 10) 
 การลดค่าใช้จ่าย พิจารณาจากร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 
ร้อยละ 5  
 การลดระยะเวลาการให้บริการ พิจารณาจากระดับความส าเร็จร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ร้อยละ 5 
 มิติที ่3 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10) 
 คุณภาพการให้บริการพิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนปรับปรุงแก้ไขบริการ ร้อยละ 5 และร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 5 
 มิติที ่4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 10) 
 การจัดสรรอัตราก าลังให้คุ้มค่า พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารความรู้ในองค์กร ร้อยละ 5 และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (database) ของจังหวัด ร้อยละ 5  
 อนึ่งเพ่ือให้เอกสารนี้สามารถน าไปประยุกต์เพ่ือประกอบการพัฒนาและแก้ไข
การบริหารจัดการของจังหวัดจึงได้จัดท าเอกสารเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: กรอบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพระบบการบริการงานจังหวัดแบบบูรณาการ และส่วนที่ 2: ประเด็นค าถามเก่ียวกับการพัฒนา
คุณภาพระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือประเมินตนเอง 
 (2) กรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 เป็นการพิจารณาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทในการชี้น าองค์การ การบริหาร
จดัการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการก ากับดูแล และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
 ก. ภาวะผู้น าของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 แนวทางด าเนินการ 
 ก) บทบาทหลักของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ การสร้างความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนให้เกิดขึ้นให้ทุกคนทราบทิศทางการพัฒนาจังหวัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการจัดท า
ค่านิยมร่วมของผู้ปฏิบัติงาน เป้าหมายที่คาดหวังจากหน่วยงานต่างๆ 
 ข) ปรับปรุงระบบการบริหารให้เอ้ือต่อการท างาน เช่น การมอบอ านาจ 
การกระจายอ านาจในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารงานแนวใหม่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการท างานการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ เรียนรู้ร่วมกันจากความส าเร็จและความล้มเหลวในการท างาน
และการให้ค าปรึกษาแนะน า coaching ให้แก่ผู้บริหารระดับรองลงมา 
 ค) การจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์ และมีการสร้างระบบ
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละเรื่อง ทั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละโครงการ/งาน 
 ง) มีการทบทวนสมรรถนะการท างาน ทั้งในปัจจุบันและแนวทางในอนาคต 
พิจารณาผลการด าเนินการและขีดความสามารถที่มีอยู่ ผลการด าเนินการเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเป้าหมาย
ที่ตั ้งไว้ทั ้งระยะสั้น  ระยะยาว และน าผลการพิจารณาขีดความสามารถที่มีอยู ่มาประ เมินว่า 
จังหวัดมีความสามารถแค่ไหนในการที่จะรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 จ) มีระบบการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องค่านิยม ทิศทาง
และความคาดหวัง และการสื่อสารควรเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง มีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของราชการในจังหวัด เช่น รายการผู้ว่าฯ พบข้าราชการประจ าเดือน 
 ฉ) จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้บริหารในจังหวัด และมีการปรับปรุงเมื่อพบปัญหา
ในการปฏิบัติงาน 
 ช) ควรให้ความส าคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม คาดการณ์ล่วงหน้า
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน มีกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ใช้ส าหรับการบริหารความเสี่ยง สนับสนุน
และมีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการประชุมหารือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
 เงื่อนไขความส าเร็จ: การกระตุ้นและการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ให้เกิดข้ึนความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการมีเจ้าภาพที่ชัดเจนในแต่ละยุทธศาสตร์/งาน 
 ข. การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่
แผนปฏิบัติการมีตัวชี้วัดหลักของผลการด าเนินงานและมีการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน 
 แนวทางการด าเนินการ 
 ก) มุ่งเน้นในประเด็นส าคัญ 
 ข) มีแผนปฏิบัติการและแนวทางด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 ค) มีการก าหนดตัวชี้วัดหลักของผลการด าเนินงาน 
 ง) ผลสัมฤทธิ์ของงานและแผนงานในอนาคต 
 จ) มีการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
หรือโครงการและงบประมาณที่ต้องการใช้ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน 
 ฉ) มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ เช่น 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด นายอ าเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ เป็นต้น เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด/จังหวัด รวมทั้งมีการถ่ายทอด KPI ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัดลงสู่ระดับต่างๆ  
 ช) เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
 ซ) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามแผนได้ส าเร็จ 
 ฌ) การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการได้อย่างเพียงพอ 
 ญ) ค านึงถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น มีการเตรียมการเพ่ือรองรับสภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 ฎ) การก าหนดมาตรฐานและตั้ งเป้าหมายโดยใช้การเปรียบเทียบ 
(benchmark) 
 เงื่อนไขความส าเร็จ: การสร้างตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ใช้ติดตามความคืบหน้า
ของแผนปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ที่จะได้รับ 
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 ค. การมุ่งเน้นลูกค้าผู้รับบริการ ในการด าเนินงานของจังหวัดจะต้องค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน รวมทั้งค านึงถึงความพึงพอใจ
ของประชาชน 
 แนวทางการด าเนินการ 
 ก) เข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย (หมายความรวมถึง การสร้างระบบการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย) 
 ข) มีกระบวนการศึกษาเรียนรู้ถึงความคาดหวังของผู้รับบริการ 
 ค) มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด เพ่ือให้สามารถด าเนินยุทธศาสตร์ได้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง โดยเลือกใช้วิธีการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการ 
 ง) มีช่องทางที่ประชาชนสามารถตอบรับหรือแสดงความคิดเห็นกลับมาได้ 
 จ) การสื่อสารแบบสองทางกับประชาชน 
 ฉ) การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ 
 ช) มีกลไกการเข้าถึงฐานข้อมูลและความต้องการของประชาชน 
 ซ) น าข้อมูลที่ได้รับจากประชาชนมา เพ่ือวางแผนการปรับปรุงการท างาน 
การพัฒนาหน่วยงาน 
 ฌ) มีการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการประชาชน 
 ญ) มีการวางแผนรองรับในกรณีที ่ต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การให้บริการ 
 ฎ) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและการท าให้ประชาชน
พึงพอใจการให้บริการ 
 ฏ) ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ประชาชนเกิดความประทับใจ 
 ฐ) รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปรับปรุงทันที 
 เงื่อนไขความส าเร็จ: การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ง. การวัดผลการวิเคราะห์และการจัดการความรู้  จังหวัดมีการรวบรวม 
วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่างไร 
 แนวทางการด าเนินการ 
 ก) ใช้ข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มี 
“ศูนย์ความรู้” ของจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและการกระจายความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดการในเรื่ององค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด 
 ข) รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ 
 ค) แสวงหารูปแบบที่เป็นเลิศ (best practice) เพ่ือเป็นต้นแบบ 
 ง) การให้ความส าคัญกับการจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนได้ 
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 จ) การจ าแนกประเภทข้อมูลและจัดล าดับความส าคัญ รวมทั้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล (เช่น ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน) 
 ฉ) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายอิเล็กทอนิกส์ทั้งเครือข่ายภายนอก
และภายใน 
 ช) การวาง provincial operating center ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
หน่วยงานต่างๆ เข้าสู่ poc และสามารถเชื่อมโยงไปยัง moc และ pmoc 
 ซ) มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดท ารายงาน เช่น 
ภาวะการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ เพ่ือประกอบการประชุมของผู้บริหาร 
 ฌ) มีระบบการายงานที่ส่ าเสมอ ต่อเนื่องและทันการณ์ 
 เงื่อนไขความส าเร็จ: ระบบข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยสามารถใช้ในการ
ตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ได้ 
 จ. การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  จังหวัดได้มีการด าเนินการพัฒนา
ข้าราชการได้เรยีนรู้ พัฒนาให้สอดคล้องกับระบบงานใหม่และการสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการอย่างไร 
 แนวทางการด าเนินการ 
 ก) มีการมอบหมาย/กระจายอ านาจลงไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
 ข) มีความคิดริเริ่ม 
 ค) ข้าราชการมีบทบาทมากข้ึนในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
 ง) มีการสรรหาผู้รงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 จ) มีการก าหนดขีดสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละงาน  
 ฉ) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการก าหนดแผนก าลังคนและ
การฝึกอบรม/พัฒนาบุคคลของจังหวัดที่สนับสนุนต่อการด าเนินตามแผนและเป้าประสงค์ของจังหวัด 
 ช) มีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
เพ่ือพัฒนางานให้กับบุคลากรให้มีประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
 ซ) สร้างระบบแรงจูงใจ เช่น มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วัด
จากผลงานอย่างแท้จริง มีระบบสร้างทางก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจนสามารถเติบโตได้ในจังหวัด 
 ฌ) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานเพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศในการท างาน 
 ญ) มีระบบการท างานที่ท าให้ข้าราชการสามารถสื่อสารและแสดงความคิดเห็น
เพ่ือประโยชน์ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
 เงื่อนไขความส าเร็จ: การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยม การพัฒนาขีดสมรรถนะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ฉ. การจัดการกระบวนการ 
 จังหวัดได้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้เอ้ือต่อการด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไร 
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 แนวทางการด าเนินการ 
 ก) กระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ข) การปรับปรุงระบบการปฏิบัติราชการเพ่ือลดระยะเวลาการท างานลง 
30-50%  
 ค) การออกแบบกระบวนการใหม่ให้สอดคล้องกับระบบงาน และบทบาท
ภารกิจที่ปรับเปลี่ยน 
 ง) จัดตั้งศูนย์บริการร่วมในจังหวัดและอ าเภอ เพื่อให้บรรลุจุดรวม
การให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จ) มีการจัดท าแผนและมาตรการลดค่าใช้จ่าย 
 ฉ) มีการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยงานบริการสาธารณะที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบ 
 ช) มีระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น การน าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาใช้การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
 ซ) การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะการสอบอ านาจ การอนุมัติ การอนุญาต และการสั่งการใดๆ  
ให้เสร็จสิ้น ณ จุดให้บริการเดียวกัน 
 ฌ) การสร้างระบบการท างานแบบข้ามหน่วยงาน (cross-function 
team) ในระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการฝ่ายต่างๆ ให้ท างานแบบเมตริกซ์ตาม agenda 
 เงื่อนไขความส าเร็จ: การพัฒนากระบวนการท างานเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การให้บริการประชาชนตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550, หน้า 6-12) 
 สรุปแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ คือ การบริหาร
ราชการของจังหวัด เพ่ือให้จังหวัดสามารถบริหารงาน  แก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ในเขตจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  
โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ แผนงาน งานโครงการ สรรพก าลังและทรัพยากรในจังหวัด และการท างาน
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานในการบริหารพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่จังหวัดอย่างชัดเจน 
 2.1.4 ด้านการบริหารเพื่อการพัฒนา 
 1) ด้านการบริหารโครงการพัฒนา 
 ความหมายของการบริหารโครงการพัฒนา 
 การบริหารโครงการพัฒนา หมายถึง การจัดการเก่ียวกับภารกิจ หรืองานเพ่ิมเติม
มากขึ้นทั้งทางด้านขนาด ความสลับซับซ้อน ความจ าเป็นอ่ืนๆ ที่ออกมาในรูปของโครงการเฉพาะที่
ขนานไปกับการบริหารกิจการประจ าวันอื่นๆ การบริหารโครงการพัฒนาดังกล่าวนี้ประกอบด้วย
สองส่วนด้วยกัน คือ (Taylor W.J. & Watling T.E., 1979, pp. 1-12) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

20 

 (1) การจัดเตรียมในเรื่องการจัดการ ซึ่งหมายถึง การเตรียมประสานงาน โดยการจัด
องค์กรไว้รองรับและการจัดองค์กร หมายถึง การแบ่งแยกหน้าที่กันท าเป็นสัดส่วน แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีการสอดประสานระหว่างหน้าที่ที่แบ่งแยกออกไปแล้วให้กลมกลืนกันด้วย 
 (2) การจัดเตรียมเทคนิคการบริหาร อันได้แก่ การก าหนดประเภทของงานการส ารวจ
ถึงความต้องการทรัพยากรที่จะใช้การก าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงาน การก าหนดคุณภาพของสินค้า
และบริการที่จะผลิต การโฆษณาสินค้าและบริการ และการวัดผลโครงการพัฒนา เทเลอร์ ดับบลิว เจ 
และวัตลิง ที อี  
 (3) การบริหารโครงการ หมายถึง การเตรียมตัวและการลงมือด าเนินงานที่ก าหนดไว้
อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 (4) การบริหารโครงการพัฒนา หมายถึง การก าหนดและการน าเอาโครงการพัฒนา
ไปปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลด้วย และโครงการพัฒนา หมายถึง “กิจกรรมพ้ืนฐานที่ก าหนดขึ้น
เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง โดยที่กิจกรรมพ้ืนฐานนี้ระยะเวลาก าหนดไว้อย่างแน่นอน” (ศุภชัย ยาวะประภาษ
และไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, 2530, หน้า 8) 
 จากค าจ ากัดความของการบริหารโครงการข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหาร
โครงการพัฒนานั้นเป็นงานใหม่ เป็นงานชิ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรม
ที่แตกต่างไปจากงานประจ าโดยทั่วๆ ไป สรุปก็คือ การบริหารโครงการพัฒนา เป็นการก าหนด 
การน าเอานโยบาย แผนการด าเนินงานการพัฒนาไปปฏิบัติ โดยการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
เพ่ือประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการการพัฒนา 
 2) เนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนา 
 (1) ประเภทของโครงการพัฒนา อาจแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามมิติต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 ก. โครงการพัฒนาแบ่งตามมิติระดับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น โครงการพัฒนา 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
 ข. โครงการพัฒนาแบ่งตามมิติระยะเวลาด าเนินงาน เช่น โครงการพัฒนาระยะ 
 ค. โครงการพัฒนาแบ่งตามมิติพ้ืนที่ที่ด าเนินงาน เช่น โครงการพัฒนาในเขตเมือง 
โครงการพัฒนาชนบท 
 ง. โครงการพัฒนา แบ่งตามมิติภาค (sector) ของการพัฒนา เช่น โครงการพัฒนา
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาภาคบริการ เป็นต้น 
 จ. โครงการพัฒนาแบ่งตามมิติวัตถุประสงค์ เช่น โครงการพัฒนาที่มุ่งไปที่วัตถุ
หรือโครงการพัฒนาที่มุ่งไปที่ตัวคนหรือจิตใจ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาที่แบ่งตามมิติวัตถุประสงค์
ยังสามารถแบ่งย่อยออกไปอีกได้ดังนี้ (Honadale G. & Rudi K., 1979, pp. 129-130) 
 ฉ. โครงการทดลอง (experiment project) โครงการทดลองมีขนาดเล็ก
ไม่หวังผลทันทีทันใด มุ่งท่ีจะก าหนดปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 ช. โครงการน าร่อง (pilot project) เป็นโครงการที่มุ่งทดลองวิธีการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
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 ซ. โครงการสาธิต (demonstration project) เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นว่า
วิธีการใหม่ดีกว่าวิธีการเก่าและจะน ามาใช้ 
 ฌ. โครงการผลิตซ้ าเพื ่อน ามาใช ้ (replication project) จะเห ็นได ้ว ่า 
โครงการพัฒนามีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ปัญหาจึงมีอยู่ว่าเราจะมีหลักเกณฑ์ และแนวทางในการเลือก
โครงการพัฒนาเหล่านี้อย่างไร  
 (2) สภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการโครงการพัฒนา การบริหารจัดการ
โครงการพัฒนามิได้ด าเนินไปในสุญญากาศ หากต้องตกอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งจากภายนอกประเทศและในประเทศเช่นเดียวกันกับองค์ประกอบรองอ่ืนๆ ของการบริหาร
เพ่ือการพัฒนาและการบริหารการพัฒนา ในทางตรงกันข้าม การบริหารโครงการพัฒนาที่ประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลว ก็อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเหล่านี้ด้วย  
 (3) การเตรียมและปรับวิเคราะห์โครงการพัฒนา การเตรียมและปรับ วิเคราะห์
โครงการพัฒนา เนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนาในประเด็นนี้ รวมถึงการวางแผน และการปรับ/
วิเคราะห์โครงการพัฒนาตลอดจนเจรจาต่อรองกับเจ้าของเงินช่วยเหลือ (หากมิได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน) 
การวางแผนโครงการพัฒนารวมถึงการร่างแผนโครงการพัฒนา ส่วนการปรับ/วิเคราะห์โครงการพัฒนา 
รวมถึงการปรับ/วิเคราะห์ทางด้านเทคนิค สถาบันหรือหน่วยงาน เศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งอาจจะยึดหลักการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างดังนี้  
 Honadale G. & Rudi K. (1979, p. 88) คือ หน่วยงานจะส ารวจดูว่าตนต้องการ
จะท าอะไร แล้วค่อยจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุน และ/หรือ หน่วยงานจะส ารวจดูว่าตนมีทรัพยากรอะไรบ้าง 
การเตรียมและการปรับ วิเคราะห์โครงการพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและ
มีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการวางแผนใน ระบอบประชาธิปไตยรากหญ้าหรือรากข้าว (grass roots or rice roots 
democracy) นอกจากนี้ การที่มีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างานนั้น สะท้อนให้เห็นว่าการวางแผน
โครงการพัฒนาคงจะมิใช่กิจกรรมทางการบริหาร ซึ่งอาศัยกฎเกณฑ์และเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียว ในบางครั้ง
อาจจะต้องอาศัยกลไกลทางการเมือง การใช้ดุลยพินิจ และการสร้างแรงดลใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
การปฏิบัติงานจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการปรับโครงการพัฒนาก็เพราะว่า 
ในการวางแผนโครงการพัฒนานั้นมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น ข้อจ ากัดใน เรื่องสติปัญญาของ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อจ ากัดในเรื่องข้อมูล ข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและเหตุผลวิสัยอ่ืนๆ ฉะนั้น จึงต้องมีการปรับ
เป้าหมายและวิธีการของโครงการพัฒนาอยู่เสมอเม่ือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
 การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ นั้น มีผู้ ให้ความหมายไว้หลายนัยด้วยกัน 
ตัวอย่างเช่น การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ หมายถึง การกระท าการแปลแผนออกมาเป็นกิจกรรม 
และการน าเอากิจกรรมนั้นๆ มาปฏิบัติทั้งนี้รวมถึงการบันทึกความก้าวหน้า การเปลี่ยนล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังหากมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นและการประสานงานในบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง Honadale G. & Rudi K. 
(1979, p. 103) จะเห็นได้ว่าค านิยามนี้มีพ้ืนฐานอยู่บนข้อสมมุติของแนวความคิดทางการบริหาร ที่ว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างที่มีผลกระทบต่อการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ ซึ่งตามทรรศนะของ Gurnach A.M. & 
Harty S.S. (1987, pp. 365-366) เห็นว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัตินั้น 
ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ทรัพยากร จิตใจ หรือทัศนคติ และโครงสร้างระบบราชการ  
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 Bardach E. (1977, p. 323) ได้ให้ความหมายของการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ 
หมายถึง การรวบรวมและการจัดองค์การเกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนงานต่างๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ของกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มักจะเล่นเกมส์ยักย้ายถ่ายเท (manipulations) นานัปการ เช่น การปฏิบัติงาน
ที่ไม่คุ้มค่าของเงินงบประมาณ (เพราะได้มาง่ายๆ) การปัดความรับผิดชอบ การโยนความผิดให้ผู้อ่ืน 
การรักษาอาณาบริเวณอิทธิพลของตนเองไว้ และการใช้ความมีชื่อเสียงทับถมคู่แข่งขัน เป็นต้น ซึ่งบาร์แดช 
ได้ระบุว่า มีอยู่ทั้งหมดถึง 20 วิธีการจะเห็นได้ว่า ค านิยามนี้มีพ้ืนฐานอยู่บนข้อสมมติของแนวความคิด
ทางการเมืองที่มีการเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
 2.1.5 การประเมินผลโครงการพัฒนา และผลกระทบของโครงการพัฒนา 
 1) การประเมินผลโครงการพัฒนา Nigro F. A. & Nigro L.G., (1984, p. 12) ถึงแม้ว่า
หน่วยงานจะมีการเตรียมและมีการปรับโครงการพัฒนา หรือการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติได้ดี
เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าไม่มีการประเมินผลโครงการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การบริหารโครงการพัฒนา
ก็ยากที่จะประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะว่านอกจากการประเมินผลโครงการพัฒนาจะท าให้เราทราบว่า
ขณะนี้เรามาถึงจุดไหนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติกา รในการวางแผนและ
ปรับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้โครงการพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 2) ผลกระทบของโครงการพัฒนา ความจริงแล้วเนื้อหาของการบริหารโครงการพัฒนา
น่าจะครอบคลุมเฉพาะการเตรียมและปรับ วิเคราะห์โครงการพัฒนา การน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ 
และการประเมินผลโครงการพัฒนาก็เป็นการเพียงพอแล้ว แต่ในทางปฏิบัติหรือในโลกของความจริงนั้น 
การด าเนินการแค่นั้นยังไม่พอ เพราะถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการพัฒนาให้ความสนใจ
เฉพาะประเด็นทั้งสามข้างต้น ก็จะมีความพอเพียงเฉพาะสถานภาพ และสถานการณ์ของโครงการพัฒนา
แต่ละโครงการเท่านั้น ยังไม่สามารถจะบอกได้อย่างเต็มที่ว่า โครงการพัฒนาดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชากรเป้าหมายอย่างไร และมากน้อยเพียงใด ฉะนั้นการศึกษาถึงผลกระทบ
ของโครงการพัฒนาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยสรุปเนื้อหาการบริหารโครงการพัฒนา พิจารณาจาก  
(1) ประเภทของโครงการพัฒนาซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ โครงการพัฒนาแบ่งตามระดับ
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ แบ่งตามระยะเวลาด าเนินงาน แบ่งตามพ้ืนที่ที่ด าเนินงาน แบ่งตามภาค
ของการพัฒนา และแบ่งตามวัตถุประสงค์ (2) สภาพแวดล้อมของการบริหารจัดการโครงการพัฒนา 
(3) การเตรียมและปรับ วิเคราะห์โครงการพัฒนาโดยรวมถึงการวางแผน การเจรจาต่อรอง 
 3) แนวทางการบริหารโครงการพัฒนา แนวทางการบริหารโครงการพัฒนามักจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะแต่โดยส่วนรวมแล้ว การบริหารโครงการพัฒนามักจะเน้นในเรื่องต่างๆ 
ที่เป็นองค์ประกอบของการบริหารการพัฒนา คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การพัฒนาเมือง 
การพัฒนา ชนบท การพัฒนารัฐวิสาหกิจ และแม้แต่การพัฒนาความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  
 4) ปัญหาของการบริหารโครงการพัฒนา การบริหารโครงการพัฒนาเป็นงานที่มีปัญหา
ยุ่งยาก เฉพาะอย่างยิ่งการบริหารโครงการพัฒนาของประเทศที่ก าลังพัฒนา แต่เมื่อพิจารณาโดยทั่วไปแล้ว 
นักวิชาการและนักปฏิบัติการพยายามจะค้นหาปัญหาเหล่านี้ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข (ติน ปรัญชพฤทธิ์, 
2550, หน้า 154-156) ดังนี้ 
 (1) ปัญหาของการบริหารโครงการพัฒนาอาจจะพิจารณาได้ทั้งในภาพรวม
และเฉพาะด้าน ดังต่อไปนี้ 
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 ก. ปัญหาของการบริหารโครงการพัฒนาในภาพรวมนั้นมีปัญหาหลายประการ
ดังนี้ 
 ก) ปัญหาที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมจากต่างประเทศ ซึ่ งประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของโลก ยกตัวอย่างเช่น การท าสงครามระหว่างอิรัก
และอิหร่าน หรืออิรักและคูเวต มีผลกระทบถึงปริมาณและราคาของน้ ามันของโลก ความผันผวนของราคา
สินค้าทางการเกษตร มีผลกระทบถึงประเทศที่ก าลังพัฒนาและการเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนท าให้ประเทศ
ที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการได้รับการต าหนิ ซึ่งส่งผลกระทบถึงการบริหารโครงการพัฒนาที่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วย 
 ข) ปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในประเทศและภายนอกหน่วยงาน 
การที่ประเทศขาดเสถียรภาพทางการเมืองก็ดี การที่เศรษฐกิจมีอัตราความเจริญเติบโตต่ าก็ดี และการที่สังคม
เกิดความระส่ าระสายก็ดี เหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบต่อทรัพยากรที่จะน ามาพัฒนาประเทศและ
คงจะมีผลกระทบต่อการบริหารโครงการพัฒนาอย่างไม่ต้องสงสัย 
 ค) ปัญหาที่เกิดจากการก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศที่ไม่แน่นอน 
ไม่ต่อเนื่องและผิดพลาด การก าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเป็นการเน้นและผูกพันคน เงิน วัตถุ  
และวิธีจัดการ เพื่อด าเนินการให้ประเทศมุ่งไปในทิศทางหนึ่ง ฉะนั้น หากนโยบายการพัฒนาประเทศ
ขาดความแน่นอน ไม่ต่อเนื่อง หรือผิดพลาด ย่อมจะมีผลกระทบต่อการบริหารโครงการพัฒนาอย่างแน่นอน  
 ง) ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการการบริหารโครงการพัฒนาและเทคโนโลยี 
กระบวนการการบริหารโครงการพัฒนามีความสัมพันธ์กับโครงสร้างการบริหารการพัฒนาอย่างแยกกัน
ไม่ออก นั่นก็คือ ยิ่งโครงสร้างการบริหารโครงการพัฒนามีขั้นตอนน้อยลงเท่าใดก็ยิ่งท าให้กระบวนการ
การบริหารโครงการพัฒนาสั้นลงและประหยัดทรัพยากรมากขึ้นเพียงนั้น กระบวนการการบริหาร
โครงการพัฒนาที่ท าให้งานผ่านหลายๆ จุดของโครงสร้างการบริหารโครงการพัฒนา จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารโครงการพัฒนาเป็นอย่างมาก ส าหรับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการบริหารโครงการพัฒนานั้น 
เทคโนโลยีแบบระบบสายพานที่งานต้องเดินไปตามหลายๆ จุด เช่น ระบบการประกอบรถยนต์ (long-linked 
technology) และเทคโนโลยีที่เป็นศูนย์กลางให้สองฝ่ายมาเจรจาต่อรองซึ่งกันและกัน เช่น เครื่องเบิกเงิน
อัตโนมัติของธนาคาร (mediating technology) จะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารโครงการพัฒนามากกว่า
เทคโนโลยีที่รวมเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาไว้ ณ ที่เดียวกัน (intensive technology) (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 
2550, หน้า 66) 
 จ) ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรม พฤติกรรมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารโครงการพัฒนา ซึ่งเอ้ือต่อการบริหารโครงการพัฒนานั้นเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมากที่สุด 
เพราะแท้ที่จริงแล้ว หัวใจของการบริหารการพัฒนาและการบริหารโครงการพัฒนาอยู่ที่ทัศนคติ  
ความเชื่อ และค่านิยม หรือความมุ่งมั่นในการพัฒนา (development-orienteers) ของบุคลากร
ว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด ซึ่งจากทรรศนะหนึ่งนั้น ความมุ่งมั่นที่เอ้ือต่อการพัฒนานั้น ประกอบด้ วย
ความมุ่งมั่นที่เอ้ือต่อความเปลี่ยนแปลง การยอมให้ผู้อ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความอดกลั้น 
ความเสมอภาค การพัฒนาเศรษฐกิจ ความห่วงใยในชาติ ความเสียสละ ความกล้าเสี่ยง ความผูกพันในงาน 
และการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล 
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 ข. ปัญหาของการบริหารโครงการพัฒนาเฉพาะด้าน ปัญหาของการบริหาร
โครงการพัฒนาเฉพาะด้านอาจจะมีอยู่มากมาย อาทิเช่น ปัญหาของการบริหารโครงการพัฒนาเฉพาะด้าน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ และในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการพัฒนา 
 ก) ปัญหาของการบริหารโครงการพัฒนาเฉพาะด้าน: การน าเอาโครงการ
พัฒนาไปปฏิบัติ การร่างแผนโครงการพัฒนาเป็นเรื่องที่ท ายาก เฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้ร่างจะต้องร่าง
โดยใช้ถ้อยค าที่เสนาะหู เพ่ือให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักการเมือง และลูกค้าของหน่วยราชการ แต่
ส่วนที่ยากยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ การที่จะน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติให้ ได้ผลจนเป็นที่พอใจของทุก
ฝ่าย ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่จะได้รับประโยชน์ด้วย สาเหตุที่ส าคัญส่วนหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากการที่หน่วยงาน
จะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และปฏิกิริยาโต้ตอบที่สลับซับซ้อนระหว่างปรากฏการณ์ทางสังคม
และเทคโนโลยี ซึ่งยากแก่การพยากรณ์ ยิ่งกว่านั้น การน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติยังต้องประสบ
ความยุ่งยาก อีกประการหนึ่ง คือ ปรัชญาการบริหารการพัฒนามักจะเปลี่ยนแปลอยู่เสมอ ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องของแนวความคิด และแนวทางปฏิบัติซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านทรัพยากร 
สภาพแวดล้อม โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเสียใหม่ 
 ข) ปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาเฉพาะด้าน: การประเมินผลโครงการพัฒนา 
ปัญหาของการประเมินผลโครงการพัฒนา สืบเนื่องมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้  คือ (ก) โครงการพัฒนา
อาจมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจนหรือก ากวม เมื่อน าไปปฏิบัติจึงอาจจะวัดหรือประเมินผลออกมา
เป็นตัวเลขได้ยาก (ข) โครงการพัฒนาอาจขาดทฤษฎีหรือข้อสมมติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระท า
และการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานที่ท างานอยู่ในโครงการเดียวกัน 
จึงน่าจะมีทฤษฏีหรือข้อสมมติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการที่มีแบบอย่างเดียวกัน มิใช่ต่างคนต่างคิด หรือต่างคนต่างท าเพราะขาดพ้ืนฐานทางทฤษฎี
เป็นเครื่องช่วยการตัดสินใจ (ค) โครงการพัฒนาอาจขาดการจัดการที่ดี นั่นก็คือ ผู้บริหารโครงการ
ไม่ค่อยได้ใช้การประเมินผลโครงการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารนั่นเอง (Nigro, F.A. & Nigro, 
L.G., 1984, pp. 228-230) 
 ค. วิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารโครงการพัฒนา แม้ว่าการบริหารโครงการพัฒนา
จะมีปัญหามากมาย ทั้งปัญหาในภาพรวมและปัญหาเฉพาะด้านดังได้กล่าวมาแล้ว แต่ก็มีท่านผู้รู้
ได้เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน  
 Randolph, W.A. & Posner B.Z. (1988, pp. 11-15) ได้เสนอวิธีแก้ปัญหา
การบริหารโครงการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จโดยอาศัย “บัญญัติสิบประการ” หรือที่บุคคลทั้งสองเรียกว่า 
“go-carts driver” โครงการพัฒนาซึ่งเป็นส่วนของ go-carts ในบัญญัติ 4 ข้อแรกและการน าโครงการพัฒนา
ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนของ driver ในบัญญัติ 6 ข้อหลัก ดังรายละเอียดนี้  
 ก) วางเป้าหมายของโครงการไว้ให้ชัดเจน (set a clear project goal) 
นั่นก็คือ “ท่านประสงค์จะใช้โครงการพัฒนานี้เพื่อเป้าหมายอะไร” 
 ข) ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ (determine the project objectives) 
นั่นก็คือ “ท่านจะชี้ให้เห็นได้ไหมว่า โครงการพัฒนาของท่านมีข้อจ ากัดและแนวทางอะไรบ้าง” 
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 ค) ก าหนดจุดตรวจสอบ กิจกรรม ความสัมพันธ์ และประมาณการเกี่ยวกับเวลา
ที่จะใช้ในโครงการพัฒนา (establish checkpoints, activities, relationship, and time estimates) 
นั่นก็คือ “โครงการพัฒนาของท่านจะแบ่งซอยออกเป็นสัดส่วนพอที่จะน ามาปฏิบัติได้หรือไม่” 
 ง) ระบุหมายก าหนดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงการพัฒนา (draw 
picture of the project schedule) นั่นก็คือ “ท่านมีหมายก าหนดการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วหรือยัง” 
 จ) อ านวยการให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน และทีมในโครงการพัฒนา ได้ทราบว่า
จะต้องท าอะไรบ้าง (direct people individually and as a project team) นั่นก็คือ “ท่านทราบถึงภูมิหลัง 
และความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่จะมาร่วมทีมกับท่านแล้วหรือยัง” 
 ฉ) เสริมแรงความผูกพันและความตื่นเต้นของทีมโครงการพัฒนา (reinforce 
the commitment and excitement of the project team) นั่นก็คือ “ทีมของท่านมีความผูกพัน
และความปรารถนาจะบริหารโครงการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด” 
 ช) แจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาทุกคนได้รับทราบ 
(keep everyone connected with the project informed) นั่นก็คือ “หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น 
ท่านสามารถหาทางขจัดปัดเป่าได้หรือไม่” 
 ซ) สร้างความเห็นพ้องต้องกันเพ่ือจะกระตุ้นสมาชิกของทีมโครงการพัฒนา 
(build agreement that vitalize team members) นั่นก็คือ “หากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ท่านสามารถ
หาทางขจัดปัดเป่าได้หรือไม่” 
 ฌ) ท าให้ตัวท่านเอง และผู้ อ่ืนในทีมโครงการพัฒนามีอ านาจ (empower 
yourself and others on the project team) นั่นก็คือ “สมาชิกคนอื่นๆ ในโครงการพัฒนายอมท าตาม
ค าขอร้องของทา่นด้วยความสมัครใจหรือไม่ 
 ญ) กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนากล้าเสี่ยง และมีความคิด
สร้างสรรค์ (encourage risk taking and creativity) นั่นก็คือ “ท่านสามารถจะโน้มน้าวสมาชิก
ให้มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้มากน้อยเพียงใด” 
 ใน 4 ข้อแรกของบัญญัติสิบประการนี้ เป็นเรื่องของการเตรียมและปรับวิเคราะห์
โครงการพัฒนาที่เป็นส่วนของ “go-carts” ส่วน 6 ข้อหลัง เป็นเรื่องของการน าเอาโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ
ที่เป็นส่วนของ “driver” 
 ส าหรับ Pressman, J.L. & Wildavsky, A. (1973, p. 147) กล่าวถึง การน าเอาโครงการ
พัฒนาไปปฏิบัติจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าโครงการพัฒนานั้น
มีความเรียบง่ายเพียงใด มีขั้นตอนมากน้อยเพียงใด และมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายแค่ไหน โดยเพรสแมน
และวิลดัฟกี้ ได้เขียนเงื่อนไขเหล่านี้ออกมาในรูปของสมมติฐาน ดังนี้ 
 ก. ยิ่งโครงการพัฒนามีความเรียบง่ายมากเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับ
การน าไปปฏิบัติมากขึ้นเพียงนั้น 
 ข. ยิ่งโครงการพัฒนามีขั้นตอนในการปฏิบัติงานน้อยลงเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ที่จะได้รับการน าไปปฏิบัติขึ้นเพียงนั้น 
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 ค. ยิ่งโครงการพัฒนามุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งมีโอกาส
ที่จะได้รับการน าไปปฏิบัติมากขึ้นเพียงนั้น  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดของ Randolph W.A. & Posner B.Z. (1988, 
pp. 11-15) ที่ได้เสนอวิธีแก้ปัญหาการบริหารโครงการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จโดยอาศัย “บัญญัติ
10 ประการ” ดังรายละเอียดนี้ 1) วางเป้าหมายของโครงการไว้ให้ชัดเจน 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3) ก าหนดจุดตรวจสอบ กิจกรรม ความสัมพันธ์ และประมาณการเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้ในโครงการพัฒนา 
4) ระบุหมายก าหนดการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโครงการพัฒนา 5) อ านวยการให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน
และทีมในโครงการพัฒนาได้ทราบว่าจะต้องท าอะไรบ้าง 6) เสริมแรงความผูกพันและความตื่นเต้น
ของทีมโครงการพัฒนา 7) แจ้งข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาทุกคนได้รับทราบ 
8) สร้างความเห็นพ้องต้องกันเพ่ือจะกระตุ้นสมาชิกของทีมโครงการพัฒนา 9) ท าให้ตัวท่านเอง และผู้อ่ืนในทีม
โครงการพัฒนามีอ านาจ และ 10) กระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนากล้าเสี่ยงและมีความคิดสร้างสรรค์  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารโครงการพัฒนา พบว่า 
การบริหารโครงการพัฒนาเป็นการก าหนด ปรับปรุง และน าเอานโยบาย แผน แผนงาน โครงการและกิจกรรม
การพัฒนาไปปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารโครงการพัฒนามักจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเทศะ แต่โดยส่วนรวมแล้วการบริหารโครงการพัฒนามักจะเน้นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ของการบริหารการพัฒนา เช่น การพัฒนาเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 2.1.6 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ก่อนทศวรรษ 1970 นั้น การพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development) เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่สุดหรือเป็นเส้นเลือดใหญ่ (lifeblood) ที่ได้รับการเน้นมากที่สุดในการบริหารการพัฒนา
เพราะว่านักวิชาการและนักปฏิบัติการทางด้านการบริหารการพัฒนาเล็งเห็นว่า หากสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นมรรคผลแล้ว การพัฒนาทางด้านอื่นๆ ก็จะตามมาเกือบค่อนข้างจะอัตโนมัติ 
แต่ในภายหลังกลับ พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน 
ความไม่รู้โรคภัยไข้เจ็บ ความหิวโหยของประชาชนและมวลมนุษยชาติได้ ทั้งนี้ เพราะผลพวงทางการบริหาร
ยังไม่อาจกระจายออกไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผลที่ตามมาก็คือ “ยิ่งพัฒนาชาวประชาก็ยิ่งจน”  
 1) ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 การพัฒนาเศรษฐกิจนั้นมีผู้รู้ได้ให้ความหมายไว้หลายความหมายด้วยกัน ดังนี้ 
 Mehment O. (1978, pp. 175-176) หมายถึง การปรับปรุงทั่วๆ ไปของความกินดีอยู่ดี
ทั้งทางด้านวัตถุและสังคมของประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่งและการปรับปรุงดังกล่าวนี้ นอกจาก
จะครอบคลุมถึงรายได้ต่อหัว (ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ) แล้วยังรวมถึงการปฏิรูปทางด้านต่างๆ ด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเข้าไปใช้เครื่องอ านวยความสะดวกทางด้านการศึกษาสาธารณสุข 
และสวัสดิการ มีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติ  
และมีการกระจายผลพวงของความก้าวหน้าอย่างเสมอภาคโดยการวางแผนเศรษฐกิจ 

