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วิทยานิพนธ์เร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั และ 2) เพื่อคน้หาแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนใหส้ามารถ
นาํไปปฏิบติั โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการ
วิจยัเชิงคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณ ใชว้ิธีการคน้ควา้โดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 288 คน 
และการวิจยัเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการคน้ควา้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอย่าง 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ตวัแทนภาคราชการส่วนทอ้งถ่ิน ภาคราชการส่วนภูมิภาค ภาคราชการส่วนกลาง ผูแ้ทนภาคประชา
สงัคม และผูแ้ทนภาควิชาการดา้นนโยบายและแผน ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

1.  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั พบว่า ปัจจยัทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
คุณภาพแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชน การสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง สมรรถนะของ
คณะกรรมการหมู่บา้น และการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ ลว้นแต่มีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่
การปฏิบติัในระดบัมาก (  = 4.32) โดยมีปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอมีความสาํคญัและ
มีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัมากท่ีสุด และแต่ละปัจจยัมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 
มีความสาํคญัอยา่งยิง่และมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
หรือทาํใหแ้ผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั 

ขณะที่ปัญหาสาํคญัของการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตัิ พบว่ามีปัญหา 5 ประการ 
ประการแรก คือ ปัญหาแผนชุมชนยงัไม่มีคุณภาพ ไม่ไดรั้บการยอมรับ ประการท่ีสอง ปัญหาขาด
การขบัเคล่ือนการบูรณาการแผนชุมชนในระดบัพื้นท่ี ประการท่ีสาม ผูบ้ริหารส่วนราชการในพ้ืนท่ี
ให้ความสาํคญักบัแผนชุมชนในระดบันอ้ย และปัญหาความซํ้ าซอ้นในเชิงภารกิจของส่วนราชการ 



(4) 

ประการท่ีส่ี คือ การจดัโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บา้นยงัไม่มีความชดัเจน ความสามารถใน
การแสวงหาและนาํเอาทรัพยากรในหมู่บา้น/ชุมชนมาใช ้ การส่ือสารภายในหมู่บา้นค่อนขา้งอยูใ่น
วงจาํกดั และระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการหมู่บา้นกบัหน่วยงานราชการและการเมือง
ทอ้งถ่ินอยู่ในทิศทางท่ีเป็นลบ และประการสุดทา้ย คือ ปัญหาความไม่เพียงพอของทรัพยากร 
กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการจะสนับสนุนหรือจดัสรรให้แก่หมู่บา้น 

หมู่บา้นไม่ทราบแหล่งทุนหรือทรัพยากร 

2.  การคน้หาแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนให้สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
พบว่า เพื่อให้แผนชุมชนสามารถขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม ตอ้งดาํเนินการใน 
5 ด้าน ประกอบด้วย 1) เสริมสร้างคุณภาพแผนชุมชนให้เป็นแผนท่ีได้มาตรฐานและเป็นท่ี
ยอมรับของส่วนราชการและกาํหนดใหมี้ผลในทางปฏิบติั 2) จดัใหมี้เวทีการบูรณาการแผนชุมชน
ในระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัอย่างแทจ้ริง เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการและส่งต่อแผนงาน/
โครงการตามแผนชุมชนใหส่้วนราชการรับไปดาํเนินการ 3) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน
เวทีแผนชุมชน สร้างความเป็นเจา้ของและความรู้สึกรับรู้ร่วมกนั ระหว่างประชาชนในหมู่บา้น 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานราชการในพื้นท่ี ให้เกิดภาคีการพฒันาแบบเครือข่าย 
4) เสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้นด้วยการให้ความรู้ในการขบัเคล่ือนแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติัโดยอาศยั พึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การ
สร้างการยอมรับและปฏิสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างคณะกรรมการหมู่บา้นกบัชาวบา้นและหน่วยงาน
ราชการในพื้นท่ี และจดัโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บา้นและการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดความชดัเจน สร้างเครือข่ายคณะกรรมการหมู่บา้นเพ่ือเสริมความเขม้แขง็และศกัยภาพ
ของคณะกรรมการหมู่บา้น 5) จดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนอย่าง
เหมาะสม โดยใชว้ิธีการบูรณาการงบประมาณหนุนเสริมภารกิจระหวา่งหน่วยงาน 



(5) 

 
 

Abstract 
 

Title of thesis Community Plan Implementation – Case study of villages in 

Natal Sub - district, Natal District, Ubonratchathani Province 

Author  Mr. Sarayoot  Chau-on 

Degree  Master of Public Administration 

Year   2014 

 

 

This research has 2 objectives which are to study the factors related to the 

implementation of Community Plan; and to find the implementation guidelines for 

Community Plan. This thesis consists of quantitative and qualitative research. The 

information of the quantitative research is based on questionnaires conducted on 288 

representatives of the village council in Natal Sub-district, Natal District, 

Ubonratchathani Province. As for the qualitative research, it involved the in-depth 

interviews on 5 focus groups including the representatives from local administration, 

provincial administration, central administration, private sector and academic sectors 

majoring in Policy and Planning.  

In relation to the first objective of the research – the factors related to the 

implementation of Community Plan – the research has found that the quality of the 

Community Plan, the integration of the Community Plan, the support of the 

stakeholders, the performance of the representatives of village council, and the 

distribution of adequate resources are five main factors that affects the 

implementation of Community Plan on a massive scale (  = 4.32), especially the 

distribution of adequate resources. Moreover, each factor has a reciprocal relationship 

and involves the implementation guidelines for Community Plan. 

The research has also found that there are 5 problems with the implementation 

of Community Plan. Firstly, the Community Plan is not accepted for lack of quality. 

Secondly, the implementation of the Community Plan has not progressed for lack of 
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integration. Thirdly, the local administration executives attach little importance to 

Community Plan, and the missions of the government agencies are also overlapped. 

Fourthly, the structure of the village council is not well-defined. Besides, the 

communication within the village is quite limited; and the relationships between the 

village council, the government agencies or the local administrations tend to go in a 

negative direction. Lastly, the government agencies have insufficient resources to 

support the villages.  

As for the second objective of the research – the implementation guidelines for 

Community Plan – the research has found that 5 points need to be emphasized so that 

the Community Plan will be successfully implemented. Firstly, the quality of the 

Community Plan should be enhanced in order to meet the standard and be recognized 

by the government agencies. Secondly, the meeting on Community Plan should be 

held in order to integrate Community Plan on Sub-district, District and Province 

levels. Thirdly, the sense of ownership and mutual recognition should be promoted to 

encourage more participation and develop a network of village residents and officers 

from local, provincial and central administrations. Fourthly, the structure of the village 

council should be reformed and its representatives should be more informed about the 

implementation guidelines for Community Plan. And lastly, in order to better drive 

the Community Plan, the budget of different agencies should be combined so as to be 

allocated appropriately.  

 

 



 
 

กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั: กรณีศึกษาหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาล 
อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี สาํเร็จลุล่วงลงไดเ้น่ืองจากผูเ้ขียนไดรั้บความช่วยเหลือในการให้
ขอ้มูล คาํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ความคิดเห็นและกาํลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นายก
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล และเจา้หนา้ท่ี พฒันากรอาํเภอนาตาล นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สาํนักงานจงัหวดัอุบลราชธานี นกัวิชาการพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน เจา้หน้าท่ีกรมการ
ปกครอง เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค อดีตผูเ้ช่ียวชาญดา้นเฉพาะดา้นการพฒันาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั และคณะกรรมการหมู่บา้นในพ้ืนท่ีตาํบลนาตาลทุกท่านท่ีกรุณา  
ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลการสัมภาษณ์ และตอบแบบสอบถาม และ ขอบขอบพระคุณ 
ดร. ดรุณศิริ แพน้อย ท่ีได้ช่วยตรวจทานบทคดัย่อภาษาองักฤษ ซ่ึงทาํให้การวิจยัคร้ังน้ีมีความ
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐฐา วินิจนยัภาค ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
และอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ของผูเ้ขียน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาใหค้าํปรึกษา ขอ้ช้ีแนะ ขอ้แนะนาํ 
และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้กาํลงัใจแก่ผูเ้ขียน
ในการทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ีตลอดมา และขอขอบพระคุณ ดร. ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท ์ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณา
ให้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอและ และตรวจสอบวิทยานิพนธ์น้ีเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดถ่้ายทอดและ
สร้างความรู้ใหแ้ก่ผูเ้ขียน และขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านท่ีไดใ้ห้
ความช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี  

สุดทา้ย ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทาํวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีให ้นายสมร และนางจนัทร์สวาท เช้ืออ่อน ผูซ่ึ้งเป็นบิดาและมารดาของผูเ้ขียนท่ีเป็นกาํลงัใจ
สาํคญัของผูเ้ขียนมาโดยตลอด จนทาํใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีประสบผลสาํเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเป็นมาและความสําคญั 
 

ภายใตก้ระแสการพฒันาประเทศและการบริหารการพฒันาแบบบูรณาการประกอบกบั  
การให้ความสําคญักับการพฒันาประเทศที่ตอ้งการให้เกิดความสอดคลอ้งอย่างเป็นระบบ   
ในทุกภาคส่วน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน ภายใตแ้นวทางการบริหารราชการแบบ
บูรณาการเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งแห่งการพฒันาโดยใชแ้ผนพฒันาเป็นเคร่ืองมือหลกัผ่านการ
กาํหนดแผนเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงส่งผลใหห้น่วยงานในทุกระดบัจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาของหน่วยงานข้ึน โดยการกาํหนดแผนตอ้งดาํเนินการให้เกิดความสอดคลอ้งกบัแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาของกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั เพื่อให้เกิดการ
พฒันาประเทศท่ีเป็นระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแบบบูรณาการทั้งทิศทางการพฒันาระดบับน 
และระดบัพื้นท่ี (Top-Down Integrated Bottom-Up) ดังนั้น หน่วยย่อยระดับชุมชน/หมู่บา้นมี
ความสาํคญัอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาชุมชนข้ึน เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างเป็น
ระบบและมีทิศทาง มีความเป็นรูปธรรมถึงแนวทางในการสร้างความเจริญ ความเขม้แขง็ และสร้าง
การมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในชุมชน 

ในการกาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหา และพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนและเป็นระบบ โดย
เป้าหมายของการทาํแผนชุมชน อยูท่ี่การทาํใหส้มาชิกท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายในชุมชน เขา้มามีส่วน
ร่วมตั้งแต่ขั้นตอนเร่ิมคิดทาํแผน การลงมือปฏิบติั ไปจนครบกระบวนการต่อเน่ือง ตามหลกัการ
ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผลประโยชน์ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. สาํนกัพฒันาและส่งเสริม
การบริหารงานทอ้งถ่ิน, 2548: 83) โดยการจดัทาํและประสานแผนพฒันาขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นควรสอดคลอ้งกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํและประสานแผนพฒันาของ
องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2546 
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ปัจจุบนัไดมี้ชุมชนจดัทาํแผนชุมชนแลว้ทั้งส้ิน 72,900 แผน/หมู่บา้น ซ่ึงไม่นบัรวมแผน
จากการที่หมู่บา้น/ชุมชนร่วมจดัทาํ กบัหน่วยงานอื่น ซ่ึงแผนน้ีไดถู้กนาํมาปฏิบตัิจริง คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของแผนท่ีจดัทาํข้ึนทั้งหมด (กรมการพฒันาชุมชน, 2554: 50) ภายใตแ้นวคิดการกระจาย
อาํนาจให้ชุมชนและทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการวางแผน ศึกษาและระดมความคิด
เพื่อหาปัญหาและแนวทางในการพฒันาชุมชน ทอ้งถิ่นของตน โดยชุมชน ของชุมชนและ
เพื่อชุมชน ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาชุมชน นอกจากน้ีกระทรวงมหาดไทยยงัไดก้าํหนดในคู่มือ
ของคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) ว่า กม. มีหนา้ท่ีในการบูรณาการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน 
ซ่ึงก็ชัดเจนว่าทุกหมู่บา้น/ชุมชนจะตอ้งดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน พร้อมกนัน้ี
กระทรวงมหาดไทยยงัได้กําหนดให้มีตัวช้ีวดัร่วมของกระทรวงคือ แผนงาน/โครงการของ
กระทรวง กรม จะตอ้งมีสัดส่วนของแผนงาน/โครงการท่ีมาจากแผนชุมชน จะเห็นไดว้่าภาครัฐ
กาํลงัให้ความสําคญักบัแนวทางการพฒันาเชิงพื้นท่ี (Area-base) โดยเฉพาะการนาํความตอ้งการ
และปัญหาของประชาชนมาแกไ้ขปัญหา พร้อมกบัส่งเสริมให้ทุกหมู่บา้น/ชุมชนจดัทาํแผนพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชน 

นอกจากกรมการพฒันาชุมชนแลว้ยงัมีองคก์รท่ีขบัเคล่ือนการจดัทาํแผนชุมชนอยู่อีก คือ 
กรมการปกครอง แต่ทั้งน้ีกรมการปกครองจะเรียกช่ือแผนของหมู่บา้นต่างจากกรมการพฒันาชุมชน 
โดยจะเรียกแผนดังกล่าวว่า “แผนพฒันาหมู่บา้น” ซ่ึงกรมการปกครองเป็นอีกองค์กรหลกัท่ีมี
บทบาทในการขบัเคล่ือนการพฒันาในระดบัฐานรากของสังคม คือ ระดบัหมู่บา้น โดยดาํเนินการ
สนับสนุน ส่งเสริมการจดัทาํแผนหมู่บา้นผ่านกลไกการทาํงานหลกั คือ คณะกรรมการหมู่บา้น
ซ่ึงปัจจุบนัพบว่า มีหมู่บา้นท่ีมีแผนพฒันาหมู่บา้น จาํนวน 47,452 หมู่บา้น จากจาํนวนหมู่บา้น
ทั้งหมด 75,297 หมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 63.02 (กรมการปกครอง,  ม.ป.ป.) 

นอกจากองคก์รภาครัฐแลว้ยงัมีองคก์รภาคประชาชนท่ีขบัเคล่ือนเร่ืองแผนชุมชนมาอย่าง
ต่อเน่ือง คือ เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ซ่ึงเป็นองคก์รภาคประชาชนท่ีเกิดจากการ
รวมตวัของแกนนาํชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัประชาชนในชุมชน ไดรั้บการสนบัสนุน
จาก สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ใหเ้ป็นหลกัในการดาํเนินการจดัทาํแผนชุมชน 
อยา่งต่อเน่ืองนบัจากปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา ซ่ึงเครือข่ายแผนฯ 4 ภาค เรียกช่ือแผนชุมชนแตกต่าง
ไปจาก กรมการพฒันาชุมชนและกรมการปกครอง โดยจะเรียกแผนดงักล่าวว่า “แผนชีวิตชุมชน
พึ่งตนเอง” แต่กลุ่มเป้าหมายหลกัในการจดัทาํแผนน้ี ของเครือข่ายแผนฯ 4 ภาค จะเนน้ท่ี “ระดบั
ตาํบล” ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัทาํแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเองระดบัตาํบลไปแลว้ทั้งส้ิน 3,226 ตาํบล 
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จากการดาํเนินการท่ีผา่นมาพบว่า มีชุมชนท่ีสามารถเป็นตน้แบบของการจดัทาํแผนชุมชน
จาํนวน 49 แห่ง จากจาํนวนตาํบลนาํร่องทั้งส้ิน 3,226 ตาํบล คิดเป็นร้อยละ 1.51 (เครือข่ายแผนชีวิต
ชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค,  2550: 10-11) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าหมู่บา้น/ชุมชนโดยส่วนใหญ่ไดมี้การจดัทาํแผนหมู่บา้น/ชุมชน
ของตนเอง โดยไดรั้บการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในการจดัทาํแผนชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองแต่ขอ้เท็จจริงท่ีพบในกระบวนการของการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติันั้น มีชุมชน/
หมู่บา้นจาํนวนมากท่ีแผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั โดยจากขอ้มูลของกรมการพฒันาชุมชนจากผล
การสาํรวจและประเมินคุณภาพแผนในปีพ.ศ. 2554 และ ปีพ.ศ. 2555 พบว่า หมู่บา้นในพื้นท่ี
โดยเฉพาะหมู่บา้นในจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงไดมี้การจดัทาํแผนชุมชนมาอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2556 มีจาํนวนหมู่บา้นทั้งส้ิน จาํนวน 2,693 หมู่บา้น ซ่ึงทุกหมู่บา้นไดมี้การ
จดัทาํแผนชุมชนแลว้ แต่มีหมู่บา้นท่ีไม่ไดน้าํแผนไปปฏิบติั มากถึง 375 ชุมชน ทั้งน้ี เม่ือพิจารณา
ศึกษาในรายตาํบล และพบว่าในพื้นท่ี ตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ไดน้าํแผนชุมชน
ไปปฏิบติัจาํนวนมากท่ีสุด กล่าวคือ ทุกหมู่บา้นในตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี 