 Meir, G.M. & Baldwin, R.E. (1957, p. 2) หมายถึง กระบวนการที่เกื้อหนุนให้รายได้
ประชาชาติที่แท้จริงเพ่ิมขึ้นในช่วงระยะเวลาอันยาวนาน และถ้าอัตราการพัฒนาสูงกว่าอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรแล้วจะท าให้รายได้ต่อหัวสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย  
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Villard, H.H. (1963, pp. 12-13) หมายถึง อัตราการเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพ (productivity) 
ในระยะเวลาที่แตกต่างกันในระหว่างที่มีการจ้างงานอย่างเต็มที่และผลิตภาพดังกล่าวนี้ พิจารณาจากผลผลิต
ของสินค้าและบริการต่อหน่วยของปัจจัยการผลิตที่ใช้  

Davies, J.W. (1970, p. 266) หมายถึง การที่ผลิตผลมวลรวมของชาติเพ่ิมขึ้น 
รายได้เฉลี่ยต่อหวัสูงขึ้นและการกระจายรายได้เป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

Galbraith, J.K. (1965, p. 4) หมายถึง 3 สิ่งด้วยกัน คือ ประการแรกการพัฒนาเศรษฐกิจ 
หมายถึง การพัฒนาสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสมัยใหม่ เช่น สนามบิน อุ ตสาหกรรมเหล็ก 
และสิ่งกายภาพอ่ืนๆ ประการที่สอง การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง การเพ่ิมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
เช่น การเพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อหัว การเพ่ิมผลผลิตทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการและ
ประการสุดท้าย การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง ความเจริญเติบโตในบางด้านหรือบางภาค (sector) ที่ส าคัญๆ 
ซึ่งได้รับการเน้นหรือคัดเลือกไว้ตามความจ าเป็นก่อนหลัง เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการที่ท าให้รายได้
ประชาชาติและรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น  
โดยการวางแผนพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูงขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจยังอาจรวมถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการตัดสินใจ ก าหนดผลการพัฒนา
ประเทศชาติ พร้อมกับส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการลดหรือขจัดความยากจน ความไม่รู้ ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความหิวโหย
ให้น้อยลงหรือหมด 
 2) เนื้อหาของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 เนื้อหาของการพัฒนานั้น เน้น 2 เรื่องใหญ่  ๆด้วยกัน คือ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และการน าเอาผลพวงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปช่วยลดความทุกข์ยากของคนทั้งที่อยู่ภายใน
และภายนอกองค์การรัฐบาล 
 (1) การเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหัวใจ
ที่ส าคัญมากประการหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ในท านองเดียวกันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ก็จะน าไปสู่การพัฒนาทางด้านอื่นที่ตามมา ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นผลพวงของปัจจัย
หลายประการ กล่าวคือ 
 ประการแรก การวางนโยบายเศรษฐกิจและการน านโยบายเศรษฐกิจไปปฏิบัติ
โดยผ่านทางการบริหารโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งพิจารณาได้จากท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบาย
ของรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัย  
 ประการที ่สอง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นผลพวงจากการค้า
ระหว่างประเทศ 
 ประการสุดท้าย ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นผลพวงของการพัฒนา
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความช่วยเหลือในรูปของการให้เปล่า เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า
และระยะปลดหนี้นาน การให้ความช่วยเหลือในรูปของผู้เชี่ยวชาญ และแม้กระทั่งความช่วยเหลือ
ทางการทหาร  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

28 

 (2) การเน้นการน าเอาผลพวงของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปช่วยลด
ความทุกข์ยากของคนทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การรัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจมิใช่จะมุ่งเฉพาะ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการน าเอาผลพวงของความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปช่วยลดความทุกข์ยากของคนที่อยู่ภายในองค์การของรัฐบาล (คือ ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ) และคนที่อยู่ภายนอกองค์การของรัฐบาล (คือ ประชาชนที่เป็นลูกค้าขององค์การรัฐบาล) 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า หัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเกลี่ยหรือเฉลี่ย
ความทุกข์และความสุขของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล  
 3) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอาจมีอยู่หลายแนวทาง 
แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะขอพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เสนอโดยองค์การสหประชาชาติ
และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆ เลือกน าไปปฏิบัติ 
 (1) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เสนอโดยองค์การสหประชาชาติ ในช่วง 3 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่ ค.ศ. 1960) องค์การสหประชาชาติได้พยายามชี้แนะแนวทางการพัฒนาของประเทศ
สมาชิกไว้ 3 ระยะด้วยกัน (Jennings, A. & Weiss, T.G., 1982, pp. 10-22) คือ  
 ระยะการพัฒนาในทศวรรษแรก (first development decade: DD I คือระหว่างปี 
ค.ศ. 1961-1970) ในช่วงทศวรรษนี้ วัตถุประสงค์ของการพัฒนามุ่งที่จะขจัดความยากจน ความไม่รู้  
ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความหิวโหยของมวลมนุษยชาติ โดยครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ ประการแรก 
ประเทศด้อยพัฒนาควรจะมีอัตราความเจริญเติบโตของรายได้ประชาชาติร้อยละ 5 ต่อปีหรือมากกว่านั้น 
ประการที่สอง ประเทศที่พัฒนาแล้วควรจะให้ความช่วยเหลือและเข้าไปลงทุนในประเทศด้อยพัฒนา
หรือก าลังพัฒนาร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติของตน และประการที่สาม องค์การสหประชาชาติ
ให้ความส าคัญแก่การค้าระหว่างประเทศว่ามีบทบาทที่ส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศด้อยพัฒนา มองในแง่นี้ วัตถุประสงค์ของการพัฒนาในทศวรรษแรก ก็คือ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพยายามเพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อหัวให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้งานท า รักษาราคาสินค้า
ให้มั่นคง รักษาความสมดุลของดุลการช าระเงิน ลดความไม่เสมอภาคของการกระจายความมั่งคั่งและรายได้
ของภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศและสนับสนุนให้มีเศรษฐกิจที่มีพ้ืนฐานอยู่บนสินค้าและบริการหลายๆ 
ประเภท 
 ระยะการพัฒนาในทศวรรษที่สอง (second development decade: DD II คือ 
ระหว่างปี ค.ศ. 1971-1980) ในช่วงทศวรรษนี้ วัตถุประสงค์ของการพัฒนามุ่งที่จะเพ่ิมอัตราความเจริญเติบโต
ของรายได้ประชาชาติร้อยละ 6 ต่อปี และพยายามติดตามผลพวงของการพัฒนาในทศวรรษแรก นอกจากนี้
การพัฒนาในทศวรรษที่สองให้ความส าคัญเป็นพิเศษแก่การน าเอาผลพวงของการพัฒนามาเกลี่ย
หรือเกลี่ยให้มีความเสมอภาคและยุติธรรมมากขึ้น (Jennings, A. & Weiss, T.G., 1982, p. 16) เฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องอาหารและโภชนาการ ที่อยู่อาศัย การศึกษา อัตราการอ่านออกเขียนได้ สุขภาพอนามัย อัตราการตาย
ของทารก การยึดครองที่ดิน การกระจายรายได้ การมีส่วนร่วม การมีงานท า และพยายามเพ่ิมรายได้
ของคนท่ียากจนที่สุด 
 ระยะการพัฒนาในช่วงทศวรรษที่สาม (third development decade: DD III 
คือ ระหว่างปี ค.ศ. 1981-1990) ในช่วงทศวรรษนี้ วัตถุประสงค์ของการพัฒนามีอยู่สี่ประการด้วยกัน 
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Jennings A. & Weiss, T.G. (1982, pp. 21-22) กล่าวคือ ประการแรก อัตราความเจริญเติบโตของรายได้
ประชาชาติควรจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี ประการที่สอง การพัฒนามุ่งเน้นมิติมนุษย์และสังคม ซึ่งรวมถึง
การขจัดความยากจนและการจ่ายแจกผลพวงของการพัฒนา การมีงานท าเต็มที่ในปี ค.ศ. 2000 การก าหนดให้
พ่อแม่เป็นผู้ตัดสินว่าตนจะมีลูกจ านวนเท่าใด การขจัดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การจัดหาน้ าสะอาด
และสุขาภิบาล การลดอัตราการตาย การช่วยเหลือคนพิการ การจัดหารที่พักและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ประการที่สาม องค์การสหประชาชาติให้ความส าคัญแก่ปัญหาการเงินและการคลังระหว่างประเทศ 
และประการสุดท้าย การเน้นถึงทรัพยากรทางการเงินเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้ประเทศผู้ให้
ความช่วยเหลือ สามารถก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศด้อยพัฒนา
และประเทศที่ก าลังพัฒนาได ้
 เท่าที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เสนอแนะไว้
โดยองค์การสหประชาชาตินั้นเริ่มต้นด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาของทศวรรษแรก ส าหรับการพัฒนา
ในทศวรรษที่สองและที่สามนั้น หันมาเน้นการน าเอาผลพวงของการพัฒนามาเกลี่ยหรือเฉลี่ยให้เสมอภาค
และเป็นธรรมมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาสังคม ทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลเพียงง่ายๆ ว่าการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะช่วยลดความยากจน ความไม่รู้ ความเจ็บไข้ได้ป่วยและ
ความหิวโหยลงได้ จ าเป็นจะต้องพัฒนาทางด้านอื่นๆ ด้วย  
 (2) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆ เลือกน าไปปฏิบัติแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจที่ประเทศต่างๆ เลือกน าไปปฏิบัติอาจแยกออกได้เป็น 4 แนวทางใหญ่ๆ คือ 
 ก. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ทุนนิยม 
 ข. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้สังคมนิยม 
 ค. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ทฤษฎีการพ่ึงพา และ 
 ง. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประสม 
 เท่าที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีคงจะไม่เน้น
แนวทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ อาจจะต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย และจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง
ของแต่ละแนวทางแล้วเลือกสรรเอาเฉพาะสิ่งที่ดีและเหมาะสมไปประยุกต์ในแต่ละสังคมและประเทศ 
 4) ปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2550, หน้า 118-119) กล่าวถึง ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ
อาจจะสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกและภายใน ดังนี้ 
 (1) ปัจจัยภายนอก การพัฒนาเศรษฐกิจไม่บรรลุเป้าหมายอาจจะสืบเนื่องมาจาก
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอกดังกล่าวนี้ รวมถึงเศรษฐกิจโลกซบเซา การเพ่ิมหรือลดค่าเงินสกุลต่างประเทศ 
(รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย) การเพ่ิมหรือลดลงของปริมาณความช่วยเหลือจากต่างประเทศ การที่ราคาผลผลิต
ทางการเกษตร (รวมทั้งอุตสาหกรรมบางประเภท) ในตลาดโลกต่ าลง เนื่องจากการแข่งขันหรือการกีดกัน
จากประเทศที่พัฒนาแล้ว การก่อการร้ายระหว่างประเทศ และแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 
เช่น การที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในเวียดนาม การที่สหภาพโซเวียตพ่ายแพ้ในอัฟกานิสถาน 
สงครามระหว่างยิว-อาหรับ อิรัก-อิหร่าน อิรัก-คูเวต เหตุการณ์ยุ่งยากในนิ-คารากัว หรือการที่รัฐบาลจีน
ใช้ก าลังทหารปราบปรามนิสิตนักศึกษา ซึ่งเราต้องยอมรับว่าปัจจัยภายนอกเหล่านี้เป็นปัจจัยสุดวิสัย  
ที่รัฐบาลแต่ละประเทศจะเข้าไปควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมด 
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 (2) ปัจจัยภายใน ในทางตรงกันข้ามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ก็ดี หรือการที่ผลพวงของการพัฒนามิได้ตกไปถึงมือของกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมก็ดีอาจจะสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายในประเทศ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่รัฐบาล
แต่ละประเทศควรจะต้องแก้ไข หากประสงค์จะให้การพัฒนาประเทศส าเร็จลุล่วงไป เพ่ือที่จะสนอง
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่ประกอบด้วยปัจจัยสี่ การศึกษา สุขภาพอนามัย การมีงานท า ความเสมอภาค 
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของ Mehment, O. (1978, 
pp. 175-176) ซึ่งมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการปรับปรุงทั่ว ๆ ไปของความกินดีอยู่ดีทั้งทางด้านวัตถุ
และสังคมของประชาชนในประเทศใดประเทศหนึ่ง เป็นการครอบคลุมถึงรายได้ต่อหัว และการปฏิรูป
ทางด้านต่างๆ ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเข้าไปใช้เครื่องอ านวยความสะดวกทางด้านการศึกษา
สาธารณสุขและสวัสดิการ มีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติ 
และมีการกระจายผลพวงของความก้าวหน้าอย่างเสมอภาคโดยการวางแผนเศรษฐกิจ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจ เป็นความพยายามที่จะให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการวางแผนพัฒนาเพ่ือให้ประชาชน
มีรายได้ต่อหัวสูงขึ้นและมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วย การพัฒนาเศรษฐกิจมีจุดที่ให้ความส าคัญหลัก 2 ด้าน 
ได้แก่ การเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเน้นการน าเอาผลพวงของความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปช่วยลดความทุกข์ยากของคนทั้งท่ีอยู่ภายในและภายนอกองค์การรัฐบาล  