จากสถานการณ์ขา้งตน้ ส่งผลใหห้ลายหมู่บา้นชุมชนท่ีจดัทาํแผนข้ึนมาแลว้เกิดความรู้สึกว่า 
“ทาํไปเพื่อให้เสร็จๆ ตามภารกิจของตน” แผนชุมชนท่ีได้จึงไม่ถูกนําไปปฏิบติัจริง ด้วยเสียง
สะทอ้นจากชุมชนว่า ทาํไปแลว้ไม่มีงบประมาณสนบัสนุน ส่งแผนใหส่้วนราชการแลว้ก็ถูกเก็บไว ้
โดยไม่ไดถู้กนาํมาพิจารณา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลงพื้นท่ีสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูว้ิจยั เม่ือวนัท่ี 
18 มิถุนายน 2555 ท่ีตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานีและไดพู้ดคุยกบัผูใ้หญ่บา้น
ในพื้นท่ี พบว่า แผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้น ในพื้นท่ีตาํบลนาตาล ไม่ไดถู้กนาํไปปฏิบติั พร้อมกนัน้ี
ผูว้ิจยัยงัไดรั้บทราบเสียงสะทอ้นจากประชาชนในพื้นท่ีว่า แผนชุมชนที่ทาํข้ึนนั้น “ทาํไปตามสั่ง 
เขาพาทาํกท็าํ เขาใหท้าํกท็าํ ทาํแลว้เขาจะเอาไปทาํอะไรต่อกแ็ลว้แต่” จากสภาพปัญหาท่ีพบในพื้นท่ี
จากการสํารวจเบ้ืองตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาการนาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั โดยกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการศึกษา คือ หมู่บา้นในพ้ืนท่ีตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดั
อุบลราชธานี ซ่ึงแต่ละหมู่บา้นมีการจดัทาํแผนชุมชนและแผนชุมชนจริง และมีสภาพปัญหาของ
การไม่สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งคน้หาปัจจยัสาํคญัท่ี
มีผลต่อการท่ีจะทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั  

นอกจากน้ี ส่ิงท่ีสําคญัยิ่ง คือ แผนพฒันาชุมชนยงัเป็นหน่ึงในท่ีมาของการกาํหนดเป็น
แผนพฒันาในระดบัต่างๆ ของส่วนราชการในจงัหวดั ไดแ้ก่ แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แผนพฒันาอาํเภอ และแผนพฒันาจงัหวดั เป็นตน้ ดงันั้นในการท่ีแผนชุมชนท่ีได ้ไม่ถูก
นําไปปฏิบัติหรือนําไปเป็นองค์ประกอบในการจัดทาํแผนหรือเป็นข้อมูลในการจัดทาํคาํขอ
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งบประมาณ และบูรณาการเขา้กบัแผนของหน่วยงานภาครัฐในระดบัสูงข้ึนไปในพื้นท่ี ย่อมส่งผล
กระทบต่อทิศทางการพฒันา และการแก้ไขปัญหาของพื้นท่ีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะ
แผนพฒันาของจงัหวดั ท่ีมีท่ีมาในการจดัทาํแผนจาก 2 ส่วน โดยส่วนแรก แผนพฒันาจงัหวดั
จะตอ้งกาํหนดใหส้อดคลอ้งและลอ้ตามทิศทางและการการพฒันาของชาติ ตอ้งพิจารณาแปลงตั้งแต่ 
นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ยทุธศาสตร์ประเทศ แผนพฒันา
ของกระทรวง แผนพฒันาภาค แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ซ่ึงรวมเรียกว่า นาํแนวทางจากระดบับนมา
แปลงเพ่ือจดัทาํแผนของจงัหวดัใหส้อดคลอ้ง (Top-down) ส่วนท่ีสอง แผนพฒันาจงัหวดัตอ้งนาํเอา
ความตอ้งการของปะชาชนในพื้นท่ี สภาพปัญหา และศกัยภาพของพื้นท่ีในจงัหวดัมาใช้ในการ
กาํหนดทิศทางการพฒันา โดยเฉพาะในกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดันั้น แผนชุมชนถือเป็น
ท่ีมาสาํคญัของการทราบปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขท่ีมาจากประชาชนในพื้นท่ี ท่ีไดร่้วมกนัคิด
และกาํหนดร่วมกนั มาสู่การบรรจุในแผนพฒันาจงัหวดั (Bottom-up) 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า แผนชุมชนมีความหมายอย่างมากต่อการได้มาซ่ึงแผนพฒันา
จงัหวดั และแผนพฒันาเชิงพื้นท่ี ดงันั้น หากแผนชุมชนท่ีปรากฏในแต่ละหมู่บา้นถูกละเลย หรือไม่
ถูกนาํไปปฏิบติัย่อมส่งผลกระทบต่อการแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ี ดงัจะเห็นไดจ้ากผลลพัธ์ของการ
พฒันาภายใตแ้นวทางการพฒันาจงัหวดั โครงการท่ีนาํเขา้มาแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีโดยอาํเภอ หรือ
แมแ้ต่แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขาดการนาํแผนชุมชนมาใชใ้นการกาํหนดเป็น
ทิศทางการพฒันา ซ่ึงทาํใหก้ารพฒันาของชุมชนไม่ไดผ้ลหรือแกไ้ขปัญหา ไม่ตรงจุด  

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการท่ีจะแสวงหาปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการ
นาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงมีความสาํคญัอยา่งมาก เพราะจะช่วยใหท้ราบแนวทางการสนบัสนุน 
หนุนเสริมในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงจากทุกภาคส่วน เพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาอยา่งแทจ้ริง 

ในการศึกษา “การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั” จะพิจารณาถึงหลกัการพิจารณาคุณภาพ
ของแผนชุมชน และศึกษาเส้นทางกระบวนการสนับสนุนแผนชุมชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
พิจารณากระบวนการบูรณาการแผนชุมชนในระดบัพื้นท่ี พิจารณาบทบาทของกรรมการหมู่ใน
ฐานะองค์กรหลักในการขับเคล่ือนแผนชุมชน และพิจารณาด้านทรัพยากรท่ีใช้สําหรับการ
สนบัสนุนแผนชุมชนวา่มีเพียงพอหรือไม่อยา่งไร โดยผูว้ิจยันาํหลกัวิชาการการนาํนโยบายและแผน
ไปสู่การปฏิบติัมาเป็นกรอบในการศึกษา เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของการนาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีมีความสําคญัต่อการศึกษาศาสตร์ ดา้นนโยบายและแผน โดยมุ่งเน้น
การศึกษาไปท่ีแผนระดบัฐานรากของสังคมซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหา และความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของสงัคม อนัจะเป็นการเปิดมิติของการศึกษาในระดบัจุลภาค เป็นการแสวงหาแนวทางการ
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แกไ้ขปัญหาของชุมชน ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั กล่าวคือ การศึกษาการแกไ้ขปัญหาจากระดบัล่างข้ึน
ไป (Bottom up) แบบทวนกระแสการศึกษานโยบายศาสตร์กระแสหลกัท่ีสนใจศึกษานโยบายและ
แผนของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ แต่การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแผนของประชาชนท่ีคิด และทาํโดย
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเขา้ใจถึงสภาพปัญหา สาเหตุท่ีแผนชุมชน
ไม่ถูกนาํไปปฏิบติั และจะทาํอยา่งไรใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั 

 

1.2  คาํถามในการวจิยั 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี มีคาํถามการวิจยัสาํคญั ดงัน้ี  
1.2.1  การขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติันั้นมีปัจจยัในด้านใดท่ีมีส่วนสาํคญัต่อ

การผลกัดนั ขบัเคล่ือนแผนชุมชนให้ดาํเนินไปสู่การปฏิบติั กล่าวคือ ชุมชนสามารถนาํแผนชุมชน
ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําแผนชุมชนไปสู่การบรรจุเข้าเป็น
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนชุมชนถูกนําไปสู่การบูรณาการจัดทาํเป็น
แผนพฒันาอาํเภอ แผนชุมชนถูกนาํไปสู่การบูรณาการจดัทาํเป็นแผนพฒันาจงัหวดั และหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ในพื้นท่ีรับแผนงานโครงการตามแผนชุมชนไปปฏิบติั  

1.2.2  การขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัควรมีแนวทางอย่างไรท่ีจะช่วยผลกัดัน 
หรือเป็นแนวทางแก่หมู่บา้น และส่วนราชการใชใ้นการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้

 

1.3  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1.3.1  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
1.3.2  เพื่อคน้หาแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนใหส้ามารถนาํไปปฏิบติั 
 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 
 

1.4.1  ขอบเขตด้านประชากร 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดประชากรเป้าหมาย คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการแผนชุมชน

ของหมู่บา้นในตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการหมู่บา้น 
2) ภาคราชการส่วนทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และส่วนกลาง ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือปลดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นกัพฒันาชุมชน



6 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 3) ภาคราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ นายอาํเภอหรือปลดัอาํเภอท่ีรับผิดชอบ
แผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน หรือพฒันากรอาํเภอ และหัวหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์จงัหวดัอุบลราชธานี
หรือนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สาํนกังานจงัหวดัอุบลราชธานี 4) ภาคราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ 
ผูแ้ทนกรมการปกครอง และกรมการพฒันาชุมชน 5) องคก์รภาคประชาชนและภาควิชาการ ไดแ้ก่ 
เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค 6) ภาควิชาการ ไดแ้ก่ นกัวิชาการดา้นนโยบายและแผน 

 
1.4.2  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาคร้ังน้ีจะเนน้ศึกษาปัจจยัสําคญัท่ีมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั และ

การแสวงหาแนวทางในการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัใหไ้ดผ้ลจริง พร้อมจดัทาํขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบติัต่อการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลอยา่งแทจ้ริง 

 
1.4.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะแผนชุมชนท่ีจดัทาํข้ึนภายใตปี้งบประมาณ 2555 ระยะเวลาท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดด้าํเนินการวิจยัในระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2556  
 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการวิจยัคร้ังน้ี จะทาํให้คน้พบปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการ
นําแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงจะทาํให้ชุมชน/หมู่บ้าน ซ่ึงเป็นเจ้าของแผนชุมชน สามารถ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้ โดยการเสริมสร้าง ปรับปรุง และพฒันาแผนชุมชน 
กระบวนการแผนชุมชน และให้ความสาํคญั ใส่ใจต่อปัจจยัดงักล่าวมาประกอบการหนุนเสริม ซ่ึง
จะทาํให้สามารถขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ไดโ้ดย 1) ชุมชนสามารถนาํแผนชุมชนไป
ปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํแผนชุมชนไปสู่การบรรจุเขา้เป็นแผนพฒันา
และแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 3) แผนชุมชนถูกนาํไปสู่การบูรณาการจดัทาํเป็นแผนพฒันาอาํเภอ 
4) แผนชุมชนถูกนาํไปสู่การบูรณาการจดัทาํเป็นแผนพฒันาจงัหวดั และ5) หน่วยงานราชการต่างๆ 
ในพื้นท่ีรับแผนงานโครงการตามแผนชุมชนไปปฏิบติั  

นอกจากน้ีขอ้คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ียงัจะทาํให้ทราบถึงแนวทางในการขบัเคล่ือนแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบติัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมกันน้ี ผลการวิจัยท่ีได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม และพฒันากระบวนการแผนชุมชน 
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เพื่อให้แผนชุมชนสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงทาํให้แผนชุมชน
กลายเป็นฐานขอ้มูลสาํคญัเชิงปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการใน
การจัดทาํแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี และสามารถกําหนด จัดทาํโครงการได้อย่างสอดคล้องและ
ตอบสนองกบัความตอ้งการของพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง 

 

1.6 นิยามศัพท์ 
 

1.6.1  นิยามศัพท์ทัว่ไป 
1.6.1.1  ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกนั หรือกลุ่มคนท่ีสนใจมีส่วนร่วมเป็น

สมาชิก กลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์ทั้งความเช่ือ ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และความรู้สึกเป็นพวก
เดียวกนั โดยอาศยัอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกนั หรือต่างพื้นท่ีกนัและมีการส่ือสารกนัภายในหรือ
ภายนอกผา่น เทคโนโลยี ไดแ้ก่ อินเตอร์เน็ต วิทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท ์หรือเครือข่ายอ่ืนๆ มีจารีต
ประเพณีเดียวกนั มีความผกูพนักนัทางเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ศาสนา และวฒันธรรมเดียวกนั 

1.6.1.2  ชุมชนหมู่บา้น หมายถึง หมู่บา้นซ่ึงประกอบดว้ยบา้นหลายบา้นในทอ้งท่ี
เดียวกนั โดยจดัอยูใ่นความปกครองเดียวกนัของหมู่บา้นหน่ึง พร้อมกนัน้ีหากคนอาศยัอยูร่่วมกนัมี
มากแต่จาํนวนบา้นมีน้อย ก็ให้ถือเอาเกณฑ์จาํนวนคนเป็นสาํคญั กล่าวคือ การมีประชากรอย่าง
น้อย 200 คน กส็ามารถจดัตั้งเป็นหมู่บา้นได ้และอยา่งนอ้ยการจดัตั้งหมู่บา้นกค็วรมีบา้นไม่นอ้ยกว่า 5 
หลงัคาเรือน ซ่ึงแบ่งตามลกัษณะการปกครองของไทย และตามพระราชบญัญติัการปกครองทอ้งท่ี 
พ.ศ. 2457 และตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2535  

1.6.1.3  ขา้ราชการ หมายถึง เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล นกัพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พฒันาชุมชน
อาํเภอ ปลดัอาํเภอ นายอาํเภอ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนสาํนกังานจงัหวดั  

1.6.1.4  ผูน้าํชุมชน หมายถึง กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น คณะกรรมการ
หมู่บา้น ในพื้นท่ีตาํบลนาตาล 

1.6.1.5  ประชาชน หมายถึง ชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาล 
อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี 

1.6.1.6  นกัการเมืองหรือฝ่ายการเมือง หมายถึง ผูแ้ทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลนาตาลของหมู่บา้น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

1.6.1.7  คณะกรรมการหมู่บา้น หมายถึง องค์กรภายในหมู่บา้นท่ีมีหน้าท่ีในการ
ช่วยเหลือ แนะนํา และให้คาํปรึกษาแก้ผูใ้หญ่บ้าน เก่ียวกับกิจการอันเป็นอาํนาจหน้าท่ีของ
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ผูใ้หญ่บ้านและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือท่ี
นายอาํเภอมอบหมายหรือท่ีผูใ้หญ่บา้นร้องขอ และเป็นองคก์รหลกัท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการ
จดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น และบริหารจดัการกิจกรรมท่ีดาํเนินงานในหมู่บา้นร่วมกบัองคก์รอ่ืนทุกภาค
ส่วน คณะกรรมการหมู่บา้นประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้น เป็นประธาน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิลาํเนาในหมู่บา้น ผูน้าํหรือผูแ้ทนกลุ่มหรือองคก์รในหมู่บา้น 
เป็นกรรมการหมู่บา้นโดยตาํแหน่ง และกรรมการหมู่บา้นผูท้รงคุณวุฒิท่ีนายอาํเภอแต่งตั้งจากผูซ่ึ้ง
ราษฎรในหมู่บา้นเลือกเป็นกรรมการหมู่บา้นผูท้รงคุณวฒิุจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองคน แต่ไม่เกินสิบคน 

1.6.1.8  แผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน หมายถึง แนวทาง เคร่ืองมือในการพฒันา
และแกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในหมู่บา้น/ชุมชน ร่วม
กาํหนดแนวทาง และทาํกิจกรรมการพฒันาร่วมกนั โดยยดึหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก 
ดว้ยการคาํนึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็น
หลกั 

 
1.6.2  นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

1.6.2.1  คุณภาพของแผนชุมชน หมายถึง แผนมีความชดัเจนและเขา้ใจง่าย มีความ
น่าเช่ือถือทางวิชาการ สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน เป็นท่ียอมรับของ
ประชาชน มีความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั โดยแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพวดัไดจ้ากหลกัเกณฑ์ 
6 ประการ ดงัน้ี 

1)  เป็นแผนท่ีมีการจัดทาํแผนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พิจารณาในประเดน็ดงัน้ี  

 (1)  การพึ่งตนเอง หมายถึง มีกิจกรรมในแผนชุมชนแสดงให้ถึงความ
ตอ้งการพึ่งตนเองของหมู่บา้น/ชุมชน หรือมีเป้าหมายดาํเนินการเพื่อให้หมู่บา้น/ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได ้เช่น การระดมทุน การหาปัจจยัการผลิตการเกษตรทดแทน ฯลฯ  

 (2)  มีกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของคนใน
ชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนอ่ืน  

 (3)  มีกิจกรรมส่งเสริมใหค้นในหมู่บา้นเกบ็ออมเงินในรูปแบบต่างๆ 
 (4)  ภูมิคุม้กนัชุมชน หมายถึง มีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้คนใน

หมู่บา้นรู้และเขา้ใจสถานการณ์/ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
คนในหมู่บา้น/ชุมชน และมีกิจกรรมเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น   
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 (5)  ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือพฒันา
หมู่บา้นท่ีใชค้วามรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 (6)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน หมายถึง 
มีกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

2)  ดาํเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของ
คนในหมู่บา้น/ชุมชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน และองคก์ร
พฒันาเอกชน ในกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนของหมู่บา้น ลกัษณะของการมีส่วนร่วม คือ มีส่วน
ร่วมดาํเนินการในกระบวนการแผนชุมชนตลอดทุกกระบวนการ  

3)  มีการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน หมายถึง ใชเ้วทีประชาคมใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้าน และถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์ชาวบา้น มีการ
ทบทวนและจดัการความรู้กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนของหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อปรับปรุงให้แผน
ชุมชนมีประสิทธิภาพ 

4)  มีการใชป้ระโยชน์ตามแผนชุมชนท่ีกาํหนดข้ึน พิจารณาจาํนวนกิจกรรม
ตามแผนชุมชนท่ีสามารถนาํมาปฏิบติัได้จริง โดยจาํแนกเป็น 3 ส่วน คือ (1) จาํนวนกิจกรรม
ท่ีหมู่บา้น/ชุมชนดาํเนินการเอง (2) จาํนวนกิจกรรมท่ีหมู่บา้น/ชุมชนจะดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงาน
ต่างๆ (3) จาํนวนกิจกรรมท่ีหมู่บา้น/ชุมชนจะตอ้งใหห้น่วยงานต่างๆ ดาํเนินการใหท้ั้งหมด 

5)  รูปเล่มของแผนชุมชน (โครงสร้างของแผน) องคป์ระกอบของแผน
ชุมชน ดงัน้ี 

(1)  มีขอ้มูลแสดงประวติั/ความเป็นมาของหมู่บา้น/ชุมชน  
(2)  มีขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน และ/หรือ

สภาพปัญหาท่ีหมู่บา้น/ชุมชนประสบอยู ่  
(3)  มีขอ้มูลแสดงแนวทางการแกไ้ข/การพฒันาของหมู่บา้น  
(4)  มีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนท่ีจดัเป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มแรก จดักลุ่มตามลกัษณะการดาํเนินงานกิจกรรม คือ หมู่บา้น/ชุมชนดาํเนินการเอง
ทั้งหมด หมู่บา้นดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และหมู่บา้นขอให้หน่วยงานสนบัสนุนและ
ดาํเนินการทั้งหมด กลุ่มท่ีสอง จัดกลุ่มตามประเภทของกิจกรรม คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กิจกรรมทางสงัคมและวฒันธรรม และกิจกรรมทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

(5)  มีการปรับปรุงแผนชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หมายถึง การทบทวน
โดยการประชุมหารือ หรือโดยวิธีอ่ืนเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนชุมชนให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในหมู่บา้นอยา่งเป็นปัจจุบนั 
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1.6.2.2  การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง การนาํแผนชุมชนของแต่ละชุมชน
ในพื้นท่ีตาํบลมาพิจารณาโดยวิธีการจดัเวทีเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ท่ีเป็นกิจกรรมยอ่ย ท่ี
เป็นปัญหาเดียวกนัเขา้เป็นแผนงาน/โครงการ เดียวกนั การบูรณาการแผนชุมชนมี 3 ระดบั ดงัน้ี 

1)  การบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบล หมายถึง การนาํแผนชุมชนของ
แต่ละชุมชนในพ้ืนท่ีตาํบลมาพิจารณาโดยวิธีการจดัเวทีเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการจดัทาํเป็น
แผนชุมชนระดบัตาํบล และส่งต่อแผนชุมชนระดบัตาํบลใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2)  การบูรณาการแผนชุมชนระดับอาํเภอ หมายถึง การนาํแผนชุมชน
ระดบัตาํบลมาพิจารณาโดยวิธีการจดัเวทีระดบัอาํเภอเพื่อจดัทาํเป็นแผนชุมชนระดบัอาํเภอ เพื่อ
จดัทาํเป็นแผนพฒันาอาํเภอแบบบูรณาการ  

3)  การบูรณาการแผนชุมชนระดบัจงัหวดั หมายถึง นาํแผนชุมชนระดบั
อาํเภอมาสู่การพิจารณาจดัทาํเป็นแผนชุมชนระดบัจงัหวดั โดยวิธีการจดัเวทีหารือร่วมกนัระหว่างทุก
ภาคส่วน ได้แก่ ผูน้ําชุมชนทั้งจงัหวดั อาํเภอ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน หน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ และมีสํานักงานจังหวดัและพฒันาการจังหวดัเป็นผูด้าํเนินการจัดประชุมและเป็น
แกนกลางในการบูรณาการ เพื่อนาํมาสู่การจดัทาํเป็นแผนพฒันาจงัหวดั  

1.6.2.3  การสนับสนุนแผนชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ภายในชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนภายในชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น และผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอก
ชุมชน ไดแ้ก่ ส่วนราชการ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ) นกัการเมืองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี (สมาชิก
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล) เห็นดว้ย ยนิดี เขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการแผนชุมชน และมีความตอ้งการตามแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชน และตอ้งการให้
เกิดการขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั โดยท่ีทุกคนยึดถือและให้
ความสาํคญักบัแผนชุมชนท่ีไดท้าํข้ึนมาดว้ยกนั เช่น เขา้มามีส่วนร่วมในการทาํแผนชุมชน เห็นดว้ย
กบัแผนชุมชน พร้อมท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนเพื่อนําไปสู่การปฏิบติั ได้แก่ การ
สนับสนุนแรงงาน การร่วมผลักดันแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนในการเสนอขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นตน้  

1)  การใหก้ารสนบัสนุนของประชาชนในหมู่บา้น หมายถึง ประชาชนใน
หมู่บา้นเห็นดว้ย และเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการแผนชุมชน เช่น เขา้มาร่วมประชุมเสนอ
ความเห็นในการจดัทาํแผนชุมชน สนับสนุนหรือเห็นดว้ยกบัการมีแผนชุมชน สนับสนุนการนาํ
แผนชุมชนไปปฏิบติั และพร้อมใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2)  การใหก้ารสนบัสนุนของคณะกรรมการหมู่บา้น หมายถึง คณะกรรมการ
หมู่บา้นเห็นความสาํคญัของการมีแผนชุมชน เขา้ร่วมในกระบวนการแผนชุมชน เห็นชอบ และร่วม
ในการผลกัดนัแผนชุมชน และนาํสนบัสนุนการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั 

3)  การใหก้ารสนบัสนุนของส่วนราชการ ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อาํเภอ หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี หมายถึง การเขา้มามีส่วนร่วมโดยเขา้ร่วมประชุมรับฟังในเวที
ประชาคมหมู่บา้นเพ่ือจดัทาํแผน จดัเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมในกระบวนการแผนชุมชน อาํนวยการจดัเวที
แผนชุมชนใหช้าวบา้น เอ้ือเฟ้ือดา้นสถานท่ีหรืออ่ืนๆ ท่ีหมู่บา้นร้องขอ เห็นพอ้ง ยอมรับแผนชุมชน
ของหมู่บา้น และสนบัสนุน รับเอา และผลดัดนัแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั
หรือบรรจุเขา้ในแผนพฒันาของส่วนราชการนั้นๆ 

4)  การให้การสนบัสนุนของภาคการเมืองทอ้งถ่ิน หมายถึง การเห็นดว้ย
กบัแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชน เขา้มามีส่วนร่วม รับฟัง และให้การสนบัสนุนกระบวนการ
แผนชุมชนดว้ยดี พร้อมสนบัสนุนผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั โดยไม่ต่อตา้น 

1.6.2.4  สมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมายถึง  ความสามารถของ
คณะกรรมการหมู่บา้น ในการท่ีจะขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการภายใตค้วามตอ้งการของหมู่บา้น/
ชุมชนท่ีปรากฏผา่นแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาได ้โดยพิจารณาใน 5 ดา้น ดงัน้ี 

1)  การได้รับการยอมรับของคณะกรรมการหมู่บา้นจากประชาชนใน
หมู่บา้น ส่วนราชการในพื้นท่ี และภาคการเมืองในพื้นท่ี หมายถึง หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้น 
มีท่ีมาและไดรั้บการยอมรับเช่ือถือจากประชาชนในหมู่บา้นตนเอง ส่วนราชการในพื้นท่ี ไดแ้ก่ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ เป็นตน้ ใหก้ารยอมรับ เช่ือถือในความเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น 

2)  ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคณะกรรมการหมู่บา้นกบัส่วนราชการและภาค
การเมืองในพื้นท่ี หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหัวหนา้ส่วนราชการ รู้จกั 
คุน้เคย และมีความสนัพนัธ์ท่ีดีกบัภาคการเมืองทอ้งถ่ิน  

3)  ความรู้ความสามารถในกระบวนการแผนชุมชนของคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมายถึง เขา้ใจ และรู้ในกระบวนการและขั้นตอนของแผนชุมชน สามารถจดัทาํแผนและ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนได ้

4)  การจดัโครงสร้างหรือการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมายถึง คณะกรรมการหมู่บา้นมีการจัดแบ่งความรับผิดชอบตามโครงสร้างของ
คณะกรรมการหมู่บา้นออกเป็นฝ่ายท่ีรับผดิชอบในแต่ละเร่ืองอยา่งชดัเจน 
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5)  ความมีเอกภาพของคณะกรรมการหมู่บา้น หมายถึง คณะกรรมการ
หมู่บา้นมีความสามคัคีกนัเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ไม่มีความขดัแยง้กนัภายใน มีความสัมพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมาจากตวัแทนทุกกลุ่มในหมู่บา้น ทาํงานเป็นทีม 

1.6.2.5  การไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ หมายถึง การไดรั้บการจดัสรร 
งบประมาณ เคร่ืองมือ/วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี และกาํลงัคน (แรงงาน) ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ท่ีจะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ทั้งจากหมู่บา้นเอง ส่วนราชการ และภาคเอกชน 

1)  งบประมาณ หมายถึง งบประมาณของชุมชนหรือภายในชุมชนเอง 
งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(องคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) ส่วนราชการระดบัอาํเภอ จงัหวดั องคก์ร
ภาคเอกชน องคก์รไม่แสวงหาผลกาํไร (NGOs)  

2)  วสัดุอุปกรณ์ หมายถึง เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เทคโนโลยี ท่ีใช้สาํหรับ
การดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนชุมชน เช่น รถแทรกเตอร์สาํหรับปรับสภาพดิน เคร่ืองผสม
ปูน รถบรรทุก หรืออ่ืนๆ ทั้งจากหมู่บา้นเอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอ หรือส่วนราชการ
อ่ืนๆ ท่ีจดัสรรให ้

3)  บุคลากร หมายถึง แรงงาน ผูมี้ความรู้ ปราชญ ์ของหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีเขา้
มาร่วมดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน นอกจากจากน้ียงัหมายรวมถึง เจา้หนา้ท่ี หรือบุคลากรของ
หน่วยงานราชการ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ท่ีจะมาสนับสนุนหรือมาช่วยหมู่บา้นในการ
ดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน 

4)  สถานท่ี หมายถึง สถานท่ีดาํเนินการจดัประชุมหารือเพื่อทาํแผนชุมชน 
หรือสถานท่ีสาํหรับใชใ้นการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน รวมถึง หอ้งประชุม สาํนกังาน เพื่อใช้
สําหรับการขบัเคล่ือนกระบวนการแผนชุมชน หมายความรวมถึงสถานท่ีของหมู่บา้น และส่วน
ราชการ 

1.6.2.6  การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั หมายถึง กระบวนการในการนาํแผนงาน/
โครงการตามชุมชนท่ีไดม้าสู่การแกไ้ขปัญหาหรือปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการพฒันา ซ่ึงการนาํแผนชุมชน
ไปปฏิบติั พิจารณาไดด้งัน้ี 

1)  นาํไปปฏิบติัโดยหมู่บา้น/ชุมชนเอง หมายถึง หมู่บา้นเอาแผนงาน/
โครงการตามแผนชุมชนของตนเองไปดาํเนินการเอง โดยประชาชนในหมู่บา้นร่วมกนัทาํ โดยใช้
ทรัพยากร ไดแ้ก่ เงิน แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ และดาํเนินการโดยใชส้ถาน ของหมู่บา้น/ชุมชนเอง 
ดว้ยการพึ่งพาตนเองเป็นสาํคญั 
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2)  นาํไปปฏิบติัโดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือบรรจุเขา้สู่แผนพฒันา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล (แผนระยะ 3 ปี) และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบล  

3)  นาํไปปฏิบติัโดยส่วนราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ อาํเภอ หรือจงัหวดั
และถูกบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาของอาํเภอ และแผนพฒันาจงัหวดั หรือแผนงานของส่วนราชการอ่ืนๆ 



 

 
 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษาการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั กรณีศึกษาหมู่บา้นในตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล 
จงัหวดัอุบลราชธานี ในบทน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัชุมชน 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน 
2.3  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนชุมชน 

 2.3.1  ความหมายของแผนชุมชน 
 2.3.2  ความเป็นมาของแผนชุมชน 
 2.3.3  กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน 
 2.3.4  คุณภาพแผนชุมชน 
 2.3.5  การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั  
 2.3.6  ตวัอยา่งความสาํเร็จของการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

2.4  แนวคิดทฤษฎีการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 
2.5  ปัจจยัแห่งความสาํเร็จและความลม้เหลงของการนาํนโยบายไปปฏิบติั 
2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.7  บริบทของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา 
ซ่ึงจะขอนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 
 

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัชุมชน 
 

ชุมชนเป็นหน่วยทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากร คาํวา่ “ชุมชน” มีความหมายในลกัษณะ
ต่างๆ มากมาย ทั้งในดา้นการปกครอง ดา้นการพฒันา ดา้นวฒันธรรม และดา้นวิชาการ และเป็น
ความหมายท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางมาก (โกวิทย ์พวงงาม,  2553: 3) โดยส่วนใหญ่นกัวิชาการหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมาย ของคาํวา่ “ชุมชน” ท่ีมีความใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 
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ราชบณัฑิตยสถาน (2546) ไดใ้ห้ความหมายของชุมชนไวว้่า ชุมชน คือ หมู่ชน กลุ่มคนท่ี
อาศยัอยูร่วมกนัเป็นสงัคมขนาดเลก็ อาศยัอยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั และมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2545: 12) ไดใ้หค้วามหมายของชุมชมไวว้่า ชุมชน คือ กลุ่มคนท่ี
อาศยัอยู่ร่วมกัน มีการพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการติดต่อสังสรรค์กัน มี
ประโยชน์ร่วมกนัและมีวฒันธรรมเดียวกนั 

สุวิทย ์ยิง่วรพนัธ์ุ (2544: 5) ไดใ้หค้วามหมายของชุมชนไวว้่า ชุมชน คือ กลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่
ในพื้นท่ี บริเวณเดียวกนั โดยคนในชุมชนจะมีความรู้สึกผูกพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความ
ผกูพนัทางเช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ศาสนาเดียวกนั อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์เดียวกนั ซ่ึงทาํใหบุ้คคล
มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมนั้น  

ประสาท หลกัศิลา (2514: 11) ไดใ้ห้ความหมายของชุมชนว่า ชุมชน หมายถึง การท่ีคน
มาร่วมกลุ่มกันและมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกันทั้งภายในกลุ่มของตนเองและระหว่างกลุ่มใน
บริเวณท่ีมีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์กาํหนดไว ้

ปาริชาติ วลยัเสถียร (2546: 58) ไดก้ล่าวถึงชุมชนว่า ชุมชน หมายถึง การท่ีคนจาํนวนหน่ึง
ท่ีอาศยัอยู่พื้นท่ีแห่งหน่ึง มีความเช่ือ ผลประโยชน์ กิจกรรม และมีคุณสมบติัอ่ืนๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั 
คุณลกัษณะเหล่าน้ีมีลกัษณะเด่นเพียงพอท่ีจะทาํใหส้มาชิกนั้น ตระหนกัและเก้ือกลูกนั 

ขณะท่ี ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (อา้งถึงใน ปิยะวิทย  ์เทพอาํนวยสกุล,  2549: 53) ได้ให้
ความหมายของชุมชน ว่าชุมชน คือ พื้นท่ี (Area and Space) และส่ิงร้อยรัด (The Conditions) โดยมี
องคป์ระกอบ 3 ส่ิงน้ี ส่ิงร้อยรัดคือส่ิงท่ีเช่ือมโยงคนเขา้ดว้ยกนั เช่น อาชีพ วฒันธรรม ประเพณี 
ผลประโยชน์ เป็นตน้ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีอยูพ่ื้นท่ีเดียวกนั มีส่ิงร้อยรัดร่วมกนัก็จะมีลกัษณะ
เป็นชุมชน 

สนธยา พลศรี (2545: 22) อธิบายว่าชุมชนหมายถึง กลุ่มทางสังคมท่ีอยู่อาศยัร่วมกนัใน
อาณาบริเวณเดียวกนั เช่น ครอบครัว ละแวกบา้น หมู่บา้น ตาํบลหรือเรียกเป็นอย่างอ่ืนมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กัน มีการติดต่อส่ือสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพนั เอ้ืออาทรกันภายใต้
บรรทดัฐานและวฒันธรรมเดียวกนั ร่วมมือและพึ่งพาอาศยักนั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ร่วมกนั 

นอกจากน้ี คําว่า “ชุมชน” ในความหมายทางสากลและนักคิดของตะวันตกได้ให้
ความหมายทั้งท่ีคลา้ยคลึงกบันกัวิชาการไทย ดงัต่อไปน้ี (โกวิทย ์พวงงาม, 2545: 5) 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (Cambridge University,  2003: 53 อา้งถึงใน 
โกวิทย ์พวงงาม,  2545: 5) ไดใ้ห้ความหมายของ “ชุมชน” (Commune) ว่าหมายถึง กลุ่มคนหรือ
กลุ่มครอบครัวท่ีอยู่อาศยัร่วมกนัในพื้นท่ีหน่ึงพื้นท่ีใด (Particular Area) โดยกลุ่มเหล่าน้ีต่างก็
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ทาํงานร่วมกนั ใชสิ้ทธิและเป็นเจา้ของพื้นท่ีและผลประโยชน์ต่างๆ ร่วมกนั จนทาํให้เกิดพื้นฐาน
ทางความคิด ความเช่ือ ตลอดจนมีการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมร่วมกนั ประหน่ึงว่า กลุ่ม
คนเหล่าน้ีเป็นหน่ึงเดียวกนั (As a Unit) ทั้งชุมชน 

นอร์ตนั (Norton. A,  1994: 158 อา้งถึงใน โกวิทย ์พวงงาม,  2545: 5) ไดอ้ธิบายคาํว่า “ชุมชน” 
หรือ “Commune” ว่าเป็นคาํท่ีมาจากภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงหมายถึง การอยู่ร่วมกนัของประชาชนใน
ทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึงเป็นเวลานาน จนทาํให้ประชาชนเหล่าน้ีมีความรักและผูกพนักนัจนเป็นหน่ึง
เดียวกนั จึงไดพ้ยายามร่วมกนัในการจดัระบบการปกครองตวัเองข้ึน เรียกว่า Self-Governing 
Community อนัถือว่าเป็นรากฐานสําคญัของการปกครองทอ้งถิ่นในฝรั่งเศส เยอรมนัและอีก
หลายประเทศในทวีปยโุรป 