2.17 ด้านการพัฒนาสังคม 
 1) ความหมายของการพัฒนาสังคมการเปลี่ยนจุดเน้นของการพัฒนาจากการมุ่งพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ท าให้ปัจจัยสังคม
มีบทบาทกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีการพัฒนาสังคมนั้นอาจจะมีผู้ให้ค านิยามแตกต่างกันออกไป 
ดังที่ปรากฏตามตัวอย่างข้างล่างนี้ 
 ส านักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN DESA: Department 
of United Nations Economic and Social Affairs, 1975, p. 8) หมายถึง การปรับปรุงความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้นซึ่งวัดได้จากระดับของสวัสดิการที่ประชาชนได้รับ (การลดอัตราเจ็บป่วย การส่งเสริม
สุขภาพทางกายใจและสังคม) ระดับความเป็นอยู่และระดับความพอใจที่ประชาชนมีต่อสินค้าและบริการ
ที่ได้รับจากรัฐ (ประเทศที่มีรายได้ค่าเฉลี่ยตัวหัวต่ า แต่มีการกระจายความมั่งคั่งและรายได้ตลอดจน
ความยากจนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม อาจถือได้ว่ามีการพัฒนาสังคมสูงกว่าประเทศที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อหัวสูงแต่มีการกระจายความมั่งคั่งและรายได้ตลอดจนความยากจนที่ไม่ดี) และการยอมให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ และไตรรัตน์ โภคพลากรณ์  (2530, หน้า 157) หมายถึง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในครอบครัว ความส านึกในประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
การพัฒนาชุมชนและความนิยมในประชาธิปไตย 
 เสถียร เชยประทับ (2531, หน้า 14) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบสังคม 
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 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2530, หน้า 3) 
หมายถึง การมุ่งพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือให้สามารถพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า มีความสงบสุข เกิดความเป็นธรรม 
สรรสร้างและสนับสนุนการพัฒนาประเทศส่วนรวมพร้อมๆ กับธ ารงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรม 
และค่านิยมอันดีและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและในเมืองให้ได้ตามความจ าเป็น
พ้ืนฐาน 
 สรุปว่าการพัฒนาสังคมข้างต้น คือ การพัฒนาสังคมจากความยากจน ซึ่งหมายถึง 
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพ่ือให้ปลอดจากความยากจน ความไม่รู้ ความเจ็บไข้ได้ป่วยและ
ความหิวโหยตลอดจนมุ่งที่จะให้ประชาชนตระหนักถึงศักยภาพศักดิ์ศรี ความใฝ่ฝันและความพึงพอใจ
ในชีวิตของตนด้วยหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ได้ว่าการพัฒนาสังคม ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ยกย่องตนเองและเป็นอิสระจากการตกเป็นทาสและพันธนาการทั้งปวง 
 2) เนื้อหาของการพัฒนาสังคม 
 เนื้อหาของการพัฒนาสังคมอาจจะพิจารณาได้จาก 3 แง่มุมด้วยกัน กล่าวคือ 
 (1) เนื้อหาของการพัฒนาสังคมที่ค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
 (2) เนื้อหาของการพัฒนาสังคมที่ค านึงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือที่รัฐบาล
จะจัดหาให้ประชาชน 
 3) เนื้อหาของการพัฒนาสังคมที่ประสมประสานระหว่างแง่มุมทั้งสองข้างต้น  
 (1) เนื้อหาของการพัฒนาสังคมที่ค านึงถึงความต้องการของประชาชน การพัฒนาสังคม
ที่ค านึงถึงความต้องการของประชาชนมุ่งที่จะหาค าตอบที่ว่าประชาชนต้องการอะไร ซึ่งการพิจารณาถึง
ความต้องการของประชาชนนี้มีความส าคัญมาก เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศทุนนิยมและประชาธิปไตย 
ทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเป็นทั้งเครื่องมือและเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากความพยายามในการพัฒนา ดังนั้น
การพัฒนาสังคมจึงต้องมุ่งพัฒนาและท างานกับประชาชนไม่ใช่ท างานเพ่ือประชาชน อย่างไรก็ดีการ
ท างานกับประชาชนให้ประสบความส าเร็จนั ้น ผู ้ที ่ร ับผิดชอบจะต้องท างานให้กลมกลืนกับ
ประชาชนและที่ส าคัญที่สุดจะต้องรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรและพยายามท างานร่วมกับประชาชน 
เพ่ือให้พวกเขาสามารถสนองความต้องการของพวกเขาด้วยตัวของพวกเขาเอง  
 (2) เนื้อหาของการพัฒนาสังคมที่ค านึงถึงความต้องการของรัฐบาลหรือที่รัฐบาล
จะจัดหาให้ประชาชน เนื้อหาของการพัฒนาสังคมในลักษณะนี้จะเห็นได้จากนโยบายของรัฐที่ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและค าแถลงนโยบายของรัฐบาล 
 (3) เนื้อหาของการพัฒนาสังคมที่ประสมประสานระหว่างการพัฒนาสังคมที่ค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนและความต้องการของรัฐบาล เนื้อหาของการพัฒนาสังคมในประเภทนี้
มีลักษณะเป็นการ “พบกันครึ่งทาง” ระหว่างความพยายามของรัฐบาลและความพยายามของประชาชน
ในการพัฒนาสังคมหรือมีลักษณะเป็นกลางๆ ที่มีการพูดถึงอยู่เสมอ ทั้งในวงวิชาการและปฏิบัติการ 
ซึ่งเนื้อหาของการพัฒนาสังคมในลักษณะนี้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นการพัฒนาคุณภาพประชากร 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการลดอัตราความเจ็บไข้ได้ป่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของส่วนรวมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการพ่ึงตนเอง 
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 4) แนวทางการพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนาสังคม นอกจากจะปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และนโยบายของรัฐแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้ว ยังอาจจะพิจารณาได้จากแนวทางอ่ืนๆ อีกหลายแนวทาง คือ 
แนวทางการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและนีโอคลาสสิก แนวทางการพัฒนาสังคม
ตามแนว “รัฐสวัสดิการ” ของเคนส์ แนวทางการพัฒนาสังคมตามทฤษฎีพ่ึงพาที่เน้นทุนนิยม และแนวทาง
การพัฒนาสังคมตามทฤษฎีการพ่ึงพาที่เน้นมาร์กซิสม์และเศรษฐศาสตร์การเมือง แนวทางการพัฒนาสังคม
ตามแนวเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและนีโอคลาสสิกมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
โดยอาศัยการแข่งขันของตลาด และปริมาณอุปสงค์และอุปทานที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงน้อยที่สุด
เท่าที่จะท าได้ โดยเศรษฐศาสตร์แนวคลาสสิกและนีโอคลาสสิกมีข้อสมมติว่า หากสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ท าให้เพ่ิมรายได้เฉลี่ยต่อหัวได้แล้ว ผลพวงของการพัฒนาดังกล่าวนี้
จะกระจายออกไปอันจะเป็นผลประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมในที่สุด (Seers D., 1979, p. 12)  
 แนวทางการพัฒนาสังคมตามแนวรัฐสวัสดิการของเคนส์ มีสมมติฐานว่า กลไก
ของตลาดและอุปสงค์อุปทานขาดความสมบูรณ์และล้มเหลว อันเนื่องจากการไม่มีการแข่งขัน  
การมีการแข่งขันแต่ไม่สามารถท าให้เศรษฐกิจบรรลุเป้าหมายได้ หรือการที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้
แต่ไม่มีประสิทธิภาพ (Bishop, M. & Kay, J.A., 1989, p. 15) จึงท าให้มีการผูกขาดและความไม่เสมอภาค 
ฉะนั้นแทนที่จะให้รัฐบาลคอยเป็น “พี่เลี้ยง” อยู่ห่างๆ เหมือนกับที่เศรษฐศาสตร์แนวคลาสสิกและ 
นีโอคลาสสิกได้เสนอไว้ เคนส์เสนอว่า รัฐบาลควรจะเข้าไปแทรกแซงตลาด จัดหาสวัสดิการให้แก่ประชากร
เป้าหมาย ซึ่งการกระท าดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาดและการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม ยังช่วยแก้ข้อกล่าวหาของฝ่ายสังคมนิยมหรือมาร์กซิสต์ที่ว่าทุนนิยมผูกขาดจะก่อให้เกิด
การขูดรีดชนชั้นกรรมาชีพโดยนายทุน 
 แนวทางการพัฒนาสังคมตามแนวทฤษฎีการพ่ึงพาที่เน้นทุนนิยม มุ่งที่จะแก้ไขปัญหา
การครอบง าของศูนย์กลางต่อบริเวณรอบนอก (ในระดับประเทศและระดับโลก) โดยการขจัดการพ่ึงพา
ภายในประเทศด้วยการลดอิทธิพล ของศักดินาและขจัดการพึ่งพาระหว่างประเทศด้วยการลดอิทธิพล
ของจักรวรรดินิยม แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็ยังอยู่ในกรอบของทุนนิยมที่ยังให้ความส าคัญแก่ปัจจัย
การผลิตอ่ืนๆ นอกจากแรงงาน พยายามผลิตสินค้าทดแทนการน าเข้า การตั้งก าแพงภาษีเพ่ือปกป้องสินค้า
และบริการภายในประเทศ และลดภาษีขาออกเพ่ือส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนั้นยังพยายาม
ใช้ทรัพยากรภายในประเทศด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า แนวทาง 
การพัฒนาสังคมตามแนวทฤษฎีการพ่ึงพาที่เน้นทุนนิยมยังมองว่าปัญหาของความด้อยพัฒนา เนื่องมาจาก
ความผิดพลาดของตนเอง มิใช่เกิดจากปัจจัยภายนอกเหมือนกับข้อสมมติฐานของทฤษฎีการพ่ึงพา
ที่เน้นมาร์กซิสม์และเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้ 
 แนวทางการพัฒนาสังคมตามแนวทฤษฎีการพ่ึงพาที่เน้นมาร์กซิสม์และเศรษฐศาสตร์
การเมือง มุ่งที่จะขจัดการพ่ึงพาและการเอารัดเอาเปรียบซึ่งเกิดจากศักดินาและจักรวรรดินิยม แนวทาง 
การพัฒนาสังคมตามแนวพ่ึงพาที่เน้นมาร์กซิสม์และเศรษฐศาสตร์การเมืองมองว่า ความด้อยพัฒนา
มิได้เกิดจากความยากจน การว่างงาน และความไม่เสมอภาคในชนบท เป็นผลในทางลบของการพัฒนา
ที่เกิดจากอิทธิพลของทุนนิยมและระบบภายนอกชุมชนหรือนอกประเทศ ผลในทางลบของการพัฒนานี้
ท าให้เกิดสภาพอย่างน้อยท่ีสุด 3 ประการ (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2530, หน้า 109-120) คือ 
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 (1) สภาพการไร้อ านาจการตันสินใจของชาวบ้านและบริเวณรอบนอก 
 (2) สภาพการเกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมชนบทและบริเวณรอบนอก 
 (3) สภาพการถูกครอบง าทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน และบริเวณรอบนอกโดยชาวเมือง 
ศูนย์กลางหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ปัญหาความด้อยพัฒนา ความยากจน การว่างงานและความไม่เสมอภาค 
 5) ปัญหาของการพัฒนาสังคม 
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2550, หน้า 268) ได้กล่าวถึง การพัฒนาสังคมว่าอาจมีปัญหา
อยู่หลายประการ กล่าวคือ 
 ประการแรก ได้แก่ ปัญหาที่ว่าท าอย่างไรรัฐบาลจึงจะทราบว่าประชากรเป้าหมาย
มีความต้องการหรือมีปัญหาอะไร และรัฐบาลจะสามารถค้นปัญหาเหล่านั้นให้พบได้อย่างไร ความต้องการ
หรือปัญหาของประชากรเป้าหมายนั้นมีอยู่มากมายและมักจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตามเวลาและ
สถานที่แน่นอน การที่รัฐบาลจะทราบว่าประชากรเป้าหมายต้องการหรือมีปัญหาอะไรนั้นก็จ าเป็น
จะต้องสอบถามหรือสังเกตจากถ้อยค าและพฤติกรรมของผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา คือ ตัวประชาชนเอง 
ส่วนวิธีการที่ค้นให้พบว่า ปัญหาที่แท้จริงนั้นค่อนข้างจะล าบาก เพราะอาจจะเกิดปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
3 กรณีด้วยกัน กล่าวคือ กรณีแรก มีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรเป้าหมายแต่ รัฐบาลไม่ได้แก้ 
เพราะไม่ตระหนักว่าสิ่งนั้นคือปัญหา กรณีที่สอง ในบางครั้งอาจจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มประชากร
เป้าหมายเลย แต่รัฐบาลกลับเข้าไปแก้ไข วิธีการแก้ปัญหาในสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาจึงกลายเป็นปัญหาในตัว
ของมันเอง ส่วนกรณีสุดท้ายในบางครั้งมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับกรณีแรก แต่รัฐบาลเข้าไปแก้ไข
ที่ผิดประเภทหรือผิดระดับ ซึ่งกรณีท้ังสามนี้มีส่วนช่วยให้การพัฒนาสังคมประสบอุปสรรคด้วยกันทั้งสิ้น 
 ประการที่สอง สมมติว่ารัฐบาลทราบว่าประชากรเป้าหมาย มีปัญหาอะไร
อย่างถ่องแท้แล้ว ประเด็นต่อไปก็คือจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตามแนวทางใด จึงจะเหมาะกับบริบท
และเนื้อหา (context and content) ของชุมชนหรือประเทศเพราะแต่ละแนวทางดังกล่าวนั้น เสนอวิธีการ
ที่แตกต่างกัน การเลือกประยุกต์แนวทางแต่ละแนวทางจึงจ าเป็นจะต้องมีการประเมินผลได้เสียก่อน  
 ประการที่สาม หลังจากทราบปัญหาและเลือกแนวทางการพัฒนาสังคมได้แล้ว 
ประเด็นต่อไป ก็คือ การพัฒนาสังคมดังกล่าวนี้ ควรจะอยู่ในความรับผิดชอบของใครหรือของหน่วยงานใด 
การพัฒนาสังคมควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ขององค์การที่ไม่หวังผลก าไร หรือเป็นหน้าที่ของเอกชน
หรือจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมระหว่างบุคคลและหน่วยงานเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน 
 ประการที่สี่ สมควรหรือไม่ประการใดที่จะต้องมีการติดตามผลการพัฒนาสังคม
เป็นระยะ เพ่ือที่ใช้ข้อมูลในการวางนโยบาย และการน านโยบายการพัฒนาสังคมไปปฏิบัติในอนาคต 
 ประการสุดท้าย และดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด ก็คือ การพัฒนาสังคม
จะกระท ากันถึงขั้นใด ขั้นที่จะส่งเสริมให้ประชากรเป้าหมายมีความยากจนน้อยลง มีงานท ามากขึ้น
หรือได้รับผลพวงของการพัฒนาอย่างเสมอภาค หรือจะให้ประชากรเป้าหมายสามารถพ่ึงตนเองได้
และการพ่ึงตนเองได้ดังกล่าวนี้จะให้อยู่ระดับใด ระดับพอยังชีพ (subsistence) ระดับพ่ึงตนเองได้ 
(self-reliance) หรือสามารถก าหนดชะตากรรมของตนเอง (self-determination) ได้  
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวคิดการพัฒนาสังคมของส านักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งสหประชาชาติ  (UN DESA: Department of United Nations Economic and Social Affairs, 
1975, p. 14) ซึ่งมองว่าการพัฒนาสังคมเป็นการปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งวัดได้จาก
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ระดับของสวัสดิการที่ประชาชนได้รับ ระดับความเป็นอยู่และระดับความพอใจที่ประชาชนมีต่อสินค้า
บริการที่ ได้รับจากรัฐ การยอมให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2530, หน้า 3) ที่มองว่าการพัฒนาสังคม คือ 
การมุ่งพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือให้สามารถพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า มีความสงบสุขเกิดความเป็นธรรมสรรสร้าง
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศส่วนรวมพร้อมๆ กับธ ารงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรมและค่านิยม
อันดีและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและในเมืองให้ได้ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาสังคม พบว่า การพัฒนาสังคม
เป็นการพัฒนาเพ่ือให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเอง การพัฒนาสังคมอาจพิจารณาได้ 3 แง่มุม ได้แก่ การพัฒนาสังคมที่ค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชน การพัฒนาสังคมที่ค านึงถึงความต้องการของรัฐบาล และการพัฒนาสังคมที่ค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนและรัฐบาล 
 2.1.8 ด้านการพัฒนาทางการเมือง 
 การพัฒนาทางการเมืองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารการพัฒนา และดูเหมือนจะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญทั้งในแง่ของการน ามาซึ่งการพัฒนาทางด้านอ่ืนๆ และในแง่ที่เป็นผลพวงอันเกิดจาก
การพัฒนาด้านอ่ืนๆ  
 1) ความหมายของการพัฒนาทางการเมือง 
 การพัฒนาทางการเมืองนั้นมีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย อาทิเช่น 
 สมบัติ ธ ารงค์ธัญวงศ ์(2539, หน้า 33-34) นั่นคือ มีการมองกันว่าการเมืองในประเทศ
อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการจะมีแบบแผนของพฤติกรรม
ของสมาชิกของสังคมในลักษณะที่มีเหตุผล รัฐบาลมีความยอมรับผิดชอบต่อความสงบสุขและมีความ
กินดีอยู่ดีของประชาชน ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับว่าการเมืองเป็นเพียงเครื่องมือในการแก้ปัญหา 
หาได้เป็นเป้าหมายในตัวเองไม่ การเมืองของสังคมอุตสาหกรรมจึงนับได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งชี้ให้เห็น
ถึงความส าเร็จในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะในปัญหาหลัก คือ การแจกแจงความกินดีอยู่ดี
ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรมกว่าในสังคมอ่ืนๆ แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่า สังคมที่พัฒนาจนก้าวเข้าสู่สังคม
อุตสาหกรรมได้นั้น ระบบการเมืองจะต้องมีระดับการพัฒนาสูง ดังนั้น ลักษณะระบบการเมืองของสังคม
อุตสาหกรรม คือ รูปธรรมของระบบการเมืองที่พัฒนาแล้ว การพัฒนาทางการเมืองมีอยู่รูปแบบเดียว คือ 
การสร้างประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการหลายท่านวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นค านิยามที่ล าเอียง 
มุ่งที่จะยัดเหยียดค่านิยมทางการเมืองแบบตะวันตกให้กับประเทศด้อยพัฒนาซึ่งควรจะสนใจว่า “พัฒนา” 
ให้การเมืองของชาติก้าวหน้าได้อย่างไร มากกว่าที่จะสนใจว่าจะสร้างประชาธิปไตยอย่างตะวันตกได้อย่างไร
ในขณะที่ค่านิยมของตนเองไม่เอ้ือประโยชน์ให้เลย แนวคิดนี้สรุปอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาทางการเมือง 
คือ การพัฒนาระบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตย ยิ่งระบบการเมืองเป็นประชาธิปไตยมากเท่าใด  
ก็ย่อมแสดงว่ามีการพัฒนามากข้ึนเท่านั้น  
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, หน้า 8) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สร้างกระบวนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย และประชาชนในประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย 
เป็นต้น  
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 การพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดังเช่น ในประเทศไทยซึ่งจัดเป็น
การปกครองแบบทางอ้อมผ่านผู้แทนใช้อ านาจอธิปไตยแห่งรัฐในนามประชาชน หรือที่เรียกว่า ประชาธิปไตย
แบบตัวแทน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างหลักประกันทางการเมืองเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เชื่อมั่นและวางใจได้ว่าผู้แทนที่เขาเลือกตั้งเข้าไปจะใช้อ านาจเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งหมายความถึง
ประชาชนและสังคมเป็นส่วนรวม บนหลักการความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตต่อผลประโยชน์ของมวลชนด้วยความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการคาดหมายถึงที่จะเกิดขึ้นจาก
การใช้อ านาจทางการเมืองการปกครอง นี่คือ หลักการส าคัญอันก่อให้เกิดและจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ทางการเมือง ภายใต้วัตถุประสงค์ส าคัญที่จะสร้างความสามารถ/สมรรถนะของระบบการเมือง เพ่ือให้
ระบบการเมืองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติการอย่างแท้จริง ซึ่งหากมองในแนวคิด
เชิงระบบการเมือง นั่นหมายถึง การที่ระบบการเมือง สามารถน าเอาข้อเรียกร้อง ปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการต่างๆ ของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง กลั่นกรองออกมาเป็นผลส าเร็จในรูปของนโยบาย 
มาตรการ แนวทาง การจัดบริการสาธารณะต่างๆ ที่เราเรียกกันว่า การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่า
ในสังคม เพ่ือให้กระจายไปเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างทั่วถึงเพียงพอและเท่าเทียมกัน เป็นพื้นฐาน
ของความยุติธรรมสอดคล้องกับปรัชญาอุดมการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่ยึดถือ การพัฒนา
ทางการเมือง จึงเป็นสิ่งที่ด าเนินไปโดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ ความอยู่รอดของรัฐ เช่นที่
อภิญญา รัตนมงคลมาศ และวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ (2547, หน้า 155) สรุปไว้ ทั้งนี้เนื่องจากความอยู่รอด
ของรัฐขึ้นอยู่กับการมีรูปแบบการปกครองที่ประชาชนต้องการให้เกิดขึ้น หรือรูปแบบการปกครอง
ของรัฐจะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชน และประชาชนจะแสดงพฤติกรรมทางการเมือง
ของตนตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ตามหลักการปกครองของรัฐ (Linz, J.J. & Stepan A., 1996, pp. 7-15) 
 จากนิยามการพัฒนาทางการเมืองข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาทางการเมือง 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาระบบการเมืองให้เอ้ือต่อการพัฒนาสังคมในทุกๆ ด้าน โดยการขยาย
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในการพัฒนาการเมืองนั้น ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบ
ที่มีความส าคัญต่อกระบวนการทางการเมือง ซึ่งต้องกระท าร่วมกัน ได้แก่ ประชาชน และกลุ่มของประชาชน 
สังคม การเมือง หลักการหรือระเบียบ (รัฐธรรมนูญ) กลไกหรือเครื่องมือของรัฐและสังคมเศรษฐกิจ  
 2) เนื้อหาของการพัฒนาทางการเมือง 
 การพัฒนาทางการเมืองครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างน้อยที่สุด 14 เรื่องใหญ่ๆ ด้วยกัน 
กล่าวคือ (1) เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง (2) สมรรถนะหรือความสามารถของระบบการเมือง 
(3) ผลประโยชน์สาธารณะ (4) ความยุติธรรม (5) ความเสมอภาค (6) เสรีภาพ (7) ประชาธิปไตย 
(8) ความเป็นสถาบันทางการเมือง (9) การอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง (10) วัฒนธรรมทางการเมือง 
(11) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (12) เสถียรภาพทางการเมือง (13) อ านาจ และ (14) นโยบายสาธารณะ 
(ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2550, หน้า 287) ดังนี้ 
 3) เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง (political unity or integration)  
 ในทรรศนะของลาพาลอมบารา และไวเนอร์นั้น เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง
เป็นวิกฤตการณ์ประการหนึ่งของการพัฒนาทางการเมืองในประเทศที่ก าลังพัฒนา นอกเหนือไปจาก
วิกฤตการณ์ทางด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง ความชอบธรรม การบริหารความขัดแย้ง และการอบรม
บ่มนิสัยทางการเมือง  
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 เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง หมายถึง กระบวนการของการน าเอากลุ่มคน
ที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านวัฒนธรรมและสังคมที่อยู่กระจัดกระจายให้มารวมกันอยู่ในดินแดน
แห่งเดียวกัน และการสร้างเอกลักษณ์ของชาติโดยอาศัยการรวมตัวกันเช่นนั้น กระบวนการนี้บางที เรียกว่า 
การสร้างรัฐ-สร้างชาติ (state and nation building) ซึ่งอาจจะกระท าได้โดยการที่กลุ่มยอมรับวัฒนธรรม
ของกลุ่มที่เด่นๆ ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาติหรือโดยการรักษาเอกภาพของชาติ โดยการยอมรับความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมหลายๆ วัฒนธรรม ในท านองเดียวกัน เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง อาจหมายรวมถึง
การลดหรือปิดช่องว่างระหว่างชนชั้นหัวกะทิและมวลชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชน
คล้อยตามและอุทิศตนให้กับข้อเรียกร้องและความต้องการของรัฐ และเพ่ือเพ่ิมความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทางการเมืองของสมาชิกในระบบการเมือง 
 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนี้ได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน จนท าให้
มีผู้วิตกกันว่า ความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ จิตวิทยาและเทคโนโลยี อาจจะท าให้การส่งเสริม  
และพัฒนาเอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองที่อาศัยแนวความคิด ชาติ-รัฐหมดความส าคัญลงไป ทั้งนี้
เพราะผู้คนอาจจะมีชีวิตและด าเนินธุรกิจข้ามชาติ-ข้ามรัฐมากขึ้นจนอาจจะกลายเป็น “บุคคลสากล” 
ไปในที่สุด นอกจากนี้กลุ่มชาติพันธุ์ในชาติ-รัฐต่างๆ พิสูจน์ให้เห็นว่า ชาติ-รัฐ ไม่มีสิทธิจะผูกขาดเกี่ยวกับ
การพัฒนาทางการเมืองอีกต่อไป ฉะนั้นในการพิจารณาเอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองจึงควรจะ
พิจารณาถึงปัจจัยกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วย เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอพยพ กลุ่มที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายแดน 
กลุ่มเชื้อชาติดั้งเดิม กลุ่มที่อาศัยอยู่ตลอดแนวชายฝั่งที่มีดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ และกลุ่มที่มิใช่กลุ่มท้องถิ่น 
แต่สามารถเรียกตนเองว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ยิว เป็นต้น 
 พอจะสรุปได้ว่า เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองมีวัตถุประสงค์ที่จะรวมเอา
กลุ่มคนที่มีภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเข้ามาอยู่ในชุมชนทางการเมืองที่เรียกว่า 
ชาติ-รัฐเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนมีความผูกพัน จิตส านึก และความจงรักภักดีตลอดจนความห่วงใย
ในชาติ เพ่ือที่จะประสานประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากนี้ เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมือง
ยังจ าเป็นต่อการจัดหาสินค้าและบริการเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชน และเป็นเครื่องมือ
ในการต่อสู้กับศัตรูจากนอกประเทศด้วย ด้วยเหตุนี้เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองจึงเป็นเงื่อนไข
ที่ส าคัญที่สุดของการบริหารการพัฒนา อย่างไรก็ดี เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองนั้นจ าเป็น
จะต้องมีการแลกเปลี่ยน (trade off) ระหว่างข้อเรียกร้องของรัฐและความต้องการของประชาชน นั่นก็คือ 
การที่ประชาชนยอมมาอยู่ภายใต้อ านาจรัฐนั้น เขาจะต้องได้รับบางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทน 
ซึ่งตามทรรศนะของ ชัยอนันต์ สมุทวณิช นั้นเห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วมีพลัง 3 พลังที่บังคับให้มนุษย์
มาอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้อ านาจที่เหนือกว่าครอบครัวและชุมชน พลังเหล่านี้  ได้แก่ ความกลัว 
ความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่รอดอย่างมีความสุข และความต้องการที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ฝ่ายข้างรัฐเอง
ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะสนองตอบความต้องการของบุคคล นั่นก็คือ การพัฒนา การยอมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมและการให้หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์แก่ประชาชน แม้กระนั้นก็ตาม 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม หรือประชาชนอาจจะมีลักษณะทั้งที่ไม่สมดุลและสมดุล
ระคนกัน (จดหมายข่าวสังคมศาสตร์, 2530-2531, หน้า 8-13) กล่าวคือ 
 (1) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมที่ไม่สมดุลในกรณีแรก คือ กรณีที่รัฐล้อม
หรือมีอิทธิพลเหนือสังคม นั่นก็คือ รัฐเป็นทั้งแกนการเมือง การปกครอง และแกนสังคมด้วย 
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 (2) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมที่ไม่สมดุลในกรณีที่สอง ได้แก่ กรณีที่สังคม
ล้อมรัฐ นั่นก็คือ กลไกอ านาจรัฐอยู่ภายใต้อ านาจของศูนย์อ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม สังคมล้อมรัฐจึงอาจท าให้รัฐและกลไกของรัฐเป็นกลางหรือเป็นเครื่องมือของสังคมได้ 
 (3) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมที่สมดุล นั่นก็คือ สังคมร่วมรัฐหรือสังคม
มีความแข็งแกร่งทัดเทียมกับอ านาจรัฐ และมีการตรวจสอบกันระหว่างรัฐและสังคมจะเห็นได้ว่า 
เอกภาพหรือบูรณาการทางการเมืองจะคงทนควรจะมีพ้ืนฐานอยู่บนความสัมพันธ์ของสังคมร่วมรัฐ 
เพราะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสังคมและรัฐในลักษณะที่สมดุล 
 (4) ผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) ผลประโยชน์สาธารณะของคน
จ านวนมากที่สุด อย่างไรก็ดี ระบบการเมืองพหุนิยมในปัจจุบันยังไม่สามารถจะให้หลักประกันว่า
ผลประโยชน์สาธารณะของคนจ านวนมากที่สุดนี้ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะประชาชน
ยังไม่สามารถควบคุมรัฐ รัฐบาลและระบบการเมืองได้อย่างเต็มที่ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม
ยังมีลักษณะรัฐล้อมสังคมหรืออยู่ เหนือสังคม ว่าระบบการเมืองพหุนิยมที่ฝากความหวังไว้กับกลุ่ม
ผลประโยชน์ เพ่ือให้คอยควบคุมรัฐบาลนั้นมีผลเสียอย่างยิ่งเพราะกลุ่มผลประโยชน์มักจะเข้าข้างธุรกิจ
และชนชั้นสูง ทันทีที่กลุ่มผลประโยชน์รวมตัวกันเป็นองค์การ กลุ่มก็จะมีอคติทางการเมือง  ทั้งนี้
เพราะองค์การทุกองค์การเป็นที่รวมของอคติ สิ่งใดที่องค์การพึงประสงค์ องค์การก็จะยอมปล่อยให้
เข้ามาในกระบวนการการตัดสินใจเพ่ือแปรสภาพให้เป็นนโยบายสาธารณะ ส่วนสิ่งใดที่องค์การไม่พึงปรารถนา 
องค์การก็จะพยายามผลักไสให้พ้นไปเสียจากความรับผิดชอบของตน และเพ่ือป้องกันมิให้องค์การ
ต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ภายใต้ระบบการเมืองพหุนิยมในปัจจุบัน (Barry, B. & 
Rae, D.W., 1975, p. 5) 
 (5) ความยุติธรรม (justice) ปัญหาความยุติธรรมยังหาข้อยุติได้ยาก เพราะค านี้
เป็นแนวความคิดที่ลื่นไหลและสัมพันธ์กับหรือเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยอื่นๆ (elusive and relative) 
นอกจากนี้นักวิชาการแต่ละคนมองความยุติธรรมไม่เหมือนกัน  
 (6) ความเสมอภาค (equality) Greenberg, E.S. (1983, p. 399) ความเสมอภาค
ก็เป็นเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของการพัฒนาทางการเมือง นั่นก็คือ การพัฒนา
ทางการเมืองจะท าให้ประชาชนมีหลักประกันในเรื่องความเสมอภาค อย่างไรก็ดี การพิจารณาความหมาย
ของความเสมอภาคก็มีปัญหา เช่นเดียวกันกับการพิจารณาความหมายของความยุติธรรม ยกตัวอย่างเช่น
นักวิชาการกลุ่มเสรีนิยมจะเน้นความเสมอภาคในโอกาส นักวิชาการสังคมนิยมจะเน้นความเสมอภาค
ทางด้านเนื้อหาในการด ารงชีวิตทางด้านสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ส่วนนักวิชาการกลุ่มเป็นกลาง  
จะเน้นความเสมอภาคด้วยการประเมินผลได้ผลเสียจากการกระท าของระบบการเมืองที่มีผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องนี้ Okun, A.M. (1975, p. 92) ได้กล่าวเตือนไว้ว่า 
การเน้นความเสมอภาคมากเกินไป โดยไม่พิจารณาถึงประสิทธิภาพย่อมเป็นอันตราย ฉะนั้นจึงจ าเป็น 
ต้องมีการชั่งน้ าหนักระหว่างความเสมอภาคและประสิทธิภาพให้ดี ในท านองเดียวกันนักวิชาการบางคน
ก็เห็นว่าความเสมอภาคและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจจะขัดขวางหรือส่งเสริมซึ่งกันและกันก็ได้ 
กล่าวคือ บางคนเห็นว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในตัวของมันเองนั่นแหละที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค 
ฉะนั้น ประเทศที่ก าลังพัฒนาน่าจะส่งเสริมความเสมอภาคมากกว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในทางตรงกันข้าม บางคนกลับเห็นว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเสมอภาคมิได้เป็นปฏิปักษ์
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ต่อกันแต่อย่างใด แม้กระนั้นก็ตาม นักวิชาการบางคนยังเชื่อว่าการที่จะให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค 
เฉพาะอย่างยิ่งความเสมอภาคระหว่างผิวนั้นจะใช้วิธีการฟ้องร้องต่อศาล การประท้วงโดยสันติวิธี  
หรือการออกเสียงเลือกตั้งเป็นกลุ่มก้อนเท่านั้นหาได้ไม่ จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการเพ่ือ ให้ได้มา
ซึ่งความเสมอภาคทีละน้อยๆ โดยใช้ “การเมืองของการก่อความวุ่นวาย” (Dye, T.R., 1981, p. vi) 
 (7) เสรีภาพ (liberty) เสรีภาพเป็นเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
ทางการเมืองมานานแล้ว เสรีภาพในที่นี้ ให้หมายถึง การที่บุคคลสามารถที่จะท าอะไรก็ได้ (โดยไม่ถูกรบกวน
จากผู้อ่ืน) ตราบเท่าที่การกระท านั้นๆ จะไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน  
 (8) ประชาธิปไตย (democracy) การพัฒนาทางการเมือง โดยใช้เกณฑ์ประชาธิปไตย
เน้นข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญที่จะให้มีการเปลี่ยนผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ และที่จะให้ประชาชน
เป็นจ านวนมากเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในทางเลือกตั้งข้าราชการการเมือง จากคู่แข่งหลายๆ คน 
ตลอดจนการส่งเสริมเสรีภาพในการพูด และการตีพิมพ์และเผยแพร่ (Barry, B. & Rae. D.W., 1975, 
pp. 387-390) 
 (9) ความเป็นสถาบันทางการเมือง (political institutionalization) ความเป็นสถาบัน
ทางการเมือง หมายถึง ความคงทนถาวรและสมรรถนะของระบบการเมืองที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรค
และแก้ไขปัญหาทางสังคมมาโดยตลอด ความเป็นสถาบันทางการเมือง จึงเป็นดรรชนีที่สะท้อนให้เห็น
การพัฒนาทางการเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย ปัญหาหลักของการพัฒนาทางการเมือง ก็คือ ความสามารถ
ของระบบที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับข้อเรียกร้องที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และพยายามเปลี่ยนข้อเรียกร้อง
ให้ออกมาเป็นนโยบายสาธารณะและสามารถตอบสนองข้อเรียกร้องเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง มองในแง่นี้ 
ให้ความส าคัญแก่พรรคการเมือง มติมหาชน และกลุ่มผลประโยชน์ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการเมือง
และความเป็นสถาบันของความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Eisenstadt, S.N., 1962, pp. 461-472) 
 (10) การอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง (political socialization) Dawson, E.R. 
& Prewitt, K. (1969, p. 27) มองว่าการอบรมบ่มนิสัยทางการเมืองเป็นสิ่งก าหนดและถ่ายทอดวัฒนธรรม
ทางการเมืองของชาติหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าการอบรมบ่มนิสัยทางการเมืองจะเก็บรักษาวัฒนธรรม
ทางการเมืองเอาไว้ตราบใดที่มันถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองดังกล่าว จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
การอบรมบ่มนิสัยทางการเมืองจะแปรสภาพวัฒนธรรมทางการเมือง ตราบใดที่มันท าให้ประชาชนทั้งหมด
หรือบางส่วนมองและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเมืองที่แตกต่างออกไปจากการมองหรือการมีประสบการณ์
ในอดีต และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือในโอกาสพิเศษ เช่น มีชุมชนทางการเมืองใหม่เกิดขึ้น ซึ่งแทบ
จะกล่าวได้ว่า กระบวนการทางการอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง อาจสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่ไม่เคย
มีมาก่อน 
 (11) วัฒนธรรมทางการเมือง (political culture) วัฒนธรรมทางการเมืองที่ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาทางการเมืองนั้น หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อหรือความมุ่งมั่น
ที่ผู้คนมีต่อระบบการเมืองและส่วนต่างๆ ของระบบการเมือง และต่อบทบาทของตนเองในระบบ
การเมืองนั้นๆ วัฒนธรรมทางการเมืองหลักๆ มี 3 ประเภท คือ (Almond, G.A. & Sidney Verba., 
1965, pp. 12, 16, 308-312) 
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 ก. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบท้องถิ่น-เผ่าพันธุ์ (parochial political culture) 
ได้แก ่วัฒนธรรมทางการเมืองที่ยึดถือเอาวิธีปฏิบัติและขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น หรือเผ่าพันธุ์เป็นเกณฑ์
ในการตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ 
 ข. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ ฟ้ า (subject political culture) ได้ แก่ 
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ผู้ปกครองและผู้อยู่ใต้ปกครองไม่ค่อยจะมีโอกาสได้มานั่งจับเข่าคุยกัน
เพ่ือตัดสินปัญหาของชุมชนและบ้านเมือง ซึ่งผู้ปกครองจะเป็นผู้ออกค าสั่ง และผู้ถูกปกครองจะปฏิบัติตาม
ค าสั่งโดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งมากนัก 
 ค. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม หรือแบบพลเมืองดี (civic or participant 
political culture) ได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมืองที่ผู้อยู่ใต้ปกครองสามารถเลือกตั้ง ควบคุม ถอดถอน
ผู้ปกครอง และทั้งสองฝ่ายมักจะมีโอกาสได้ปรึกษาหารือกันเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนและประเทศชาติ 
 (12) การมีส่ วนร่วมทางการเมือง (political participation) (Huntington, S.P. & 
Dominguez, J.I., 1975, pp. 33-38) หมายถึง กิจกรรมที่ประชาชนจัดท าขึ้นเพ่ือเข้าไปมีอิทธิพล
เหนือการตัดสินใจของรัฐ อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจจะเกิดขึ้นด้วยการกระท า
ของประชาชนเอง (autonomous participation) หรือการกะเกณฑ์และการปลุกระดมจากผู้อ่ืน (mobilized 
participation) ส่วนรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้น อาจจะมีตั้งแต่การออกเสียงเลือกตั้ง  
การวิ่งเต้น การติดต่อเพ่ือขอสิทธิพิเศษจนถึงการกระท าที่มีลักษณะเบี่ยงเบนและรุนแรง 
 (13) เสถียรภาพทางการเมือง (political stability) เสถียรภาพทางการเมืองสังเกตได้
จากความสงบเรียบร้อย และความต่อเนื่องทางการเมือง ความสงบเรียบร้อยทางการเมือง พิจารณาจากการ
ไม่มีความรุนแรง การใช้ก าลัง การข่มขู่ และการหยุดชะงักทางการเมือง  
 กล่าวโดยทั่วไปแล้ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม น่าจะท าให้มีเสถียรภาพ
ทางการเมืองมากขึ้น แต่ปรากฏการณ์เช่นนี้มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลาอันสั้น
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ประเทศที่เป็นสมัยใหม่อยู่แล้วจะมีเสถียรภาพทางการเมืองสูง แต่ประเทศ
ที่ก าลังมีความเป็นสมัยใหม่หรืออยู่ในระหว่างการท าให้เป็นสมัยใหม่จะก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพ 
ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และความรุนแรงทางการเมืองดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นเมื่อผู้คนมีความไม่พอใจ
ในผลงานและสมรรถนะของพวกเขาที่มิได้เป็นไปตามท่ีใฝ่ฝัน  
 (14) อ านาจ (power) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง (ผู้มีอ านาจ) ที่พยายามใช้
การขู่บังคับ (coercion) การใช้ก าลัง (force) และกุศโลบาย (manipulation) ในอันที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้อ่ืน (ผู้อยู่ใต้อ านาจ) ให้เบี่ยงเบนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
และของส่วนรวม ติน ปรัญชพฤทธิ์ (2535, หน้า 554-555) อ านาจจึงเป็นองค์ประกอบหรือเนื้อหา
ที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเมืองและการพัฒนาทางการเมือง อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากแหล่งที่มา
หรือบ่อเกิดแห่งอ านาจแล้ว เราอาจแบ่งอ านาจออกได้เป็นหลายประเภท คือ Huse, E.F. & Bowditch J.L. 
(1977, pp. 141-144) อ านาจที่จะให้รางวัล อ านาจในการข่มขู่ อ านาจชอบธรรมที่เกิดจากต าแหน่งหน้าที่ 
อ านาจอ้างอิงที่เกิดจากบารมีและอ านาจรอบรู้ เป็นต้น 
 (15) นโยบายสาธารณะ (public policy) นโยบายสาธารณะอาจจะมองได้หลายแง่มุม
แต่ค าจ ากัดความที่สั้นที่สุดและมีความหมายครอบคลุมที่สุดดูเหมือนจะเป็นผลงานของดายและอีสตัน 
โดย ดาย ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า หมายถึง การที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะกระท า
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หรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Dye T.R., 1971, p. 1) ส่วนอีสตัน ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่า
หมายถึง “การที่รัฐจัดสรรสิ่งที่มีค่าให้แก่บุคคลต่างๆ ในสังคมและการจัดสรรเช่นนั้นมีผลบังคับ
ตามกฎหมาย” (values are authoritatively allocated for a society) (Easton D., 1965, p. 21) 
ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่านโยบายสาธารณะเป็นหัวใจของการเมืองและการพัฒนาทางการเมือง 
และการพัฒนาทางการเมืองก็เป็นหัวใจของการบริหารการพัฒนานั่นเอง  
 4) แนวทางการพัฒนาทางการเมือง 
 การพัฒนาทางการเมืองอาจอาศัยแนวทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ  
 (1) แนวทางโครงสร้าง-ภารกิจนิยม (structural-functionalist approach) แนวทาง
โครงสร้างภารกิจนิยมอาจจะเห็นได้จากผลงานของอัพเตอร์ ซึ่งศึกษาสังคมโบราณดั้งเดิม และสังคม
เปลี่ยนผ่าน (transitional) โดยแอพเตอร์ได้แยกแยะโครงสร้างของสังคมออกเป็นประเภทต่างๆ และประเมิน
ความก้าวหน้าของการพัฒนาที่อยู่ภายใต้โครงสร้างสังคมเหล่านั้น และพบว่าโครงสร้างของสังคมจะยังคงอยู่
ตราบใดที่สมาชิก (ปกติ คือ ชนชั้นหัวกะทิ) สามารถที่สนองตอบความใฝ่ฝันและความทะเยอทะยาน
ของชาติได้ (Apter, D.E., 1955, pp. 212-213) แต่ในระยะหลังแอพเตอร์ได้ลดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ของโครงสร้างลงเหลือเพียงสองตัวแปรเท่านั้น คือ ข่าวสารและการบังคับที่โครงสร้างสังคมใช้ และพบว่า
ผู้น าของสังคมเหล่านี้ ประสบปัญหาว่าจะใช้ทรัพยากรเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจัยทั้งสองนั้นมากเท่าใดและอย่างไร     
 ส าหรับแนวทางภารกิจนิยมนั้น จะเป็นได้จากผลงานของ almond and coleman 
ที่เน้นแนวความคิดการอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง (political socialization) การกระตุ้นให้ตระหนัก
ในเรื่องผลประโยชน์ (interest articulation) และการรวบรวมผลประโยชน์ให้เป็นกลุ่มก้อน (interest 
aggregation)  
 (2) แนวทางกระบวนการสังคม (social-process approach) แนวทางการพัฒนา
ทางการเมืองเชิงกระบวนการสังคมนี้ เป็นความพยายามที่จะน าเอาพฤติกรรมและกระบวนการทางการเมือง
ไปสัมพันธ์กับกระบวนการทางสังคม เช่น ความเป็นเมือง การท าให้เป็นอุตสาหกรรม การบริโภคข่าวสาร 
โดยการศึกษาเปรียบเทียบ แนวทางนี้บางครั้งเป็นที่รู้จักกันในนามของการวิเคราะห์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (correlation analysis)  
 (3) แนวทางประวัติศาสตร์เปรียบเทียบ (comparative historical approach) 
(Huntington, S.P. & Dominguez, J.I., 1975, p. 3) แนวทางนี้เน้นสมรรถนะของระบบการเมือง
และขั้นตอนของการพัฒนาทางการเมือง แนวทางนี้ บางทีเป็นที่ทราบกันในนามของ “แบบจ าลอง
การพัฒนาตามขั้นตอน” (sequential developmental model)  
 (4) แนวทางที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ (economic development approach)     
(ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2545, หน้า 81) พบว่า ชาติที่เจริญแล้ว มักจะต้องผ่านขั้นตอนของการพัฒนา
ตามล าดับ คือ การสร้างชาติ การท าให้เป็นอุตสาหกรรมการให้สวัสดิการและความม่ังคั่งอุดมสมบูรณ์ 
ส่วนประชาธิปไตยจะด ารงอยู่ได้ก็เฉพาะในสังคมที่คนส่วนมากร่ ารวยเท่านั้น ถ้าเป็นสังคมยากจน
ก็มักจะเป็นทรราช 
 (5) แนวทางอ่ืนๆ (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2545, หน้า 81-90) นอกจากแนวทางการพัฒนา
ทางการเมืองข้างต้นแล้วยังมีแนวทางการพัฒนาทางการเมืองอ่ืนๆ อีกเช่น แนวทางการพัฒนาทางการเมือง
ที่เน้นกฎหมาย มีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้งและมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติ (แนวทาง
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ความเป็นสมัยใหม่ทางการเมือง) แนวทางที่เน้นการพัฒนาการบริหารเพ่ือให้มีสมรรถนะในการสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศ แนวทางการอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง แนวทาง
วัฒนธรรมทางการเมือง แนวทางความขัดแย้ง แนวทางภาวะผู้น า แนวทางการติดต่อสื่อสาร และแนวทาง
ความเป็นสถาบันทางการเมือง เป็นต้น 
 5) ปัญหาของการพัฒนาทางการเมือง 
 การพัฒนาทางการเมืองมีปัญหาหลายประการด้วยกัน 
 ประการแรก นักวิชาการยังตกลงกันไม่ได้ว่า จะใช้กรอบแนวความคิดของทฤษฎีอะไร
ในการศึกษาการพัฒนาทางการเมือง จึงจะสามารถบรรยาย อธิบายและพยากรณ์ ทิศทางของการพัฒนา
ทางการเมืองได้ดีที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น นักวิชาการบางท่านเห็นว่ายังไม่มีทฤษฎีการพัฒนาทางการเมืองใด
เกิดขึ้นเลย และบางท่านก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่า “การพัฒนา” หรือ “การเมือง” หมายถึงอะไร (Riggs, 
F.W., 1970, p. 317) 
 ประการที่สอง เนื้อหาของการพัฒนาทางการเมืองครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้าง 
หัวข้อต่างๆ ของการพัฒนาทางการเมืองนั้นเพียงพอแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่เพียงพอควรจะเพ่ิมหัวข้อ
อะไรได้อีกบ้าง 
 ประการที่สาม การใช้รัฐ-ชาติเป็นหน่วยวิเคราะห์ จะเป็นการเพียงพอไหม และถ้า 
มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะท าอย่างไร 
 ประการที่สี่ หากตกลงกันได้ในเรื่องกรอบแนวความคิดและเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา
ทางการเมืองแล้ว เราจะใช้ระเบียบวิธีหรือแนวทางการวิจัยอะไรในการศึกษาปรากฏการณ์และพฤติกรรม
ทางการเมืองเหล่านี้  
 ประการสุดท้าย การพิจารณาถึงการพัฒนาทางการเมืองควรจะเน้นการพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ หรือในเชิงปริมาณ และในการวัดปริมาณและคุณภาพของการพัฒนาทางการเมืองดังกล่าวนี้ 
ควรจะค านึงถึงปัจจัยหรือดรรชนีอะไรบ้าง  
 ในครั้งนี้ มองการพัฒนาทางการเมืองที่ว่า เป็นสมรรถนะหรือความสามารถ
ของระบบการเมืองที่ยอมให้มวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งการกระท าเช่นนั้น จะช่วยให้ระบบการเมืองมีความแข็งแกร่งและมีความเป็นสถาบันมากขึ้น  
และให้ความหมายของการพัฒนาทางการเมืองว่าเป็นการเพ่ิมความเสมอภาคของประชาชน การเพ่ิม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกผู้น ารัฐบาลและการเพ่ิมบูรณาการหรือความกลมเกลียวของชาติ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมด้านการพัฒนาทางการเมือง พบว่า การพัฒนาทางการเมือง
เป็นผลพวงมาจากการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเมืองเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางการเมืองครอบคลุมเรื่องต่างๆ อย่างน้อยที่สุด 14 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ (1) เอกภาพทางการเมือง 
(2) สมรรถนะของระบบการเมือง (3) ผลประโยชน์สาธารณะ (4) ความยุติธรรม (5) ความเสมอภาค 
(6) เสรีภาพ (7) ประชาธิปไตย (8) ความเป็นสถาบันทางการเมือง (9) การอบรมบ่มนิสัยทางการเมือง 
(10) วัฒนธรรมทางการเมือง (11) การมีส่วนร่วมทางการเมือง (12) เสถียรภาพทางการเมือง (13) อ านาจ 
และ (14) นโยบายสาธารณะ 
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 2.1.9 สาระส าคัญของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 มีหลักการอันเป็นกรอบ
ความคิดท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
 ประการแรก หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ ในการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องค านึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระในการก าหนดนโยบายและการจัดการบริการสาธารณะ ตลอดจนการบริหารภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงภายใต้ความเป็นรัฐเดียวและความมีเอกภาพของประเทศ โดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ 
 ดังนั้น การกระจายอ านาจจึงเสมือนเป็นการมอบความรับผิดชอบในการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรับผิดชอบและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างอิสระ มิใช่เป็นการมอบภารกิจที่รัฐเคยด าเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการแทนเท่านั้น 
 ประการที่สอง หลักความส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ ในการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการปรับบทบาทอ านาจหน้าที่ระหว่างการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นใหม่ ซึ่งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจะท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการในการด าเนิน
กิจการของรัฐ ในขนาดที่ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจ
ระดับมหาภาคและท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการด าเนินงานของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
(เท่าที่จ าเป็น) 
 ประการที่สาม หลักประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 
ในการกระจายอ านาจต้องค านึงถึงการเพ่ิมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นหลักประกันว่าประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ ตลอดจนเร่งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น สนับสนุน 
และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 จากหลักการซึ่งเป็นกรอบความคิดส าคัญของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าแผนดังกล่าวได้แบ่งสาระส าคัญออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ  
 ส่วนที่ 1 กล่าวถึง เหตุผล ความจ าเป็น วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของการกระจายอ านาจ 
 ส่วนที่ 2 กล่าวถึง แนวทางการกระจายอ านาจ โดยก าหนดแนวทางของการโอนภารกิจ
ของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30 ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยการก าหนดความหมายของภารกิจ
ที่จะโอนและหลักการทั่วไปในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย
หลักการทั่วไปจ านวน 18 ข้อ  
 การวัดประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2547) ได้มอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการจัดท าตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติตามภารกิจและการให้บริการสาธารณะ
ของโครงการวิจัยดังกล่าวนี้ โดยการก าหนดรูปแบบการถ่ายโอน การก าหนดกลุ่มภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 
 ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ข. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ค. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ง. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 จ. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ฉ. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่มีสาระส าคัญในการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ กล่าวคือ มีการก าหนดแนวทางการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง
และงบประมาณ ทั้งในด้านการปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการเตรีย มความพร้อม 
การปรับโครงสร้างภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงระบบการวางแผนติดตาม
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและผู้บริหารถิ่น  
 สรุปแนวคิดสาระส าคัญของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการการกระจายอ านาจของประเทศไทย ซึ่งต้องการกลไกและมาตรการ
ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคตเพ่ือให้การกระจายอ านาจบรรลุผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการความเข้าใจ
ที่ตรงกันและความมุ่งมั่น เชื่อมั่นต่อปรัชญาและคุณค่าของการกระจายอ านาจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยงข้อง 
นับแต่รัฐบาล ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนา  
การกระจายอ านาจโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลมีนักวิชาการได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ
ไว้หลายท่าน หลายแขนงวิชา ซึ่งสามารถน ามาบูรณาการปรับใช้ได้ มีดังนี้ 
 สมาน อัศวภูมิ (2559, หน้า 2) กล่าว่า ความเป็นเลิศคือความแตกต่างในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หรือบริการที่องค์การด าเนินการยิ่งต่างมาก เยี่ยมมาก ยิ่งเลิศมาก ส่วนองค์การเป็นเลิศ ก็คือ องค์การ
ที่ไม่หยุดที่จะสร้างความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของตนตลอดเวลานั่นเอง ข้อส าคัญอย่ามัว
แต่ถกเถียงกันว่า คืออะไร อย่างไร ให้ลงมือท าและให้ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเขาเป็นคนบอกว่าผลิตภัณฑ์
หรือบริการของเราเป็นเลิศหรือไม่อย่างไรครับ ความเป็นเลิศเกิดขึ้น ได้จากความรักและความพากเพียร
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเป็นเลิศไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการท า ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ต้องเป็น
การท าอย่างเป็นกิจนิสัยและต่อเนื่องด้วย 