ขณะท่ี UNDP (อา้งถึงใน โกวิทย ์พวงงาม,  2545: 6) ไดก้ล่าวถึงชุมชน (Community) 
ว่า เป็นดินแดนแห่งการรวมตวัทางสังคมท่ีเป็นการสมคัรใจก่อข้ึนเองโดยประชาชน ส่วนใหญ่แลว้
สนบัสนุนตนเองและอยูใ่นกฎเกณฑท่ี์กาํหนดข้ึน ชุมชนประกอบดว้ยองคก์รต่างๆ ทั้งทางการและ
ไม่เป็นทางการ รวมถึง กลุ่มความสนใจ (ชมรม) กลุ่มวฒันธรรมและศาสนา สมาคมอนุรักษห์รือ
พฒันาสงัคม/กลุ่ม 

จากท่ีนาํเสนอการให้ความหมายของคาํว่า “ชุมชน” ขา้งตน้ จะเห็นการให้นิยามของคาํว่า 
ชุมชน คือ การมีประชาชน (People) ในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกนั (Area) มีความ
สนใจร่วมกนั (Common Interest) การปฏิบติัต่อกนั/มีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน  ในการทํากิจกรรม  การพบปะแลกเปล่ียนร่วมกัน  และความสัมพันธ์ของสมาชิก 
(Relationship) มีความผูกพนัทางเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ ศาสนาและวฒันธรรมเดียวกนั ซ่ึงเป็นแนวคิด
เก่ียวกบัชุมชนตามแนวคิดทางสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นว่า ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยูร่่วมกนั กลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์ทั้ง
ความเช่ือ ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนั โดยอาศยัอยูใ่นอาณาบริเวณ
เดียวกนั และมีการส่ือสารกนั มีจารีตประเพณีเดียวกัน มีความผูกพนักันทาง เช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ 
ศาสนา และวฒันธรรมเดียวกนั  

ทั้งน้ี สมศกัด์ิ ศรีสนัติสุข (2536: 10-13) ไดแ้บ่งชุมชนออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
1)  ลกัษณะของชุมชนแบ่งตามลกัษณะการบริหารปกครอง (Administration Unit) 

ตามพระราชบญัญติัการปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 เป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1)  ชุมชนหมู่บา้น หมายถึง หมู่บา้นซ่ึงประกอบดว้ยบา้นหลายบา้นในทอ้งท่ี

เดียวกนั โดยจดัอยูใ่นความปกครองเดียวกนัของหมู่บา้นหน่ึง พร้อมกนัน้ีหากคนอาศยัอยูร่่วมกนัมี
มากแต่จาํนวนบา้นมีนอ้ย ก็ให้ถือเอาเกณฑจ์าํนวนคนเป็นสาํคญั กล่าวคือ การมีประชากรอยา่งนอ้ย 
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200 คน ก็สามารถจดัตั้งเป็นหมู่บา้นได ้และอย่างน้อยการจดัตั้งหมู่บา้นก็ควรมีบา้นไม่น้อยกว่า 
5 หลงัคาเรือน 

(2)  ชุมชนเขตสุขาภิบาล (ปัจจุบนัยกฐานะเป็นเทศบาลตาํบลแลว้ตาม 
พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542) หมายถึง ชุมชนท่ีมีเน้ือท่ี
ครอบคลุมไม่นอ้ยกว่า 1 - 4 ตารางกิโลเมตร และควรมีร้านคา้ไม่นอ้ยกว่า 10 ร้าน และประชากร
พกัอาศยัอยูใ่นเขตร่วมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1,500 คนโดยประมาณ 

(3)  ชุมชนเทศบาลตาํบล หมายถึง ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลท่ีมีความเจริญ 
และมีความหนาแน่นของจาํนวนประชาชนในระดบัหน่ึง และเป็นชุมชนท่ียกฐานะมาจากองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล และสุขาภิบาลเดิมตามขอ้ (2) เพื่อความสะดวกในการจดัระบบบริการสาธารณะ 
เช่น การก่อสร้างสาธารณูปโภค เป็นตน้ และมีการปกครองตนเองท่ีมีการรับรองโดยกฎหมาย 
โดยทัว่ไปแลว้ชุมชนเทศบาลตาํบล มกัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอ 

(4)  ชุมชนเขตเทศบาลเมือง หมายถึง ชุมชนท่ีมีราษฎรรวมกันในพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 10,000 คน มีค่าเฉล่ียความหนาแน่นของประชากรไม่นอ้ยกว่า 300 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองจะตั้งในเขตของจงัหวดั และเป็นศูนยก์ลางการบริหารส่วนราชการต่างๆ 
ระดบัภูมิภาค 

(5)  ชุมชนเขตเทศบาลนคร หมายถึง ชุมชนท่ียกฐานะข้ึนมาจากเทศบาลเมือง 
โดยมีประชากรไม่นอ้ยกว่า 50,000 คนข้ึนไปและมีความหนาแน่นของจาํนวนประชากรไม่นอ้ยกว่า 
500 คนต่อตารางกิโลเมตร 

(6)  ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร หมายถึง ชุมชนท่ีประชากรอาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่นมาก และเป็นเอกนคร (Primate City) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่โตกว่าเมืองในระดบัรอง
ลงไป ในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครน้ี จดัเป็นชุมชนท่ีมีการปกครองตนเองในรูปแบบของการ
ปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ มีการเลือกตั้งผูบ้ริหารงาน มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครท่ีมีท่ีมา
จากการเลือกตั้งของประชาชน 

จากขอ้มูลขา้งตน้เม่ือพิจารณาแลว้พบว่า เหลือชุมชนตามท่ีสมศกัด์ิ ศรีสันติ
สุข เสนออยูเ่พียง 5 ประเภทเท่านั้น เน่ืองจากชุมชนประเภทท่ี 2 คือ ชุมชนเขตสุขาภิบาล ไดถู้กยก
ฐานะเป็นเทศบาลตาํบลแลว้ทั้งหมดตาม พระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล 
พ.ศ. 2542  

2)  ลกัษณะของชุมชนตามกิจกรรมทางสังคม (Social Activity) ซ่ึงสามารถจาํแนก
ลกัษณะของชุมชนตามเกณฑก์ารจดัแบ่งน้ีออกไดเ้ป็นชุมชน 5 ลกัษณะดงัน้ี 



18 

(1)  ชุมชนเกษตรกรรม หมายถึง ชุมชนท่ีประชาชนส่วนใหญ่ท่ีพกัอาศยั
ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

(2)  ชุมชนศูนยก์ารคา้ หมายถึง ชุมชนตามหัวเมืองต่างๆ ท่ีเป็นศูนยก์ลาง
ทางการคา้ ซ่ึงอาจจะเป็นตวัอาํเภอเมือง หรือตาํบลท่ีเป็นท่ีตั้งของเทศบาลตาํบลก็ได ้โดยมกัมี
ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้เพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนั มีตลาดสดจาํหน่ายอาหารและผกัสดต่างๆ ในตอนเชา้ 
ชุมชนศูนยก์ารคา้จึงมกัจะมีอยูท่ ัว่ไปในเขตเมืองต่างๆ และเขตชุมชนหนาแน่นในเขตอาํเภอ 

(3)  ชุมชนศูนยก์ลางขนส่ง หมายถึง ชุมชนท่ีเกิดข้ึนตามเส้นทางคมนาคม 
หรือเสน้ทางขนส่งทางรถยนต ์ทางเรือ หรือทางอากาศ โดยทัว่ไปพบชุมชนในลกัษณะน้ีตามทางแยก
ท่ีเป็นศูนยก์ลางการเดินรถ 

(4)  ชุมชนเขตอุตสาหกรรม หมายถึง ชุมชนท่ีตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมท่ีมี
โรงงานตั้งอยู ่และท่ีพกัของคนงานท่ีทาํงานในโรงงาน มกัตั้งอยูใ่นเขตของชุมชนอุตสาหกรรม 

(5)  ชุมชนศูนย์กลางของการให้บริการ หมายถึง ชุมชนท่ีตั้ งข้ึนเพื่อเป็น
ศูนยก์ลางของการบริการต่างๆ เช่น ชุมชนในเขตตวัเมืองหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นชุมชน
แหล่งท่องเท่ียวและการซ้ือสินคา้ โดยในเขตตวัเมืองสงขลาจะแตกต่างกบัอาํเภอหาดใหญ่ โดยมี
ลกัษณะเป็นศูนยก์ลางส่วนราชการของจงัหวดั 

3)  ลกัษณะของชุมชนแบ่งตามลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลในชุมชน (Social 
Relation) เป็นการแบ่งประเภทของชุมชนอีกเกณฑห์น่ึงท่ีอาศยัความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นเง่ือนไข 
และเป็นการมองในทศันะของนกัสังคมวิทยาท่ีมองลกัษณะของความสัมพนัธ์ในสังคมทุกดา้น ไม่
เพียงเฉพาะการเมืองการปกครองหรือกิจกรรมทางสังคมเท่านั้น หากแต่ยงัรวมไปถึงความสัมพนัธ์
ของสถาบนัต่างๆ ตลอดจนลกัษณะทางนิเวศวิทยาอีกดว้ย ลกัษณะของชุมชนท่ีจดัแบ่งตามเกณฑน้ี์ 
จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

(1)  ชุมชนชนบท เป็นชุมชนท่ีมีความใกลชิ้ดหรืออาศยัอยูใ่นสภาพธรรมชาติ 
มกัเป็นชุมชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั 

(2)  ชุมชนเมือง เป็นชุมชนท่ีมีความแตกต่างจากชุมชนชนบท ประชาชน 
ในเขตชุมชนเมืองมีความเป็นอิสระในการประกอบอาชีพและมีการพกัอาศยักนัอยูอ่ยา่งหนาแน่น 
และความสมัพนัธ์ในชุมชนเมืองมีหลายกรณีท่ีไม่มากเท่ากบัชุมชนชนบท 

จากการนาํเสนอประเภทของชุมชนขา้งตน้ พบว่า ชุมชนมี อยู่หลายประเภท 
โดยแบ่งตามเกณฑข์องลกัษณะชุมชน 3 เกณฑ ์ทั้งน้ี ประเภทของชุมชนสาํหรับใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช ้ชุมชนประเภท ชุมชนหมู่บา้น หมายถึง หมู่บา้นซ่ึงประกอบดว้ยบา้นหลายบา้นใน
ทอ้งท่ีเดียวกนั โดยจดัอยู่ในความปกครองเดียวกนัของหมู่บา้นหน่ึง พร้อมกนัน้ีหากคนอาศยัอยู่
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ร่วมกนัมีมากแต่จาํนวนบา้นมีนอ้ย ก็ให้ถือเอาเกณฑจ์าํนวนคนเป็นสาํคญั กล่าวคือ การมีประชากร
อยา่งนอ้ย 200 คน ก็สามารถจดัตั้งเป็นหมู่บา้นได ้และอยา่งนอ้ยการจดัตั้งหมู่บา้นก็ควรมีบา้นไม่นอ้ย
กว่า 5 หลงัคาเรือนซ่ึงแบ่งตามลกัษณะการปกครองของไทย และตามพระราชบญัญติัลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 และตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534  

 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาชุมชน 
 

หลกัการพฒันาชุมชน คือ การมีส่วนร่วม การพ่ึงตนเอง การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และการ
รับผดิชอบต่อชุมชนของตนเอง โดยในอดีตการพฒันาชุมชนเป็นกิจกรรมของหน่วยงานราชการท่ีมี
หนา้ท่ีพฒันา ชุมชนของกระทรวงต่างๆ เพราะความคิดและความตอ้งการท่ีจะดาํเนินการพฒันา
ชุมชน แต่ในยุคสมยัใหม่ทิศทางการพฒันาชุมชนไดข้ยายตวัมากไปกว่าท่ีจะเป็นกิจกรรมของ
ภาครัฐท่ีวางแผนและสั่งการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคหรือจากจงัหวดัสู่อาํเภอ ตาํบล และ
หมู่บา้นเพียงอย่างเดียว ประกอบกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนแต่เดิมนั้น มีเพียง
หน่วยงานภาครัฐ (กรมการพฒันาชุมชน กรมการปกครอง) นั้น ในยคุสมยัใหม่เกิดกลุ่มองคก์รการ
พฒันาต่างๆ ประชาชนมีความรู้เพิ่มมากข้ึน สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และรู้ถึงสิทธิหนา้ท่ีของ
ชุมชน ของตนเองมากยิ่งข้ึน เร่ิมมีกระบวนการพฒันาท่ีมาจากความร่วมมือของหน่วยงานท่ี
หลากหลายทั้งภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชน มูลนิธิ องคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือแมแ้ต่องคก์ร
ชุมชน เขา้มามีส่วนในการพฒันาชุมชนหลากหลายมากข้ึน ทั้งน้ี ในการพฒันาชุมชนได้มีผูใ้ห้
ความหมายเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนไวส้าํคญัๆ ดงัน้ี 

สุจิต บุญบงการ (2544: 5-6) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาชุมชนว่า หมายถึง กระบวนการท่ี
กาํหนดข้ึนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยูข่องชุมชนโดยส่วนรวมให้ดีข้ึน โดยการใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมอยา่งจริงจงั และริเร่ิมโดยประชาชน และชุมชน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงการตอบสนองอยา่งจริงจงั 
การพฒันาครอบคลุมถึงการทาํใหดี้ข้ึนทุกรูปแบบ 

ธนาวิทย ์กางการ (2546: 25) กล่าววา่ การพฒันาชุมชน คือ กระบวนการการพฒันาคน และ
กลุ่มคนในชุมชนใหมี้ศกัยภาพเพียงพอ และร่วมมือกนัปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง และ
ชุมชน ตามแผน และโครงการท่ีกาํหนดไวจ้ากการใชพ้ลงัของชุมชนและรับการสนับสนุนจาก
ภายนอกชุมชน 

อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ (2548: 45) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาชุมชนเป็นกระบวนการท่ีมุ่ง
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนใหดี้ข้ึน ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เนน้การพึ่งตนเอง การตอบสนองความเป็นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงของประชาชน 
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ดนัแฮม (Dunham,  1976: 3 อา้งถึงใน เขมภทัท ์เยน็เป่ียม,  2552: 53) กล่าวว่า การพฒันา
ชุมชน คือ การรวมกาํลงัดาํเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้ชุมชนมีความเป็น
ปึกแผน่ และดาํเนินงานไปในแนวทางท่ีตนตอ้งการ การทาํงานพฒันาชุมชนในชั้นแรกจะตอ้งอาศยั
การรวมกาํลังของประชาชนในชุมชนนั้ น ในการช่วยเหลือตัวเองและร่วมมือกันดาํเนินงาน 
แต่มกัจะไดรั้บความช่วยเหลือทางดา้นวิชาการดว้ยจากหน่วยราชการ หรือองคก์ารอาสาสมคัรอ่ืนๆ 

โกวิทย ์พวงงาม และคณะ (2533: 16-17) ใหนิ้ยามการพฒันาชุมชน หมายถึง กระบวนการ
ท่ีประชาชนในชุมชนมีความคิดริเร่ิมเสริมสร้างทอ้งถ่ินเพื่อใหส้ภาพเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม
ของชุมชนนั้นๆ เจริญกา้วหนา้ โดยประชาชนดาํเนินการดว้ยตนเองหรือร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ
อาจเกิดจากการแนะนาํ สนบัสนุนและส่งเสริมของรัฐบาล ทั้งน้ี หลกัการพฒันาชุมชนถือว่าคนเป็น
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความสามารถและพลงัอนัซ่อนเร้นอยู ่ ไดแ้ก่ กาํลงัความคิด แรงงาน ฝีมือหรือ
ทกัษะ ซ่ึงพลงัเหล่าน้ีถา้ไดรั้บการขุดคน้และนาํมาใชป้ระโยชน์แก่ชุมชนก็จะสามารถบนัดาล
ความสาํเร็จทั้งปวงใหแ้ก่ชุมชนได ้ ฉะนั้น วตัถุประสงคส์าํคญัของการพฒันาชุมชน จึงมุ่งกระตุน้
ส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดรู้้จกัใชค้วามสามารถของตนเองช่วยตนเองและ
เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรคค์วามเจริญให้ทอ้งถ่ิน โดยอาศยัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง หรือ
ความคิดริเร่ิมของประชาชนในชุมชนนัน่เองเป็นหลกัในการดาํเนินงาน 

จากการให้นิยาม การพฒันาชุมชนของเหล่านักวิชาการขา้งตน้ ผูว้ิจยั สามารถสรุปไดว้่า 
การพฒันาชุมชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนในชุมชนมีความคิดริเร่ิม เสริมสร้างทอ้งถ่ิน
เพื่อใหส้ภาพเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ เปล่ียนแปลงเจริญกา้วหนา้ดีข้ึน โดย
ประชาชนดาํเนินการดว้ยตนเองหรือร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐอาจเกิดจากการแนะนาํ สนบัสนุน
และส่งเสริมของรัฐบาล หรือองคก์รอ่ืนๆ เช่น มูลนิธิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นตน้ โดยมุ่ง
กระตุน้ส่งเสริมใหป้ระชาชนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มไดรู้้จกัใชค้วามสามารถของตนเองช่วยตนเอง 
และเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรคค์วามเจริญใหท้อ้งถ่ิน โดยอาศยัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง หรือ
ความคิดริเร่ิมของประชาชนในชุมชนเป็นหลกั 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัแผนชุมชน 
 

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งหัวขอ้การนาํเสนอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดแผนชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย 
7 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ความหมายของแผนชุมชน 2) ความเป็นมาของแผนชุมชน 3) กระบวนการ
จดัทาํแผนชุมชน 4) คุณภาพแผนชุมชน 5) การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั และ 6) กลไกการ
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ขบัเคล่ือนแผนชุมชน 7) ตวัอยา่งความสาํเร็จของการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั โดยรายละเอียด
นาํเสนอดงัต่อไปน้ี 

 
2.3.1 ความหมายของแผนชุมชน 
แผนชุมชน หรือท่ีเรียกกนัในหลายช่ือ แตกต่างกนัไปตามหน่วยงาน เช่น “แผนพฒันา