Deporter, Bobbi (2000, p. 11) นิยามความเป็นเลิศไว้ว่าความเป็นเลิศ หมายถึง การท า
ทุกอย่างที่มุ่งคุณภาพสูงสุด ยอดเยี่ยม มีคุณค่าและคุ้มค่า เมื่อเราท าสิ่งใดด้วยความเป็นเลิศ เราจะท าได้
อย่างยอดเยี่ยม (extremely well) โชติช่วง (shine) และโดดเด่น (stand out) Deporter อ้างค ากล่าว
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ของ Alistotle ว่าความเป็นเลิศเป็นศิลปะ ซึ่งได้มาด้วยการฝึกฝนและฝึกนิสัย เราท าสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เพราะ
เรารู้ความถูกต้องหรือความเป็นเลิศ แต่เพราะเราท าความถูกต้องหรือความเป็นเลิศ และความเป็นเลิศ
ไม่ใช่การกระท าประเดี๋ยวประด๋าว แต่ท าสิ่งนั้นๆ จนเป็นกิจนิสัย 
 ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2556, หน้า 187) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์การบริหาร
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  
 1) กลยุทธ์ผูกใจผู้ปฏิบัติงาน  
 2) กลยุทธ์ปรับปรุงการบริหารผลการด าเนินงาน  
 3) กลยุทธ์ปรับปรุงระบบและกระบวนการ 
 กลยุทธ์หลักแต่ละกลยุทธ์ มีกลยุทธ์รอง ดังนี้  
 (1) กลยุทธ์ผูกใจผู้ปฏิบัติงาน (workforce engagement) ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 
5 กลยุทธ์ ได้แก่  
 ก. กลยุทธ์การจัดท าแผนพัฒนาเส้นทาง ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (career 
planning)  
 ข. พัฒนาระบบพี่เลี้ยง (mentoring system)  
 ค. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การ 
(community participation in school culture)  
 ง. พัฒนาสถานศึกษาน่าอยู่และปลอดภัย (safety school)  
 จ. สร้างเสริมขีดความสามารถของบุคลากร (capacity development)  
 (2) กลยุทธ์ปรับปรุงการบริหารผลการด าเนินงาน (performance management 
improvement) ประกอบด้วยกลยุทธ์รอง 3 กลยุทธ์ ได้แก่  
 ก. พัฒนาระบบสารเทศผลการด าเนินงาน (information system development)  
 ข. พัฒนาระบบการวัดผลการด าเนินงาน (performance management)  
 ค. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (learning network) ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  
 (3) กลยุทธ์ปรับปรุงระบบและกระบวนการ (work system and process 
improvement) ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
 ก. ออกแบบระบบงาน และกระบวนการ ท างานให้พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
(emergency management)  
 ข. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนในการออกแบบงาน
และกระบวนการ ท างาน (stakeholder participation)  
 ค. พัฒนากระบวนการท างานโดยใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (technology 
and innovation)  
 ง. พัฒนาระบบควบคุมภายใน (internal control system improvement) 
 เอ็กโก กรุ๊ป (ออนไลน์, 2560) ได้ก าหนดแนวทางบริหารการจัดการ ไว้ คือ มีวิสัยทัศน์
ที่จะเป็นบริษัทไทยชั้นน าที่ด าเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธ ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาสังคม ซึ่งหมายถึง การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยได้รับการยอมรับและ
ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน บนพ้ืนฐานของการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
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ต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
 1) มุ่งม่ันในการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคม 
 2) ลดผลกระทบเชิงลบและเพ่ิมผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
 3) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งมูลค่าและคุณค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 4) สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคู่ธุรกิจ ครอบคลุมการด าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 เอ็กโก กรุ๊ป ก าหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส าคัญขององค์กรจากการวิเคราะห์
ผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคม ตลอดกระบวนการด าเนินธุรกิจ
ขององค์กรและได้น าหลักการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานตามประเด็น
ด้านความยั่งยืนดังกล่าว ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้า ร่วมสร้างชุมชนและสังคมที่เข้มแข็ง และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

 
 
ภาพ 1 นโยบายการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
ที่มา: (เอ็กโก กรุ๊ป, ออนไลน์, 2560) 
 

https://www.egco.com/th/management-guidelines,%20ออนไลน์
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 สมาน อัศวภูมิ (2559, หน้า 4) กล่าว่า ความเป็นเลิศคือสิ่งที่องค์การต้องการในการด าเนินกิจการ
ขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสิ้นค้าหรือการให้บริการต่างๆ ก็ตาม โดยการจัดการทรัพยากรขององค์การ
และวิธีการด าเนินงานที่เชื่อว่าจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ส่วนแนวคิดและวิธีการก็หลากหลาย แตกต่างกันไป แต่โดยสรุปแล้วจะมีพันธกิจการจัดการ (management 
functions) หลักคล้ายกัน คือ มีการวางแผน (planning) การจัดโครงสร้างและระบบการด าเนินงาน 
(organizing) การอ านวยการปฏิบัติงาน (leading) และการควบคุม กิจการตามแผน และวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ แต่บางต าราอาจจะแยกการจัดโครงสร้างและระบบการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 
การจัดระบบงาน และการจัดบุคลากรเข้าท างาน ความแตกต่างของการด าเนินงานขององค์การที่เป็นเลิศ 
กับองค์การธรรมดาทั่วไป จึงไม่ได้อยู่กลไกพ้ืนฐานที่กล่าวมาข้างต้น แต่ต่างการที่หลักคิดและเทคนิควิธี
ในการด าเนินงานในแต่ละพันธกิจการจัดการเป็นส าคัญ ดังนั้น ในบทความนี้จึงใคร่ขอทบทวนและน าเสนอ
แนวพ้ืนฐานบางประการเกี่ยวกับความเป็นเลิศและการจัดการความเป็นเลิศไว้ดังจะได้น าเสนอต่อไป 
 เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ (2558, หน้า 4-7) ได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้     
 องค์ประกอบที่ 1 หลักของการบริหารสู่ความเป็นเลิศอาศัยหลักส าคัญ 6 ประการ คือ 
 (1) หลักการเปรียบเทียบสมรรถนะการบริหาร จ าเป็นต้องมีการใช้ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบผลการด าเนินการและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันภายในหรือภายนอก 
สถานศึกษา หรือองค์กรที่คล้ายคลึงกันทั้งในพ้ืนที่ภูมิศาสตร์เดียวกันและต่างพ้ืนที่ หรือการเทียบเคียง
กับเกณฑ์เปรียบเทียบที่เหมาะสม เพ่ือให้เข้าใจถึงผลการ ด าเนินการระดับโลกในปัจจุบันและเพ่ือให้
บรรลุผลการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนางานให้ดีกว่าเดิม 
 (2) หลักการบูรณาการการบริหาร จ าเป็นต้องมีการประสาน กลมกลืนกันของแผน 
กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการผลลัพธ์และการวิเคราะห์เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของโรงเรียน การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน และจะส าเร็จได้เมื่อการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงกัน
เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์    
 (3) หลักมุมมองเชิงระบบการบริหาร จ าเป็นต้องมีการจัดการทั่วทั้งสถานศึกษา 
และการจัดการกับองค์ประกอบแต่ละส่วนเพื่อบรรลุความส าเร็จของสถานศึกษา ผู้น าระดับสูง
ต้องให้ความส าคัญต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์และมุ่งเน้นลูกค้า มีการตรวจติดตาม ปรับปรุงแก้ไข และจัดการ
ผลการด าเนินการ โดยอาศัยผลลัพธ์เป็นพ้ืนฐานรวมถึงการเชื่อมโยงกลยุทธ์เข้ากับระบบงานและ
กระบวนการที่ส าคัญและการจัดสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือปรับปรุง
ผลการด าเนินการโดยรวมและท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ    
 (4) หลักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้และพัฒนา
ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพ่ือเสริมสร้างให้บุคคลมีความผูกพัน มีความพึงพอใจและมีทักษะ
หลากหลายมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในสถานศึกษาและเอ้ือให้เกิดนวัตกรรม
ที่เป็นสินทรัพย์ทางความรู้ของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่เป็นระบบ ส่งผลให้
สถานศึกษามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่เป้าประสงค์ มุ่งเน้นความร่วมมือ
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ภายในสถานศึกษา และมุ่งถึงความสามารถในการตอบสนองลูกค้า การปรับตัว นวัตกรรม และสร้ าง
ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน เพ่ือท าให้สถานศึกษาอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน มีความได้เปรียบในผลการด าเนินการ    
 (5) หลักการประเมินตนเอง จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการวัดและวิเคราะห์ผล
การด าเนินการ การวัดผลกระบวนการผลผลิตและผลลัพธ์ โดยอาศัยข้อมูลและสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบประกอบกันมีการจ าแนกข้อมูลเพ่ือสะดวกต่อการวิเคราะห์ การก าหนดแนวโน้ม การคาดการณ์และ
สนับสนุนการตัดสินใจ เช่น การวางแผน การทบทวนผลการด าเนินการ ปรับปรุงผลการด าเนินการ 
การเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงเพ่ือค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 (6) หลักธรรมาภิบาล การด าเนินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักของธรรมาภิบาล 
ซึ่งเป็นการบริหารให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและหน้าที่ มีระบบความรับผิดชอบด้านการเงิน มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน มีการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ความสามารถของทุกคนให้เกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมสูงสุดและมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด     
 องค์ประกอบที่ 2 คณะกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย  
 (1) คณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ 
 ก. ก าหนดเป้าหมาย นโยบายการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
 ข. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการ บริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องเป็นระบบเดียวกันในภารกิจทุกด้าน  
 ค. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
การพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
 ง. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือจากองค์กรภายนอก  
 จ. ก ากับติดตามผลการด าเนินการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา    
 (2) คณะกรรมการด าเนินงาน ท าหน้าที่  
 ก. ศึกษาวิเคราะห์การบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รวมทั้ง
ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารคุณภาพและคู่มือการบริหารคุณภาพ
สู่ความเป็นเลิศ ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแผนที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ทีถู่กต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
 ข. ด าเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติกับผู้บริหาร บุคลากร องค์กร
ที่เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา  
 ค. ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและองค์กร จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการบริหารคุณภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ  
 ง. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเครือข่ายในการน าไปใช้
ในการติดตามประเมินผลและการบริหารคุณภาพ    
 องค์ประกอบที่ 3 ขอบข่ายงานบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย     
 (1) งานจัดท าแผนกลยุทธ์ของการบริหารคุณภาพ ท าหน้าที่  
 ก. ศึกษาวิเคราะห์การบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา รวมทั้ง
ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับการบริหารคุณภาพ  
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 ข. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับสถานศึกษา  
 ค. การจัดท าคู่มือการบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  
 ง. ตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแผนกลยุทธ์และคู่มือการประเมิน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมและทันเวลาที่ก าหนด  
 จ. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพน าเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์    
 (2) งานประสาน การฝึกอบรมและจัดการความรู้ ท าหน้าที่  
 ก. ประสานงานและท าความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของการบริหารคุณภาพ 
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์กับผู้บริหาร บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา  
 ข. จัดการสถานศึกษาและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ การจัดการ 
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารคุณภาพ  
 ค. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ    
 (3) งานสารสนเทศและการรายงานผล การปฏิบัติงาน ท าหน้าที่  
 ก. พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพและเชื่อมโยง 
ข้อมูลเป็นเครือข่ายในการน าไปใช้ในการติดตามประเมินผลและการบริหารคุณภาพ  
 ข. วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โดยการเทียบกับเป้าหมาย
แนวโน้มที่ผ่านมา การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับสถานศึกษาอ่ืนที่สามารถเปรียบเทียบได้และ
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ    
 องค์ประกอบที่ 4 แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย แนวทางการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ ดังนี้    
 (1) การน าองค์กร 
 ก. การน าองค์กรของผู้บริหาร  
 ก) แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
 (ก) การก าหนด วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ  
 (ข) การสร้างบรรยากาศ เพ่ือความยั่งยืนของสถานศึกษา         
 ข) แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับการสื่อสารและผลการด าเนินการ  
 (ก) การสื่อสารกับบุคลากร  
 (ข) การพัฒนาผลการด าเนินการ      
 ข. การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ก) แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดระบบการก ากับดูแล  
 (ก) ระบบการก ากับดูแลสถานศึกษา  
 (ข) การประเมินผลงานของผู้บริหาร  
 ข) แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับการประพฤติตามกฎหมายและจริยธรรม  
 (ก) การด าเนินการกับผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม  
 (ข) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  
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 ค) แนวทางด าเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุน
ชุมชนที่ส าคัญ  
 (ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ  
 (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 ก. การพัฒนากลยุทธ์  
 ก) กระบวนการจัดท ากลยุทธ์   
 ข) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
 ข. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
 ก) การจัดท าแผนปฏิบัติและการน าสู่การปฏิบัติ   
 ข) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ   
 ค. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  
 ก) ความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 (ก) หลักสูตร บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษา   
 (ข) การสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 ข) เสียงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 (ก) การรับฟังผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 (ข) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย   
 (ค) การวิเคราะห์และใช้ ข้อมูลของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
 ง. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้   
 ก) การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการ  
 (ก) การวัดผลการด าเนินการ   
 (ข) การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ   
 (ค) การปรับปรุงผลการด าเนินการ  
 ข) การจัดการสารสนเทศ ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (ก) การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้   
 (ข) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ    
 จ. การมุ่งเน้นครูและบุคลากร  
 ก) ความผูกพันของครูและบุคลากร  
 (ก) การเพ่ิมคุณค่าของครูและบุคลากร   
 (ข) การพัฒนาครู บุคลากร และกลุ่มผู้น า   
 (ค) การประเมินความผูกพันของครูและบุคลากร   
 ข) สภาพแวดล้อมของครูและบุคลากร  
 (ก) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
 (ข) การสรรหา ว่าจ้างและรักษาบุคลากร  
 (ค) การบริหารและจัดโครงสร้างของบุคลากร  
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 (ง) การเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
 (จ) บรรยากาศการท างาน    
 ฉ. การจัดการกระบวนการ  
 ก) ระบบงาน 
 (ก) การออกแบบระบบงาน   
 (ง) กระบวนการท างานหลัก   
 (ค) ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  
 ข) กระบวนการท างาน  
 (ก) การออกแบบกระบวนการท างาน   
 (ข) การจัดกระบวนการท างาน   
 (ค) การปรับปรุงกระบวนการท างาน     
 ช. ผลลัพธ์  
 ก) ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ข) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       
 ค) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณการเงินและการบริการ       
 ง) ผลลัพธ์ด้านมุ่งเน้นครูและบุคลากร       
 จ) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ       
 ฉ) ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบต่อสังคม   

Peters & Waterman (1982, p. 58) ท าการวิจัยโดยศึกษาว่าองค์การที่มีความเป็นเลิศนั้น
เขาท าอย่างไร เป็นหนังสือที่ขายดีมากและต่อมาได้มีการพัฒนาผลการวิจัยเป็นรูปแบบการบริหาร เรียกว่า 
“mckinsey 7-s model” ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ คือ structure, strategy, systems, style of 
management, skills-corporate strengths, staff, shared values มีสาระโดยสรุปดังนี้  
 1) structure (โครงสร้างการจัดองค์การ) โครงสร้างการจัดองค์การเป็นแบบไหน กลุ่มงาน
เป็นอย่างไร ใครขึ้นตรงและรายงานต่อใคร  
 2) strategy (ยุทธศาสตร์องค์การ) แผนในการรักษาจุดยืนและเป็นจุดแข่งขององค์การ
เพ่ือชนะคู่แข่ง  
 3) systems (ระบบการท างาน) กิจกรรมและกระบวนการด าเนินงานที่บุคลากรในองค์การ
ใช้ในการด าเนินงานประจ าวันเพ่ือให้งานส าเร็จ  
 4) style of management (แนวการบริหาร) แบบภาวะผู้น าที่ผู้บริหารใช้ในการ
บริหารงาน  
 5) skills-corporate strengths (ทักษะงาน) ทักษะและความสามารถในการท างาน
ของบุคลากรในองค์การ  
 6) staff (บุคลากร) บุคลากรและความสามารถท่ัวไปของบุคลากร 
 7) shared values (ค่านิยมร่วมกัน) เป้าหมายสูงสุดในการตั้งองค์การซึ่งเป็นค่านิยม
หรือคุณค่าที่องค์การท าที่สะท้อนจากวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์การ นี่คือ สิ่งที่องค์การที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศต้องใส่ใจและสร้างขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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 ดีดี เอ็กสเร้ส (ออนไลน์, 2560) ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
โดยมี Derek Medhurst & Dave Richards เป็นผู้อ านวยการอยู่นั้นได้เสนอแนวทางในการพัฒนาองค์การ
สู่ความเป็นเลิศไว้ 7 ประการ คือ  
 1) เพ่ิมคุณค่าให้กับสิ่งที่เราท าให้กับลูกค้า  
 2) สร้างอนาคตที่ยั่งยืน  
 3) พัฒนาศักยภาพขององค์การอยู่เสมอ  
 4) ค้นหาความคิดสร้างสรรค์ให้เจอและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้ได้  
 5) น าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นและท างานอย่างมีศักดิ์ศรี  
 6) จัดการด้วยไหวพริบและปัญญา  
 7) รักษาความโดดเด่นของผลงานอยู่เสมอ 
 
2.3 บริบทของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  
 2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของต าบลเขาดิน  
 

 
 
ภาพ 2 ต าบลเขาดิน 
ที่มา: (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน, 2560, หน้า 2)  
 
 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราเป็น 1 ใน 7 ต าบลของอ าเภอบางปะกง มีหมู่บ้าน
ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จ านวน 496 ครัวเรือน มีประชากร 2,512 คน แยกเป็นชาย 1,225 คน หญิง 1,287 คน 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 21 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 13,375 ไร่ ต าบลเขาดินห่างจากตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ไปตามล าน้ าบางปะกงประมาณ 14 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าคลองอีก 2 กิโลเมตร สองฝั่งคลองเป็นป่า
จากมีบ้านเรือนของชาวบ้านตั้งอยู่เป็นระยะ ลักษณะของต าบลเขาดินเป็นเนินหินแกรนิตอย่างหินเขาสามมุก
สูงประมาณ 15 เมตร ตั้งอยู่โดดเด่นอยู่บนภูเขาซึ่งมีต้นไม้ขนาดเล็กใหญ่ขึ้นอยู่เป็นที่ตั้งของ “วัดเขาดิน” 
หรือ “วัดปฐวีพตาราม” ภายในวัดมีมณฑปร้างเหลือแต่อิฐสีแดงอยู่เก่า 
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 2.3.2 สภาพโดยท่ัวไปทางด้านกายภาพ 
 ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ต าบลเขาดินอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ 10 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่ประมาณ 13,375 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางซ่อน อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
           ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางหัก อ าเภอพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้ามและเทศบาลท่าข้าม 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง จ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 ท่าข้าม หมู่ที ่2 สามขันธ์ 
หมู่ที ่3 ท่าตาเถร หมู่ที่ 4 เกาะกลาง หมู่ที ่5 ต้นกรอก หมู่ที ่6 คลองอ้อม หมู่ที ่7 บ้านเขาดิน  
 จ านวนประชากรและความหนาแน่นเฉลี่ยประชากรในต าบลเขาดิน จ านวนทั้งสิ้น 2,512 คน 
ชาย 1,225 คน หญิง 1,287 คน ประชากรหนาแน่นเฉลี่ย 129 คน/ตารางกิโลเมตร ครัวเรือน
หนาแน่นเฉลี่ย 25 ครัวเรือน/ตารางกิโลเมตร 
 2.3.3 องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาชุมชนน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
 ผู้น าท้องถิ่น คือ ผู้ที่มีความรู้ข้อมูลในชุมชนที่ตนเองท าหน้าที่อยู่ ดังนั้น การเป็นผู้น าชุมชน
ต้องเชื่อมโยงในการพัฒนาการที่จะมีการพัฒนาไปได้ไกลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาผู้น าของ ต าบลเขาดิน
มีการบริหารในแบบประชาธิปไตย ผู้น าชุมชนจึงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การพัฒนาจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นมากเพราะเมื่อชุมชนมีการพัฒนาที่ดีแล้วการพัฒนาประเทศชาติก็ไปได้ดี
ตามไปด้วย การศึกษาดูงานท าการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ มีการสอบถามข้อมูลจากประชาชนในท้องถิ่น
ท าให้ได้ทราบถึงปัญหามากขึ้นและมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมากข้ึน เช่นกัน องค์ประกอบหลัก
ที่สามารถท าให้ขบวนการพัฒนาขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จได้ จึงต้องอาศัยความรักความสามัคคี
ของ 4 องค์กรหลัก 4 ด้านในการพัฒนา ดังนี้ 
 1) องค์ประกอบด้านการปกครองท้องที่ ก านันประจ าต าบลเป็นแกนน าในการหลอม
รวมมวลชนให้เป็นหนึ่งเดียวของคนในชุมชนเพ่ือเอ้ือในการน าการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จได้ เป็นผู้ปกครอง
พ้ืนที่เป็นผู้น า ที่ภาษาพ้ืนบ้านเรียกกันว่า “พ่อบ้าน”เป็นตัวเชื่อมและสื่อสารท าความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง 
ลดข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนให้ได้มากท่ีสุดหรือไม่มีเลย สิ่งนี้จะเป็นตัวการันตีว่า ถ้าชุมชนไหนๆ 
มีความขัดแย้งน้อยหรือไม่มีเลย จะเป็นชุมชนที่จะประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดีเยี่ยมในการพัฒนา 
จึงน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาชุมชนได้ประชาชนก็อยู่กันอย่างมีความสุข 
 (1) ผู้น าทางด้านการปกครองส่วนท้องที่ 
 ก านันต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ชื่อ นายโชคธวีร์ อ้นถาวร เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2508    
 เลขทีบ่ัตรประชาชน  3-2404-00422-70-3 
 บ้านเลขท่ี 35/1 หมู่ 3 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง   
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ 061-5429465 
 E-mail: chokthawee4708@gmail.com  
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 ก. ประวัติการศึกษา  
 ก) จบชั้นประถมศึกษา/ป.6 โรงเรียนวัดเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปีพ.ศ. 2521 
 ข) จบมัธยมศึกษา/ม.3 “บวรวิทยายน” อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปีพ.ศ. 2524  
 ค) จบอาชีวะศึกษา/ป.ว.ช. 3 วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรี อ าเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ปีพ.ศ. 2527  
 ง) จบปริญญาตรี/สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ปีพ.ศ. 2550 
 จ) จบปริญญาโท/สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ปีพ.ศ. 2554 
 ฉ) ศึกษาระดับปริญญาเอก/สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ปีพ.ศ. 2557   
 ข. ประวัติการท างาน     
 ก) ปีพ.ศ. 2528 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา กรมวิชาการเกษตร 
 ข) ปีพ.ศ. 2529 ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี กรมวิชาการเกษตร 
 ค) ปีพ.ศ. 2529-2531 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย กรมวิชาการเกษตร 
 ง) ปีพ.ศ. 2532-2533 ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร 
 ค. ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
 ก) ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน “บ้านท่าตาเถร” หมู ่3 ต าบลเขาดิน ปีพ.ศ. 2543 
 ข) ด ารงต าแหน่งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ปีพ.ศ. 2549 
 ค) ด ารงต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีพ.ศ. 2551 
 ง) ด ารงต าแหน่งก านันต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปีพ.ศ. 2553–ปัจจุบัน อาชีพ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว “ห้างหุ้นส่วนสามัญโชคธวีร์” 
 ง. ผลงานเด่น   
 ได้รับต าแหน่งก านันยอดเยี่ยมรางวัลแหนบทองค า ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปีพ.ศ. 2557 
 2) องค์ประกอบด้านการบริหารส่วนท้องถิ่น ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและมีฐานะ เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ การบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2542 โดยมีนายมโน นิยม ก านันต าบลเขาดินเป็นประธานกรรมการบริหารคนแรกและได้เปลี่ยนเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล คนปัจจุบัน 
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ภาพ 3 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
 
 (1) สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากอ าเภอบางปะกง 
22 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 42 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 21.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
13,375 ไร่ 
 ก. อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ต าบลบางซ่อน อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต ้ ต าบลต าบลบางผึ้ง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันออก ต าบลบางหัก อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
 ทิศตะวันตก ต าบลท่าข้าม อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ข. ภูมิประเทศ สภาพทั่วไปพ้ืนที่เป็นราบลุ่มแม่น้ าเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม
มีคลองธรรมชาติจ านวนหลายสายไหลผ่านมีแม่น้ าบางปะกงไหลขนานกับต าบล 
 ค. ประชากร มีประชากรทั้งสิ้น 2,463 คน แยกเป็นชาย 1,212 คน เป็นหญิง  
1,251 คน 862 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 115 คน/ตารางกิโลเมตร 
 (2) ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน 
 ก. การคมนาคม การจราจรถนนที่ใช้ในการคมนาคมและสัญจรระหว่าง
หมู่บ้านต่างๆ ในต าบลเขดิน ส่วนใหญ่มีสภาพถนนเป็นถนนหินคลุก มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่มีความส าคัญและเป็นสายหลักในการคมนาคมขนส่ง สัญจรระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง  
 ข. ไฟฟ้า จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง จ านวน 7 หมู่บ้าน จ านวนประชากร
ที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98 
 ค. การประปา ประปาหมู่บ้าน จ านวน 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1-7 ประชากรที่ใช้
น้ าประปาคิดเป็นร้อยละ 95 การประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3,6,7 ประชากรที่ใช้น้ า
คิดเป็นร้อยละ 30 
 ง. การโทรคมนาคม โทรศัพท์สาธารณะ มีจ านวนน้อยมาก โทรศัพท์บ้าน 
จ านวน 7 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 20 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

55 

 (3) ด้านเศรษฐกิจ 
 ก. อาชีพ ท านา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม 
 ข. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน  
 (4) ด้านสังคม 
 ก. การศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดเขาดิน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเขาดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เขาดิน 
 ข. สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด 1 แห่ง คือ วัดเขาดิน ศาลเจ้า 1 แห่ง 
คือ ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก 
 ค. การสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ สถานีอนามัยประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100   
 (5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 คลองธรรมชาติ จ านวน 4 สาย คือ คลองใหม่ หมู่  2 คลองตาลอย หมู่ 7 
คลองตาดอน หมู่ 6 และคลองเจ๊กปึ้ด หมู่ 5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 3) ผู้น าทางด้านการบริหารส่วนท้องถิ่น 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
 ชื่อ นายมโน นิยม  
 เกิดวันที่ 2 เดือนกันยายน 2508  
 เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 3-2404-00431-25-7  
 บ้านเลขท่ี 72/2 หมู่ที่ 6 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 081-7231351 
 (1) ประวัติการศึกษา  

 จบชั้นประถมศึกษา ป.6 ที่ โรงเรียนวัดเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปีพ.ศ. 2521 
 จบมัธยมศึกษา ม.3 โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีพ.ศ. 2524 
 จบมัธยมศึกษา ม.6 โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีพ.ศ. 2527 
 (2) ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
 ก. ด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบลบางผึ้ง ปีพ.ศ. 2535 
 ข. ด ารงต าแหน่งก านันต าบลบางผึ้ง ปีพ.ศ. 2537 
 ค. ด ารงต าแหน่ง ก านันต าบลเขาดิน ปีพ.ศ. 2538 
 ง. ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารสภาต าบลเขาดิน ปีพ.ศ. 2538  
 จ. ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน 
 ฉ. ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลเขาดิน ปีพ.ศ. 2555 
 ช. ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลเขาดิน ปีพ.ศ. 2558 
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 (3) ผลงานดีเด่น 
 ก. ได้รับต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ของอ าเภอบางปะกง ปีพ.ศ. 2536 
 ข. รับประกาศเกียรติคุณศูนย์บริหารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลเขาดิน ระดับจังหวัด ปีพ.ศ. 2553 
 ค. รับประกาศเกียรติคุณศูนย์บริหารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลเขาดิน ระดับจังหวัด ปีพ.ศ. 2557 
 4) องค์ประกอบด้านศาสนา 
 (1) วัดเขาดิน เดิมชื่อ “วัดปัฎฐวีปัพพตาราม” ชื่อทางทะเบียนคณะสงฆ์และชาวบ้าน
เรียกขนานนามว่า “วัดเขาดิน” ได้รับให้เป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ. 2479 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ แห่งเดียวในอ าเภอบางปะกง (ตั้งอยู่ข้างถนนมอเตอร์เวย์) 
ห่างถนนประมาณ 500 เมตร ในเนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา รวมทั้งภูเขาด้วย วัดเขาดินเป็นวัด
ที่มีธรรมชาติสวยงามแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ยังคงสภาพของธรรมชาติ คือ ป่าไม้ ภูเขา หิน 
ตามธรรมชาติที่สวยงามมาก และส่วนราชการได้ประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ของอ าเภอบางปะกงและส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนจัดเป็นส านักงานปฏิบัติธรรม
เจริญวิปัสสนากรรมฐานประจ าอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ ปีพ.ศ. 2546 วัดเขาดินตั้งอยู่เลขที่ 
33 หมู่ 7 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร 081-8619611 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
 

 
 
ภาพ 4 วัดเขาดิน 
 
 (2) การตั้งวัด  
 ก. ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัด ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ. 121 เมื่อ ปีพ.ศ. 2470 
 ข. มีพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามเสมา ปีพ.ศ. 2479 ที่ดินเฉพาะ
ที่ตั้งวัดมีเนื้อท่ี 31 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา 
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 (3) ผู้น าทางด้านศาสนา 
 ประวัติพระสังฆาธิการเพ่ือเสนอขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ 
 ก. ชื่อ พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ (ประเสริฐ) ฉายา ปสฏฺโฐ อายุ 55 พรรษา 29 
วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.ธ.3 วัดเขาดิน ต าบลบางวัว อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
ก) เจ้าอาวาสวัดเขาดิน ข) เจ้าคณะต าบลบางวัว ค) เจ้าส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 12 
 

 
 
ภาพ 5 พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ (ประเสริฐ) ฉายา ปสฏฺโฐ 
 
 ข. สถานะเดิมชื่อ ประเสริฐ นามสกุล เช่นรัมย์ เกิดปีขาล วันที่ 7 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2505 บิดานายประสิทธิ์ มารดานางบุญชิน เช่นรัมย์ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 7 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ค. วิทยฐานะ    
 ก) พ.ศ. 2516 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดเขาดิน 
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 ข) พ.ศ. 2534 สอบไล่ได้ น.ธ.เอก วัดจุกเฌอ ส านักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา   
 ข) พ.ศ. 2538 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค วัดจุกเฌอ ส านักเรียน
คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ความช านาญการนวกรรม ออกแบบก่อสร้าง การบริหาร ศาสนพิธี วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามและอ่ืนๆ 
 ง. งานเจ้าคณะ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลบางวัว อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์ และ
การพระศาสนาตามต าแหน่งหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยทุกประการ  
 พ.ศ. 2551 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะต าบล
ชั้นเอกฝ่าวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ (จต.ชอ.วิ) เสนอขอพระราชทาน
เลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอ าเภอชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ 
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 5) องค์ประกอบด้านการศึกษา 
 (1) โรงเรียนวัดเขาดิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2473 โดยใช้ศาลา
การเปรียญของวัดเขาดินเป็นสถานที่เรียน มีนายขจร มานะ รับหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรกและ
มีพระอธิการพริ้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาดิน พ.ศ. 2490 นายนคร บุญเกิด มารับหน้าที่ครูใหญ่ ได้พิจารณา
เห็นว่าศาลาการเปรียญช ารุดมากอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียน จึงได้ย้ายไปอาศัยเรียนที่โรงมหรสพ
ของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 
 

 
 

ภาพ 6 โรงเรียนวัดเขาดิน 
 
 
 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2500 พล.ต.ต.พิชัย กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ
ในสมัยนั้น ได้มาเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาดิน พิจารณาเห็นว่ามีสถานที่เรียนแออัดจึงช่วยเหลือติดต่อประสานงาน
กับรัฐบาล ขอเงิน ก.ศ.ส. จ านวน 100,000 บาท เพ่ือน ามาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.3 พิเศษ จ านวน 
4 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียน ต่อมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นห้องเรียนไม่พอกับจ านวนนักเรียน  
นายนคร บุญเกิด ได้เชิญนายมนู จตุรภุช นายอ าเภอบางปะกงมาเป็นประธานการประชุมกรรมการศึกษา
ของโรงเรียนเพ่ือหาเงินสมทบในการรื้อถอนโรงเรียนปริยัติธรรมที่ทางวัดให้น ามาสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราวอีกหลังหนึ่ง และขอเงินจากสภาต าบลบางผึ้ง ได้เป็นเงินจ านวน  60,400 บาท น ามาต่อเติม
อาคารเรียนแบบ ป.3 พิเศษ ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 อีก 2 ห้อง พร้อมสร้างส้วมให้อีก 1 หลัง 4  ที่นั่ง 
 พ.ศ. 2512 ทางราชการอนุมัติให้เปิดชั้นประถมปลายขึ้นพร้อมกับอนุมัติ
งบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ 008 อีก 1 หลัง 3 ห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนชั้นประถมปลายเรียน 
พร้อมกับสร้างบ้านพักครูให้อีก 1 หลัง 
 พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณให้เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารเรียนแบบ 
ป.3 พิเศษ ซึ่งแต่เดิมมุงกระเบื้องวิบูลศรีซึ่งช ารุดแตกรั่วเป็นกระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ นอกจากนี้ยังได้รับ
งบประมาณให้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 008 อีก 3 ห้องเรียน และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณให้สร้าง
โรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครูอีก 1 หลัง ส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง  
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 พ.ศ. 2543 นายปิยะ ค าต่าย ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และได้พัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยต้นแบบ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียน
ปฐมวัยต้นแบบและ เมื่อปีพ.ศ. 2546 เข้ารับการประเมินผลงานเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคนแรก 
 พ.ศ. 2549 โรงเรียนขอขยายชั ้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่เนื่องจากโรงเรียนยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงได้น า
นักเรียนที่สมัครเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปเรียนที่โรงเรียนวัดบางแสม จนจบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 พ.ศ. 2549 เจ้าอาวาสวัดเขาดิน ท่านพระครูบรรพตภาวนานุสิฐ ได้จัดซื้อที่ดิน
บริเวณข้างถนนมอเตอร์เวย์ เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน งบประมาณ 1,400,000 บาท และสร้างอาคารเรียนใหม่
ให้ 1 หลัง จ านวน 12 ห้องเรียน งบประมาณ 10,000,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2549 
และโรงเรียนได้ย้ายออกมาอยู่ที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2549 
 พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดท าการเรียน
การสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้ โรงเรียนจึงได้รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รุ่นแรก จ านวน 20 คน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อปีการศึกษา 2552 
 พ.ศ. 2550 จัดสร้างโรงอาหาร หอพระ หอรัชกาลที่ 5 เสาธง ถังเก็บน้ าฝน 
บ้านพักครู โรงจอดรถ โดยเจ้าอาวาสวัดเขาดิน ท่านพระครูบรรพตภาวนานุสิฐ ได้ระดมทุนในการจัดสร้าง 
ประมาณ 4,000,000 บาท ต่อมาได้ต่อเติมส่วนหนึ่งของโรงอาคารเป็นห้องเรียนปฐมวัย 2 ห้อง 
วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้แต่งตั้ง 
นางอมรวดี สินเจริญ ให้มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนและได้ประสานความร่วมมือกับ
ท่านพระครูบรรพตภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดเขาดิน นายนโม นิยม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน  
ก านันมณี กรานเขียว ก านันต าบลเขาดิน (ในขณะนั้น) ก านันโชคธวีร์ อ้นถาวร ก านันต าบลเขาดิน (ปัจจุบัน)  
ตลอดจนผู้น าชุมชน ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาทั้งในด้านอาคารสถานที่ อัตราก าลังครู คุณภาพ
ของนักเรียนและภาพอนาคตที่ทุกภาคส่วนมุ่งหวังให้โรงเรียนก้าวไป โดยทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุน
การด าเนินงานของโรงเรียนภายใต้การบริหารงานของ นางอมรวดี สินเจริญ อย่างดียิ่ง 
 พ.ศ. 2553 ปรับปรุงโรงอาหาร โดยการปูกระเบื้อง ตีฝ้าเพดาน ติดพัดลม จัดซื้อโต๊ะ
ส าหรับรับประทานอาหารใหม่ ทั้งหมดโดยใช้งบประมาณที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
จ านวน 350,000 บาท และในปีนี้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล ต่อมาเจ้าอาวาส
วัดเขาดิน ท่านพระครูบรรพตภาวนานุสิฐ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้อีก 1 หลัง (วางศิลาฤกษ์ 
ไว้เมื่อเดือนเมษายน ปี 2550) ชั้นบน ประกอบด้วย ห้องเรียน 3 ห้องเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องแผนงาน
และประกันคุณภาพและห้องพัสดุ ชั้นล่าง ประกอบด้วย ห้องประชุม ขนาด 4 ห้องเรียน และร้านค้า
สวัสดิการโรงเรียน (เขาดินมินิมาร์ท) แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2554 งบประมาณ 8,000,000 บาท 
และโรงเรียนได้ท าพิธีฉลองอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ
ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกร รัศมีโชติ นอกจากนี้ ท่านพระครูบรรพตภาวนานุสิฐ  
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน ยังได้ทาสีอาคารเรียนของโรงเรียนหลังแรก ให้เป็นสีเดียวกันกับอาคารเรียน
หลังใหม่อีกด้วย 
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 พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องส้วมโดยการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา 
ปูกระเบื้อง ทาสีใหม่ ปรับเปลี่ยนจากส้วมคอห่าน เป็นส้วมชักโครก จ านวน 12 ห้อง โดยใช้
งบประมาณ 100,000 บาท นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ปรับปรุงอาคารเรียนปฐมวัยต้นแบบโดยปรับปรุง
ให้เป็นอาคารกระจก 2 ห้อง (อนุบาล 1 และ 2) พร้อมติดเครื่องปรับอากาศ และยังได้จัดสร้างห้องสมุด 
และห้องน้ า แปลงเกษตร บ่อทราย ส าหรับนักเรียนปฐมวัยพร้อมทั้งจัดท ารั้วกั้นอาณาเขตอาคารเรียนปฐมวัย
ให้เป็นสัดส่วน เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้มีสถานที่เรียนและท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัย สะอาด 
สวยงาม และเรียนรู้อย่างมีความสุข ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท จัดสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง 
และห้องส้วม 1 หลัง 6 ห้อง ใช้งบประมาณ 170,000 บาท วันที่ 22 เมษายน 2555 วัดเขาดิน โดยท่าน
พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ ได้ประกอบพิธีมอบอาคารเรียนหลังที่ 2 ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี 
พระธรรมปริยัติมุนี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธีมอบอาคารเรียน และนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทน
ในการรับมอบ 
 พ.ศ.2556 นางอมรวดี สินเจริญ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์งบประมาณ
จากกองทุนพัฒนาพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
และทางกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดเขาดิน 
เมื่อปีพุทธศักราช 2557-2558 นอกจากนี้ ยังได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
พ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง ในการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนส าหรับใช้เป็นห้องสมุด
ของโรงเรียน งบประมาณ 310,000 บาท และได้รับอนุมัติงวดแรก ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 
1,686,364 บาท และยังได้ประสานกับโรงงาน Mabuchi ในการจัดสร้างธนาคารขยะ ส าหรับให้โรงเรียน
และนักเรียนได้ท ากิจกรรม  
 พ.ศ. 2558 ปรับปรุงห้องเรียนและห้องสมุดปฐมวัย โดยการปรับพ้ืนห้องให้สูงขึ้น
และทาสีใหม่ งบประมาณ 188,000 บาท โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ ผลงานปรากฏชัดเจน 
และโรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ 
 ก. โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอก รอบสาม และได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2555 
 ข. โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัล สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2555 
 ค. โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนดี ศรีต าบล พุทธศักราช 2556 
 ง. โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับพระราชทาน ตรา “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 
จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2556  
 จ. โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานจากจังหวัดฉะเชิงเทรา
ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปีพุทธศักราช 2556 
 ฉ. ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 4 จาก สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณานายก ปี 2556 
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 ช. โรงเรียนผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง พุทธศักราช 2556 
 ซ. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากโรงไฟฟ้าบางปะกง ให้เข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนต้นแบบ กฟผ. แหล่งเรียนรู้เพ่ือโลกยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2556 
 ปัจจุบัน โรงเรียนวัดเขาดิน ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีนายอนุรัญช์ มาค า ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จ านวน 288 คน ครู 14 คน ครูอัตราจ้าง 
3 คน พนักงานบริการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน พี่เลี้ยงอนุบาล 1คน ผู้จัดการสหกรณ์ 1 คน  
 ค าขวัญ เรียนให้เป็น  เล่นให้รู้  คู่คุณธรรม 
 ปรัชญา กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ คนเราจะดี ก็เพราะการกระท า  
 สี เขียว – แสด   
 ต้นไม้ ต้นโพธิ์ 
 อักษรย่อ ข.ด. 
 อัตลักษณ์ นักเรียนมีมารยาทในการไหว้ 
 เอกลักษณ ์ โรงเรียนเป็นของชุมชน ทุกคนต้องร่วมกันพัฒนา 
 6) ผู้น าทางด้านการศึกษา 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาดิน 
 ชื่อนายอนุรัญช์ มาค า 
 เกิดวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2514  
 ที่อยู่บ้านเลขท่ี 31 หมู่ที่ 3 ต าบลลาดขวาง  
 อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 
 เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 081-2096152   
 E-mail anurun62@gmail.com   
 
 (1) ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2532 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2536 จบปริญญาตรี วุฒิการศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา
 พ.ศ. 2550 จบปริญญาโท วุฒิการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (2) ประวัติการท างานและการด ารงต าแหน่ง 
 พ.ศ. 2537 บรรจุรับราชการต าแหน่งอาจารย์ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
ในอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 พ.ศ. 2544 ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนวัดนาเหล่าบก  
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2544 ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนวัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 พ.ศ. 2548 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์เจริญ อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2556  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสนภูดาษ อ าเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 พ.ศ. 2558 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาดิน อ าเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ตาราง 1 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนวัดเขาดิน 

 

1) โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษา 
    ของสมศ. ในการประกันคุณภาพ   
    ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554–2558) 
2) เป็นสถานศึกษาต้นแบบโครงการ 
    โรงเรียนต้นแบบ กฝพ.   
3) ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐาน  
    อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม 
4) เป็นสถานศึกษาที่ได้ผ่านกระบวนการ 
    เรียนรู้ เพศวิถีศึกษา ในโครงการ 
    ก้าวย่างอย่างเข้าใจ 

สมศ. 
 
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ประเทศไทย 
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
มูลนิธิแพธทูแฮลท์ 

คร ู 
นางศาลินา อ่อนพงษ์ทรัพย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทองแดง การประกวด 
วาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ไม่ก าหนดระดับช่วงชั้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาวปาริชาติ  อักษรสิน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร 
ระดับเหรียญทองแดง การประกวด 
วาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ไม่ก าหนดระดับช่วงชั้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางยุวดี เปี่ยมวัฒนา รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.1–ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

นายเสริมศักดิ์ นาริน รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.1–ม.3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางยุพิน ไทยเจริญ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.1–ป.3 

กิจกรรมคัดลายมือ  
กลุ่มวิชาการ   

นางยุพิน ไทยเจริญ รางวัลเหรียญทองล าดับที่ 2 ระดับชั้น 
ป.1–ป.3 กิจกรรมอ่านจับใจความ  

กลุ่มวิชาการ   

นางกมลรัตน์ ลิ่มตี๋ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.4–ป.6  
กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

กลุ่มวิชาการ 

นางยุวดี เปี่ยมวัฒนา รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น 
ม.1–ม.3  กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

กลุ่มวิชาการ 

นางสาวบุศราพร สุดตาชาติ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.1–ม.3   
กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวิชาการ 

นายเสริมศักดิ์ นาริน รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น  
ป.4–ป.6 กิจกรรมเครื่องร่อน (ร่อนไกล) 

กลุ่มวิชาการ 

นายเสริมศักดิ์ นาริน รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.4–ป.6 
 กิจกรรมเครื่องร่อน (ร่อนนาน) 

กลุ่มวิชาการ 

นางยุวดี เปี่ยมวัฒนา รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4–ป.6 
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กลุ่มวิชาการ 

นายฉัตรชัย สุดใจ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.1–ป.3 
กิจกรรมปะติด 

กลุ่มวิชาการ 

นายฉัตรชัย สุดใจ รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1–ป.3   
กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 

กลุ่มวิชาการ 

นายฉัตรชัย สุดใจ 
 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.4–ป.6 
กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 

กลุ่มวิชาการ 
 

นายฉัตรชัย สุดใจ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.1–ป.3 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี  

กลุ่มวิชาการ 

นายฉัตรชัย สุดใจ รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4–ป.6 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี  

กลุ่มวิชาการ 

นางยุวดี เปี่ยมวัฒนา รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1–ม.3 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี  

กลุ่มวิชาการ 

นางสาวจิรัชยา แซ่เตียว รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น  
ป.4–ป.6 กิจกรรม spelling bee  

กลุ่มวิชาการ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
นางสาวจิรัชยา  แซ่เตียว รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4–ป.6  

กิจกรรม speech 
กลุ่มวิชาการ 

นักเรียน (ระบุชื่อ) 
เด็กหญิงสุพรรษา สีม่วง 
เด็กหญิงภูมรินทร์ หร่ายเจริญ 

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวด 
วาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ไม่ก าหนดระดับช่วงชั้น 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เด็กชายอัครชัย ดวงดารา 
เด็กหญิงวิภาวี ปิ่นยะกูล 
 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้น ม.1–ม.3  

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 1 

เด็กหญิงรมิดา เหล็กงาม รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.1–ป.3 
กิจกรรมคัดลายมือ  

กลุ่มวิชาการ   

เด็กชายธนกร น้อยพิมาย รางวัลเหรียญทองล าดับที่ 2 ระดับชั้น 
ป.1–ป.3 กิจกรรมอ่านจับใจความ  

กลุ่มวิชาการ   

เด็กหญิงสุรัสวดี ปิ่นคล้าย รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.4–ป.6
กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

กลุ่มวิชาการ 

เด็กชายโกมล ละมุด รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น  
ม.1–ม.3  กิจกรรมคิดเลขเร็ว 

กลุ่มวิชาการ 

เด็กชายพษิฐเนศ ทองประสงค์ รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ม.1–ม.3  
กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวิชาการ 

เด็กชายณัฐพล เจริญสุข 
เด็กชายรัชชานนท์ ใจอารีย์ 

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น  
ป.4–ป.6 กิจกรรมเครื่องร่อน (ร่อนไกล) 

กลุ่มวิชาการ 

เด็กชายพลกาญจน์ ขยันท า 
เด็กชายฐิติพงศ์ สุขเจริญ 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.4–ป.6 
กิจกรรมเครื่องร่อน (ร่อนนาน) 

กลุ่มวิชาการ 

เดก็หญิงก่ิงทอง คล่องแคล่ว 
เด็กหญิงเมธาพร ปุ่นเจริญ 

รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4–ป.6 
กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

กลุ่มวิชาการ 

เด็กหญิงจารุวรรณ ใจอารีย์ 
เด็กหญิงอิสรา สุขเจริญ 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.1–ป.3  
กิจกรรมปะติด 

กลุ่มวิชาการ 

เด็กชายเอกศาสตร์ อุไรพันธุ์ 
เด็กชายธนิตศร ฉิมคีรี 

รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.1–ป.3  
กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 

กลุ่มวิชาการ 

เด็กหญิงวรรณา เงินรอด 
เด็กหญิงวิภาณี แตงเจริญ 

รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.4–ป.6  
กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 

กลุ่มวิชาการ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงศ์ปุ่น รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้น ป.1–ป.3 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี  
กลุ่มวิชาการ 

เด็กหญิงจิดาภา เจริญศรี รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4–ป.6 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี  

กลุ่มวิชาการ 

เด็กหญิงนวรัตน์ จันทร์เลิศ รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ม.1–ม.3 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี  

กลุ่มวิชาการ 

เด็กหญิงนฤมล บุญธรรม รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น  
ป.4–ป.6 กิจกรรม spelling bee  

กลุ่มวิชาการ 

เด็กหญิงจิรนันท์ เจริญสุข รางวัลเหรียญทอง ระดับชั้น ป.4–ป.6  
กิจกรรม speech 

กลุม่วิชาการ 

 
 7) การวิเคราะห์ swot (swot analysis) ในการจัดขบวนทัศน์ชุมชน 
 swot analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการ
ในอนาคต swot เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้ 
 strengths จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
 weaknesses จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
 opportunities โอกาสที่จะด าเนินการได ้
 threats อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์การ 
 หลักการส าคัญของ swot ก็คือ การวิเคราะห์โดยการสารจากสภาพการณ์ 2 ด้าน 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ swot จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์  (situation analysis) ซึ่ งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้ เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจนและวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอก
และภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร 
ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์
ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
 (1) ประโยชน์ของการวิเคราะห์ swot 
 วิเคราะห์ swot เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน
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โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกัน
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ 
swot นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทาง
ที่เหมาะสม 
 (2) ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการท า swot analysis 
 การวิเคราะห์ swot จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมา
บนจุดแข็งขององค์กร แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อมและสามารถก าหนดกลยุทธ์
ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ 
swot นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ก. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และ
พิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร 
ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้างระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานบรรยากาศในการท างานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
 จุดแข็งขององค์กร (s-strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเอง ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กร
ที่องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 
 จุดอ่อนขององค์กร (w-weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
จากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจาก มุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กร
ที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร 
 ข. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบ
จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น  
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น  
ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชนลักษณะชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ 
พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนาการ
ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
 โอกาสทางสภาพแวดล้อม (o-opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการ
ขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได ้
 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (t-threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง 
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และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ 
แรงกระทบดังกล่าวได้ 
 ค. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม  เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบ
กับโอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์
เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ swot ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 
4 รูปแบบ ดังนี้ 
 สถานการณ์ที ่1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ท่ีพ่ึงปรารถนา
ที่สุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(aggressive–stratagy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ  
ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์
ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายใน
หลายประการ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive strategy) 
เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้องค์กร
เกิดความสูญเสียที่น้อยท่ีสุด 
 สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง
เช่นกัน ดังนั้นทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไข
จุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ 
 สถานการณ์ท่ี 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้ เกิดขึ้นจากการที่สภาพ 
แวดล้อมไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ  
ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว
หรือขยายขอบข่ายกิจการ (diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาส
ในระยะยาวด้านอื่นๆ แทน 
 8) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ีอประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค swot analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
 (1) เทคนิค swot analysis  
 การวิเคราะห์จดแข็ง (strength=s) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงาน
ในส่วนที่ดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
 การวิเคราะห์จุดอ่อน (weakness=w) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน
ว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เข่นเดียวกับการวิเคราะห์
จุดแข็ง 
 การวิเคราะห์โอกาส (opportunity=o) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก
ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
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 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (threat=t) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครองและเทคโนโลยี  
 (2) ปัจจัยภายใน 
 ก. จุดแข็ง (strength=s) 
 ก) ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลเขาดินอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย
มีคลองหลายสาย 
 ข) มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางทางศาสนา คือ วัดเขาดินและศูนย์
รวมจิตใจของประชาชน ในพ้ืนที่ 
 ค) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา 
 ง) ประซาซนมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 จ) มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ชัดเจนสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงท าให้เกิดประโยชน์ สูงสุดของประชาชน 
 ข. จุดอ่อน (weakness=w) 
 ก) งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 ข) บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ท่ัวถึงเพียงพอ 
 ค) บุคลากรภายในหน่วยงานโอนย้ายบ่อยขาดความต่อเนื่องและบุคลากร
เฉพาะทางในการปฏิบัติงานท าให้งานล่าข้า  
 ง) ขาดผู้รู้ด้านภาษา/การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 จ) ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้การพัฒนาอาชีพเสริม  
 (3) ปัจจัยภายนอก 
 ก. โอกาส (opportunity=o) 
 ก) เป็นพ้ืนที่ซึ่งเป็นแหล่งส่งเสริมด้านการเกษตร สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 
 ข) มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค) บูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
 ง) รัฐบาลสนับสนุนนโยบายกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
 จ) มีงบประมาณด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และเงินสนับสนุนจากเงินกองทุน
รอบโรงไฟฟ้าอ าเภอบางปะกง 
 ฉ) มีโรงเรียนประจ าต าบล อยู่ในพ้ืนที่ มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ 
 ข. อุปสรรค (threat=t) 
 ก) สินค้าการเกษตร ราคาสัตว์น้ าราคาตกต่ า 
 ข) เกิดปญัหาภัยแล้ง ท าให้ขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค 
 ค) แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปญัหาสังคมในพ้ืนที่ 
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 ง) สภาพพื้นที่บางส่วนไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้เนื่องจาก เป็นที่
ของหน่วยงานอื่นท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขาดความต่อเนื่องล่าช้า 
 จ) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ฉ) ครัวเรือนดั้งเดิมที่อยู่ ตามริมแม่น้ าหรือริมคลอง ท าให้ห่างไกลจากบริการ
สาธารณะ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ เสียงตามสายหอกะจายข่าวไม่ทั่วถึง 
 ช) มีนโยบายหลักและเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 
ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน, 2560, หน้า 1-65) 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.4.1 วิจัยในประเทศ 
 สิทธิชัย ตันศรีสกุล (2553, หน้า 51) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
กรณีศึกษาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน มี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยการบริหารจัดการด้านธุรกิจชุมชน ปัจจัยการบริหารจัดการ
ด้านสังคม ปัจจัยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนรูปแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดมหาสารคาม มี 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน 
3) การจัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชน 4) การวางแผนแก้ปัญหา 5) การพิจารณาวิธีการด าเนินงาน 
6) การด าเนินงาน 7) การประเมินผลงาน และ 8) การทบทวน เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่ก าหนด (Mdn>3.50 และ IQR<1.50) พบว่า รูปแบบ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดมหาสารคามนี้ จึงมีความเหมาะสมต่อชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม 
 กีรติ กมลประเทืองกร (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา เรื่อง การจัดการชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง วิถีพุทธ 
พบว่า ในชุมชนวิถีชีวิตสาธารณะที่เข้มแข็งนั้น คนในชุมชนมักไม่พ่ึงพาสถาบันของรัฐ แม้ว่าสถาบันดังกล่าว
จะดีและมีประสิทธิภาพแต่ในชุมชนที่ไม่มีชีวิตสาธารณะนั้น คนในชุมชนมักจะพ่ึงพาสถาบันของรัฐ  
ส่งผลให้รัฐมีภาระรับผิดชอบชุมชนในทุกด้าน จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมดและ
น ามาซึ่งความไร้ประสิทธิภาพในที่สุด ในเมืองที่ชีวิตสาธารณะเข้มแข็งนั้น ความสัมพันธ์ของคนไม่ว่าจะเป็น
สัมพันธ์ในรูปองค์กรหรือเครือข่าย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมักเป็นความสัมพันธ์ต่อกัน
ในแนวระนาบ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มักก่อให้เกิดความซื่อสัตย์และไว้วางใจต่อกัน แต่ในเมืองที่ค่อนข้าง
ไร้ชีวิตสาธารณะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ระหว่างคนกับสถาบันทางสังคมมักเป็นความสัมพันธ์
ในแนวตั้งที่ทั้งสองเอ้ือประโยชน์ต่อกัน แต่ฝ่ายหนึ่งต้องพ่ึงพาอีกฝ่ายความสัมพันธ์ทั้งสองแบบต่างก่อให้เกิด
การสื่อสาร แต่ข้อมูลที่ไหลตามช่องความสัมพันธ์ในแนวตั้ง มักเป็นข้อมูลที่เชื่อได้น้อยและความสัมพันธ์กัน
ในแนวระนาบ (เท่าเทียม) น าไปสู่เมืองที่มีระบบการปกครองที่ดีและเศรษฐกิจมั่งคั่ง ความสัมพันธ์ในแนวตั้ง 
ก่อให้เกิดการปกครองแบบมาเฟียและท าให้เศรษฐกิจของเมืองล้าหลัง 
 เพชรตะวัน ธนะรุ่ง (2556, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชนแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาชุมชนสวนป่านาบุญ พบว่า ชุมชน
มีผู้น าสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และระบบการดูแลสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง มีองค์ความรู้หลักยา 9 เม็ด 
ที่บูรณาการศาสตร์สุขภาพเข้ากับพุทธธรรม ซึ่งช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วยลงได้อย่างเด่นชัด ชุมชน
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มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยกระบวนการอบรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่การลดละกิเลส เสียสละเกื้อกูลสังคมในรูปจิตอาสา เกิดเครือข่ายแพทย์ 
วิถีธรรมขึ้นทั่วประเทศ การศึกษาครั้งนี้ค้นพบว่า ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการบรูณาการองค์ความรู้
และภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพ คือ 1) การพัฒนาคนด้านจิตวิญญาณ 2) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
3) ผู้น าที่มีคุณธรรม 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่มีคุณธรรมจะเกิดพลังการพัฒนา 5) การพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ 
 เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด วิธีด า เนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
1) การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสภาพการบริหารจากโรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัดที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 3 โรงเรียนและการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) การสร้างรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
โดยน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด 
ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด้วยการสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน และ 3) การประเมิน
ความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดไปใช้ 
ด้วยการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
(2) คณะกรรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (3) ขอบข่ายงานบริหารสู่ความเป็นเลิศ และ (4) แนวทางการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ โดยรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด มีความเหมาะสม 
และสามารถน าไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดได้อยู่ในระดับมาก 
 อุดม ชูลวีรรณ (2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล พบว่า องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) การน าองค์การ 
2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ และ 7) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน
น าองค์ประกอบไปสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระดับสากลได้ 6 ระบบ ดังนี้ ระบบที่ 1 การน าองค์กรโดยต้องรู้และเขา้ใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทาย 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องน าวิสัยทัศน์มาด าเนินการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นเลิศ 
ระบบที่ 3 การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรตามความสามารถของผู้เรียนโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เรียน ระบบที่ 4 การวัดสารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือก าหนด ตัวชี้วัดความส าเร็จ
และวิธีการวัดผลการปฏิบัติงานของทุกระบบ ระบบที่ 5 การพัฒนาบุคลากร เป็นฐานในการก าหนดกลยุทธ์
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถการพัฒนาระบบการเรียนรู้ ระบบที่ 6 ระบบการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับ
ระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนองค์ประกอบที่ 7 
เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานจาก 6 ระบบ 
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 ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก (2560, หน้า 108-120) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตชานเมือง 
เทศบาลเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า สื่อมีบทบาทและความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสื่อเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน คือ 
เกมการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ  
 เชิดศกัดิ์ ศุภโสภณ (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของสถานศึกษา มีการก าหนดทิศทางการบริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการ/ความจ าเป็น มีการวิเคราะห์
งานหลักที่ส าคัญและจ าเป็นของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของโรงเรียน มีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นแผนประจ าปี การขับเคลื่อนกระบวนการบริหาร
เป็นแบบล่างขึ้นบน มีโครงการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถประเมินผล และน ามาใช้ในการจัด  
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 2) ปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา คือ การก าหนด
นโยบายไม่ได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริงของสถานศึกษา การก าหนดเป้าหมายไม่ได้มาจากการวิเคราะห์
ปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริง และการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ไม่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร  
ขาดการท างานเป็นทีม จ านวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับจ านวนงาน มีงบประมาณไม่เพียงพอ กฎระเบียบ
ไม่เอ้ือต่อการให้อ านาจการตัดสินใจ และการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน 
3) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ที่ควรจะเป็น คือ 
รูปแบบบูรณาการ 4 มุมมอง ประกอบด้วย มุมมองจากบนลงล่าง (top–down) มุมมองจากล่างขึ้นบน 
(bottom–up) มุมมองจากภายนอกสู่ภายใน (outside–in) และมุมมองภายในสู่ภายนอก (inside–out)   
 สิริยา ห้าวหาญ (2559, หน้า 202-220) รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
(1) ผู้บริหาร (2) ครู (3) นักเรียน (4) แหล่งเรียนรู้ (5) การบริหารจัดการ (6) เครือข่ายร่วมพัฒนา 
และ (7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 2) รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  
 นิโลบล กองทอง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 
พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีผู้บริหารฯ ที่มีลักษณะภาวะ
ความเป็นผู้น าแบบประชาธิปไตย มีคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตนบนหลักการของศาสนาอิสลาม
สามารถสร้างความศรัทธาและได้การยอมรับจากฝ่ายนิติบัญญัติ พนักงานส่วนต าบลรวมถึงประชาชน
ในต าบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านควน มีแนวการบริหารงาน โดยมุ่งเน้นการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานได้ทุกกระบวนการ  
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความส าคัญด้านคุณธรรม ด้านความโปร่งใส และด้านการมีส่วนร่วม
ไปพร้อมๆ กัน และวิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กรต่างมีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี
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ในหมู่คณะ มีเป้าหมายเดียวกันและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติที่ยึดถือตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
อย่างเคร่งครัด  
 วิทยา จันทร์แดง (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า 1) นโยบายการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการด าเนินการในด้านการเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  
2) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน การประกอบอาชีพ 
การจัดการทรัพยากรในชุมชนและการพัฒนาองค์กรในชุมชน 3) รูปแบบใหม่ที่ค้นพบ คือ การบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการวิจัยในครั้งนี้น าไปสู่
ข้อค้นพบใหม่ คือ (1) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน 
องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน (2) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล 
ระบบความสัมพันธ์และมีแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง (3) แนวทางในการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชน และแนวทาง 
ด้านการด ารงอยู่ของชุมชน  
 พรทิพย์ ขุนวิเศษ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่า  
1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท
อยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับมากทุกด้าน (ด้านลักษณะกองทุน ด้านการน ากองทุน ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรและด้านการจัดกระบวนการ) 2) ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทอยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับมากทุกด้าน (ด้านการบริหารจัดการ
มีความเป็นเลิศ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านการผลลัพธ์การด าเนินงาน) 3) การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท
มีความสัมพันธ์กันในเชิงปฏิฐานในระดับมากที่สุด 4) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 3 ประการ 
คือ (1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การมุ่งเน้นบุคลากร การน ากองทุน ลักษณะกองทุน และระบบสนับสนุน 
(2) ปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัด
กระบวนการและการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ ความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมและด้านผลลัพธ์การด าเนินงาน  
 2.4.2 วิจัยต่างประเทศ 
 Daniela C. Rodriguez (2015, Abstract) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การจัดการกรณีชุมชน
แบบผสมผสานในประเทศมาลาวี: การวิเคราะห์นวัตกรรมและลักษณะเฉพาะทางสถาบันเพ่ือการยอมรับ
นโยบาย ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของ iccm เป็นนโยบายที่เหมาะสมในการจัดการกับความท้าทาย
ที่อาจเกิดขึ้นในเด็กท่ีตายได้ นั่นคือ เด็กป่วยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างทันท่วงที
และก าลังจะตายในชุมชน นอกจากนี้ iccm ยังเข้ากันได้กับระบบสุขภาพของประเทศมาลาวี เนื่องจาก
สามารถสร้างทีมผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังด้านสุขภาพของชุมชนที่มีอยู่เดิมและประสบการณ์ก่อนหน้า
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ในการให้การรักษาในระดับชุมชน ในแง่ของสถาบันกระทรวงสาธารณสุข (moh) แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นผู้น าในกระบวนการนโยบายโดยรวมแม้ว่าจะมีความท้าทายในการประสานงานภายใน
กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (ยูนิเซฟ) และองค์กรที่ด าเนินงานมีบทบาทสนับสนุนในฐานะ
นายหน้าความรู้ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ได้เผชิญกับขีดความสามารถขององค์การของกระทรวงสาธารณสุข 
ประเด็นเกี่ยวกับการก ากับดูแลเกี่ยวกับการฝึกอบรม hsa ตลอดจนข้อกังวลเกี่ยวกับการดูแล
และ overburdening ของ hsa ถูกกล่าวถึง แม้ว่าจะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่ในระหว่าง
การพัฒนานโยบาย ในท านองเดียวกันความยั่งยืนทางการเงินของ iccm รวมถึงกลไกในการจัดหา
ช่องทางในการระดมทุนยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของค าถาม
ในการด าเนินการในระหว่างการพัฒนานโยบาย อย่างไรก็ตามความกังวลที่โดดเด่นหลายประการ
ความเข้ากันได้ระหว่าง iccm ในฐานะทางเลือกนโยบายและบริบทในท้องถิ่นท าให้รากฐาน
ของถนนมาลาวีในการรับช่วงของ iccm 

Drnevich, Paul L. &  Croson, David C. (2013 , pp. 483-509) ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ระดับธุรกิจต่อการบูรณาการ พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส าคัญ
ต่อความส าเร็จของธุรกิจ เพราะส่งผลต่อผลก าไรจากการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนที่ส าคัญ
ของกลยุทธ์ ทางธุรกิจในระดับบริษัทเป็นอย่างมาก จากการศึกษาวิจัยในเรื่องของความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์ยังไม่ถูกต้อง และตรงกับกรอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นเพียง
กลยุทธ์ระดับการท างานเท่านั้น บทบาทระดับธุรกิจของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้ นมีอย่างกว้างขวาง
ภายใต้การยอมรับ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม และเกิดองค์ความรูใหม่ในบทบาท
ของตัวเองในการใช้กลยุทธ์และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน การพ่ึงพาซึ่งกันและกันกับกลไก ซึ่งจะสร้างผลก าไร
แก่บริษัท กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังคงเป็นส่วนที่ส าคัญของกลยุทธ์การท างานในระดับ
ของบริษัทที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและโครงสร้างอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้องค์กรต้องเข้าใจ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เพราะเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าแก่บริษัทและจะต้องติดตามพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร 
 Mithas Sunil, Ramasubbu Narayan & Sambamurthy V. (2011, pp. 237-256) ได้ศึกษา
อิทธิพลของความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม 
การผลิตและบริการ พบว่า ความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญ 
ในการพัฒนาความสามารถของบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการในด้านการจัดการข้อมูลลูกค้า 
การจัดการกระบวนการท างานและการจัดการผลการปฏิบัติงาน ซึ่งความสามารถเหล่านี้ส่งผลต่อไปยัง 
ผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งจากความพึงพอใจของลูกค้า ผลการด าเนินงานทางการเงิน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และประสิทธิผลขององค์กร ทั้งนี้กุญแจส าคัญที่จะท าให้องค์กรมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การสร้างเงื่อนไขที่จ าเป็น ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร การพัฒนาคุณภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึง
การสร้างความตระหนักของผู้บริหารในการลงทุนกับทรัพยากร และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการมีนโยบายด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซัดเจน 
 Georganta Z. & M. Vogiatzi (2010, pp. 137-160) ได้ศึกษาผลกระทบของการจัดการ 
เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์  
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ในประเทศกรีซ พบว่า 1) กลยุทธ์การแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ทันสมัย
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการด าเนินงานในธุรกิจอินเตอร์เน็ต 2) สภาพแวดล้อมภายในบริษัท  
ซึ่งวัดจากทัศนคติการท างานอย่างประสานร่วมมือกัน และการให้ความส าคัญกับการจัดการความเสี่ยง 
มีผลกระทบทางบวกต่อกลยุทธ์การแข่งขันและผลการด าเนินงาน และ 3) สภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่วัดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และทัศนคติของลูกค้าต่อการใช้อินเตอร์เน็ต  
มีผลกระทบเชิงบวกต่อกลยุทธ์การแข่งขัน และผลการด าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้การวิจัยได้สรุป  
การจัดการเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพจะช่วยท าให้ลดความยุ่งยาก 
ในการซื้อสินค้า การท าการตลาดและการส่งมอบสินค้า ท าให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามรถติดต่อธุรกรรมได้ง่ายขึ้น 
รวดเร็วขึ้นกว่าปกติหลายเท่า ด้วยเหตุผลนี้องค์กรที่มีการท าธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตจึงควรมีนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมของตนเองให้ชัดเจน 
 Ramirez, R., N. Melville, & E. Lawler (2010, pp. 417 - 429) ได้ศึกษาเชิงประจักษ์ความสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบกระบวนการใหม่ในการท างานขององค์กร 
และมูลค่าทางธุรกิจ พบว่า การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 228 บริษัท มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีเงื่อนไข กับการออกแบบกระบวนการใหม่
ในการท างานและผลการด าเนินงานของบริษัท การบริหารจัดการ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการออกแบบกระบวนการใหม่ในการท างานทางธุรกิจ มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ
ในการผลิตของบริษัทและมูลค่าทางการตลาดด้วย อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นด้วยว่า
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นในระดับที่แตกต่างกันไปตามประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันด้วย โดยสรุปผล
การศึกษาชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการลงทุนทางธุรกิจในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการออกแบบกระบวนการท างานใหม่
ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมปัจจุบัน 
 สรุปได้ว่า จากการศึกษาเอกสาร ต าราทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบ
การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ได้น าหลักการบริหารพ้ืนฐานที่ส าคัญ 4 ด้าน มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศ 
อันประกอบด้วย 1) ด้านการเมืองของต าบลเขาดิน คือ (1) ภาวะผู้น า (2) การบริหารจัดการท้องถิ่น 
(3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์ (4) การกระจายอ านาจ 2) ด้านสังคมของต าบลเขาดิน (1) การมีปฏิสัมพันธ์
ในครอบครัวและชุมชน (2) วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย (3) ความเข้มแข็งในชุมชน  
3) ด้านเศรษฐกิจของต าบลเขาดิน (1) การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริ ม (2) ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม (3) บรรจุภัณฑ์และการตลาด 4) ด้านเทคโนโลยีของต าบลเขาดิน  (1) การศึกษา
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม (2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (3) ระบบการสื่อสาร
ที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชนมาเป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัย เพ่ือได้รูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการวิจัย
ในครั้งนี ้ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการด าเนินการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยไดก าหนดกรอบและขอบเขตของวิธีด าเนินการวิจัยมาใช้ในการด าเนินการวิจัย โดยใช้
การน าเสนอด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (analysis description) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังมีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้พ้ืนที่ในเขตต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) อันเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ที่ผู้วิจัยไดด าเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเอง เพ่ือที่จะไดน าข้อมูลที่ไดรับจากกระบวนวิธี 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดังกล่าว มาด าเนินการประมวลผลข้อมูลอันน าไปสู
ข้อคน้พบตอ่ไป ดังนี้ 
 3.1.1 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้น ำชุมชน จ านวน 20 คน ประกอบด้วย ก านัน จ านวน 1 คน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 6 คน 
ผู้น าชุมชน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน พระสงฆ์ จ านวน 1 รูป ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน 
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการของสภาพปัจจุบันและปัญหา
อุปสรรคหรือการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน และเพ่ือสร้างกระบวนการบริหารที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ต าบลเขาดินเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลเขาดิน และร่วมกันผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในต าบลเขาดิน 
 3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ ผู้อำวุโสหมู่บ้ำน จ านวน 20 คน ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ด้านประสบการณ์ ซึ่งอาศัยอยู่ภูมิล าเนาต าบลเขาดิน มานานหลายปีทราบถึงความเปลี่ยนแปล ง
ของการปกครองแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถถ่ายทอดปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
และแก้ไขเพ่ือน าไปสู่รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
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 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับน ามาใช้ในกระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
อันมีหลักเกณฑ์ประการส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลหรือเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านการด าเนินงานการบริหาร 
หรือเข้าใจสภาพปัจจุบัน ปัญหาในต าบลเขาดินเป็นอย่างดี 
 2) กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะเป็นบุคคลที่มีการแสดงตนหรือมีการปฏิสัมพันธ์
กับภาคสังคมโดยทั่วไป อันเป็นบุคคลที่ภาคสังคมโดยทั่วไปให้การยอมรับในการแสดงบทบาททางด้านต่างๆ 
ที่เก่ียวกับกระบวนการการเป็นผู้น าชุมชน   
 3) กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะในการเป็นผู้น าทางความคิดโดยเป็นบุคคลที่มีความสามารถ
หรือคุณลักษณะในการโน้มน้าวหรือชักจูงให้บุคคลอ่ืนๆ ที่มีความหลากหลาย มีความคิดเห็นหรือทรรศนะ
ทีค่ล้อยตามการโน้มน้าวหรือชักจูงของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับความรูและความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สามารถ
เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงทางความคิดระหว่างกลุ่มคนในสังคมได้ 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอน เป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
ใช้ส าหรับสัมภาษณ์ หัวหน้างานราชการ ผู้น าชุมชน และผู้อาวุโสหมู่บ้าน เพื่อสอบถามรูปแบบ
การพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลในภาคสนามเป็นหลักโดยการพูดคุย สัมภาษณ์ สอบถาม 
หาข้อมูลจากชาวบ้าน โดยการใช้แบบสัมภาษณท์ี่มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
โดยมีการออกแบบโครงสร้างของข้อค าถามที่สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
หรือการสัมภาษณ์แบบชี้น า (guided interview) กล่าวคือ เป็นการสัมภาษณ์แบบไมมีโครงสร้าง
หรือเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) ที่มีความยืดหยุ่น
และเปิดกว้างหรือมีการน าค าส าคัญ (keywords) มาใช้ประกอบในการชี้น าค าสัมภาษณ์ กล่าวคือ มีการร่าง
ข้อค าถามที่มีลักษณะปลายเปิดที่มีค าส าคัญพร้อมกับลักษณะของข้อค าถามที่มีความยืดหยุ่น และพร้อม
ที่จะมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของข้อค าถามให้มีความสอดคลองกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย หรือผู้ให้
สัมภาษณ์แต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์หรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้
ผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนบุคคลที่มีความส าคัญหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการส่งเสริมการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลในทุกภาคส่วน ไมว่่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในภาครัฐ ภาคพลเมืองหรือภาคประชาชน 
ชุมชน รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งที่มีความส าคัญในกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลตอบข้อค าถามจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) อันท าให้มาได้ซึ่งข้อมูลที่มี
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ความหลากหลายในมิติต่างๆ และข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติงานในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลที่ได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth  interview) นั้น   
 อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ทางผู้วิจัยได้ด าเนินกระบวนการ บันทึกข้อมูล 
โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูลและการบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์
ก่อนท าการบันทึกเสียง หากได้รับอนุญาต เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้อง
ย้อนกลับในภายหลังได้ ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
 3.3.1 ขั้นตอนที่ 1  
 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค รูปแบบของการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในมุมมองที่เป็นข้อมูลในเชิงคุณลักษณะเป็นหลักเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ คือ 
 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือน าไปสู่รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล 
 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือน าไปสู่รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล  
 3.3.2 ขั้นตอนที่ 2  