หมู่บา้น” โดยกรมการปกครอง “แผนชุมชน” โดยกรมการพฒันาชุมชน “แผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง” 
โดยเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค ทั้งน้ีโดยหลกัแลว้ก็คือ แผนชุมชน แผนพฒันา
หมู่บา้น ท่ีจดัทาํโดยชุมชน/หมู่บา้นเหมือนกนั ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยัจะเรียกแผนดงักล่าว
ในช่ือเดียวกนัเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน คือ แผนชุมชน ทั้งน้ี ไดมี้นกัวิชาการให้ความหมายแผน
ชุมชน ไวห้ลากหลายท่านดงัน้ี 

กรมการพฒันาชุมชน (2553: 2) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของแผนชุมชน ในคู่มือการจดัเก็บขอ้มูล 
กชช. 2 ค (ปี 2550 – 2554) ไวว้า่ “แผนชุมชน” หมายถึง การกาํหนดอนาคตและกิจกรรมพฒันาของ
ชุมชน โดยเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัจดัทาํแผนข้ึนมา เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเอง ให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการและสามารถแก้ปัญหาท่ีชุมชน
เผชิญอยู่ร่วมกนั โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกาํหนดแนวทางและทาํกิจกรรมการพฒันา
ร่วมกนัยดึหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการคาํนึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา 
วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

จากโครงการบูรณาการแผนชุมชน เพื่อความเขม้แขง็ของชุมชน ซ่ึงเป็นการทาํงานร่วมกนั
ของหลายหน่วยงาน อาทิ สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการพฒันาชุมชน กรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (คณะทาํงานประสานงาน
และเตรียมวิทยากรกระบวนการ,  2548: 7) ไดใ้หค้วามหมายของแผนชุมชนและการบูรณาการแผน 
ชุมชนไวว้่า แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมพฒันาท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัเพื่อ
จดัทาํแผนข้ึนมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ินของตนเอง ให้เป็นไปตามความ
ตอ้งการและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูร่่วมกนัไดโ้ดยคนในชุมชนไดม้าร่วมกนัคิด ร่วม
กาํหนดแนวทาง และกิจกรรมการพฒันาของชุมชน โดยยดึหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก 
ดว้ยการคาํนึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน
เป็นหลกั 

ประเวศ วะสี (อา้งถึงใน กรมการพฒันาชุมชน,  2553: 5) ไดใ้ห้นิยาม “แผนชุมชน” คือ 
กระบวนการวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา ว่าคืออะไร แลว้จะทาํอะไร คือการวิเคราะห์ทางเลือก เป็น
กระบวนการทางปัญญาท่ีทรงพลงั เม่ือวิเคราะห์แลว้นาํไปสู่การเปล่ียนแปลง ซ่ึงจะนาํไปสู่การ
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แกปั้ญหา กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง (Interactive Learning 
Interaction)  

จารุพงศ ์พลเดช (2550) ใหค้วามหมาย “แผนชุมชน” หมายถึง กิจกรรมพฒันาท่ีเกิดข้ึนจาก
คนในชุมชนท่ีมีการรวมตวักนัเพื่อจดัทาํแผนข้ึนมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนหรือทอ้งถ่ิน
ของตนเอง ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนเผชิญอยูร่่วมกนัได ้โดยคน
ในชุมชนไดม้าร่วมกนัคิด ร่วมกาํหนดแนวทาง และกิจกรรมการพฒันาของชุมชน โดยยึดหลกัการ
พึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอกดว้ยการคาํนึงถึงศกัยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

ขษิฎฐา กาญจนรังษีนนท ์(อา้งถึงใน กรมการพฒันาชุมชน,  2553: 6) ไดใ้หนิ้ยามแผนชุมชน
หมายถึง ส่วนหน่ึงของระบบการบริหารจดัการชุมชน ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือ
และการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน เพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนของตน ชุมชนท่ีสามารถ
บริหารจดัการกบัการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดชุ้มชนจะมีการ ดาํเนินการใน 6 เร่ือง คือ 
มีระบบขอ้มูล มีแผนชุมชน มีการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั มีการนาํแผนไปปฏิบติั มีทุนของ
ชุมชน และมีองคก์รเขม้แขง็อยา่งนอ้ย 1 องคก์ร 

อุทยั บุญดาํ (อา้งถึงใน กรมการพฒันาชุมชน,  2553) ปราชญช์าวบา้นและผูน้าํชุมชนบา้น
ลาํสินธ์ุ ตาํบลลาํสินธ์ุ อาํเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุงไดใ้ห้นิยาม “แผนชุมชน” คือ กระบวนการ
เรียนรู้ ปรับความคิดของคนในชุมชนใหต้รงกนั โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ (ขอ้มูลพดูได)้ เป็นเคร่ืองมือ
ในการแกจ้นได ้

เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค (2550: 13) ไดใ้ห้ความหมายของ แผนชุมชน 
(แผนชีวิตชุมชน) วา่หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีร่วมกนัคิด ร่วมกนัคน้หา 
เรียนรู้ เพื่อใหชุ้มชนรู้และเขา้ใจตนเอง โดยใชก้ารสาํรวจขอ้มูลปัญหาและศกัยภาพ เป็นเคร่ืองมือทาํ
ให้เกิดการทบทวนตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อกาํหนดอนาคตและ
ทิศทางการพฒันาตนเอง ท่ีชุมชนคนเป็นศูนยก์ลาง มีความสัมพนัธ์กับภาคีพฒันาแบบ “เป็น
หุ้นส่วนการพฒันา” แผนชุมชนจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีทาํให้เกิดการเรียนรู้ และพฒันาขีด
ความสามารถของคนชุมชน ในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาสู่ความร่มเยน็เป็นสุขอยา่งย ัง่ยนื 

เสรี พงศพ์ิศ (2550: 92) ไดเ้สนอว่า แผนแม่บทชุมชนเป็นแผนชีวิตชุมชน แผนยทุธศาสตร์ 
ท่ีกาํหนดเป้าหมายวา่ชุมชนตอ้งการจะไปไหนและจะไปถึงท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร ไปดว้ยกนั ไปพร้อมกนั 
ไม่ใช่ต่างคนต่างไป จึงตอ้งทาํแผนร่วมกัน เพราะเป็นแผนของชุมชน ไม่ใช่แผนของผูน้ํา เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเรียนไปดว้ย ทาํไปดว้ย จึงเป็นกระบวนการท่ีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่าคร่ึงปี จากนั้น
กเ็รียนต่อไป คือ การนาํแผนไปสู่การปฏิบติัทาํใหเ้กิดผลต่อชีวิตของชุมชน ทาํใหชุ้มชนพฒันาไปสู่การ
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พึ่งตนเองอนัเป็นเป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้หรือการจดัทาํแผนแม่บทชุมชน ทั้งน้ี เสรี พงศพ์ิศ 
(2550: 92) ยงัไดใ้ห้ความหมายของ แผนแม่บทชุมชนว่า หมายถึง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชนท่ีชุมชนร่วมกนัพฒันาข้ึน โดยกระบวนการเรียนรู้ท่ีทาํให้เขา้ใจศกัยภาพท่ีเป็น “ทุน” ท่ี
แท้จริงของตนเอง และพบแนวทางในการพัฒนาทุนดังกล่าวไปสู่การพึ่ งตนเอง และเป็น
กระบวนการเรียนรู้ของคนในหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีร่วมกนัคิด ร่วมกนัคน้หา ร่วมกนัเรียนรู้ เพื่อให้
เรียนรู้และเขา้ใจตนเอง โดยใช้การสํารวจขอ้มูลปัญหาและศกัยภาพเป็นเคร่ืองมือทาํให้เกิดการ
ทบทวนตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อกาํหนดอนาคตและทิศทางการ
พฒันาตนเองของหมู่บา้น/ชุมชน 

สาํนักงานกองทุนเพื่อสังคม (2543) แผนชุมชนพ่ึงตนเอง หมายถึง การกาํหนดอนาคต
หรือความมุ่งหวงัของชุมชนว่าอยากจะใหชุ้มชนท่ีเราอยูเ่ป็นอยา่งไร แทนท่ีคนอ่ืนมาคิด มากาํหนด 
ใหเ้หมือนแต่ก่อน ดงันั้นการพฒันาหรือการแกปั้ญหาของหมู่บา้นของตาํบล ของทอ้งถ่ิน จึงตอ้งให้
สมาชิกในชุมชนเป็นหลกัในการกาํหนด ส่วนหน่วยงานของรัฐ องคก์รต่างๆ หรือบุคคลอ่ืนเป็น
เพียงผูส้นบัสนุนหรือพี่เล้ียงคอยใหค้าํปรึกษาและช่วยเสริมในส่ิงท่ีชุมชนทาํไม่ไดแ้ละยงักล่าวอีกวา่
เป้าหมายหลกัของการทาํแผนชุมชนพึ่งตนเองนั้นไม่ไดอ้ยูท่ี่การเขียนแผนงานให้ออกมาเป็นเล่มๆ 
แต่อยูท่ี่การทาํใหส้มาชิกท่ีมีอยูห่ลากหลายในชุมชนมีโอกาสไดม้าร่วมคิด ร่วมคน้หา เพื่อว่าจะทาํ
อยา่งไรใหชุ้มชนพ่ึงตนเองไดม้ากท่ีสุดและพึ่งคนอ่ืนนอ้ยลง  

เขมภทัท ์เยน็เป่ียม (2552: 82) ใหค้วามหมายของแผนชุมชนว่า หมายถึง แผนท่ีเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันกาํหนดทิศทางการพฒันาและแก้ไขของตนเอง ตามความ
ต้องการและความจาํเป็นภายในชุมชนนั้ นและเป็นฐานข้อมูลในการทาํงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงตามความหมายของแผนชุมชนนั้นเป็นการถือเอาชาวบา้นเป็นตวัตั้งในการพฒันา เป็น
การเปล่ียนทศันะในการพฒันาท่ีเคยมีมาเม่ือสองทศวรรษท่ีผา่นมา ท่ีเรามกัคิดว่า ชาวบา้นเป็นผูถู้ก
พฒันา (Object of Development) และกลุ่มนกัพฒันาจากภายนอกจะเป็นผูไ้ปพฒันา เรียกว่าเป็นการ
ทาํงานแบบบนลงล่าง 

ผูใ้หญ่วิบูลย ์เขม็เฉลิม (อา้งถึงใน เสรี พงศพ์ิศ,  2552) ไดก้ล่าวถึง แผนชุมชนว่า หมายถึง 
การท่ีชุมชนร่วมกนัวางแผนชีวิตของตนเอง ตั้งแต่การคน้หารากเหงา้ของตนเอง ประวติัศาสตร์
ชุมชน เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม คน้หา “ทุน” ของตนเอง ซ่ึงไม่ไดมี้แต่เพียงเงิน แต่ทุนทรัพยากร 
ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทาํขอ้มูลรายรับ รายจ่าย หน้ีสินและปัญหาต่างๆ การทาํแผนชุมชน
เช่นน้ีเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อคน้หาศกัยภาพของตนเอง คน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริงและหาทาง
ออกไปพร้อมกนั ไม่ใช่หาแต่ “ปัญหาและความตอ้งการ” อย่างท่ีหน่วยงานต่างๆ มกัให้ชุมชนทาํ
การคน้หา โดยไม่มีการคน้หา “ทุนทอ้งถ่ิน” ทาํให้ชุมชนไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากรอว่า เม่ือเสนอ
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ปัญหา ความตอ้งการไปยงัหน่วยเหนือแลว้ “ท่าน” จะให้อะไรเรามา การทาํแผนชุมชนเป็นการ
เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ไม่ใช่การทาํขอ้มูลเพื่อทาํโครงการของบประมาณ แต่เป็นการทาํแผนชีวิต
นัน่เอง ซ่ึงเป็นแผนรวมของชุมชน 

จากความหมายของแผนชุมชนท่ีนาํเสนอขา้งตน้ทาํให้สามารถสรุปความหมายของแผน
ชุมชนไดว้่า แผนชุมชน หมายถึง แนวทาง เคร่ืองมือในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของชุมชน
โดยเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ร่วมกาํหนดแนวทาง และทาํกิจกรรมการ
พฒันาร่วมกนั โดยยดึหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการคาํนึงถึงศกัยภาพ ทรัพยากร 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั จึงกล่าวไดว้่า แผนชุมชน เป็น
ของชุมชน ดาํเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชน ซ่ึงแตกต่างจากแผนท่ีภาครัฐจดัทาํ
ข้ึนเพื่อรับการจดัสรรงบประมาณเป็นหลกั 

2.3.1.1  เป้าหมายของการจดัทาํแผนชุมชน 
ในการจดัทาํนโยบายหรือแผนไม่ไดท้าํข้ึนมาเพื่อให้มีหรือเป็นสัญลกัษณ์ แต่จดัทาํ

ข้ึนมาเพราะมีเป้าหมายท่ีตอ้งการใหเ้กิดอะไร ทาํอะไร แกไ้ขปัญหาหรือพฒันาอะไรเป็นสาํคญั ซ่ึง
แผนชุมชนชนก็เช่นเดียวกนัย่อมมีเป้าหมายของการจดัทาํแผนดว้ยเช่นกนั ในการน้ีเป้าหมายของ
การจดัทาํแผนชุมชนของแต่ละพื้นท่ีอาจมีความแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของคนในพื้นท่ี
หรือผูจ้ดัทาํแผน ทั้งน้ี การจดัทาํแผนชุมชนมีเป้าหมายสาํคญั ดงัน้ี 

วิทยาลยัการจดัการทางสังคม (2546: 3) ไดร้ะบุเป้าหมายของการจดัทาํแผนชุมชนไว้
ว่าไม่ไดอ้ยูท่ี่การไดแ้ผนงานจดัทาํเป็นเอกสารเล่ม ๆ แต่เป้าหมายของการจดัทาํแผนชุมชนอยูท่ี่การ
ท่ีคนในชุมชนไดม้าร่วมกนัคิดว่าทาํอยา่งไรชุมชนจึงจะสามารถพึ่งตนเองได ้โดยการใชข้อ้มูลของ
ชุมชน โดยการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของชุมชน โดยทุนทางสังคมและทรัพยากรท่ีชุมชน
มีอยู ่มีการรวบรวมขอ้มูลและนาํขอ้มูลของชุมชนมาวิเคราะห์ร่วมกนั ซ่ึงจะทาํใหค้นในชุมชนไดรั้บรู้
ถึงสถานการณ์ โอกาส ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยและศกัยภาพของชุมชน เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยมี
ขอ้มูลชุมชนเป็นฐานรองรับ และทาํใหชุ้มชนสามารถกาํหนดแนวทางท่ีชดัเจนออกมาไดว้่า การท่ี
จะทาํให้ชุมชนและทอ้งถ่ินพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและพึ่งตนเองได ้ และนาํไปสู่สภาพความเขม้แขง็
ของชุมชนนั้นใครจะตอ้งทาํอะไร และจะมีการเช่ือมต่อกบัภายนอกอยา่งไร 

กรมการพฒันาชุมชน (2553: 5) การจดัทาํแผนชุมชนนั้น มีเป้าหมายอยู่ท่ีความ
ตอ้งการใหส้มาชิกท่ีมีอยูห่ลากหลายในชุมชนไดมี้โอกาส และไดม้าร่วมคิดร่วมคน้หาแนวทางเพื่อ
ทาํให้ชุมชนสามารถพึ่งตวัเองไดม้ากกว่าท่ีจะพึ่งพาคนอ่ืน ทั้งน้ี การท่ีชุมชนจะรู้ว่าสามารถพึ่ง
ตวัเองไดอ้ยา่งไรนั้น จาํเป็นตอ้งรู้และมีขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบัชุมชนในประการต่างๆ ต่อไปน้ี 
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1)  ขอ้มูลพื้นฐานของชุมชน ตลอดจนจุดเด่นของชุมชน เช่น ประวติัศาสตร์
ชุมชน สภาพทางภูมิศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ บริการสาธารณะท่ีมีอยูใ่นชุมชน
จาํนวนประชากร การประกอบอาชีพ จาํนวนและประเภทโรงงาน ร้านคา้ กลุ่มต่างๆ ท่ีมีอยูใ่น
ชุมชน และผูรู้้ในดา้นต่างๆท่ีชุมชนมีอยู ่

2)  ปัญหาของชุมชน อาจจะแยกเป็นปัญหาเร่งด่วน ปัญหาท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการแกปั้ญหาท่ีชุมชนแกไ้ดเ้อง ปัญหาท่ีตอ้งประสานความร่วมมือหรือขอรับการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานหรือบุคคลนอกชุมชน 

3)  ความมุ่งหวงัของชาวบา้น ท่ีมีต่อชุมชนว่าอยากจะเห็นชุมชนของตนเป็น
อยา่งไรในอนาคต 

4)  แผนงาน มาตรการ และรายละเอียดการดาํเนินงาน ตลอดจนผูรั้บผิดชอบ
ผูท่ี้จะสนบัสนุน เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีเป็นจริง 

อเนก นาคะบุตร (2545: 95) ช้ีใหเ้ห็นว่า กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน มีหวัใจสาํคญั
อยูท่ี่การนาํขอ้มูลจาก 3 ประเภทของชุมชนท่ีชุมชนเองจะตอ้งค่อยๆ คน้หา แลกเปล่ียนและเรียนรู้
ร่วมกนัประกอบดว้ย ขอ้มูลชุดแรก เป็นขอ้มูลของปัญหาท่ีมีอยูห่รือเกิดข้ึน ซ่ึงโดยมากแลว้ส่วน
ราชการจะใหชุ้มชน/ผูน้าํชุมชนทาํอยูแ่ลว้ ขอ้มูลชุดท่ีสอง เป็นการคน้หาทุนทางสังคมและจุดแขง็ท่ี
เป็นจุดของความสาํเร็จ โดยเป็นเร่ืองคนของชุมชนท่ีมีอยู ่เร่ืองเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีผูค้นนบัถือและเร่ือง
อ่ืนๆ เช่น ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เป็นตน้ โดยทั้งหมดจะถูกควบรวมข้ึนมาเพื่อทาํใหเ้กิดการคน้หา
ส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็ของ ชุมชนและทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ และ ขอ้มูลชุดท่ีสาม เป็นการคน้หาทางเลือก
ในเร่ืองของระบบเศรษฐกิจทอ้งถ่ินโดยเฉพาะเร่ืองตลาด การท่ีจะหาทางออกจากภาวะหน้ีสินไปสู่
การจดัการเร่ืองเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน เร่ืองของธุรกิจชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน ขอ้มูลทางเศรษฐกิจน้ี
ชาวบา้นจะตกลงกนัอยา่งง่ายๆ และมาพบปะกนัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อทาํการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