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเจาะลึกเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และสร้างรูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาท าการสร้างรูปแบบ  
 3.3.3 ขั้นตอนที่ 3 
 การประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยน าผลที่ได้จากการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 มาด าเนินการจัดสนทนากลุ่ม 
(focus group) สรุปดังภาพ 7 
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ภาพ 7 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ข้อมูล
ของการด าเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 เมื่อได้ร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วในข้อนตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการขั้นตอนที่ 3 คือ การประเมินรูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการจัดสนทนากลุ่ม 

 
ขั้นตอนที่ 1 
 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันการด าเนินงานในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก    

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 การร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล 

การยกร่างรูปแบบโดยสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกในขั้นตอนที่ 1 

รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล 

 ประเมินโดยวิธีการจัดสนทนา
กลุ่ม  
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(focus group) เพ่ือยืนยันรูปแบบที่สร้างไว้ โดยผู้วิจัยจะป้อนค าถามในที่ประชุมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ที่ได้เชิญมา เพ่ือให้ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายในรูปแบบที่สร้างไว้ 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด าเนินการวิจัยต่อจากขั้นตอนการปรับปรุงรูปแบบ
การพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ โดยการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เสนอแนะในการปรับปรุง 
แก้ไขจากประสบการณ์ต่างๆ สามารถยอมรับได้ถึงรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผู้วิจัยเสนอ  
 3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3.4.3 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ผู้วิจัยชี้แจง และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมการประเมินรูปแบบ
การพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
โดยอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินในครั้งนี้ 
 2) ผู้วิจัยด าเนินการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3) ผู้วิจัยตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการ เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 4) ผู้วิจัยรวบรวมบันทึกข้อเสนอแนะ จากการสนทนากลุ่ม (focus group) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ละท่านเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 
 3.4.4 กำรเสนอรูปแบบกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราที่สมบูรณ์ ผู้วิจัยก าหนดเป้าหมายหน่วยงานที่สามารถน ารูปแบบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) จ านวน 10 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 1 ท่าน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 2 ท่าน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 1 ท่าน 
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญในด้านของการเป็นผู้น า ด้านการพัฒนาระบบราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพ่ือให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีเป้าหมายเดียวกัน
กับผู้วิจัย คือ ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ส าหรับกระบวนการในการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth 
interview) และการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) นั้นมาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 
โดยด าเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (documentary 
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research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์อันจะได้ด าเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
อันได้แก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (major themes) หรือแบบแผนหลัก (major 
pattern) ที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) และการจัดสนทนากลุ่ม 
(focus group) ทั้ งหมด มาพิจารณาแบ่ งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (sub-themes) และหัวข้อย่อย 
(categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์
ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนาข้อมูล
ตามปรากฏการณ์ร่วมด้วย เพ่ือแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งข้อค้นพบจากกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพ่ือหาข้อสรุปสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นแนวทางประการส าคัญที่สามารถน าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะในการก าหนด
สาระส าคัญต่อไปได ้
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3.5 กำรสรุปกระบวนกำรวิจัย 
 

 
 
ภาพ 8 สรุปกระบวนการวิจัย 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจัย เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ของการพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพ่ือสร้างรูปแบบ
การพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3) เพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
โดยใช้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น าชุมชน จ านวน 20 คน ผู้อาวุโสหมู่บ้าน 
จ านวน 20 คน 2) การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน โดยมีข้ันตอน
การวิจัยดังนี้ 
 4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth 
interview) 
 4.2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 4.3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group)  
 
4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชน จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 
ก านัน จ านวน 1 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
จ านวน 6 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน พระสงฆ์ จ านวน 1 รูป ปราชญ์ชาวบ้าน 
จ านวน 1 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรค
หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน ผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน 20 คน ได้แก่ ประชาชน
ที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านประสบการณ์ ซึ่งอาศัยอยู่ภูมิล าเนาต าบลเขาดิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน ข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพ 
ท าการวิเคราะห์เนื้อหาและเสนอผลการวิเคราะห์โดยเสนอค าตอบแล้วสรุปในภาพรวมที่สอดคล้องกัน 
ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาเสนอเพียง 11 ท่าน เนื่องจากค าตอบส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันจึงตกผนึกได้ดังนี้ 
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 4.1.1 สภาพปัจจุบันและการด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศแบบบูรณาการ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ปัจจุบันการด าเนินงานของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตาราง 2 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน

การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
  

ข้อค าถาม รายละเอียด 
1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินปัจจุบันมีผู้น าที่มีองค์ความรู้เป็นทุน
ทางสังคมอยู่แล้ว ที่กล้าคิดกล้าท ากล้าแสดงออก 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางส่วนราชการ
และชุมชนเสมอ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย คือ 
นายโชคธวีร ์อ้นถาวร ก านันต าบลเขาดิน ซึ่งมีผลงานเดน่ 
ได้รับต าแหน่งก านันยอดเยี่ยมรางวัลแหนบทองค า 
ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2557...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
         ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินสมัยก่อนเป็นต าบลบางพ่ึง ซึ่งมีการวาง
แนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านการวางระบบ
คมนาคม การท่องเที่ยว วัฒนธรรมต่างๆ ได้ดี ซึ่งจะเห็น
ได้จากการเดินทางมาท่ีเขาดินสะดวกสบายรวดเร็ว 
มีถนนมอเตอร์เวย์ มีวัดเขาดินให้ผู้คนแวะมาท าบุญ...”  

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ต าบลเขาดิน มีผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ไกล 
มุ่งม่ันสร้างความสุขให้ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 
ไม่ว่าจะเป็นถนน สาธารณสุข การคมนาคนที่ไปมา
รวดเร็ว...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดนิมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ซึ่งก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จะแบ่งหน้าที่กันท าในกิจกรรมต่างๆ 
อย่างชัดเจน...” 

2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินมีความชัดเจนในด้านการเป็นครอบครัว
รวมอยู่อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด
...” 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลที่มีการท าขวัญข้าว ประเพณีแข่งขัน 
การเก่ียวข้าวชิงรางวัล ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม 
ภาษาถ่ินเรียกว่าเกี่ยวทาง...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินที่เห็นได้ชัดมากหรือกลุ่ม อปพร. 
อาสาสมัครหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแลในหมู่บ้าน 
พร้อมทั้งเฝ้าระวังยาเสพติดที่ชัดเจน...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินที่เด่นๆ อยู่คือ อาชีพเกษตรกรรม 
และการประมงพ้ืนบ้าน และเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์ข้าว 
ที่ศูนย์ขยายพันธุ์ข้าวจังหวัดชลบุรี มาท าแปลงเพาะพันธุ์
และรับซื้อข้าวจากชาวบ้าน...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินเป็นต าบลที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง 
มีป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์สูง อีกทั้ง 
ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ก่อให้เกิดรายได้ 
ให้กับคนในพ้ืนที่ต่อปีเป็นจ านวนมาก...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินได้พัฒนาสินค้าท้องถิ่น เช่น ขนมจาก 
ข้าวหลาม มาปรับปรุงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ให้มี 
จุดขายเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า มีวางขายในจุด 
พักรถมอเตอร์เวย์...”  

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...เมื่อก่อนในพ้ืนที่ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
น้อยมาก แต่ปัจจุบันเห็นว่ามีการน าเทคโนโลยี 
มาใช้กันในการสื่อสารกันอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่...” 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...หน่วยงานจากส่วนราชการเข้ามาฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่เพ่ือน าเทคโนโลยี 
ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอย่างทั่วถึง...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีศูนย์ประสานงานต าบลเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาชุมชนระดับต าบล...” 
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ตาราง 3 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน
การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  

 
ข้อค าถาม รายละเอียด 

1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...จากการที่ผมได้ไปรับราชการหลายแห่งเท่าที่เห็น 
ในเรื่องของผู้น าอ าเภอบางปะกงมีความโดดเด่น 
ทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน และผู้อ านวยการโรงเรียน 
มีความสามัคคีโดดเด่นกว่าต าบลอ่ืน ซึ่งจะเห็นได้จาก 
คนในพ้ืนที่เป็นเครือญาติรวม จึงสามารถพูดคุยกันได้
ง่ายส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินผู้น ามีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเห็นได้จากการรับรู้เรื่องค าสั่งการของทางราชการ 
พ้ืนที่จะให้ความร่วมมือจากทุกองค์กรในต าบล ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศต่อไปได้...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...จากอดีตถึงปัจจุบันต าบลเขาดินมีการพัฒนา 
อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเมื่อ 
10 ปีก่อนโรงเรียนวัดเขาดินมีนักเรียนเพียง 120 คน 
แต่ ณ ปัจจุบันมีนักเรียนในพ้ืนที่ถึง 350 คน ถือว่า 
เป็นการสอดรับกับการพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึงวัดเขาดิน
จากอดีตมีคนนิยมมาท าบุญน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบ
กับวัดอื่น แต่ปัจจุบันมีประชาชนผู้ศรัทธามาท าบุญ 
ที่วัดเป็นจ านวนมากระดับต้นๆ ของจังหวัด ก็เนื่องจาก
พ้ืนที่มีผู้น าทั้ง 4 องค์กร ยึดมั่นในอุดมการณ์เรื่อง 
การพัฒนาความเป็นเลิศ...” 

2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
2.1 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
     ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าที่เก่ียวข้องในต าบลเขาดินมีการแบ่งหน้าที่ 
กันท าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ของต าบลต่างคน ต่างชุมชนจะรู้หน้าที่
ตนเองว่าจะต้องท าอะไร โดยไม่ต้องบอกกล่าวซ้ าๆ 
ซึ่งถือว่าผลการด าเนินการเช่นนี้ จะส่งผลต่อแนวทาง 
การพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศต่อไป...” 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   2.2 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ในพ้ืนที่ต าบลนี้มีการปฏิบัติสัมพันธ์ในรูปแบบ
ครอบครัวใหญ่ครอบครัวรวม เข้ามาในพ้ืนที่แล้ว 
มีความอบอุ่น จะเห็นได้จากงานบุญประเพณีต่างๆ 
จะมีกลุ่มคนในครอบครัว ส่วนใหญ่จะมาช่วยงานกัน
ทั้งครอบครัวมองเห็นถึงความสามัคคีในชุมชนนี้ 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ของต าบลต่อไป...” 

   2.3 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินเป็นต าบลที่อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไว้ได้ดีอีกต าบลหนึ่ง เท่าท่ีผมไปรับราชการ
มาหลายอ าเภอไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ 
ที่น าแนวทางดั้งเดิมมาปฏิบัติอย่างเหมาะสม...” 

   2.4 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินมีการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ในเทศกาลต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่ของต าบลร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...จากอาชีพดั้งเดิมในการท าการเกษตรและการประมง 
พ้ืนเมืองได้มีการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและประมง 
มาแปรรูปเป็นสินค้าเพ่ือวางจ าหน่ายที่จุดพักรถ 
มอเตอร์เวย์ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีเพื่อที่จะพัฒนา 
ไปสู่ความเป็นเลิศในได้อาชีพที่ยั่งยืน...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคอือะไร 

“...ในพ้ืนที่ต าบลเขาดินยังคงสภาพพ้ืนที่ป่าชายเลน
แบบรุ่มแม่น้ าบางปะกงซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์สูง
...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินมีการพัฒนาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ 
ของสินค้าทางการเกษตรที่มีวางขายตามท้องตลาด 
มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มากข้ึนกว่าเดิมอย่างเห็น 
ได้ชัด...” 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...เห็นว่าต าบลเขาดินมีการพัฒนาในด้านการใช้
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างแพร่หลายครอบคลุมทุกพ้ืนที่
อันจะส่งผลไปสู่การน าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วย 
พัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี...” 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...กลุ่มผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
มากขึ้น...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีองค์กรนอกพ้ืนที่หรือใกล้เคียงเขามาท ากิจกรรม
ร่วมกับต าบลเขาดินหลายองค์กร เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง 
นิคมอุตสาหกรรม บริษัทบริหารจัดการน้ าภาคตะวนัออก
...”  

 
ตาราง 4 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน

การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ในฐานะเป็นคนในพ้ืนที่แต่ดั้งเดิมมองเห็นว่าผู้น า 
ในต าบลเขาดินในทุกด้านมีความสามารถความเข้าใจ 
ในปัญหาของต าบลกันเป็นอย่างดี...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินเป็นต าบลที่โดนก าหนดในการพัฒนา
พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับโครงการ EEC ซึ่งพ้ืนที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพ้ืนที่ให้สอดคล้องและ 
ตอบรับกับนโยบายการพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...คนพ้ืนเดิมของต าบลเขาดินเป็นลักษณะ 
แนวอนุรักษ์นิยมเป็นคนรักถ่ินฐาน แต่พร้อมจะพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามแผนนโยบายชาติ
...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดิน เป็นต าบลที่ผู้บริหารทุกฝ่าย 
มีการแบ่งงานรับผิดชอบในทุกๆ ด้านอย่างชัดเจน...” 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินเป็นสังคมดั้งเดิมเป็นเครือญาติ 
อบอุ่น พูดจาเข้าใจง่าย ท าให้พัฒนาชุมชน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ง่าย...” 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินยังอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ด้ังเดิมไว้อย่างดี...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินเป็นต าบลที่เข้มแข็งในด้านการดูแล
ความปลอดภัยและเฝ้าระวังยาเสพติด ซึ่งจะมีกลุ่ม 
อปพร. และอาสาสมัครชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันกับประชาชน...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านมีการพัฒนาอาชีพจากดั้งเดิมในเรื่อง 
ของการท าเกษตรและการประมงมาเป็นสินค้า 
ทางการเกษตรและการประมงไว้จ าหน่าย 
ในท้องตลาดอย่างมากมาย เช่น ขนมจาก ข้าวหลาม 
เพ่ือสร้างเป็นรายได้หลักและเสริมของครอบครัว...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินมีลักษณะทางธรรมชาติที่มี 
ความอุดมสมบูรณ์อยู่มากโดยเฉพาะพ้ืนที่ราบลุ่ม
แม่น้ าบางปะกงและป่าชายเลนในพื้นท่ีมีการเลี้ยงปู 
เลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลัก...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ชาวบ้านมีการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและ
ประมงเพ่ือวางขายในท้องตลาดพร้อมกับพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากข้ึน...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ทางส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ 
ในโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในชุมชน 
ซึ่งอยู่ในแผนฯ ทุกปีเพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชน...” 

 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

89 

 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...อบต. เขาดินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป 
เข้ามาใช้บริการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประจ าต าบลเพื่อให้ประชาชนได้น าองค์ความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพต่อไป...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...องค์กรภายในต าบลกับองค์กรภายนอกต าบล 
มีการท ากิจกรรมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและสนับสนุน
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันเป็นประจ าทุกปี...” 

 
ตาราง 5 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน

การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ในฐานะอาตมาภาพเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาดิน 
และเป็นคนดั้งเดิมของต าบลนี้มีความเห็นว่าผู้น า 
ของต าบลเขาดินในทุกด้านมีความจริงใจในการพัฒนา
พ้ืนที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในต าบล 
จึงแก้ไขปัญหาและพัฒนาต าบลได้เป็นอย่างดี...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าท้องถิ่นมีการบริหารจัดการพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
โดยจะเห็นได้จากการพัฒนาถนนหนทาง และระบบ
สาธารณูปโภคมีใช้อย่างทั่วถึง...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคณุ 
        คืออะไร 

“...ในฐานะเป็นคนเก่าแก่ของต าบลมองเห็น 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนซึ่งถูกปลูกฝังค่านิยม 
การเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพ่ือรองรับความเจริญ 
ในอนาคตจึงได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้กับต าบล...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคอือะไร 

“...คนในพ้ืนที่ต าบลเขาดินมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนช่วยเหลือกันอย่างเติมที่
ซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมของทางวัดและของต าบล...” 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...มีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีเพราะคนส่วนใหญ่ 
มีสายสัมพันธ์ที่เก่าแก่มาแต่สมัยปู่ ย่า ตา ยาย  
จึงมีความรักสามัคคีของคนในต าบลท าให้ชุมชนน่าอยู่
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่แล้ว..." 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...อาตมาภาพได้พยายามอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ส าคัญต่างๆ ไว้ทุกด้าน โดยเน้นให้พ้ืนที่วัด
เป็นลานวัฒนธรรมส าหรับต าบลและใกล้เคียง...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...เห็นว่าประชาชนในชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ในการให้ความร่วมมือรู้รักสามัคคีมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...อาตมาภาพได้เปิดพ้ืนที่ให้คนในชุมชนน าผลิตภัณฑ์
สินค้าต่างๆ มาวางขายในรอบบริเวณวัดเพ่ือสร้างรายได้
และส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่มีอาชีพที่มั่นคง...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ทรัพยากรธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะแก่การสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เพ่ือให้สอดรับกับทางวัดเขาดิน...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...หน่วยงานราชการมีการสนับสนุนให้งบประมาณ
และองค์ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ต าบลเขาดินมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไว้รองรับให้ประชาชนในชุมชนมาศึกษาเพ่ือน าความรู้
ไปใช้ในการพัฒนาตงเอง ในการประกอบอาชีพ... 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...การที่มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ท าให้คนในพ้ืนที่เปลี่ยนไปจากเม่ือก่อนไม่รู้จัก 
การสื่อสารผ่าน ไลน์ เฟส แต่ปัจจุบันคนในพ้ืนที่ 
ใช้ช่องทางนี้เป็นการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น...” 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“... พ้ืนที่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กร
ภายนอกชุมชนเป็นอย่างดี...” 

 
ตาราง 6 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน

การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินมีผู้น าที่มีความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและบางท่าน 
เป็นผู้เคยรับราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัลก านัน
ยอดเยี่ยมจึงสามารถท่ีจะน าพาต าบลเขาดิน 
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดี...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคณุคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินเป็นต าบลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
เห็นได้จากมีโครงการต่างๆ เข้ามาบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มากมาย...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ต าบลเขาดินตั้งแต่อดีต-ปัจจุบันมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินมีการแบ่งหน้าที่การท างานให้แต่ละคน
อย่างชัดเจน...” 

2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินเป็นสังคมแบบครอบครัวใหญ่ 
อยู่แบบครอบครัวรวม...” 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเขาดินมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณี 
แบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติกันจนถึงทุกวันนี้ 
ที่ชัดเจน...” 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...เนื่องจากชุมชนในต าบลเป็นสังคมครอบครัว 
ในลักษณะครอบครัวรวมจึงสามารถช่วยกัน 
สอดส่องดูแลความสงบเรียนร้อยได้เป็นอย่างดี...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...อาชีพหลักของต าบลเขาดินยังคงสภาพการท านา 
เลี้ยงปลา เลี้ยงปูเป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริมคนในชุมชน
ส่วนหนึ่งน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาแปรรูปสินค้า
เพ่ือจ าหน่าย...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...จากสภาพพ้ืนที่ที่ผมด ารงชีพอยู่ในปัจจุบัน 
ก็ยังเห็นว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ ยังคงอุดมสมบูรณ์ 
ปลา ปู กุ้ง ก็ยังท าการเลี้ยงได้...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตร 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...คนในพ้ืนที่ทีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อ 
สื่อสารและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแพร่หลาย...” 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...กลุ่มผลิตภัณฑ์มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ในการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...กลุ่มองค์กรต่างมีได้มาส่งเสริมอาชีพและดูแล 
เรื่องสุขภาพของคนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดี 
ที่เกิดขึ้นในต าบล...” 
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ตาราง 7 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน
การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  

 
ข้อค าถาม รายละเอียด 

1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าทั้ง 2 องค์กรทั้งท้องถิ่น และท้องที่มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างดี...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ผู้บริหารท้องถิ่นมีการบริการจัดการท้องถิ่น 
เพ่ือรองรับการพัฒนาทั้งระบบ...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น าท้องที่มีแนวทาง 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ไปในทิศทางเดี่ยวกัน...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเสมอภาคในการปฏิบัติหน้าที่
และทุกหน้าที่มีการปฏิบัติเป็นไปอย่างทั่วถึง...” 

2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้รัก สามัคคี เพ่ือเฟ่ืออาทร
ซึ่งกันและกัน อันก่อให้ต าบลเขาดินเป็นต าบลที่น่าอยู่
...” 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...สังคมในต าบลเขาดินมีการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันดีมาอย่างช้านาน และเป็นที่น่าสนใจ 
ในกลุ่มของนักท่องเที่ยว...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าในชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ดูแลความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่เป็นอย่างดีและ
ประชาชนก็ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ประชาชนในพื้นท่ีมีการประกอบอาชีพหลัก 
คือการท านา และจับปูแสมเป็นอาชีพเสริม 
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและต าบล...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
ซึ่งดูได้จากจ านวนปูแสมในพ้ืนที่...” 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...เมื่อก่อนการขายปูแสมด้วยการชั่งกิโล ปัจจุบัน 
ได้พัฒนามาบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจ าหน่าย...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านได้น าองค์ความรู้จากการศึกษาจาก 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีมาพัฒนา 
สร้างช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า...” 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจ าหน่าย 
สินค้าของชุมชนผ่านสื่อต่างๆมากข้ึน...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ต าบลมีองค์กรหลักคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง ช่วยอนุรักษ์ 
ส่งเสริมพันธ์ปูแสมในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกปี 
โดยมีกิจกรรมแต่งงานปูแสมในพ้ืนที่ที่โดดเด่น...” 

 
ตาราง 8 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน

การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าในพ้ืนที่มีความรู้ สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่ 
ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าทั้ง 4 องค์กรมีท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ วัด โรงเรียน มีความรู้ในการบริหารจัดการ 
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมมุมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ผู้น าทั้ง 4 องค์กรมีการพัฒนาแบบวางอนาคต 
เพ่ือรองรับความเจริญอย่างมีระบบ...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีการกระจายอ านาจมายังผู้น าทั้ง 4 องค์กร 
อย่างทั่วถึง...” 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ประชาชนในพื้นท่ีมีความรัก สามัคคี เป็นน้ าหนึ่ง 
ใจเดียวกัน...” 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...มีการสานสามัคคีร่วมกันในการท ากิจกรรม 
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นเป็นอย่างดี...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีการท ากิจกรรมร่วมรักษาความปลอดภัย 
เฝ้าระวังยาเสพติดร่วมกันทั้ง 4 องค์กรหลัก...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...คนในชุมชนมีการร่วมกลุ่มสร้างกลุ่มอาชีพ 
และสร้างงาน สร้างรายได้ด้วยการท าการเกษตร 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีการอนุรักษ์
ป่า แม่น้ า อย่างเป็นระบบและส่งเสริมการเพาะเลี้ยง
พันธุ์ปลา...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์
ด้านการจักสาน เช่น สานกระบุง อุปกรณ์จับสัตว์น้ า
...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...เชิญวิทยากรจากองค์กรภายนอกที่ใกล้เคียง 
เข้ามาฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่เพ่ือสร้างสังคม 
ให้น่าอยู่อย่างสม่ าเสมอ...” 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...มีการน าเทคโนโลยีในระบบสื่อสารมาใช้ 
ในการเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าท้องถิ่น...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีองค์กรภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจนได้รับรางวัล 
จากหน่วยราชการต่างๆ มากมาย...” 
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ตาราง 9 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 8 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน
การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  

 
ข้อค าถาม รายละเอียด 

1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าทั้ง 4 องค์กรหลักในพ้ืนที่มีความสามัคคีปรองดอง
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีด้วยการน าแนวทาง 
ที่ได้จากการท าประชาคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...มีการปลูกฝังและสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวทางของบรรพบุรุษที่ยึดมั่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ให้ความส าคัญในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในงานที่ได้รับมอบหมาย...” 

2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ชุมชนมีความสนิทชิดเชื่อและมีความร่วมมือ 
ในการหวงแหนท้องถิ่นและชุมชนเป็นอย่างดี...” 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการแข่งขันการเย็บจากโดยส่งผ่านรุ่นสู่รุ่น...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...บุคคลในครอบครัวทุกครอบครัวมีส่วนร่วม 
ในการเฝ้าระวังยาเสพติดและภัยต่างๆ...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...คนในพ้ืนที่มีอาชีพและรายได้หลักท่ีมั่นคง 
อันเกิดจากอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็น 
การเลี้ยงปู เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งซึ่งร่วมกันรักษาพ้ืนที่ 
ให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...สภาพแวดล้อมภาพรวมยังคงเป็นพื้นที่ป่าชายเลน 
ที่ยังอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะเห็นได้จากมีนักท่องเที่ยว 
มาแวะชมหิ่งห้อยท่ีอาศัยอยู่ในธรรมชาติบริเวณนี้ 
อยู่เสมอ...” 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ชาวบ้านมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภท 
เครื่องจักรสานให้มีจุดเด่นและจุดขายที่น่าสนใจ 
มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตะกร้า หมวกสานใบจาก 
ซึ่งล้วนแล้วมากจากภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่ทั้งสิ้น...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
กศน. เข้ามาฝึกอบรมในชุมชนเพื่อสร้างโอกาส 
และช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า...” 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชุมชนน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
มาประยุกต์ใช้และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ให้มีจุดขายเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาด...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอยู่เสมอ...” 

 
ตาราง 10 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 9 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน

การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าทั้ง 4 องค์กรหลักของต าบลมีศักยภาพ 
ในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าท้องถิ่นในต าบลประสานแนวร่วมจากองค์กร 
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ร่วมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ 
แนวปฏิบัติจากองค์กรภายนอกเพ่ือสร้างท่องถิ่น...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีการยอมรับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือร่วมงาน 
เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน..." 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ชุมชนมีลักษณะเป็นครอบครัวรวม ซึ่งระบบ 
เครือญาติท าให้เกิดความรู้รักสามัคคี เอ้ือเฟ้ือ 
เอ้ืออาทรต่อกัน จึงไม่ค่อยเกิดความขัดแย้ง 
ในการพัฒนาของท้องถิ่นในทุกด้าน...” 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
แบบดั้งเดิมตามแบบอย่างบรรพบุรุษสืบทอด 
ต่อกันมา เช่น ประเพณีเข่งเกี่ยวข้าว...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ประชาชนในชุมชนมีส่วนรว่มในกินกรรมต่างๆ 
ตามท่ีผู้น าเสนอนโยบายไว้เป็นอย่างดี...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านมีการประกอบอาชีพท านาเลี้ยงกุ้ง 
เป็นรายได้หลักและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
ที่เป็นจุดเด่นคือปลานิลแดดเดียวซึ่งเป็นที่นิยม 
เป็นอย่างมาก...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ต าบลเป็นพื้นที่ท่ีคงสภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่อุดมสมบูรณ์ไม่แปรสภาพเปลี่ยนไป 
ประกอบอาชีพอ่ืน...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ชาวบ้านยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ 
ให้เป็นที่น่าสนใจ เพ่ือวางจ าหน่ายปลาแดดเดียว 
เป็นรูปธรรมมากขึ้น...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงาน 
ภายนอกโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าบางปะกง เพ่ือน ามา 
พัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง...” 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านมีการน าความรู้ด้านเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงเห็ด ปู ...” 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...พ้ืนที่เป็นเขตติดต่อกับ กฟผ. จึงได้รับโอกาส 
จากโรงไฟฟ้าบางปะกงส่งบุคลากรเข้ามา 
ส่งเสริมพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ...” 

 
ตาราง 11 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 10 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน

การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าของต าบลเขาดินที่เก่ียวข้องทั้ง 4 องค์กร 
มีความผูกพันและสามัคคีร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าท้องถิ่นท้ัง 4 องค์กรรวมกันคิดและวางแผน
ก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการให้เป็นไปในแนวทาง
เดยีวกัน...” 

   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ผู้น าท้องถิ่นท้ัง 4 องค์กรส่วนใหญ่ได้รับการปลูกฝัง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...เปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถร่วมกันเสนอ 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม...” 

2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ภาพรวมของคนในพ้ืนที่เป็นสังคมแบบเครือญาติ
อยู่กันแบบหมู่ใหญ่เมื่อมีกิจกรรมในชุมชนจะได้รับ
ความร่วมมือจากทุกครอบครัวในทุกกิจกรรม...” 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ชาวบ้านมีการส่งเสริมประเพณีแข่งขันเย็บจาก...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...คนในชุมชนมีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันและ 
มีความเข้มแข็งในด้านการรักษาการประกอบอาชีพ
ดั้งเดิมและเรียนรู้จนการเป็นอาชีพหลักของครอบครัว
...” 
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ตาราง 11 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านมีรายได้หลักที่เกิดจากการท านาข้าว 
เลี้ยงปลา กุ้ง และปู สร้างอาชีพเสริมด้วยการน าวัตถุดิบ
จากธรรมชาติมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนมีทรัพยากรธรรมชาติ
ยังคงสภาพสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีการประยุกต์โดยการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือให้วัตถุดินมีคุณค่า...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...น าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาต่อยอด 
สร้างโอกาสจุดขายด้วยการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อออนไลน์...” 

   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ในทุกด้าน...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีโครงข่ายในการติดต่อสื่อสารในท้องถิ่น 
มากมาย...” 

 
ตาราง 12 ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 11 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน

การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
1. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านการเมือง 
   1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ผู้น าในเขตต าบลเขาดินมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น
ได้อย่างยังยืน...” 

   1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...พ้ืนที่โดยรอบสามารถก าหนดเน้นนโยบายการบริหาร
จัดการท้องถิ่นในด้านรายได้อีกมากมาย...” 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม  
        อุดมการณ์ในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...เปิดโอกาสให้องค์กรภายนอกมาร่วมพัฒนาชุมชน
...” 

   1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจอย่างทั่วถึง...” 

2. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านสังคม 
   2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ 
        ในครอบครัวและชุมชนในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...คนในชุมชนเป็นสังคมเครือญาติเป็นส่วนใหญ่ 
จึงท าให้ชุมชนปลอดภัยเนื่องจากทุกบ้านจะช่วยกัน
ดูแลกันแลกัน...” 

   2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
        และวัฒนธรรมไทยในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...มีการรักษาไว้ซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ซึ่งร่วมกันจัดเป็นประจ าทุกปี...” 

   2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...ด้ายชุมชนเป็นสังคมเครือญาติแต่ดั้งเดิม จึงท าให้
การประสานกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือ 
เป็นอย่างดี...” 

3. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลัก 
        และอาชีพเสริมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...ชาวบ้านยังประกอบอาชีพหลักด้วยการท านา 
เลี้ยงสัตว์น้ า เป็นอาชีพหลักและมีการส่งเสริม 
การเลี้ยงไก่ชน เพ่ือการกีฬาและจ าหน่าย...” 

   3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและ 
        สภาพแวดล้อมในมุมมอง 
        ของคุณคืออะไร 

“...ยังคงสภาพเป็นที่ราบลุ่มและใช้พื้นที่ในการท านา  
เลี้ยงสัตว์น้ า...” 

   3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...มีกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไว้จ าหน่ายและแข่งขัน...” 

4. สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
   ด้านเทคโนโลยี 
   4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
        และสังคมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ไว้รองรับผู้ที่สนใจ...” 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม รายละเอียด 
   4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
        อย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณ 
        คืออะไร 

“...มีการน าองค์ความรู่จากศูนย์ฯ มาประยุกต์ใช้ 
กับการท าเกษตร...” 

   4.3 เกี่ยวกับระบบการสื่อสาร 
        ที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน 
        ในมุมมองของคุณคืออะไร 

“...เป็นศูนย์กลางในการประสานเครือข่ายต่างๆ 
เพ่ือมาพัฒนาพ้ืนที่...” 

 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลที่ซ้ ากันกับข้อมูลเดิมที่ได้รวบรวมไว้แล้ว ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์และน าเสนอข้อมูล
จ านวน 11 คน ดังตาราง 2-12 สรุปสาระส าคัญจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการด าเนินงานการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุป
สภาพปัจจุบันการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้ดังนี้ 
 1) สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
ด้านการเมือง 
 (1) เกี่ยวกับภาวะผู้น า พบว่า ต าบลเขาดินปัจจุบันมีผู้น าที่มีองค์ความรู้เป็นทุน
ทางสังคมที่กล้าคิดกล้าท ากล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางส่วนราชการและ
ชุมชนเสมอ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย คือ นายโชคธวีร์ อ้นถาวร ก านันต าบลเขาดิน ซึ่งมีผลงานเด่น 
ได้รับต าแหน่งก านันยอดเยี่ยมรางวัลแหนบทองค า ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี พ.ศ. 2557 อีกทั้ง
ภาพรวมผู้น าอ าเภอบางปะกงมีความโดดเด่นทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าอาวาส
และผู้อ านวยการโรงเรียนมีความสามัคคีโดดเด่นกว่าต าบลอ่ืน ซึ่งจะเห็นได้จากคนในพ้ืนที่เป็นเครือญาติ
จึงสามารถพูดคุยกันได้ง่าย ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและผู้น ามีความสามารถ
ความเข้าใจในปัญหาของต าบลในทุกด้านเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้น าของต าบลเขาดินในทุกด้านมีความจริงใจ
ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ในต าบลจึงแก้ไขปัญหาและพัฒนาต าบล
ได้เป็นอย่างดี ผู้น ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและบางท่านเป็นผู้เคย
รับราชการมาก่อนและยังได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม จึงสามารถที่จะน าพาต าบลเขาดินพัฒนาไป
ในทิศทางท่ีดี 
 (2) เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่น พบว่า ต าบลเขาดินสมัยก่อนเป็นต าบล
บางพ่ึง ซึ่งมีการวางแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านการวางระบบคมนาคม การท่องเที่ยว  
วัฒนธรรมต่างๆ ได้ดีซึ่งจะเห็นได้จากการเดินทางมาที่เขาดินสะดวกสบายรวดเร็ว มีถนนมอเตอร์เวย์  
มีวัดเขาดินให้ผู้คนแวะมาท าบุญ อีกทั้งต าบลเขาดินผู้น ามีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จาก
การรับรู้เรื่องค าสั่งการของทางราชการ พ้ืนที่จะให้ความร่วมมือจากทุกองค์กรในต าบลซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล และยังเป็นต าบลที่ถูกก าหนดในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้อง
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กับโครงการ EEC ซึ่งพ้ืนที่ต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพ้ืนที่ให้สอดคล้องและตอบรับกับนโยบาย
การพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาถนน หนทาง และระบบสาธารณูปโภคให้มีใช้อย่างทั่วถึง 
ซึ่งถือว่าเป็นต าบลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเห็นได้จากมีโครงการต่างๆ เข้ามาบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่มากมายและยังได้ประสานแนวร่วมจากองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และท้องถิ่นสามารถก าหนดเน้นนโยบายการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 (3) เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์ พบว่า ต าบลเขาดิน มีผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีวิสัยทัศน์ไกล มุ่งมั่นสร้างความสุขให้ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นถนน สาธารณสุข 
การคมนาคนที่ไปมารวดเร็ว โดยจะเห็นได้จากอดีตถึงปัจจุบันต าบลเขาดินมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา เมื่อ 10 ปีก่อนโรงเรียนวัดเขาดินมีนักเรียนเพียง 120 คน แต่นะปัจจุบันมีนักเรียน
ในพ้ืนที่ถึง 350 คน ถือว่าเป็นการสอดรับกับการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงวัดเขาดินจากอดีตมีคนนิยม
มาท าบุญน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัดอ่ืนแต่ปัจจุบันมีประชาชนผู้ศรัทธามาท าบุญที่วัดเป็นจ านวนมาก
ระดับต้นๆ ของจังหวัดก็เนื่องจากพ้ืนที่มีผู้น าทั้ง 4 องค์กร ยึดมั่นในอุดมการณ์เรื่องการพัฒนาความเป็นเลิศ 
อีกทั้งคนพ้ืนเดิมของต าบลเขาดินเป็นลักษณะแนวอนุรักษ์นิยมเป็นคนรักถิ่นฐานแต่พร้อมจะพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามแผนนโยบายชาติ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ 
เพ่ือรองรับความเจริญในอนาคต จึงได้สร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติมให้กับต าบล ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้น าท้องที่มีแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ไปในทิศทางเดี่ยวกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่พร้อมก้าวเข้าสู่
ความเป็นเลิศอย่างเห็นได้ชัด มีการปลูกฝังและสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง
ของบรรพบุรุษที่ยึดม่ันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดมา 
 (4) เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ พบว่า ต าบลเขาดินมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะแบ่งหน้าที่กันท าในกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน และมีการแบ่งหน้าที่กันท า
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ของต าบลต่างคน ต่างชุมชนจะรู้หน้าที่ตนเอง
ว่าจะต้องท าอะไร โดยไม่ต้องบอกกล่าวซ้ าๆ ซึ่งถือว่าผลการด าเนินการเช่นนี้จะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบล ซึ่งถือว่าผู้บริหารทุกฝ่ายมีการแบ่งงานรับผิดชอบในทุกๆ ด้านอย่างชัดเจน
และเคารพหน้าที่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และคนในพ้ืนที่ช่วยเหลือกันอย่างเติมที่ซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรม
ของทางวัดและของต าบลที่จัดขึ้น  
 2) สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล
เขาดินด้านสังคม 
 (1) เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน พบว่า ต าบลเขาดิน 
มีความชัดเจนในด้านการเป็นครอบครัวรวมอยู่อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้ งเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
มีการปฏิบัติสัมพันธ์ในรูปแบบครอบครัวใหญ่ หลายคนเข้ามาในพ้ืนที่แล้วมีความอบอุ่น จะเห็นได้จาก
งานบุญประเพณีต่างๆ จะมีกลุ่มคนในครอบครัวส่วนใหญ่จะมาช่วยงานกันทั้งครอบครัวมองเห็น
ถึงความสามัคคีในชุมชนนี้ พูดจาเข้าใจง่ายไม่มีความขัดแย้งความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่
การพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์ที่เก่าแก่มาแต่สมัย
ปู่ ย่า ตา ยาย จึงมีความรักใคร่สามัคคีท าให้ชุมชนน่าอยู่และมีความปลอดภัยสูง 
 (2) เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย พบว่า เป็นต าบลที่มีการท า
ขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการเกี่ยวข้าวชิงรางวัล ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ภาษาถิ่น เรียกว่า เกี่ยวทาง
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ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้ได้ดีอีกต าบลหนึ่งเท่าที่ไปรับราชการมาหลายอ าเภอ ไม่ว่าจะเป็น
เทศกาลสงกรานต์ที่น าแนวทางดั้งเดิมมาปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีวัดเขาดินเป็นลานวัฒนธรรม
ส าหรับต าบลและใกล้เคียงเพ่ือจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  
 (3) เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชน พบว่า ต าบลเขาดินที่เห็นได้ชัดมาก คือ มีกลุ่ม 
อปพร. อาสาสมัครหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแลในหมู่บ้านพร้อมทั้งเฝ้าระวังยาเสพติด มีการปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัยในเทศกาลต่างๆ ช่วงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของต าบลร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
ซึ่งถือว่าต าบลหนึ่งที่เข้มแข็งในด้านการดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังยาเสพติด โดยจะมีกลุ่ม อปพร. 
และอาสาสมัครชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับประชาชน และประชาชนในชุมชนมีความเข้มแข็ง
ในการให้ความร่วมมือรู้รักสามัคคีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยกันสอดส่อง
ดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 3) สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล
เขาดิน ด้านเศรษฐกิจ 
 (1) เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม พบว่า ต าบลเขาดินที่เด่นๆ อยู่ คือ 
อาชีพเกษตรกรรมท านา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปูและการประมงพ้ืนบ้าน อีกทั้งเป็นพ้ืนที่เพาะพันธุ์ข้าว
ที่ศูนย์ขยายพันธุ์ข้าว จังหวัดชลบุรี มาท าแปลงเพาะพันธุ์และรับซื้อข้าวจากชาวบ้าน จากอาชีพดั้งเดิม
ในการท าการเกษตรและการประมงพ้ืนเมืองได้มีการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและประมงมาแปรรูป
เป็นสินค้าเพ่ือวางจ าหน่ายที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์ ถือว่าเป็นโอกาสดีเพ่ือที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ
ในได้อาชีพที่ยั่งยืน ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากขนมจาก ข้าวหลาม โดยถือว่าเป็นรายได้หลักและเสริม
ของครอบครัว และยังมีพื้นที่ให้คนในชุมชนน าผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ มาวางขายในรอบบริเวณวัด
เพ่ือสร้างรายได้และส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเห็นได้จากการจับปูแสม ท าปลาแดดเดียว
เป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและต าบล 
 (2) เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อม พบว่า ต าบลเขาดินเป็นต าบลที่ราบลุ่ม
แม่น้ าบางปะกง มีป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์สูง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ก่อให้เกิดรายได้
ให้กับคนในพื้นที่ต่อปีเป็นจ านวนมาก และมีลักษณะทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  
เหมาะแก่การเลี้ยงปู เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อีกทั้งในพื้นที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติเหมาะแก่การสร้าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพ่ือให้สอดรับกับทางวัดเขาดิน และมีหิ่งห้อยที่นักท่องเที่ยวมาแวะชม
หิ่งห้อยที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติบริเวณนี้อยู่เสมอ 
 (3) เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด พบว่า ต าบลเขาดินได้พัฒนาสินค้าท้องถิ่น เช่น 
ขนมจาก ข้าวหลาม มาปรับปรุงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้มีจุดขายเป็นที่น่าสนใจของลูกค้า มีวางขาย
ในจุดพักรถมอเตอร์เวย์ ต าบลเขาดิน มีการพัฒนาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทางการเกษตรที่มีวางขาย
ตามท้องตลาดให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น อันเกิดจาก
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่มีการสนับสนุนให้งบประมาณและองค์ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้าวหลามช็อต ปูแสมบรรจุโถ มีผลิตภัณฑ์ด้านการจักสาน เช่น
สานกระบุง และอุปกรณ์จับสัตว์น้ า ตะกร้า หมวกสานใบจาก ซึ่งล้วนแล้วมากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ท้ังสิ้น เป็นต้น และมีกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไว้จ าหน่ายและแข่งขัน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

105 

 

 4) สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล
เขาดิน ด้านเทคโนโลยี 
 (1) เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม พบว่า เมื่อก่อนในพ้ืนที่ยังไม่มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้น้อยมาก แต่ปัจจุบันเห็นว่ามีการน าเทคโนโลยีมาใช้กันในการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง
ในทุกพื้นที่ อันจะส่งผลไปสู่การน าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วยพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง
ทางส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาการที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีในชุมชน 
ซึ่งอยู่ในแผนฯ ทุกปี ซึ่งเกิดจากการที่ต าบลเขาดินมีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีไว้รองรับให้
ประชาชนในชุมชนมาศึกษาเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตงเอง ในการประกอบอาชีพหลักและเสริม 
 (2) เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พบว่า หน่วยงานจากส่วนราชการ
เข้ามาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย 
และ อบต. เขาดินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีประจ าต าบล เพ่ือให้ประชาชนได้น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนและ
ท าให้คนในพ้ืนที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนจากไม่รู้จักการสื่อสารผ่าน ไลน์ เฟส แต่ปัจจุบันคนในพ้ืนที่
ใช้ช่องทางนี้เป็นการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 (3) เกี่ยวกับระบบการสื่อสารที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชน พบว่า มีศูนย์
ประสานงานต าบล เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนระดับต าบล และมีองค์กรนอกพ้ืนที่หรือใกล้เคียง
เขามาท ากิจกรรมร่วมกับต าบลเขาดินหลายองค์กร เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง นิคมอุตสาหกรรม บริษัท
บริหารจัดการน้ าภาคตะวันออก ซึ่งร่วมกันท ากิจกรรมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและสนับสนุนประชาชน
ในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกปี ต าบลได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าบางปะกง 
ช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมพันธ์ปูแสมในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกปีโดยมีกิจกรรมแต่งงานปูแสมในพ้ืนที่ที่โดดเด่น 
 4.1.2 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความเป็นเลิศแบบบูรณาการของต าบล
เขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โดยภาพรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือความเป็นเลิศแบบบูรณาการของต าบล
เขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ผู้ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนามักจะท้อแท้ ที่เห็นว่าชุมชน
ขาดการมีส่วนร่วมและมักจะเป็นข้ออ้างว่าพัฒนาไม่ได้แน่นอน และก็พากันละทิ้งไม่คิดที่จะให้
ความช่วยเหลือและเหมือนอยู่ไปวันๆ ในชุมชนนั้น และประชาชนในชนบทมักไม่กล้าแสดงออกแม้เห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยก็ตาม ท าให้การวางแผนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ หยุดชะงัก การพัฒนา
จึงไม่เกิด ซึ่งก็เป็นอุปสรรคที่น่าเป็นห่วงมากอย่างยิ่งต่อการพัฒนา ควรมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพ่ือปรับความคิดว่าจะไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้สิ่งที่ต าบลเขาดิน
ควรแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม คือ เศรษฐกิจควรเป็นเศรษฐกิจแบบพ่ึงตนเองบนรากฐาน
ศักยภาพแต่ละชุมชน ผลิตเพ่ือบริโภคเองเป็นหลัก เหลือจึงจ าหน่าย ควรมีการจัดการศึกษา เน้นคุณภาพ 
คิดเป็น มีทักษะปฏิบัติได้จริง ทั้งทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีจิตวิญญาณของการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองตลอดชีวิตและมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมในโอกาส การสาธารณสุขที่เน้นการป้องกัน
และสร้างสุขภาพ น าการซ่อมสุขภาพ มีการบริการที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ สวัสดิการสังคม  
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มีการกระจายรูปแบบให้หลากหลายมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเรื่องของการเจ็บป่วย เรื่องการประกันชีวิต
การประกันภัย เรื่องการฌาปนกิจ หรืออ่ืนใดที่มีอยู่ในสังคมไทยขณะนี้เท่านั้น และส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือดูแลคนในชุมชนด้วยกันเอง 
 
4.2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการศึกษา
สภาพปัจจุบันและการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการสัมภาษณ์หัวหน้างานราชการ ผู้น าชุมชน และผู้อาวุโสหมู่บ้าน เกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบันการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (STEP MODEL) 
ประกอบด้วย 
 1) ด้านสังคม (S=social) ของต าบลเขาดิน 
 (1) การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน 
 (2) วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย 
 (3) ความเข้มแข็งในชุมชน 
 2) ด้านเทคโนโลยี (T=technology) ของต าบลเขาดิน 
 (1) การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
 (2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
 (3) ระบบการสื่อสารที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชน 
 3) ด้านเศรษฐกิจ (E=economic) ของต าบลเขาดิน 
 (1) การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
 (2) ทรพัยากรและสภาพแวดล้อม 
 (3) บรรจุภัณฑ์และการตลาด 
 4) ด้านการเมือง (P=politics) ของต าบลเขาดิน  
 (1) ภาวะผู้น า 
 (2) การบริหารจัดการท้องถิ่น 
 (3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์ 
 (4) การกระจายอ านาจ 
 จากข้อสรุปข้างต้นสามารถน ามาสร้างร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (STEP MODEL) ได้ดังนี้ 
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ภาพ 9 ร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน (STEP MODEL)
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 จากภาพ 9 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้ชื่อว่า STEP MODEL ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบส าคัญ 
สามารถอธิบายรายละเอียด ดังนี้          
 1) S=social ด้านสังคม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกชี้แสดงว่า มีการรวมกลุ่ม
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการและการด ารงชีพ กระจายอ านาจในการติดสินใจและ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) และชุมชนมีการประสาน
ความร่วมมือ มีความสามัคคีและเคารพกฎกติกาของชุมชน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งประกอบด้วย 
การมีปฏิสัมพันธ์ วัฒนธรรมชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 (1) การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า 
ต าบลเขาดิน มีความชัดเจนในด้านการเป็นครอบครัวรวมอยู่อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
มีการปฏิบัติสัมพันธ์ในรูปแบบครอบครัวใหญ่ หลายคนเข้ามาในพ้ืนที่แล้วมีความอบอุ่น จะเห็นได้จาก
งานบุญประเพณีต่างๆ จะมีกลุ่มคนในครอบครัวส่วนใหญ่จะมาช่วยงานกันทั้งครอบครัวมองเห็นถึง
ความสามัคคีในชุมชนนี้ พูดจาเข้าใจง่ายไม่มีความขัดแย้งความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะน าไปสู่
การพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคนส่วนใหญ่มีสายสัมพันธ์ที่เก่าแก่มาแต่สมัย
ปู่ ย่า ตา ยาย จึงมีความรักใคร่สามัคคีท าให้ชุมชนน่าอยู่และมีความปลอดภัยสูง 
 (2) วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก
แสดงว่า เป็นต าบลที่มีการท าขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการเกี่ยวข้าวชิงรางวัล ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม 
ภาษาถิ่น เรียกว่า “เกี่ยวทาง” ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้ได้ดีอีกต าบลหนึ่งเท่าที่ไปรับราชการ
มาหลายอ าเภอ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่น าแนวทางดั้งเดิมมาปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีวัดเขาดิน
เป็นลานวัฒนธรรมส าหรับต าบลและใกล้เคียงเพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
 (3) ความเข้มแข็งในชุมชน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกชี้แสดงว่า ต าบลเขาดิน
ที่เห็นได้ชัดมาก คือ มีกลุ่ม อปพร. อาสาสมัครหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแลในหมู่บ้านพร้อมทั้งเฝ้าระวัง
ยาเสพติด มีการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเทศกาลต่างๆ ช่วงนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของต าบล
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือว่าต าบลหนึ่งที่เข้มแข็งในด้านการดูแลความปลอดภัย
และเฝ้าระวังยาเสพติด โดยจะมีกลุ่ม อปพร. และอาสาสมัครชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับประชาชน 
ในชุมชนมีความเข้มแข็งในการให้ความร่วมมือรู้รักสามัคคีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี  
จึงสามารถช่วยกันสอดส่องดูแลความสงบเรียนร้อยของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 2) T=technology ด้านเทคโนโลยี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ ได้อย่างเหมาะสม 
โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิต
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เทคโนโลยีมีความส าคัญ
ต่อการด าเนินงานในหลายๆ เรื่อง ทั้งยังตอบสนองต่อการท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคสังคม ต่างน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ต่อการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาพัฒนาตนเอง การใช้เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย 
 (1) การศึกษาพัฒนาตนเองและสังคม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า 
เมื่อก่อนในพ้ืนที่ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีมาใช้น้อยมากแต่ปัจจุบันเห็นว่ามีการน าเทคโนโลยีมาใช้กัน
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ในการสื่อสารกันอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ อันจะส่งผลไปสู่การน าเทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วยพัฒนาชุมชน
ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งทางส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาการที่เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีในชุมชน ซึ่งอยู่ในแผนฯ ทุกปี ซึ่งเกิดจากการที่ต าบลเขาดิน มีศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีไว้รองรับให้ประชาชนในชุมชนมาศึกษา เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตงเองในการประกอบ
อาชีพหลักและเสริม 
 (2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า 
หน่วยงานจากส่วนราชการเข้ามาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือน าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ในชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจ าหน่าย
สินค้าผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย และ อบต. เขาดินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ
ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลเพ่ือให้ประชาชนได้น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และท าให้คนในพ้ืนที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนจากไม่รู้จักการสื่อสารผ่าน ไลน์ เฟส 
แต่ปัจจุบันคนในพ้ืนที่ใช้ช่องทางนี้เป็นการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลายเกิดข้ึนในพื้นที่ 
 (3) ระบบเครือข่ายที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจาะลึก แสดงว่า มีศูนย์ประสานงานต าบลเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนระดับต าบลและ
มีองค์กรนอกพ้ืนที่หรือใกล้เคียงเขามาท ากิจกรรมร่วมกับต าบลเขาดินหลายองค์กร เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง 
นิคมอุตสาหกรรม บริษัทบริหารจัดการน้ าภาคตะวันออกซึ่งร่วมกันท ากิจกรรมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนประชาชนในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกปี ต าบลได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โรงไฟฟ้าบางปะกง ช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมพันธ์ปูแสมในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกปี โดยมีกิจกรรมแต่งงานปูแสม
ในพ้ืนที่ที่โดดเด่น  
 3) E=economic ด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า ผู้น าต้องตื่นตัว
และรู้เท่ากันความเป็นไปของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ 
ที่ท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มีการจัดวางแผนการจัดการระบบการผลิต การจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในรูปของการรวมกลุ่ม การแปรรูปการผลิต โดยมีระบบ
การผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการด ารงชีพของชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ขององค์กรชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการประกอบอาชีพ การตลาด ทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม 
 (1) การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า 
ต าบลเขาดินที่เด่นๆ อยู่ คือ อาชีพเกษตรกรรมท านา เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปูและการประมงพ้ืนบ้าน 
อีกทั้งเป็นพ้ืนที่เพาะพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ขยายพันธุ์ข้าว จังหวัดชลบุรี มาท าแปลงเพาะพันธุ์และรับซื้อข้าว
จากชาวบ้าน จากอาชีพดั้งเดิมในการท าการเกษตรและการประมงพื้นเมืองได้มีการพัฒนาสินค้า
ทางการเกษตรและประมงมาแปรรูปเป็นสินค้าเพ่ือวางจ าหน่ายที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์ ถือว่าเป็นโอกาสดี
เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในได้อาชีพที่ยั่งยืน ไม่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากขนมจาก ข้าวหลาม  
โดยถือว่าเป็นรายได้หลักและเสริมของครอบครัว และยังมีพ้ืนที่ให้คนในชุมชนน าผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ 
มาวางขายในรอบบริเวณวัดเพ่ือสร้างรายได้และส่งเสริมให้คนในพ้ืนที่มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเห็นได้จาก
การจับปูแสม ท าปลาแดดเดียวเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและต าบล 
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 (2) เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า 
ต าบลเขาดินเป็นต าบลที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง มีป่าชายเลนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์สูง อีกท้ังยังเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ต่อปีเป็นจ านวนมาก และมีลักษณะทางธรรมชาติ
ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากเหมาะแก่การเลี้ยงปู เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อีกทั้งในพ้ืนที่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ
เหมาะแก่การสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเพื่อให้สอดรับกับทางวัดเขาดิน และมีหิ่งห้อย
ที่นักท่องเที่ยวมาแวะชมหิ่งห้อยที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติบริเวณนี้อยู่เสมอ 
 (3) เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาด ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า 
ต าบลเขาดินได้พัฒนาสินค้าท้องถิ่น เช่น ขนมจาก ข้าวหลาม มาปรับปรุงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ให้มีจุดขาย
เป็นที่น่าสนใจของลูกค้า มีวางขายในจุดพักรถมอเตอร์เวย์ ต าบลเขาดินมีการพัฒนาในเรื่องบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าทางการเกษตรที่มีวางขายตามท้องตลาดให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ให้น่าสนใจมากขึ้น อันเกิดจากหน่วยงานราชการในพ้ืนที่มีการสนับสนุนให้งบประมาณและองค์ความรู้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นข้าวหลามช็อต ปูแสมบรรจุโถ 
มีผลิตภัณฑ์ด้านการจักสาน เช่น สานกระบุง และอุปกรณ์จับสัตว์น้ า ตะกร้า หมวกสานใบจาก ซึ่งล้วนแล้ว
มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ทั้งสิ้น เป็นต้น และมีกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไว้จ าหน่าย
และแข่งขัน 
 4) P=politics ด้านการเมือง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า การสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของชุมชน ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน
มีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนอาจจะแบ่งเป็น สนับสนุนงบประมาณในการบริหาร
จัดการ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้น า การบริหารจัดการ และอุดมการณ์  
 (1) ภาวะผู้น า ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า ต าบลเขาดินปัจจุบันมีผู้น า
ที่มีองค์ความรู้เป็นทุนทางสังคมที่กล้าคิดกล้าท ากล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
ของทางส่วนราชการและชุมชนเสมอ จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย คือ นายโชคธวีร์ อ้นถาวร ก านัน
ต าบลเขาดิน ซึ่งมีผลงานเด่น ได้รับต าแหน่งก านันยอดเยี่ยมรางวัลแหนบทองค า ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปีพ.ศ. 2557 อีกทั้งภาพรวมผู้น าอ าเภอบางปะกงมีความโดดเด่นทั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เจ้าอาวาสและผู้อ านวยการโรงเรียนมีความสามัคคีโดดเด่นกว่าต าบลอ่ืน ซึ่งจะเห็นได้จาก
คนในพื้นที่เป็นเครือญาติ จึงสามารถพูดคุยกันได้ง่ายส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
และผู้น ามีความสามารถความเข้าใจในปัญหาของต าบลในทุกด้านเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้น าของต าบลเขาดิน
ในทุกด้านมีความจริงใจในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นในต าบลจึงแก้ไขปัญหา
และพัฒนาต าบลได้เป็นอย่างดี ผู้น ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและบางท่าน
เป็นผู้เคยรับราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยมจึงสามารถที่จะน าพาต าบลเขาดินพัฒนาไป
ในทิศทางท่ีดี 
 (2) การบริหารจัดการท้องถิ่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกชี้แสดงว่า ต าบลเขาดิน
สมัยก่อนเป็นต าบลบางพ่ึง ซึ่งมีการวางแนวทางการบริหารจัดการท้องถิ่นในด้านการวางระบบคมนาคม 
การท่องเที่ยว วัฒนธรรมต่างๆ ได้ดี ซึ่งจะเห็นได้จากการเดินทางมาที่เขาดินสะดวกสบายรวดเร็ว  
มีถนนมอเตอร์เวย์ มีวัดเขาดินให้ผู้คนแวะมาท าบุญ  อีกทั้งต าบลเขาดินผู้น ามีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
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โดยเห็นได้จากการรับรู้เรื่องค าสั่งการของทางราชการ พ้ืนที่จะให้ความร่วมมือจากทุกองค์กรในต าบล
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล และยังเป็นต าบลที่ถูกก าหนดในการพัฒนาพ้ืนที่
ให้สอดคล้องกับโครงการ EEC ซึ่งพ้ืนที่ต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพ้ืนที่ให้สอดคล้องและตอบรับ
กับนโยบายการพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาถนน หนทาง และระบบสาธารณูปโภค
ให้มีใช้อย่างทั่วถึง ซึ่งถือว่าเป็นต าบลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเห็นได้จากมีโครงการต่างๆ เข้ามา
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่มากมายและยังได้ประสานแนวร่วมจากองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และท้องถิ่นสามารถก าหนดเน้นนโยบาย
การบริหารจัดการท้องถิ่น 
 (3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า 
ต าบลเขาดิน มีผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ไกล มุ่งมั่นสร้างความสุขให้ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  
ไม่ว่าจะเป็นถนน สาธารณสุข การคมนาคนที่ไปมารวดเร็ว โดยจะเห็นได้จากอดีตถึงปัจจุบันต าบลเขาดิน
มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเมื่อ 10 ปีก่อนโรงเรียนวัดเขาดินมีนักเรียน
เพียง 120 คน แต่นะปัจจุบันมีนักเรียนในพ้ืนที่ถึง 350 คน ถือว่าเป็นการสอดรับกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
รวมถึงวัดเขาดินจากอดีตมีคนนิยมมาท าบุญน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัดอ่ืนแต่ปัจจุบันมีประชาชน
ผู้ศรัทธามาท าบุญที่วัดเป็นจ านวนมากระดับต้นๆ ของจังหวัด ก็เนื่องจากพื้นที่มีผู้น าทั้ง 4 องค์กร 
ยึดมั่นในอุดมการณ์เรื่องการพัฒนาความเป็นเลิศ อีกทั้งคนพื้นเดิมของต าบลเขาดินเป็นลักษณะ
แนวอนุรักษ์นิยมเป็นคนรักถิ่นฐานแต่พร้อมจะพัฒนาตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามแผน
นโยบายชาติ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ เพ่ือรองรับความเจริญในอนาคต 
จึงได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้กับต าบล ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น าท้องที่มีแนวทาง
ในการพัฒนาพ้ืนที่ไปในทิศทางเดี่ยวกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศ
อย่างเห็นได้ชัดมีการปลูกฝังและสืบทอดเจตนารมณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางของบรรพบุรุษ
ที่ยึดมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดมา 
 (4) การกระจายอ านาจ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก แสดงว่า ต าบลเขาดิน
มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะแบ่งหน้าที่กันท าในกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน 
และมีการแบ่งหน้าที่กันท าอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ของต าบลต่างคน 
ต่างชุมชนจะรู้หน้าที่ตนเองว่าจะต้องท าอะไร โดยไม่ต้องบอกกล่าว ซึ่งถือว่าผลการด าเนินการเช่นนี้
จะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล ซึ่งถือว่าผู้บริหารทุกฝ่ายมีการแบ่งงานรับผิดชอบ
ในทุกๆ ด้านอย่างชัดเจน เคารพหน้าที่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และคนในพ้ืนที่ช่วยเหลือกันอย่างเติมที่
ซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมของทางวัดและของต าบลที่จัดขึ้น 
 
4.3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group)  
 
 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการอภิปรายกลุ่ม (focus group) ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
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เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 
13.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมือง หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านสังคม จ านวน 10 รูป/คน 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และพิจารณาฉันทามติจากการประชุม ตามรายละเอียด 
 
ตาราง 13 แสดงผลการอภิปรายเพื่อรับรองรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ

ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
การอภิปรายเพ่ือรับรองรูปแบบการพัฒนา 

แบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ 
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ 
   เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
   อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“...รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ 
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่น าเสนอมาดีมากสามารถน าไปใช้และขับเคลื่อนชุมชน  
ต าบล ไปสู่ความเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถให้ผู้ที่ได้น างานวิจัยชิ้นนี้ไปศึกษาจะได้น า
แนวคิดการน าสิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นสร้างให้เป็น 
องค์ความรู้พัฒนาเป็นต้นแบบให้คนได้ศึกษา 
และน าไปเป็นแบบอย่างอีกด้วย...” 
“...อีกท้ังในการน าเสนอรูปแบบ STEP Model  
ของผู้วิจัยเรื่องนี้เป็นเรื่องและรปูแบบที่ดี สามารถน าไป 
ต่อยอดและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือความเป็นเลิศได้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ผู้วิจัย 
ได้อธิบายถึงความเชื่อมโยงขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน
ทีเ่สริมซึ่งกันและกันทุกด้าน...” 
“...ในมุมมองของนักการศึกษาอย่างผมคิดว่ารูปแบบ
ที่ผู้วิจัยน าเสนอนี้ดีมาก สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้จริงเพราะที่ผ่านมาชุมชนเราอยู่ได้ด้วยกระบวนการ
ต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมาผมคิดว่าเป็นเรื่องดี 
ที่ได้น าเอาหลักหรือพ้ืนฐานด้านการศึกษามา... 

 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

113 

 

ตาราง 14 แสดงผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมแต่ละด้าน 

 
ร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ 
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ 
   เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
   อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

“...พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้น าหลักการ 
ประสานทุกส่วนเข้ามามีบทบาทและร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นและท้องที่ได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมทั้งน าสิ่งเหล่านี้
มาสร้างเป็นองค์ความรู้สร้าง Model เพ่ือให้ทุกคน 
ได้น าไปใช้ประโยชน์อีกมากมาย...” 
“...ส่วนตวัผมแล้วซึ่งเป็นคนในพื้นที่เห็นการพัฒนา
ของต าบลด้านต่างๆ มากมายแต่นี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากเห็น
การพัฒนามานานนั้นคือการน าองค์ความรู้ที่อยู่ 
ในชุมชน ต าบลมาสร้างเป็นแบบอย่างให้คนได้รู้จัก
และเรียนรู้จากการที่ก านันได้น าเสนอรูปแบบ 
การพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบล
เขาดินนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมาก...” 

   2.1 ด้านสังคม (S=social) ของต าบล 
         เขาดิน 
        1) การมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว
และชุมชน 
        2) วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมไทย 
        3) ความเข้มแข็งในชุมชน 

“...องค์ประกอบด้านสั่งคม ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ดี 
สามารถน าแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว 
และชุมชน มาเป็นตัวแบบในการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้จริง...” 
“...S Model ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์
สามารถน าองค์ความรู้ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมานี้ 
ไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาให้เป็นเลิศได้จริง...”  
“...ด้วยการที่คนในพื้นท่ีมีความสามัคคี เอ้ือเฟ้ือ 
ซึ่งกันและกัน อีกท้ังมีครอบครัวในลักษณะ 
ครอบครัวรวม จึงท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ช่วยกันดูแลภัยต่างๆ ช่วยกันเป็นอย่างดี สิ่งนี้ 
ควรจะน าไปเป็นแบบอย่างให้หลายพื้นท่ีน าไปปรับใช้
ซึ่งถือว่าด้านนี้เหมาะสมดีมาก...” 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ 
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

   2.2 ด้านเทคโนโลยี (T=technology)  
        ของต าบลเขาดิน 
        1) การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง 
            และสังคม 
        2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
           อย่างเหมาะสม 
        3) ระบบการสื่อสารที่ประสานกัน 
           ภายในและภายนอกชุมชน 

“...องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีใน STEP MODEL นี้ 
เป็นองค์ประกอบที่ดีสามารถส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเกษตรของชุมชนไปยังผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
พัฒนาท้องถิ่นมีรายได้ที่ดีอย่างยั่งยืนได้...” 
“...การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของท้องถิ่น
ตามองค์ประกอบนี้สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่เป็นเลิศได้จริง...” 
“...การที่ผู้น าในท้องถิ่นที่สามารถประสานกับองค์กร
ภายนอกและให้องค์กรเหล่านี้มาสนับสนุนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นเลิศถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก...” 
“...องค์ประกอบนี้ได้อธิบายถึงความสอดคล้องกัน 
ได้ดีมาก แต่จะให้ดีกว่านี้ให้เปลี่ยนค าว่า ระบบ 
การสื่อสาร เป็นระบบเครือข่าย ซึ่งจะหมายถึง 
การประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภายนอก 
ได้ชัดขึ้น...” 

   2.3 ด้านเศรษฐกิจ (E=economic)  
        ของต าบลเขาดิน 
        1) การประกอบอาชีพหลัก 
            และอาชีพเสริม 
        2) ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 
        3) บรรจุภัณฑ์และการตลาด 

“...องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญสามารถน าองค์ความรู้ในเรื่องของการประกอบ
อาชีพหลักและอาชีพเสริมของท้องถิ่นไปเป็นรูปแบบ
ให้กับท้องถิ่นอ่ืนๆ น าไปพัฒนาพ้ืนที่ของตนให้เป็นเลิศ
ได้จริง...” 
“...ด้านเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบที่สามารถส่งเสริม
ให้คนในพ้ืนที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงหากส่วนงานอ่ืน
น าไปปฏิบัติคงได้รับการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ 
ได้จริง...” 
“...การเลือกผลิตผลในพ้ืนที่มาออกแบบบรรจุภัณฑ์
อันจะท าให้เพ่ิมยอดขายขึ้นอีกและท าให้ชุมชนมีรายได้
อย่างยั่งยืน...” 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ร่างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ 
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

   2.4 ด้านการเมือง (P=politics) 
        ของต าบลเขาดิน  
        1) ภาวะผู้น า 
        2) การบริหารจัดการท้องถิ่น 
        3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์ 
        4) การกระจายอ านาจ 

“...องค์ประกอบด้านการเมือง โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสม ซึ่งได้พูดถึงผู้น าในพ้ืนที่มีความรู้
ความสามารถมีการน าหลักการบริหารมีใช้ได้ 
อย่างทั่วถึง มีผู้น าที่เก่งซึ่งสามารถน าไป 
เป็นแบบอย่างได้...” 
“...ต าบลเขาดินมาการบริหารจัดการท้องถิ่น 
ที่เป็นระบบได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
อันเกิดจากการที่ทุกคนมีจิตอนุรักษ์บ้านเกิด 
ของตนเองผู้วิจัยได้บรรยายสรุปความมาน าเสนอนี้ 
ก็ถือว่าใช้ได้สามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
เพ่ือความเป็นเลิศได้ดี...” 
“...STEP MODEL ในส่วนของตัว P ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ความส าคัญและความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในแต่ละ
ประเด็นมานี้ถือว่าสมบูรณ์มาก เหมาะสมที่เป็นรูปแบบ
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้...” 