ครรชิต พุทธโกษา (2554: 84) กล่าวว่า การกาํหนดแผนการพฒันาของชุมชนเป็น
กระบวนการทบทวนสถานภาพ กาํหนดทิศทาง จุดหมายของชุมชน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจริง และวางแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว้
ไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายในการแกไ้ขปัญหา หรือการเอาชนะคู่แข่งและหรือการพฒันาไปสู่ระดบั
หรือเป้าหมายท่ีดีกว่าในปัจจุบนั รวมทั้ งการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกัดให้ถูกนําไปใช้
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีดว้ย 

ทั้งน้ี ครรชิต พุทธโกษา (2554: 84) ไดเ้สนอว่าการจดัทาํแผนการพฒันาชุมชนท่ีดี
จะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบดา้นและเป็นระบบ
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งน้ีในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้จะตอ้งระลึกเสมอว่าการกาํหนด
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แผนพฒันาชุมชนมีเป้าหมายใน 2 ระดบั ทั้ง เป้าหมายในระดบัผลผลิต (Output) และเป้าหมาย
ในระดบัผลลพัธ์ (Outcome) กล่าวคือ ไม่เพียงแต่ตอ้งการไดแ้ผนพฒันาท่ีสามารถนาํไปสู่การแกไ้ข
ปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างแทจ้ริง ซ่ึงเป็นเป้าหมายใน
ระดบัผลผลิตเท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งการให้เกิดผลสาํเร็จท่ีรูปธรรมอนัเกิดข้ึนจากการนาํแผนพฒันา
ไปปฏิบติัท่ีสาํคญั คือ ตอ้งการใหส้มาชิกชุมชนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการและ
วิธีการจดัทาํแผน ซ่ึงเป็นรากฐานของการคิดวิเคราะห์ เช่ือมโยงเหตุผล และคาดการณ์แนวโน้ม
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบดว้ย 

2.3.1.2  วตัถุประสงคก์ารจดัทาํแผนชุมชน (กรมการพฒันาชุมชน, 2553: 4) 
1)  เพื่อสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลเฉพาะ รวมทั้งปัญหาความตอ้งการและ

แนวทางการพฒันาของแต่ละชุมชน 
2)  เพื่อให้ชุมชน มีเอกสารรวบรวมโครงการของแต่ละชุมชนท่ีกาํหนดมา

จากปัญหาความตอ้งการ ท่ีจดัหมวดหมู่การพฒันาในแต่ละดา้นภายในชุมชนของตนเองเพื่อชุมชน
จะได้ใช้แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา และติดตามโครงการต่างๆ ทั้ งในส่วนท่ีชุมชน
ดาํเนินการเองและท่ีตอ้งขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ 

 
2.3.2  ความเป็นมาของแผนชุมชน 
แนวความคิดเก่ียวกบัแผนชุมชน เกิดจากฐานความคิดท่ีรัฐมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างความเขม้แขง็

ให้กบัชุมชนและพฒันาเมืองให้น่าอยู่ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 
(พ.ศ. 2545-2549) โดยกระบวนการพฒันาชุมชน เพื่อขบัเคล่ือนพลงัของชุมชนหรือคนในชุมชนให้
ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบในการพฒันาและแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเขม้แข็ง 
สามารถพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ตลอดจนสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งเท่าทนัการเปล่ียนแปลง และ
เป็นฐานรากท่ีมัน่คงของประเทศ รัฐบาลในขณะนั้น (พ.ต.ท. ดร. ทกัษิณ ชินวตัร) จึงไดส่้งเสริม
กระบวนการวางแผนชุมชน โดยสนบัสนุนให้ชุมชนจดัเวทีประชาคม เพื่อร่วมกนัคน้หาศกัยภาพ 
ทุนชุมชน ขอ้มูล ปัญหาของชุมชนมาวิเคราะห์ กาํหนดเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถ
ปฏิบติัไดต้รงตามความตอ้งการของชุมชนและใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินเป็นหลกั (กรมการพฒันา
ชุมชน,  2553) 

กรมการพฒันาชุมชน เป็นหน่วยงานหลกัในการส่งเสริมการบริหารจดัการชุมชน โดยใช้
กระบวนการแผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน การแกไ้ขปัญหา
ของชุมชนดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน แผนชุมชนไดรั้บการนาํไปใชป้ระโยชน์
จากส่วนทอ้งถ่ินโดยตอ้งเป็นแผนชุมชนท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน แกไ้ขปัญหาของชุมชนได้
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อยา่งมีประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน ภาคีการพฒันา ผูน้าํชุมชน และผูอ้าศยัในชุมชนจึงตอ้ง
มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการแผนชุมชนอยา่งชดัเจน ดว้ยความเช่ือว่า “การทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ 
ไม่สามารถทาํไดโ้ดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือทาํโดยการสอน การฝึกอบรม ชุมชนท่ี
เขม้แขง็จะมีกระบวนการในการจดัการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกนั มีกิจกรรมเพ่ิมคุณค่าทุนทาง
สงัคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใตร้ะบบความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่าย
ชุมชน และมีการขยายพนัธมิตรออกไปนอกชุมชนในลกัษณะสร้างความสัมพนัธ์” ดงันั้น ทุกชุมชน
จึงตอ้งร่วมกนั สร้างพลงัชุมชน และใช้พลงัชุมชนในการพฒันาชุมชน (กรมการพฒันาชุมชน,  
2553: 4) 

กรมการพฒันาชุมชน (2553: 10) ส่งเสริมใหห้มู่บา้นใชแ้ผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนดว้ยตนเอง บนพื้นฐานของขอ้มูลการคิด
การตดัสินใจ และลงมือกระทาํของคนในชุมชน และไดจ้ดัสรรงบประมาณให้จงัหวดัดาํเนินการ
ส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนในหมู่บา้นมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายใหทุ้กหมู่บา้นมีแผนชุมชน 
และใชแ้ผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือในการแกไ้ขปัญหาความยากจน และวางรากฐานวิถีชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในหมู่บ้าน โดย กรมการพฒันาชุมชนได้ดาํเนินการ
ส่งเสริม ขบัเคล่ือนแผนพฒันาชุมชน มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 กรมการพฒันาชุมชนดาํเนินการ
ส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนอยา่งกวา้งขวางมากยิง่ข้ึนในปี พ.ศ. 2546 ดงัน้ี 

1)  ปี พ.ศ. 2546 ร่วมกบัสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและภาคีการพฒันา 5 หน่วยงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร กรมสนบัสนุนการบริการสุขภาพ 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน และกองบญัชาการทหารสูงสุด) โดยรับผิดชอบการประสานการ
ดาํเนินงานในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั  

2)  ปี พ.ศ. 2547 กรมฯ ได้จดัสรรงบประมาณให้จงัหวดัดาํเนินงานกิจกรรม
สนับสนุนการจดัทาํแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน จาํนวนเงิน 22 ลา้นบาทดาํเนินการ
ในระดบัตาํบล 

3)  ปี พ.ศ. 2548 กรมฯ จดัสรรงบประมาณใหจ้งัหวดัดาํเนินงานส่งเสริมเครือข่าย
การเรียนรู้เพื่อการจดัทาํแผนชุมชน เพื่อให้หมู่บา้นท่ียงัไม่สามารถจดัทาํแผนชุมชนไดท้บทวน
กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนของตนเองและเรียนรู้จากหมู่บา้นท่ีสามารถจดัทาํแผนชุมชนได ้และ
กิจกรรมเจรจาภาคีการพฒันาเพื่อสนบัสนุนแผนชุมชน เพื่อผลกัดนัให้เกิดการสนบัสนุนกิจกรรม
ตามแผนชุมชนท่ีหมู่บา้นต่างๆ จดัทาํข้ึน  

นอกจากน้ี กรมการพฒันาชุมชนยงัไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสาํนกังานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนชุมชนของกรมฯ เพื่อสนับสนุน
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ดาํเนินงานโครงการนาํร่องบูรณาการการบริหารจดัการเชิงพื้นท่ี (12 จงัหวดั) และการขยายผลของ
โครงการต่อไปในอนาคต 

1)  ปี พ.ศ. 2549 กรมการพฒันาชุมชน ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหจ้งัหวดัดาํเนินงาน 
กิจกรรมพฒันาศกัยภาพแกนนําชุมชนในการสร้างกลยุทธ์การบริหารจดัการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และงบประมาณสาํหรับจดักระบวนการเพื่อปรับแผนชุมชนโดยเป็นงบประมาณส่วนหน่ึง
ของโครงการปฏิบติัการแกจ้นแบบเขา้ถึงทุกครัวเรือน (ปี พ.ศ. 2549) 

2)  ปี พ.ศ. 2550 กรมการพฒันาชุมชน ได้จดัสรรงบประมาณให้จงัหวดัสร้าง
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเป็นงบประมาณส่วนหน่ึงของโครงการหมู่บา้น
เศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ่ยน็ เป็นสุข” 

3)  ปี พ.ศ. 2551 กรมการพฒันาชุมชน ไดจ้ดัสรรงบประมาณให้จงัหวดัดาํเนิน
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพแผนชุมชน งบประมาณ 174 ลา้นบาท 

4)  ปี พ.ศ. 2552 กรมการพฒันาชุมชน ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหจ้งัหวดัดาํเนินการ
เพื่อพฒันาแผนชุมชน งบประมาณ 39.250 ลา้นบาท  

5)  ปี พ.ศ. 2553 กรมการพฒันาชุมชน ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหจ้งัหวดัดาํเนินการ
เพื่อพฒันาแผนชุมชน งบประมาณ 38.1642 ลา้นบาท  

6)  ปี พ.ศ. 2554 กรมการพฒันาชุมชน ไดจ้ดัสรรงบประมาณใหจ้งัหวดัดาํเนินการ
เพื่อพฒันาแผนชุมชน งบประมาณ 34.8505 ลา้นบาท 

เพื่อให้กระบวนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนในพ้ืนท่ี ในปี พ.ศ. 2553-2554 ดาํเนินการได้
อย่างต่อเน่ืองมีความสอดคลอ้งในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยจึงมี
หนงัสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.3/1270 ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2553 กาํหนดให้ทุกหน่วยในพื้นท่ี 
บูรณาการการทาํงานร่วมกนั โดยสาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานกลางในการบูร
ณาการ กรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลกัในการทาํความเขา้ใจ และซกัซ้อมแนวทางปฏิบติัใน
การบูรณาการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงาน
หลกัในการสร้างความเขา้ใจให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกรมการพฒันาชุมชน เป็น
หน่วยงานหลกัในการสนบัสนุนขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการพฒันาวิทยากรกระบวนการและระบบ
รับรองมาตรฐานแผนชุมชน 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยักาํหนดแผนชุมชนท่ีใชส้าํหรับศึกษาวิจยั คือ แผนชุมชน ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมการพฒันาชุมชน และกรมการปกครองเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นแผนท่ีมี
แนวทางในการดาํเนินการเดียวกนั และมีหน่วยงานท่ีเป็นผูข้บัเคล่ือนหลกั คือ นกัพฒันาชุมชน และ
เป็นแผนฯ ท่ีมีการดาํเนินการในหมู่บา้น/ชุมชนส่วนใหญ่ของประเทศ ตามขอ้มูลของกรมการ
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พฒันาชุมชน พบว่า กรมการพฒันาชุมชนไดด้าํเนินการส่งเสริม ขบัเคลื่อนแผนพฒันาชุมชน 
มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 พร้อมกนันั้น จากขอ้มูลการรายงานของกรมการปกครอง ประจาํปี พ.ศ. 2555 
ช้ีชัดว่า แผนพฒันาชุมชนที่ดาํเนินการขบัเคลื่อนโดยกระทรวงมหาดไทยนั้นมีการดาํเนินแลว้
จาํนวนทั้งส้ิน 72,900 แผน/หมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 96.81 จากจาํนวนหมู่บา้นทั้งหมด 75,297 หมู่บา้น
ซ่ึงไม่นบัรวมแผนชุมชนท่ีหมู่บา้น/ชุมชนจดัทาํร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  

นอกจากน้ีกรมการพฒันาชุมชนยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคุณภาพแผนชุมชนไว้
ดว้ยเพื่อเป็นการประเมินระดบัคุณภาพของแผนชุมชน โดยมีการแบ่งระดบัของแผนตามเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพของแผนอย่างน่าสนใจ ทั้งน้ีกรมการพฒันาชุมชนไดแ้บ่งระดบัคุณภาพของแผน
ชุมชนออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 

1) คุณภาพแผนระดบัดีมาก  A ผา่นตวัช้ีวดั 6 ใน 6 
2) คุณภาพแผนระดบัดี  B ผา่นตวัช้ีวดั 5 ใน 6 
3) คุณภาพแผนระดบัพอใช ้ C ผา่นตวัช้ีวดั 4 ใน 6 

โดยกรมการพฒันาชุมชนมีเกณฑ์ในการพิจารณาระดบัคุณภาพของแผนชุมชน 5 ขอ้
ประกอบดว้ย 1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) การมีส่วนร่วม 3) กระบวนการเรียนรู้ 4) การใช้
ประโยชน์ พิจารณาท่ีการนาํแผนงาน/โครงการในแผนชุมชนไปปฏิบติั และ5) รูปเล่มของแผนชุมชน 
พิจารณาท่ีโครงสร้างของแผนชุมชน ซ่ึงกรมการพฒันาชุมชนไดก้าํหนดเป้าหมายในการประเมิน 
(ทั้งน้ีในรายละเอียดจะนาํเสนอในหวัขอ้ คุณภาพแผนชุมชนต่อไป) 

ทั้งน้ี จากการสาํรวจและการประเมินคุณภาพแผนชุมชน ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2553 ของ
กรมการพฒันาชุมชน พบวา่ มีแผนชุมชนท่ีผา่นเกณฑโ์ดยมีคะแนนอยูใ่นระดบัดีมาก A จาํนวน 54,122 
แผน/หมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 74.24 ขณะเดียวกนัปรากฏว่าแผนท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัดี B จาํนวน 
16,336 แผน/หมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 22.41 และแผนชุมชนท่ีมีคะแนนการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดบัพอใช ้C มีจาํนวน 2,452 แผน/หมู่บา้น คิดเป็นร้อยละ 3.36 

จากขอ้มูลของกรมการพฒันาชุมชนยงัพบประเด็นท่ีน่าสนใจเป็นอยา่งมากว่า ขอ้มูลเม่ือปี 
พ.ศ. 2552 ในกระบวนการของการนาํแผนชุมชนไปใชป้ระโยชน์นั้น พบว่า ชุมชนมีการนาํแผน
ชุมชนไปใชป้ระโยชน์ จาํนวน 48,709 แผน คิดเป็นร้อยละ 70.48 จากจาํนวนแผนชุมชนทั้งหมด 
69,110 แผน ถา้หากพิจารณาจากขอ้มูลตวัเลขของการศึกษาของกรมการพฒันาชุมชนท่ีปรากฏ ถือ
ไดว้่าสัดส่วนของการนาํแผนไปปฏิบติัโดย ภาพรวมอยูใ่นระดบัดีและเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอยา่งมาก 
อยา่งไรกต็ามถึงแมต้วัเลขของการนาํแผนไปปฏิบติัจะอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ แต่กย็งัมีแผนชุมชุมอีก
จาํนวนมากท่ียงัไม่ถูกนาํไปปฏิบติัหรือบรรจุเขา้ในแผนของทอ้งถ่ิน อาํเภอ และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
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พร้อมทั้งขอ้มูลดงักล่าวของกรมการพฒันาชุมชนไดใ้ชเ้กณฑว์ดัการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัตํ่ามาก คือ ร้อยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชน  

 
2.3.3  กระบวนการจัดทาํแผนชุมชน  
จากการศึกษาพบว่ามีนกัวิชาการหลายท่านไดเ้สนอขั้นตอนกระบวนการในการจดัทาํแผน

ชุมชนโดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะคล้ายคลึงกัน ทั้ งน้ี ได้มีผูน้ําเสนอกระบวนการและขั้นตอน
สาํคญัๆ ในการจดัทาํแผนชุมชนไว ้ดงัน้ี 

กรมการพฒันาชุมชน (2553: 7) ไดก้าํหนดขั้นตอนการจดัทาํแผนชุมชนไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมความพร้อมชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูน้าํชุมชน ผูแ้ทนคุม้บา้น 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ส.อบต.) ผูแ้ทนกลุ่ม/องคก์รชุมชน 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเรียนรู้ตนเองของชุมชน กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูน้าํชุมชน 

ผูแ้ทนคุม้บา้น ส.อบต. ผูแ้ทนกลุ่ม/องคก์รชุมชน ตวัแทนครัวเรือน ประชาชนในชุมชน 
ขั้นตอนท่ี 3 การกาํหนดเป้าหมายและทิศทางการพฒันา กลุ่มเป้าหมายหลกัประกอบดว้ย 

ผูแ้ทนคุม้บา้น ส.อบต. ผูแ้ทนกลุ่ม/องคก์รชุมชน ประชาชนในชุมชน 
ขั้นตอนท่ี 4 การกาํหนดแผนงานโครงการพฒันาชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย ผูน้าํ