 
 จากตาราง 13-14 สรุปประเด็นส าคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆ ท่านได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ได้ดังนี้ 
ภาพรวมร่างรูปแบบกาพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่น าเสนอมีความเหมาะสมทั้ง 4 ด้าน แต่ให้เพ่ิมเติมประวัติความเป็นมาของต าบลเขาดิน
เข้าไปในด้านสังคมองค์ประกอบย่อยเรื่องของวัฒนธรรมชุมชน เพ่ิมเติมเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ทีต่ าบลมีเข้าไปด้วย อธิบายความเชี่ยมโยงขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้านให้ชัดเจน เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา และเปลี่ยนค าว่า ระบบสื่อสารเป็นระบบเครือข่าย โดยการปรับเปลี่ยนลูกศรที่ผู้วิจัย
ใช้เป็นองค์ประกอบย่อยส่งผลต่อองค์ประกอบหลักแต่ละองค์ประกอบ โดยรูปแบบที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่
จะเป็นการให้องค์ประกอบย่อยและองค์ประกอบหลักมีความส าคัญที่เกื้อหนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งองค์ประกอบย่อยและองค์ประกอบหลักทุกด้าน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย
ได้รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
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ภาพ 10 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน (STEP MODEL) 
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บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผู้วิจัยมีขั้นตอน
ในการศึกษาวิจัย คือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค ของการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์ เจาะลึก 
(in-depth interview) 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) การประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ ผู้วิจัยก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการจัดสนทนากลุ่ม (focus group) 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
   
 จากการวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปสาระส าคัญของผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 5.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและการด าเนินงานการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน และผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน 11 คน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านสังคม พบว่า มีการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารงชีพ 
กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด  
โรงเรียน (บวร) และชุมชนมีการประสานความร่วมมือ มีความสามัคคี และเคารพกฎกติกาของชุมชน
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ วัฒนธรรมชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 2) ด้านเทคโนโลยี พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่า
และเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่ม
เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของส่วนร่วมเพ่ือให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
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เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในหลายๆ เรื่อง ทั้งยังตอบสนองต่อการท างานได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ต่างน า เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ต่อการท างาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาพัฒนาตนเอง การใช้
เทคโนโลยีและระบบเครือข่าย 3) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้น าต้องตื่นตัวและรู้เท่ากันความเป็นไปของเศรษฐกิจ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มีการจัดการ
วางแผน การจัดการระบบการผลิต การจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้สมาชิกในชุมชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด ในรูปของการรวมกลุ่ม การแปรรูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการในการด ารงชีพของชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการประกอบอาชีพ การตลาด และทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อม 4) ด้านการเมือง พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ของชุมชนในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุน
อาจจะแบ่งเป็น สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้น า การบริหารจัดการ 
และอุดมการณ์      
 5.1.2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เจาะลึก 
 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์เจาะลึก  พบว่า รูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเป็น 
STEP MODEL ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านสังคม (S=social) ของต าบลเขาดิน คือ (1) การมีปฏิสัมพันธ์
ในครอบครัวและชุมชน (2) วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย (3) ความเข้มแข็งในชุมชน 
2) ด้านเทคโนโลยี (T=technology) ของต าบลเขาดิน คือ (1) การศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
(2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (3) ระบบเครือข่ายที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชน 
3) ด้านเศรษฐกิจ (E=economic) ของต าบลเขาดิน คือ (1) การประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
(2) ทัพยากรและสภาพแวดล้อม (3) บรรจุภัณฑ์และการตลาด 4) ด้านการเมือง (P=politics) ของต าบลเขาดิน 
คือ (1) ภาวะผู้น า (2) การบริหารจัดการท้องถิ่น (3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์ (4) การกระจายอ านาจ 
 5.1.3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน  
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านสังคม (S=social) ของต าบลเขาดินมีการปฏิสัมพันธ์
ในครอบครัวและชุมชนแบบครอบครัวรวมอยู่อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้งเดิม เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นที่เด่นในเรื่องการท าขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ภาษาถิ่น
เรียกว่า “เกี่ยวทาง” อันส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนเพราะท าให้ประชาชนในชุมชนมีความเข้มแข็ง
ในการให้ความร่วมมือรู้รักสามัคคีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยกันสอดส่อง
ดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าความรู้และ
ความทันสมัยด้านเทคโนโลยี (T=technology) เข้ามาพัฒนาต าบลเขาดินด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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อย่างเหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลาย
เกิดขึ้นในพื้นที่ และต้องอาศัยเครือข่ายที่ประสานองค์กรภายนอกชุมชนมาช่วยพัฒนาท้องถิ่น 
หากต าบลเขาดิน มีสังคมหรือชุมชนที่ร่วมกลุ่มอาชีพพร้อมน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทาง
ในการจ าหน่ายแล้วก็จะท าให้เศรษฐกิจ (E=economic) ของต าบลเขาดิน ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคงอันส่งผลถึงทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ก็จะอุดมสมบูรณ์เนื่องจากคนในพ้ืนที่มีความหวงแหนเพ่ือให้มีอาชีพที่ยั่งยืน
ตลอดไป พร้อมทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาดก็มีความจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งเป็นการสอดรับนโยบายการบริหารท้องถิ่นด้านการเมือง (P=Politics) 
ของต าบลเขาดิน ซึ่งมีผู้น ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและบางท่าน
เป็นผู้เคยรับราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยมจึงสามารถที่จะน าพาต าบลเขาดิน
พัฒนาไปในทิศทางที่ดี จะท าให้การบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเป็นต าบลที่ถูกก าหนดในการพัฒนาพ้ืนที่
ให้สอดคล้องกับโครงการ EEC จึงต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพ้ืนที่ให้สอดคล้องและตอบรับกับนโยบาย
การพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ไกล มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นสร้างความสุข
ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง จึงวางแนวทางในเรื่องของการกระจายอ านาจด้วยการแบ่งหน้าที่
กันอย่างชัดเจน ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะแบ่งหน้าที่กันท าในกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน และมีการแบ่ง
หน้าที่กันท าอย่างเป็นระบบ 
  
5.2 อภิปรายผล 
 
 5.2.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview) 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน และผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน 11 คน พบว่า ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย 
1) ด้านสังคม พบว่า มีการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารงชีพ 
กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด 
โรงเรียน (บวร) และชุมชนมีการประสานความร่วมมือ มีความสามัคคี และเคารพกฎกติกาของชุมชน
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ วัฒนธรรมชุมชน  และการสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน 2) ด้านเทคโนโลยี พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่า
และเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่ม
เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของส่วนร่วมเพ่ือให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในหลายๆ เรื่อง ทั้งยังตอบสนองต่อการท างานได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ต่างน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ต่อการท างาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาพัฒนาตนเอง การใช้เทคโนโลยี  
และระบบเครือข่าย 3) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้น าต้องตื่นตัวและรู้เท่ากันความเป็นไปของเศรษฐกิจ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ ที่ท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มีการวางแผน 
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การจัดการระบบการผลิต การจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
ในรูปของการรวมกลุ่ม การแปรรูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการในการด ารงชีพ
ของชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ซึ่งประกอบด้วยการประกอบอาชีพ การตลาด และทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 4) ด้านการเมือง พบว่า 
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของชุมชน ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน
ให้ชุมชนมีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนอาจจะแบ่งเป็น สนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนา
ต่อยอดการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้น า การบริหารจัดการ และอุดมการณ์  สอดคล้องกับ
ค าเพชร ภูริปัญญา (2550, หน้า 253) กล่าวว่า การที่ผู้น าเป็นที่ยอมรับในด้านการน าองค์การ จะสามารถ
น าองค์การไปสู่ความเป็นเลิศได้จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพในภารกิจหลัก (primary function) และ
ภารกิจสนับสนุน (maintenance function) อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ บุคลากรในองค์กรมีความซื่อตรง มีระบบบริหารจัดการที่ดีสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวันชัย ธงชัย (2547, บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า ผู้น าที่มีภาวะผู้น าด้านการเปลี่ยนแปลง จะเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจจากผู้ร่วมงาน สามารถโน้มน้าวให้เกิดการตระหนักรู้ในด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์
ขององค์การ โดยผู้น าระดับสูงจะยกระดับอุดมการณ์ความเชื่อของผู้ร่วมงาน ตลอดจนการพัฒนา
ความสามารถผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่มีศักยภาพสูงขึ้นมีศักยภาพมาก สอดคล้องกับของศุภลักษณ์ 
เศษธะพานิช (2550, หน้า 300) ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในการผลักดันและขับเคลื่อน
สถานศึกษาก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยการท างานที่เป็นระบบ การผลักดันความคิด วิสัยทัศน์ 
ไปสู่การปฏิบัติและยังสอดคล้องกับวิทยา จันทร์แดง (2556, บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า การมีส่วนร่วมที่สนับสนุน
ให้ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน และระบบสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์และมีแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟ้ืนฟูชุมชน 
แนวทางด้านการปรับตัวของชุมชนและแนวทางด้านการด ารงอยู่ของชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก (2560, หน้า 108-120) ที่สรุปว่าการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชานเมือง เทศบาลเมือง จังหวัดล าปาง 
พบว่า สื่อมีบทบาทและความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสื่อเทคโนโลยี
การจัดการศกึษาที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน คือ เกมการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ 
 5.2.2 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ประกอบด้วย 4 ด้าน ตามที่แสดงในภาพ STEP MODEL ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความเกี่ยวข้องและส่งเสริมซึ่งกันโดยที่ด้านสังคม (S=social) ของต าบลเขาดินที่มีการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว
และชุมชนแบบครอบครัวรวมอยู่อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้ งเดิม มีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่เด่น
ในเรื่องการท าขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ภาษาถิ่น เรียกว่า “เกี่ยวทาง” 
ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าความรู้และความทันสมัยด้านเทคโนโลยี (T=technology) เข้ามา
พัฒนาต าบลเขาดินด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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ในการเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นในพื้นที่ และต้องอาศัยเครือข่าย
ที่ประสานองค์กรภายนอกชุมชนมาช่วยพัฒนาท้องถิ่น เหล่านี้จะส่งเสริมให้ด้านเศรษฐกิจ (E=economic) 
ของต าบลเขาดินไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมสร้างรายได้
ที่มั่นคงอันส่งผลถึงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ก็จะอุดมสมบูรณ์เนื่องจากคนในพื้นที่
มีความหวงแหน เพ่ือให้มีอาชีพที่ยั่งยืนตลอดไปซึ่งสอดรับกับนโยบายการบริหารท้องถิ่นด้านการเมือง 
(P=politics) ของต าบลเขาดิน ที่มีผู้น ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้าน
และบางท่านเป็นผู้เคยรับราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยมจึงสามารถที่จะน าพา
ต าบลเขาดินพัฒนาไปในทิศทางที่ดี การบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเป็นต าบลที่ถูกก าหนดในการพัฒนาพ้ืนที่
ให้สอดคล้องกับโครงการ EEC จึงต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพ้ืนที่ให้สอดคล้องและตอบรับกับนโยบาย
การพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง ผู้บริหารท้องถิ่นจึงต้องมีวิสัยทัศน์ไกล มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นสร้างความสุข
ให้ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึงและมีการแบ่งหน้าที่กันท าอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับสิริยา ห้าวหาญ 
(2559, หน้า 202-220) ที่สรุปว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) ครู 
3) นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้ 5) การบริหารจัดการ 6) เครือข่ายร่วมพัฒนา และ 7) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและยังสอดคล้องกับพรทิพย์ ขุนวิเศษ (2560, บทคัดย่อ) ได้สรุปว่า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท พบว่า 
1) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท
อยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับมากทุกด้าน (ด้านลักษณะกองทุน ด้านการน ากองทุน ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านการจัดกระบวนการ 2) ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทอยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับมากทุกด้าน (ด้านการบริหารจัดการ
มีความเป็นเลิศ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการผลลัพธ์การด าเนินงาน)  3) การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท
มีความสัมพันธ์กันในเชิงปฏิฐานในระดับมากที่สุด 4) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สู่ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 3 ประการ 
คือ (1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การมุ่งเน้นบุคลากร การน ากองทุน ลักษณะกองทุน และระบบสนับสนุน 
(2) ปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดกระบวนการ
และการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านผลลัพธ์การด าเนินงาน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและปัจจัยส าคัญของรูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
คือ (1) ด้านสังคม (2) ด้านเทคโนโลยี (3) ด้านเศรษฐกิจ (4) ด้านการเมือง ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้ มีความเกี่ยวข้อง
หรือส่งเสริมซึ่งกันและกันผู้น ารูปแบบไปปฏิบัติควรปฏิบัติให้ครบทั้ง 4 ด้านควบคู่กันไป 
 2) ด้านสังคม (S=social) ของต าบลเขาดิน มีการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน
แบบครอบครัวรวม อยู่อาศัยติดกัน เป็นสังคมดั้งเดิม และเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่เด่น
ในเรื่องการท าขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ภาษาถิ่น เรียกว่า “เกี่ยวทาง” 
อันส่งผลต่อความเข้มแข็งในชุมชนเพราะท าให้ประชาชนในชุมชนมีความเข้มแข็งในการให้ความร่วมมือ
รู้รักสามัคคีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยกันสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี  
 3) ด้านเทคโนโลยี (T=technology) ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต าบลจะต้องน าความรู้
และความทันสมัยเข้ามาพัฒนาต าบลเขาดินด้วย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการเพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และต้องอาศัยเครือข่าย
ที่ประสานองค์กรภายนอกชุมชนมาช่วยพัฒนาท้องถิ่น  
 4) ด้านเศรษฐกิจ (E=economic) ต้องน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทาง
ในการจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพ
ของคนในพ้ืนที่เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงอันส่งผลถึงทัพยากรและสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ก็จะอุดมสมบูรณ์
เนื่องจากคนในพ้ืนที่มีความหวงแหนเพ่ือให้มีอาชีพที่ยั่งยืนตลอดไป พร้อมทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์และการตลาดก็มีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา  
 5) ด้านการเมือง (P=Politics) ของต าบลเขาดิน ซึ่งมีผู้น ามีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและบางท่านเป็นผู้เคยรับราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยม
จึงสามารถที่จะน าพาต าบลเขาดินพัฒนาไปในทิศทางที่ดี จึงท าให้การบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเป็นต าบล
ที่ถูกก าหนดในการพัฒนาพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับโครงการ EEC จึงต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพ้ืนที่
ให้สอดคล้องและตอบรับกับนโยบายการพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ไกล 
มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นสร้างความสุขให้ประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง จึงวางแนวทางในเรื่องของการ
กระจายอ านาจด้วยการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะแบ่งหน้าที่กันท าในกิจกรรมต่างๆ 
อย่างชัดเจนและมีการแบ่งหน้าที่กันท าอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นการสอดรับนโยบายการบริหารท้องถิ่น 
 6) ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน ทั้ง 4 ด้าน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันที่ 4 ด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านสังคมที่มีการปฏิบัติสัมพันธ์ในครอบครัวแบบครอบครัวรวม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
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อันจ าเป็นจะต้องน าความทันสมัยด้านเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดมูลค้าเพ่ิมในด้านผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผมต่อด้านเศรษฐกิจโดยรวมของต าบลอีกด้วย และสิ่งส าคัญเป็นการสอดรับนโยบาย
ด้านการเมืองของท้องถิ่น ที่ส าคัญความเชี่ยมโยงและเกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่อีกหนึ่งประเด็น
ที่ควรจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อีกอย่างคือการด าเนินการต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม
พร้อมทั้งหลักธรรมาภิบาลให้มาก 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อให้การวิจัยได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ในอนาคต ดังนี้ 
 1) งานวิจัยนี้ ได้มีการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการน ารูปแบบ
ไปทดลองใช้และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือความเป็นเลิศที่แตกต่างกัน เช่น ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
เพ่ือเป็นการกระตุ่นและเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพการบริหารพ้ืนที่ในบริบทที่แตกต่างกัน 
 2) งานวิจัยนี้ ศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบแบบบูรณาการ
เพ่ือความเป็นเลิศของระดับจังหวัดเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศในระดับสากล 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

125 

รายการอ้างอิง 
 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.  (2547).  รวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น ส านักพัฒนาระบบรูปแบบโครงสร้าง. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริม 
 การปกครองท้องถิ่น. 
กีรติ กมลประเทืองกร.  (2559, กันยายน–ธันวาคม).  การจัดการชุมชน, ชุมชนเข้มแข็ง, วิถีพุทธ.  
 วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 12 (3), 94–107. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.  (2546).  การคิดเชิงบูรณาการ.  กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย. 
ค าเพชร ภูริปัญญา.  (2550).  การน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 สู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลก.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จดหมายข่าวสังคมศาสตร์.  (2530).  จรรยาบรรณแพทย์ [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 
 10 มีนาคม 2561.  จาก http://www.konbondoy.ob.tc/junyabun.html. 
เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ.  (2553).  การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ 
 ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ดีดี เอ็กสเร้ส.  (2559).  องค์การสู่ความเป็นเลิศ [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 10 มกราคม 2561.   
 จาก www.ddexcellence.com. 
ติน ปรัญชพฤทธิ์.  (2535).  ระบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว:  
 วิวัฒนาการและผลกระทบต่อสังคมไทย.  กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 .  (2550).  การพัฒนาองค์การสมัยใหม่.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา. 
ทินพันธุ์ นาคะตะ.  (2545, มกราคม).  การพัฒนาทางการเมือง บทวิเคราะห์และส ารวจเอกสาร 
 ทางวิชาการ. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 14 (1), 81-90. 
นิโลบล กองทอง.  (2554).  แนวทางการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท้านควน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล.  
 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
เบญจนารถ อมรประสิทธิ์.  (2558, กรกฎาคม - กันยายน).  รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
 ของโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
 17 (3), 1–9. 
พรทิพย์ ขุนวิเศษ.  (2560).  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท. ดุษฎีนิพนธ์ 
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเทพสตรี. 
 

 

http://www.se-ed.com/eShop/(A(l6EFKE3BywEkAAAAZTg2YTM1ZTYtODI1Zi00NjNjLWE2ZTctYTExOTU4OTgzYTc0BmZNPYX9ioNlgFEG8cEJWfBMyPk1))/Search/SearchList.aspx?Keyword=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C&SearchType=Author&SelectType=All
http://www.se-ed.com/eShop/Products/Detail.aspx?CategoryId=315&No=9789748463568


สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

126 

เพชรตะวัน ธนะรุ่ง.  (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม).  รูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญา 
 ด้านสุขภาพของชุมชนแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาชุมชนสวนป่านาบุญ. วารสารวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 3 (2), 88–96. 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม.  (2542).  ชุมชนเข้มแข็งทุนทางสังคมของไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
 กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคมและธนาคารออมสิน. 
ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก.  (2560, ตุลาคม-ธันวาคม).  การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตชานเมือง 
 เทศบาลเมือง จังหวัดล าปาง.  วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, 10 (4), 108-120. 
ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.  (2556, กรกฎาคม-ธันวาคม).  การพัฒนากลยุทธ์ 
 การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา.  
 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 3 (2), 182-194. 
วันชัย ธงชัย.  (2547).  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อ  
 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา.  วิทยานิพนธ์ 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ.  (2554).  ปฏิรูปเกษตรกรรมเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร: บทวิเคราะห์ 
 และการปฏิรูปทางนโยบาย.  สมุทรสาคร: พิมพ์ดี. 
วิทยา จันทร์แดง.  (2556).  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน. วิทยานิพนธ์ 
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
วิรัช วิรชันิภาวรรณ.  (2550).  การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนา.  กรุงเทพฯ:  
 เอ็กซเปอร์เน็ท.  
ศุภชัย ยาวะประภาษ และไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.  (2530).  แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหาร 
 แผนงานโครงการพัฒนา.  กรุงเทพฯ: โมเดอร์นเพรส. 
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช.  (2550).  การพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ 
 ของสถานศึกษาเอกชน.  วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สนธยา พลศรี.  (2545).  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน (พิมพ์ครั้งที่ 4).  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
สมบัติ ธ ารงค์ธัญวงศ์.  (2539).  ทัศนคติทางการเมืองของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 
 (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
สมาน อัศวภูมิ.  (2559, มกราคม-เมษายน).  ความเป็นเลิศและการจัดการความเลิศ.   
 วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 16 (1), 1–7.  
สรฤทธ จันสุข.  (2556).  การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชน [ออนไลน์].   
 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 9 กรกฎาคม 2558.  จาก https://www.gotoknow.org/posts/328530. 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

127 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2553).  รายงานภาวะสังคมไทย  
 ประจ าปี 2553 [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560  
 จาก http://social.nesdb.go.th/ social/. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  (2558).  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (พิมพ์ครั้งที่ 1).  นนทบุรี: ภาพพิมพ์. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2530).  10 ปีชนบทไทย.  
 กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ด โปรดักชั่น. 
 .  (2530).  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530-2534.  
 กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ด โปรดักชั่น.  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  (2550).  คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
 ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลง. 
 กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 .  (2550).  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน.  (2560).  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560–2563).  
 ฉะเชิงเทรา: งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน. 
สิทธิชัย ตันศรีสกุล.  (2553).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน กรณีศึกษาองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม. วารสารช่อพะยอม, 21, 51–68. 
สิริยา ห้าวหาญ. (2559, กรกฎาคม-กันยายน). รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา  
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม, 10 (3), 202-220. 
สุริยะ วิริยะสวัสดิ์.  (2551).  เกร็ดการบริหารจัดการงาน จัดการคน. กรุงเทพฯ: บุ๊คแบ็งค์. 
เสถียร เชยประทับ.  (2531).  การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศด้อยพัฒนา.  
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อภิญญา รัตนมงคลมาศ และวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์.  (2547).  คนไทยกับการเมือง: ปีติฤๅวิปโยค.  
 กรุงเทพฯ: สถาบันนโยบายศึกษา. 
อานันท์ กาญจนพันธุ์.  (2530).  การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมไทย: แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง  

วารสารการวิจัยสังคม, 10 (ฉบับพิเศษ ครบรอบ 10 ปี), 109-120.  
อิสสระ สมชัย.  (2556).  ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 3 เมษายน 2561. 

จาก http://www.m-society.go.th. 
อุดม ชูลวีรรณ.  (2559).  รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สู่ความเป็นเลิศระดับสากล. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

เอ็กโก กรุ๊ป.  (2560).  แนวทางบริหารการจัดการ [ออนไลน์].  เข้าถึงข้อมูลวันที่ 12 กรกฎาคม 2560.  
 จาก https://www.egco.com/th/management-guidelines. 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

128 

Almond, G.A. & Sidney Verba.  (1965).  The Civic Culture: Political Attitudes and  
 Democracy in Five Nations.  Boston: Little, Brown and Co. 
Apter, D.E.  (1955).  The Gold Coast in Transition.  Princeton: Princeton  
 University Press. 
Bardach E.  (1977).  The Implementation Game: What Happens after a Bill Becomes  
 a Law.  Cambridge, Mass: The MIT Press. 
Barry, B. & Rae. D.W.  (1975).  Political evaluation in F.I. Greenstein & N.W.  
 Polsby (eds.).  Handbook of Political Science, Vol. 1, pp. 10-14. 
Beane, James A.  (1991).  Curriculum Planning and Development.  Boston:  
 Allyn and Bacon. 
Bishop, M. & Kay, J.A.  (1989, February).   Privatization and the Performance of  
 Public Firms. A paper presented at the conference on Privatization:  
 Lessons from Europe & ASEAN, Singapore. 
Daniela C Rodriguez.  (2015).  Integrated community case management in Malawi: 
 an analysis of innovation and institutional characteristics for policy  
 adoption Health Policy and Planning.  Berkeley: University of California 
Davies, J.W.  (1970).  Public administration and development: Notes on their  
 Relationship. Journal of Development Administration, Vol 2, p. 266. 
Dawson, E.R. & Prewitt, K.  (1969).  Political Socialization.  Boston: Little, Brown 
 and Company. 
Department of Economic and Social Affairs, United Nations.  (1975).  Development  
 Administration : Current Approaches and Trends in Public Administration 
 for National Development.  New York. 
Deporter, Bobbi.  (2000).  The 8 Keys of Excellence: Principles to Live By.  
 FL: Forum Learning. 
Drnevich, Paul L. & Croson, David C.  (2013).  Information Technology and Business 
 Level Strategy: Toward an Integrated Theoretical Perspective.  MIS Quarterly,  
 37 (2), pp. 483-509. 
Dye, T.R.  (1981).  The Politics of Equality.  New York: The Bobbs-Merrill. 
Easton, D.  (1965).  A Systems Analysis of Political Life.  New York: John Wiley 
 & Sons, Inc. 
Eisenstadt, S.N.  (1962).  Initial institutional pattern of political modernizations 
 Civilization.  Brussels: International Institute of Differing Civilization. 
Galbraith, J.K.  (1965).  Economic Development.  Boston: Houghton Mifflin Co. 
Greenberg, E.S.  (1983).  The American Political System: A Radical Approach.  
 Boston: Little, Brown and Co.  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

129 

Gurnach, A.M. & Harty, S.S.  (1987, October–December).  The Emergence of policy  
 implementation analysis: The Wyatt vs. Stickney decision.  International  
 Journal of Public Administration, 9 (4), 84-98. 
Georganta, Z. & M. Vogiatzi.  (2010, February).  The Effects of Information and  
 Communication Technologies on E-Business Performance: Designing a Path  
 Analysis Framework.  Journal of Information Technology, 10 (3): 137-160. 
Honadale, G. & Rudi Klauss (eds.).  (1979).  International Development  
 Administration:Implementation Analysis for Development Projects.   
 New York: Praeger Publishers. 
Huntington, S.P. & Dominguez, J.I.  (1975). Political development in F.I. Greenstein  
 and Polsby, N.W. (eds.),  Handbook of Political Science Vol 3. 
 Reading, Mass: Addison-Wesley Publishing Co. pp. 33-38. 
Huse, E.F. & Bowditch, J.L.  (1977).  Behavior in Organizations: A System Approach.  
 (Managing. 2nd ed).  Reading, Mass.: Addison-Wesley Publishing Co. 
Jennings, A. & Weiss, T.C. (eds.).  (1982).  The Challenge of Development in the  
 Eighties: Our Response.  Oxford Pergamum Press. 
John D.  (2002).  Integrated Approaches to Active Welfare And Employment Policies.  
 New York: John Wiley & Sons 
Linz, Juan J., & Stepan, Alfred.  (1996).  Problems of Democratic Transition and  
 Consolidation. Baltimore and London: The John Hop skin University Press. 
Mehment, O.  (1978).  Economic Planning and Social Justice in Developing Countries.  
 London: Croom Helm. 
Meir, G.M. & Baldwin, R.E.  (1957).  Economic Development Theory, History, Policy.  
 New York: John Wiley & Sons. 
Mithas, Sunil; Ramasubbu, Narayan; & SAMBAMURTHY, V.  (2011).  How Information  
 Management Capability Influences Firm Performance.  MIS Quarterly, 35 (1)  
 237-256 
Nigro, F.A. & Nigro, L.G.  (1984).  Modern Public Administration (Sixth Ed).  
 Manila: Harper International Edition. 
Okun, A.M.  (1975).  Equality and Efficiency: The Big Trade-off Washington.  
 D.C: The Brookings Institution. 
Peters, Thomas J. & Waterman, Robert, H. Jr.  (1982).  In Search of Excellence:  
 Lessons from American Best Run Companies.  New York: Warner Book. 
Pressman, J. L. & Wildavsky, A.  (1973).  Implementation Berkeley (2nd ed.).  
 CA.: University of California. 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

130 

Randolph, W.A. & Posner, B.Z.  (1988).  Effective Project Planning and Management:  
 Getting the Job Done. Englewood Cliffs.  N.J: Prentice Hall. 
Riggs, F.W.  (1970).  The Concept of development administration. in Riggs, F.W.  
 Frontiers of Development Administration. Durham, North Carolina:  
 Duke University. 
Ramirez, R., N. Melville, & E. Lawler.  (2010, November).  Information Technology In  
 frastructure Organizational Process Redesign and Business Value: An  
 Empirical Analysis. Science Direct, 40 (4), 417 - 429. 
Seers, D.  (1979).  The Meaning of development in Lehmann, D. (ed.).  
 Development Theory: Four Critical Studies.  London: Frank Cass. 
Taylor, W.J. & Watling. T.E.  (1979).  Successful Project Management.  London: T.J. 
Villard, H.H.  (1963).  Economic Development (Revised ed).  New York: Holt, Rinhart  
 and Winston. 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

133 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

134 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

135 

  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

136 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

137 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

138 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

139 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

140 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

141 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

142 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

143 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

145 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
รูปแบบพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน   

อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 
A MODEL OF INTEGRATED DEVELOPMENT AIMING FOR  

THE EXCELLENCE OF KHAO DIN SUB DISTRICT, 
BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE 

*************************** 
ค าชี้แจง 
 1) ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์คือหัวหน้างานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน ผู้อาวุโสในต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2) ค าตอบในแบบสัมภาษณ์จะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานของท่าน ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ
และจะน าไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมเท่านั้น 
 3) แบบสัมภาษณ์ชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงาน
การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศเชิงบูรณาการของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา
เพ่ือความเป็นเลิศเชิงบูรณาการของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
หมายเหตุ: ก่อนสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะชี้แจง วัตถุประสงค์การวิจัย ขออนุญาตสัมภาษณ์และให้สิทธิ์ยกเลิก
การให้สัมภาษณ์ได้ตลอดเวลา ผู้วิจัยจะเก็บรักษาค าตอบไว้เป็นความลับ การน าเสนอผลการวิจัยจะเป็นไป
ในภาพรวมซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านในทุกประการ จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน
ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ไว้ ณ ที่นี้อย่างสูง 
 
 

นายโชคธวีร์ อ้นถาวร 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
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ชื่อผู้วิจัย นายโชคธวีร์ อ้นถาวร  นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.............................................................. ต าแหน่ง........................................................ 
วันเดือนปี ที่สัมภาษณ์............................................................................................. ............................... 
เริ่มการสัมภาษณ์เวลา.......................................... น. จบการสัมภาษณ์เวลา..................................... น.  

ตอนที่ 1 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ
แบบบูรณาการของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.1 สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
ด้านการเมือง 
                1.1.1 เกี่ยวกับภาวะผู้น าในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                1.1.2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                1.1.3 เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม อุดมการณ์ในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                1.1.4 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
ด้านสังคม 
                1.2.1 เกี่ยวกับการมีปฏิบัติสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                1.2.2 เกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทยในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                1.2.3 เกี่ยวกับความเข้มแข็งในชุมชนในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
ด้านเศรษฐกิจ 
                1.3.1 เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                1.3.2 เกี่ยวกับทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                1.3.3 เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการตลาดในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 สภาพปัจจุบันและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
ด้านเทคโนโลยี 
                1.4.1 เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                1.4.2 เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                1.4.3 เกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ประสานกันภายในภายนอกชุมชนในมุมมองของคุณคืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ค าถามปลายเปิดเกี่ยวปัญหา อุปสรรคที่พบ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือ
ความเป็นเลิศแบบบูรณาการของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2.1 ภายในต าบลเขาดินมีสิ่งใดบ้างที่คุณคิดว่าขัดขวางต่อแนวทางการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ
แบบบูรณาการของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงในต าบล
เขาดิน.……………………………….…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ………………………………….………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. ดร.บุญทอง เตียรประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

2. พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดเขาดิน 
3. นายธีระ พรชูตรง นายอ าเภอบางปะกง 
4. พ.จ.อ.ณรงค์ นกอ่ิม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
5. นายมโน  นิยม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน  
6. นายอนุรัญช์  มาค า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาดิน 
7. นายมณี กรานเขียว อดีตก านันต าบลเขาดิน 
8. นายสุพล ลียวะณิชย์ ผู้อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิต าบลเขาดิน 
9. นายบุญชอบ วงษ์หอย  ปราชญ์ชาวบ้าน 
10. นายสงัด โพธิ์ดี อาสาสมัครพัฒนาชุมชนต าบลเขาดิน 
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ภาคผนวก ง 
ภาพกิจกรรม 
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ภาพประกอบการด าเนินการวิจัย 

 

ประชุมกรรมการสถานศึกษา แก้ปัญหา นักเรียนขาดทุนการศึกษา 

 

ประชุมรวมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ปัญหาเรื่องน  าเพื่อการเกษตร 
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หารือ ผอ.ส านักพุทธเรื่องที่วัด ธรณีสงฆ์ 

 

สัมภาษณ์ ผอ. โรงเรียนวัดเขาดิน 
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ประชุมกองทุนหมู่บ้าน แก้ไขข้อผดิผลาด 
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ประชุม กฝผ.โรงไฟฟ้าบางปะกง แก้ปัญหาสุขภาพ 

 

โครงการประชารัฐ “ไทยยั่งยืน” 
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ประชาคม โครงการประชารัฐ เสนอโครงการชุมชน 

 

ประชาคมคัดเลือก คณะกรรมการ “กองทุนไฟฟ้า” 
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บรรยาย บทบาทหน้าที่ของผลเมือง 

 

กิจกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานใกล้เคียง 
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ภาพการพัฒนาแบบบูรณาการของต าบลเขาดิน 

 

ผลงานเด่นของผู้น าชุมชน 

 

 

 

รางวัลศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
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เกียรติบัตรมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจ าปี 2557 

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเขาดิน ประจ าปี 2557 
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เกียรติบัตรมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจ าปี 2558 

 

 

 

ประกาศเกียรติคุณศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเขาดิน 

ประจ าปี 2553 
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เกียรติบัตรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม 

ที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ประจ าปี 2559 

 

รูปการตัดใบจาก เพื่อท าเป็นหลังคาจากไว้จ าหน่าย  
และการปลูกสร้างแบบดั งเดิมเพื่อให้รุ่นหลังได้เห็น 
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ผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตรของต าบล 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

163 

 

 

ผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตรของต าบลเขาดิน 
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พื นที่การตลาด บริเวณมอเตอร์เวย์  
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นายโชคธวีร์ อ้นถาวร 
วันเดือนปีเกิด 9 พฤษภาคม 2508 
สถานที่เกิด อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่อยู่ 35/1 หมู่ 3 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ธุรกิจส่วนตัว, ก านันต าบลเขาดิน 
สถานที่ท างาน 35/1 หมู่ 3 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2550 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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