ชุมชน ผูแ้ทนคุม้บา้น ส.อบต. ผูแ้ทนกลุ่ม/องคก์รชุมชน ตวัแทนครัวเรือน ประชาชนในชุมชน 
ขั้นตอนท่ี 5 การปฏิบติัตามแผนชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหาร

ชุมชน ส.อบต. หน่วยงานสนบัสนุนการพฒันาในพื้นท่ี 
นอกจาก 5 ขั้นตอนขา้งตน้แลว้ในหนงัสือหรือคู่มือบางเล่ม มีขั้นตอนในการจดัทาํแผนเพ่ิม

อีก 2 ขั้นตอน ต่อจากขั้นตอนท่ี 5 คือ ขั้นตอนท่ี 6 การติดตามและการประเมินผล ขั้นตอนท่ี 7 การ
ขยายผล 

โดยการจดัทาํแผนชุมชน 5 ขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้เป็นแนวทางท่ีกรมการพฒันาชุมชนได้
ศึกษาคน้ควา้จากกรณีศึกษาแผนชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จในการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชน 
อาจปรับให้เขา้กบับริบทแวดลอ้มหรือภูมิสังคมแต่ละพื้นท่ีไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ท่ีประชาชน จะไดรั้บจากการดาํเนินงานนั้นๆ สรุปสั้นๆ ไดว้า่ 

ปัจจุบนัเราอยูจุ่ดไหน..............................จะใชก้ารวิเคราะห์ SWOT 
เราตอ้งการไปสู่จุดไหน...........................กาํหนดวิสยัทศัน์ ตาํแหน่ง ทิศทาง 
เราจะไปสู่จุดนั้นไดอ้ยา่งไร.....................กาํหนดแนวทางแกไ้ข แผนยทุธศาสตร์ 
เราตอ้งการทาํอะไรเพื่อไปถึงจุดนั้น........แปลงแผนยทุธศาสตร์สู่กิจกรรม/โครงการ 
ลงมือทาํ ยืน่ขอรับการสนบัสนุนต่อหน่วยงาน และติดตามประเมินผล 
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เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาคและสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) 
ไดส้รุปบทเรียนการจดัทาํแผนชุมชนจากชุมชนท่ีประสบความสาํเร็จ โดยเสนอว่า การจดัทาํแผน
ชุมชนมีหลกัการท่ีสาํคญั คือ ตอ้งเกิดจากความสมคัรใจของคนในชุมชนมาเรียนรู้ร่วมกนั เปิดโอกาส
ให้ทุกคนเขา้มามีส่วนร่วมและเนน้การนาํทุนทางสังคมของแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงขั้นตอนและรายละเอียด
การทาํอาจแตกต่างกนัไป โดยชุมชนท่ีสนใจจะทาํแผนชุมชนสามารถศึกษาดูงานจากชุมชนท่ีเคยทาํ
มาก่อนได ้แต่ตอ้งนาํไปประยกุตห์รือไปคิดคน้ต่อใหเ้หมาะสมกบัชุมชนของตนเอง ทั้งน้ี เครือข่าย
แผนฯ 4 ภาค ไดก้าํหนดขั้นตอนการจดัทาํแผนชุมชนไว ้10 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1)  คน้หาแกนนาํและองค์กรทอ้งถ่ิน สร้างทีมงานท่ีจะร่วมริเร่ิมทาํแผนชุมชน 
สร้างความเขา้ใจท่ีชดัเจนร่วมกนั 

2)  จุดประกายความคิด เป็นขั้นตอนกระตุน้ให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจชุมชน
ของตนเอง โดยอาจจดัเป็นเวทีพดูคุยเพื่อกระตุน้ให้ชุมชนตระหนกัถึงปัญหาวิกฤติท่ีเกิดข้ึน และ
เห็นความหวงัท่ีจะอยูร่อดร่วมกนั 

3)  ศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน ท่ีมา คุณค่า ส่ิงดีงามของชุมชน ทาํใหส้มาชิกเห็น
ถึงท่ีมา ตวัตนท่ีแทจ้ริงของตนเอง ของชุมชนและเกิดเป็นความรักในทอ้งถ่ิน โดยใหมี้คน 3 รุ่น คือ 
เดก็ ผูใ้หญ่ ผูสู้งอายอุยูร่่วมกนั ซ่ึงจะเป็นพลงัสาํคญัในการนาํพาชุมชนใหร้อดพน้วิกฤติ 

4)  สาํรวจ รวบรวมขอ้มูล กาํหนดประเด็นท่ีอยากรู้ เพื่อเก็บขอ้มูล เช่น รายรับ-
รายจ่าย หน้ีสิน ปัญหา และศกัยภาพทางวฒันธรรม ภูมิปัญญา ทั้งน้ี การสาํรวจขอ้มูลบางเร่ืองใช้
แบบสอบถาม บางเร่ืองใชเ้วที หรือการพดูคุยซ่ึงแตกต่างไปตามสภาพพ้ืนท่ี อยา่งไรก็ตามควรมีการ
จดบนัทึกไว ้

5)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล เพื่อเขา้ใจสถานการณ์และกาํหนดอนาคตของ
ชุมชน ขั้นตอนน้ีตอ้งหาวิธีให้สมาชิกในชุมชนไดเ้ห็นขอ้มูลทั้งหมดร่วมกนั และไดมี้ส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

6)  ยกร่างแผนชุมชน บางชุมชนเสนอให้แบ่งแผนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายต่อ
การนาํไปใช ้คือ ส่ิงท่ีชุมชนทาํไดเ้อง ส่ิงท่ีชุมชนร่วมกบัภายนอก และเกินความสามารถของชุมชน
ตอ้งใหห้น่วยงานสนบัสนุน 

7)  ประชาพิจารณ์แผนชุมชน เปิดให้สมาชิกไดร่้วมกนัพิจารณาถึงความถูกตอ้ง
ตามเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของการนาํแผนไปปฏิบติั 
จดัลาํดบัความสาํคญัและวิธีการท่ีจะทาํแผนใหส้าํเร็จ 

8)  นาํแผนไปสู่การปฏิบติั คือ นาํกิจกรรมตามแผนมาทาํใหเ้กิดผลโดยใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
แต่ละเร่ืองร่วมคิด ตดัสินใจและทาํเองมากท่ีสุด เป็นกิจกรรมทาํไดด้ว้ยทุนท่ีชุมชนมีอยูก่่อน 
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9)  ทบทวนปรับปรุง เม่ือทาํงานจริงอาจไม่ตรงตามท่ีคิด สถานการณ์เปล่ียนแปลง
ไป เป็นเร่ืองปกติ ตอ้งมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อปรับกิจกรรมและวิธีการใหเ้หมาะสม 

10)  ประเมินผลสรุปบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีจะติดตามดูว่าแผนชุมชนท่ีทาํมา
ได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อสรุปเป็นบทเรียนนาํกลบัมาใช้ปรับปรุง หรือถอดเป็นองค์ความรู้ให้กับ
ชุมชนอ่ืนไดเ้รียนรู้ต่อไป 

จิริกา นุตาลยั (2549: 37-38) เสนอกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี  
1)  การสาํรวจขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลครัวเรือน ซ่ึงจะทาํใหค้น้พบสถานะรายได ้

รายจ่าย และหน้ีสินของชุมชน รวมทั้งปัญหาต่างๆ ของชุมชน อนัเป็นสาเหตุแห่งความยากจน 
นอกจากน้ียงัพบวา่ชุมชนมีศกัยภาพอะไรท่ีสามารถนาํมาพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนได ้ 

2)  หลงัจากวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ชุมชนจึงร่วมกนัทาํแผนขอ้เสนอความตอ้งการ
ของชุมชน โดยจดัเวทีประชุมระดบัหมู่บา้นหรือตาํบลเพื่อวางแผนร่วมกนั แผนท่ีชุมชนวางร่วมกนั
ประกอบดว้ย ขอ้มูลของชุมชน ทั้งดา้นกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ สาเหตุของความยากจน ปัญหา
ของชุมชน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดม้าจากขั้นตอนการสาํรวจขอ้มูลครัวเรือน นอกจากขอ้มูลและปัญหา
ของชุมชนแลว้ ยงัมีขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยชุมชนจะแบ่งขอ้เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา
เป็น 3 ประเภท คือ 1) ปัญหาท่ีชุมชนสามารถจดัการแกไ้ขเองได ้ 2) ปัญหาท่ีตอ้งร่วมกนัแกไ้ขกบั
ภาคีอ่ืน 3) ปัญหาท่ีชุมชนไม่สามารถจดัการไดต้อ้งไดรั้บการ สัง่การจากระดบันโยบาย 

3)  หลงัจากทาํแผนขอ้เสนอของภาคประชาชนแลว้ จะมีการจดัเวทีประชาพิจารณ์
แผน เพื่อรับฟังความเห็นของคนในชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งระดบัตาํบล อาํเภอ และ
จงัหวดั โดยเปิดโอกาสใหส้มาชิกในชุมชนไดพ้ิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูล ความเหมาะสมใน
การนาํแผนไปปฏิบติั และจดัลาํดบัความสาํคญัของแผนงาน ทั้งน้ีอาจมีผูเ้ขา้ร่วมใหค้วามเห็นจาก
ทุกภาคส่วน เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการ นกัวิชาการ สถาบนัทางศาสนา 
นกัพฒันาเอกชน องคก์รชุมชน เป็นตน้ 

อยุธ ขาํหาญ (2544: 20-23) ไดส้รุปขั้นตอนในการจดัทาํแผนชุมชน (แผนแม่บทชุมชน) 
ไวด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมแกนนาํและพื้นท่ี 
1)  การเตรียมแกนนาํและวิทยากรในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคน

ในชุมชนซ่ึงตอ้งมีการเตรียมผูท่ี้จะเป็นผูน้าํชุมชนหรือแกนนาํชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีความ
มุ่งหวงัท่ีจะพฒันาชุมชน ไม่จาํกดัฐานะและส่วนราชการ ไดแ้ก่ กาํนนั พฒันากร ผูน้าํทางศาสนา 
ผูน้าํชาวบา้นโดยกลุ่มแกนนาํตอ้งทาํความเขา้ใจร่วมกนัในแนวความคิด วิธีการและขั้นตอนในการ
ทาํงาน มีทิศทางการทาํงานร่วมกนั สาํหรับวิทยากรควรเป็นวิทยากรกระบวนการท่ีมีความสามารถ
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ในการจดักระบวนการ มีความเขา้ใจในทกัษะความชาํนาญในเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่วมต่างๆ 
เช่น เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation-Influence-Control :A-I-C) คือ เป็นเทคนิค
การประชุม/วางแผนแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรคท่ี์การระดมสมองทาํให้เกิดความเขา้ใจสภาพ
ปัญหา/ขีดจาํกดั ความตอ้งการ/และศกัยภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองต่างๆ เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาส
ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดมี้เวทีพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ นาํเสนอขอ้มูลข่าวสารท่ีจะ
ทาํให้เกิดความเขา้ใจถึงสภาพปัญหา ความตอ้งการ ขอ้จาํกดัและศกัยภาพของผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่างๆอีก
ทั้งเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้มีการระดมสมองในการศึกษาวิเคราะห์พฒันาทางเลือกเพ่ือใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาและพฒันา เกิดการตดัสินใจร่วมกนั เกิดพลงัของการสร้างสรรคแ์ละรับผิดชอบต่อการ
พฒันาชุมชน/ทอ้งถ่ิน เทคนิค Future - Search – Conference: F-S-C คือ กระบวนการประชุม
เชิงปฏิบติัการของผูแ้ทนกลุ่มหลายประเภท หลายระดับ ซ่ึงต่างก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกับเร่ืองนั้นๆ 
มาร่วมกนัทาํงานโดยนาํประสบการณ์ของแต่ละคนมาสร้างวิสัยทศัน์ของกลุ่ม เป็นกระบวนการท่ี
ใชอ้นาคตเป็นวตัถุประสงคใ์นการทาํงาน แทนการใช้ปัญหาและการแกปั้ญหาเป็นตวัตั้งในการ
ทาํงาน ซ่ึงมกัทาํใหเ้กิดการขดัแยง้ เทคนิค F-S-C ช่วยทาํใหเ้ป้าหมายและแนวทางของกลุ่มมีความ
ชดัเจนมากข้ึน เพื่อใหชุ้มชนหรือผูท่ี้เขา้ร่วมในเวทีเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั 

2)  การเลือกพื้นท่ี ควรเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมโดยพิจารณาจากความกระตือรือร้น 
ของแกนนาํชุมชน ความสนใจท่ีจะร่วมงานและการมีแนวคิดท่ีจะพึ่งตนเองดว้ย 

3)  ศูนยเ์รียนรู้ตน้แบบ เป็นการคน้หาชุมชนท่ีกิจกรรมการพฒันาชุมชนมีความ
โดดเด่นเป็นชุมชนท่ีไดรั้บความสนใจและมีผูม้าศึกษาดูงานเรียนรู้ เพื่อนาํมาเป็นตวัอยา่งสาํหรับใช้
กบัชุมชนอ่ืน 

ขั้นตอนท่ี 2 เวทีสร้างความเขา้ใจ 
1)  คณะทาํงานเลือกชุมชนแลว้กาํหนดจดัเวทีในตาํบลหรือในชุมชน 
2)  กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมเวที ควรจะมีหลากหลายกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม

ผลประโยชน์โดยใหแ้ต่ละกลุ่มส่งตวัแทนเขา้ร่วมเวทีตามสัดส่วน เป็นบุคคลท่ีมีทศันคติเชิงบวก มี
ความปรารถนาท่ีจะพฒันาชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง 

3)  กาํหนดการประชุมควรจะเป็นวนัเดียว มีระยะเวลาสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชน 
เน้ือหาของการประชุมมีสาระสาํคญั 5 เร่ืองประกอบดว้ย ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีแผนชุมชน 
ความหมายและความสาํคญัของแผนชุมชน สภาพความเป็นจริงของชุมชนในปัจจุบนั ความมุ่งหวงั
ต่อชุมชนในอนาคตและการวางแผนเกบ็ขอ้มูลเพื่อจดัทาํแนวทางการพฒันา 
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ขั้นตอนท่ี 3 การเกบ็ขอ้มูลเพื่อจดัทาํแนวทางการพฒันาชุมชน 
ในขั้นตอนน้ี ตวัแทนแต่ละชุมชนย่อย จะเป็นผูเ้สนอขอ้มูลในชุมชนย่อยของตนเอง

เพื่อนาํมาเสนอในท่ีประชุม โดยมีกรอบประเด็นท่ีจะเก็บขอ้มูลประกอบดว้ย (1) ประวติัชุมชน 
(2) สภาพทางกายภาพของชุมชน (3) ประชากรและอาชีพของคนในชุมชน (4) การถือครองท่ีดิน
และท่ีดินทาํมาหากิน (5) สภาพหน้ีสิน (6) การอพยพแรงงาน (7) ทรัพยากรท่ีสาํคญัของชุมชน 
(8) กลุ่มหรือองคก์รท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน (9) ปราชญ ์ผูรู้้ ช่างฝีมือ (10) ความคิดเห็นของตน 

ขั้นตอนท่ี 4 เวทีวิเคราะห์ขอ้มูลชุมชน 
การดาํเนินงานในขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนท่ีใหแ้กนนาํชุมชนเสนอผลการศึกษาเพื่อใหแ้ต่ละ

กลุ่มไดอ้ธิบายให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อระดมความคิดในการกาํหนดแนวทางการพฒันา เม่ือทุก
กลุ่มไดน้าํเสนอเสร็จแลว้ วิทยากรกระบวนการนาํขอ้มูลสงัเคราะห์เพื่อประมวลเป็นแนวทางพฒันา
ชุมชนแลว้ให้สมาชิกท่ีเขา้ประชุมร่วมกนัพิจารณาจดัลาํดบัความสาํคญัของแนวทางการพฒันาแต่
ละแนวทาง เพื่อนาํไปจดัทาํโครงการและมอบหมายให้มีคณะทาํงานรับผิดชอบแต่ละโครงการไป
ยกร่างโครงการแลว้นาํมาเสนอต่อท่ีประชุมคราวต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะห์โครงการและกิจกรรมการทาํงาน 
ในขั้นตอนน้ีคณะทาํงานผูรั้บผิดชอบแต่ละโครงการนําเสนอโครงการต่อท่ีประชุม

พิจารณา พร้อมทั้งกาํหนดบุคคลผูรั้บผดิชอบแต่ละโครงการเพื่อดาํเนินการต่อไป 
ขั้นตอนท่ี 6 การจดัทาํเอกสารแผนชุมชนและการสนบัสนุนงบประมาณ 

1)  การจดัทาํเอกสารแผนชุมชนมีกรอบการนาํเสนอขอ้มูล ไดแ้ก่ ช่ือแผนชุมชน/
ตาํบลท่ีเป็นเจา้ของ ประวติัความเป็นมาของชุมชน/ตาํบล ขอ้มูลสาํคญัของชุมชน ปัญหาของชุมชน 
ความมุ่งหวงัของชุมชน ความมุ่งหวงัของชุมชนในอีก 5 - 10 ปีขา้งหนา้ แนวทางท่ีสาํคญัในการพฒันา
และโครงการพฒันาต่างๆ 

2)  การแสวงหางบประมาณสนบัสนุนโครงการท่ีไดรั้บการบรรจุในแผน คณะทาํงาน
ผูรั้บผิดชอบโครงการ และแกนนาํชุมชนตอ้งมีความสามารถในการนาํเสนอโครงการให้เป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีทุนสนบัสนุน 

ขั้นตอนท่ี 7 การติดตามผล 
การติดตามผลเป็นขั้นตอนสุดทา้ยเพื่อท่ีจะสรุปบทเรียนการทาํงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึง

ขั้นตอนสุดทา้ย และตอ้งมีการติดตามผลการดาํเนินงานโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือสรุปผลการ
ดาํเนินงานและแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการของชุมชน 
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คณะทาํงานเตรียมวิทยากรโครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเขม้แขง็ของชุมชนและ
เอาชนะความยากจนอยา่งย ัง่ยนื (วิเชียร พลสยม,  2547: 39-40) กล่าวว่า กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน
ท่ีอาศยัการมีส่วนร่วมควรมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1)  การเตรียมวิทยากรกระบวนการ เพื่อเตรียมวิทยากรกระบวนการและจดัทาํ
แผนดาํเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสาํเร็จ 

2)  การเตรียมชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั
ประชาชนกลุ่มแกนนาํชุมชน องคก์รชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ี ใหมี้ความ
เขา้ใจในแนวคิด กระบวนทศัน์ และกระบวนการจดัทาํแผนชุมชน บทบาทความรับผดิชอบของฝ่าย
ต่างๆ ตลอดจนการสร้างความผกูพนัและการคน้หาบุคคลท่ีอาสามาเป็นกลุ่มแกนในการดาํเนินงาน 

3)  การประเมินศกัยภาพชุมชน เพื่อประเมินศกัยภาพในการพฒันาของชุมชน 
(หมู่บา้น/ตาํบล) ในแง่ของโอกาส ภยัคุกคาม จุดแขง็ และขอ้จาํกดัในการพฒันาของชุมชน รวมทั้ง
ทุนทางสงัคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 

4)  การกาํหนดวิสัยทศัน์ แนวทาง และจุดมุ่งหมายในการพฒันาชุมชน เป็นการ
ระดมพลงัความผกูพนั ความเอ้ืออาทร และความรักท่ีประชาชนและครอบครัวมีต่อกนัและกนั และ
ต่อพื้นท่ีชุมชน หมู่บา้น ตาํบล มาสร้างหรือกาํหนดความมุ่งหวงัในการพฒันาชุมชน 

5)  การกาํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาชุมชน เพื่อให้การพฒันาชุมชนเป็นไป
ตามวิสัยทศัน์และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการพฒันาชุมชนท่ีกาํหนดไว ้จะตอ้งมีการกาํหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพขีดความสามารถ และความพร้อมของชุมชน โดยกลยทุธ์
การพฒันาจะเป็นตวัเช่ือมระหว่างวิสัยทศัน์ และจุดมุ่งหมายของการพฒันา กบัการกาํหนดกิจกรรม
การพฒันาในแง่ของการกาํหนดขอบเขตและลกัษณะของการใชท้รัพยากรต่างๆ ในการพฒันา 

6)  การกาํหนดแผนงานโครงการกิจกรรมการพฒันาชุมชน เป็นการร่วมกนักาํหนด
แผนงานโครงการกิจกรรมท่ีเหมาะสม เป็นไปไดแ้ละสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและกลยุทธ์
ท่ีวางไวเ้พื่อสานต่อ เสริมสร้างส่ิงท่ีชุมชนทาํได้ดีอยู่แลว้ให้ดียิ่งข้ึน หรือเพื่อบรรเทาขอ้จาํกดั
และแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ ของชุมชน 

7)  การจัดเวทีประชาพิจารณ์แผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนทั้ งชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐไดม้าร่วมกนัพิจารณาตามความเหมาะสม และความ
เป็นไปไดข้องการนาํไปสู่การปฏิบติั รวมทั้งให้ความเห็นชอบและร่วมมือกนัส่งเสริมสนบัสนุน
แผนงานโครงการหรือกิจกรรมในแผนชุมชน 

ทั้งน้ี ในขั้นตอนของการปฏิบติั ทีมวิทยากรกระบวนการหรือวิทยากรกระบวนการสามารถ
ประยกุตป์รับกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
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สภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นท่ี และใหชุ้มชนกาํหนดและจดัทาํแผนชุมชนใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการของชุมชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัขั้นตอนและกระบวนการการจดัทาํแผนชุมชนตามท่ี
นาํเสนอขา้งตน้ ผูว้ิจยัพบวา่นกัวิชาการแต่ละท่านไดน้าํเสนอกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนท่ีสอดคลอ้ง
กนัโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี คือ กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1)  เตรียมความพร้อมชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เตรียมความพร้อมให้กับ
ประชาชนกลุ่มแกนนาํชุมชน องคก์รชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละพื้นท่ี ใหมี้ความ
เขา้ใจในแนวคิด กระบวนทศัน์ และกระบวนการจดัทาํแผนชุมชน บทบาทความรับผดิชอบของฝ่าย
ต่างๆ ตลอดจนการสร้างความผกูพนัและการคน้หาบุคคลท่ีอาสามาเป็นกลุ่มแกนในการดาํเนินงาน  

2)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเรียนรู้ตนเองของชุมชน คือ การสาํรวจขอ้มูลและวิเคราะห์
ขอ้มูลครัวเรือนซ่ึงจะทาํใหค้น้พบสถานะรายได ้รายจ่าย และหน้ีสินของชุมชน รวมทั้งปัญหาต่างๆ 
ของชุมชนอนัเป็นสาเหตุแห่งความยากจน นอกจากน้ียงัพบว่าชุมชนมีศกัยภาพอะไรท่ีสามารถนาํมา
พฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนได ้กลุ่มเป้าหมายหลกัคือ ผูน้าํชุมชน ผูแ้ทนคุม้บา้น ส.อบต. 
ผูแ้ทนกลุ่ม/องคก์รชุมชน ตวัแทนครัวเรือน ประชาชนในชุมชน ทั้งน้ี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อเขา้ใจสถานการณ์และกาํหนดอนาคตของชุมชน ขั้นตอนน้ีตอ้งหาวิธีใหส้มาชิกในชุมชนไดเ้ห็น
ขอ้มูลทั้งหมดร่วมกนั และไดมี้ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 

3)  ยกร่างแผนชุมชน กล่าวคือ การกาํหนดวิสัยทศัน์ แนวทาง และจุดมุ่งหมายใน
การพฒันาชุมชน กาํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาชุมชน เพื่อให้การพฒันาชุมชนเป็นไปตาม
วิสัยทศัน์และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการพฒันาชุมชนท่ีกาํหนดไว  ้ จะตอ้งมีการกาํหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพขีดความสามารถ และความพร้อมของชุมชน โดย
กลยทุธ์การพฒันาจะเป็นตวัเช่ือมระหว่างวิสัยทศัน์ และจุดมุ่งหมายของการพฒันา กบัการกาํหนด
กิจกรรมการพฒันาในแง่ของการกาํหนดขอบเขตและลกัษณะของการใชท้รัพยากรต่างๆ ในการ
พฒันา กาํหนดแผนงาน/โครงการกิจกรรมการพฒันาชุมชน เป็นการร่วมกนักาํหนดแผนงาน
โครงการกิจกรรมท่ีเหมาะสม เป็นไปได้และสอดคลอ้งกับภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและกลยุทธ์ท่ีวาง
ไวเ้พื่อสานต่อ เสริมสร้างส่ิงท่ีชุมชนทาํไดดี้อยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน หรือเพื่อบรรเทาขอ้จาํกดัและแกไ้ข
ปัญหาในดา้นต่างๆ ของชุมชน  โดยแบ่งแผนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการนาํไปใช ้ คือ ส่ิงท่ี
ชุมชนทาํไดเ้อง ส่ิงท่ีชุมชนร่วมกบัภายนอก และเกินความสามารถของชุมชนตอ้งให้หน่วยงาน
สนบัสนุน 
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4)  ประชาพิจารณ์แผนชุมชน คือ หลังจากท่ีดาํเนินการจัดทาํร่างแผนชุมชน
เสร็จเรียบร้อยแลว้ควรเปิดให้สมาชิกไดร่้วมกนัพิจารณาถึงความถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของคน
ส่วนใหญ่ ความเป็นไปได ้ ความเหมาะสมของการนาํแผนไปปฏิบติั จดัลาํดบัความสาํคญัและ
วิธีการท่ีจะทาํแผนใหส้าํเร็จ 

5)  นาํแผนไปสู่การปฏิบติั คือ นาํกิจกรรมตามแผนมาทาํให้เกิดผลโดยให้ผูท่ี้ 
เก่ียวขอ้งแต่ละเร่ืองร่วมคิด ตดัสินใจและทาํเองมากท่ีสุด เป็นกิจกรรมทาํไดด้ว้ยทุนท่ีชุมชนมีอยูก่่อน 

6)  ประเมินผลสรุปบทเรียน เป็นขั้นตอนท่ีจะติดตามดูว่าแผนชุมชนท่ีทาํมาไดผ้ล
เป็นอย่างไรเพื่อสรุปเป็นบทเรียนนาํกลบัมาใชป้รับปรุง ทบทวนเพื่อให้ตรงกบัสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป และเพื่อปรับกิจกรรมและวิธีการใหเ้หมาะสม 
 

 
ภาพที ่2.1  แสดงกระบวนการจดัทาํแผนชุมชน 
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2.3.4  คุณภาพแผนชุมชน 
คุณภาพแผนชุมชน หมายถึง แผนท่ีมีความชัดเจนและเขา้ใจง่าย มีความน่าเช่ือถือทาง

วิชาการ สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน เป็นท่ียอมรับของประชาชน มีความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั กรมการพฒันาชุมชนร่วมกบัภาคีการพฒันาภาคราชการ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนกาํหนดมาตรฐานแผนชุมชนข้ึนตามหลกัการระบบการมาตรฐานของประเทศ
ไทยซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการรับรองระบบงานไดก้าํหนดไวเ้พื่อให้ใชก้นั
ทัว่ไป ในขณะเดียวกนัยงัไดค้าํนึงความแตกต่างของบริบทของแต่ละชุมชน เช่น วิถีชีวิต ทศันคติ 
ค่านิยม กรอบความคิด วฒันธรรม ประเพณี สภาพแวดล้อม ฯลฯ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือแก่
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีตอ้งการสนบัสนุน กิจกรรมการแกไ้ขปัญหา/การพฒันาหมู่บา้นท่ีกาํหนดไวใ้น
แผนชุมชนของหมู่บา้นดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บา้นไดอ้ยา่งมัน่ใจ มาตรฐานแผน
ชุมชน ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัและเกณฑ ์5 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี (กรมการพฒันาชุมชน, 2553: 7-10) 

2.3.4.1  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การจดัทาํแผนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) คะแนน 20 คะแนน ใหพ้ิจารณาในประเดน็ต่อไปน้ี   

1)  การพึ่งตนเอง หมายถึง มีกิจกรรมในแผนชุมชนแสดงใหถึ้งความตอ้งการ
พึ่งตนเองของหมู่บา้น/ชุมชน หรือมีเป้าหมายดาํเนินการเพ่ือใหห้มู่บา้น/ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้
เช่น การระดมทุน การหาปัจจยัการผลิตการเกษตรทดแทน ฯลฯ  

2)  มีกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัของคนในชุมชน 
รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนอ่ืน  

3)  มีกิจกรรมส่งเสริมใหค้นในหมู่บา้นเกบ็ออมเงินในรูปแบบต่างๆ   
4)  ภูมิคุม้กนัชุมชน หมายถึง มีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อใหค้นในหมู่บา้น

รู้และเขา้ใจสถานการณ์/ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและอาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
หมู่บา้น/ชุมชน และมีกิจกรรมเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น   

5)  ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง มีกิจกรรมแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาหมู่บา้นท่ี
ใชค้วามรู้หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

6)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน หมายถึง มี
กิจกรรมอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน   

2.3.4.2  การมีส่วนร่วม คะแนน 20 คะแนน ใหพ้ิจารณาในประเดน็ต่อไปน้ี     
1)  การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บา้น/ชุมชน  
2)  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รเอกชน และ

องคก์รพฒันาเอกชน ในกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนของหมู่บา้น  
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3)  ลกัษณะของการมีส่วนร่วม คือ มีส่วนร่วมดาํเนินการในกระบวนการ
แผนชุมชนตลอดทุกกระบวนการ  

2.3.4.3  กระบวนการเรียนรู้ คะแนน 20 คะแนน ใหพ้ิจารณาในประเดน็ต่อไปน้ี 
1)  ใชเ้วทีประชาคมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บา้น และ

ถ่ายทอดความรู้ของปราชญช์าวบา้น  
2)  มีการทบทวนและจดัการความรู้กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนของ

หมู่บา้น/ชุมชน เพื่อปรับปรุงใหแ้ผนชุมชนมีประสิทธิภาพ 
2.3.4.4  การใชป้ระโยชน์ คะแนน 25 คะแนน ให้พิจารณาจาํนวนกิจกรรมตามแผน

ชุมชนท่ีสามารถนาํมาปฏิบติัไดจ้ริง โดยจาํแนกเป็น 3 ส่วน คือ   
1)  จาํนวนกิจกรรมท่ีหมู่บา้น/ชุมชนดาํเนินการเอง 
2)  จาํนวนกิจกรรมท่ีหมู่บา้น/ชุมชนจะดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ   
3)  จาํนวนกิจกรรมท่ีหมู่บา้น/ชุมชนจะตอ้งให้หน่วยงานต่างๆ ดาํเนินการ

ใหท้ั้งหมด  
2.3.4.5  รูปเล่มของแผนชุมชน (โครงสร้างของแผน) คะแนน 10 คะแนน ให้พิจารณา

องคป์ระกอบของแผนชุมชน ดงัน้ี 
1)  มีขอ้มูลแสดงประวติั/ความเป็นมาของหมู่บา้น/ชุมชน  
2)  มีขอ้มูลแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน และ/หรือสภาพ

ปัญหาท่ีหมู่บา้น/ชุมชนประสบอยู ่
3)  มีขอ้มูลแสดงแนวทางการแกไ้ข/การพฒันาของหมู่บา้น  
4)  มีกิจกรรมเพ่ือแกไ้ขปัญหาและพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนท่ีจดัเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) จดักลุ่มตามลกัษณะการดาํเนินงานกิจกรรม คือ หมู่บา้น/ชุมชนดาํเนินการเองทั้งหมด หมู่บา้น
ดาํเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และหมู่บา้นขอให้หน่วยงานสนบัสนุนและดาํเนินการทั้งหมด 
2) จดักลุ่มตามประเภทของกิจกรรม คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคมและวฒันธรรม 
และกิจกรรมทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

5)  มีการปรับปรุงแผนชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

2.3.5  การนําแผนชุมชนไปสู่การปฏบัิต ิ
กระบวนการนโยบายและแผน เม่ือไดน้โยบายหรือแผนแลว้ ถา้นโยบายหรือแผนท่ีไดไ้ม่

ถูกนาํไปปฏิบติัก็ไม่ต่างอะไรกบัไม่มี ดงันั้นในกระบวนการของการนาํนโยบายหรือแผนไปสู่การ
ปฏิบติัจึงมีความสาํคญัมากและเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการอ่ืน ทั้งน้ีหากพิจารณา
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แผนชุมชนก็เช่นเดียวกนักบันโยบายหรือแผนทัว่ไปขององคก์รภาครัฐหรือภาคเอกชน กล่าวคือ 
เม่ือหมู่บา้น/ชุมชนไดด้าํเนินการจดัทาํแผนชุมชนข้ึนมาแลว้ ขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดการแกไ้ข
ปัญหา และพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนตามความตอ้งการของประชาชน หมู่บา้น/ชุมชนจะตอ้งนาํแผน
ชุมชนท่ีได้ไปสู่การปฏิบัติ ซ่ึงจะดาํเนินการโดยชุมชนเอง หรือให้หน่วยงานภายนอกรับไป
ดาํเนินการ เช่น ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั ไดมี้นกัวิชาการได้
เสนอแนวทางการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติัไวห้ลากหลาย ทั้งน้ีในการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
กรมการพฒันาชุมชน ไดใ้หนิ้ยามวา่ หมายถึง ชุมชนท่ีมีการดาํเนินงานตามกิจกรรมในแผนชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีจะทาํความเขา้ใจการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ผูว้ิจยัขอนาํเสนอ
แนวคิดทฤษฎีการนาํแผนโดยทัว่ไป ไปปฏิบติัมี 4 ขั้นตอน คือ 

1)  การจดัองคก์าร (Organizing) เป็นขั้นตอนแรกก่อนท่ีจะนาํแผนไปสู่การปฏิบติั
จะตอ้งเตรียมตั้งองคก์ารไวร้องรับการปฏิบติัตามแผน การจดัตั้งองคก์ารจะเป็นองคก์ารอย่างเป็น
ทางการหรือองคก์ารอย่างไม่เป็นทางการก็ได ้ข้ึนอยู่กบัความจาํเป็น ความยากง่ายของการปฏิบติั
ตามแผน โดยคาํนึงถึง 1) ภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหบ้รรลุ 2) วตัถุประสงคข์องแผน 3) การแบ่ง
งาน แบ่งหนา้ท่ีและการจดับุคลากรเขา้รับผดิชอบ 4) การควบคุมกาํกบัดูแลและอาํนวยการ 

2)  การปฏิบติังาน (Working) คือ การท่ีผูไ้ดรั้บมอบหมายใหมี้ตาํแหน่งหนา้ท่ีลงมือ
ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดยใชแ้รงงาน ความรู้ ความชาํนาญ เพื่อใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมาย
สาํเร็จลุล่วง 

3)  การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมการปฏิบติังานทุกขั้นตอนใหเ้ป็นไป
ตามลําดับ  ตามรูปแบบ  แผนผัง  ขั้ นตอนท่ีวางแผนไว้ เพื่อให้งานมีความก้าวหน้าและมี
ประสิทธิภาพบรรลุตามวตัถุประสงคข์องแผน 

4)  การทาํรายงานผลการปฏิบติังาน (Reporting) คือ เป็นการรายงานผลการปฏิบติั 
งานความกา้วหน้าของการปฏิบติังาน ถือเป็นหน้าท่ีสําคญัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งดาํเนินการ ซ่ึงในการ
รายงานมี 3 ช่วงระยะเวลา คือ 1) รายงานก่อนปฏิบติังานเพื่อบอกสภาพเดิมท่ีเป็นอยู่ 2) รายงาน
ระหว่างดาํเนินการเพ่ือบอกความกา้วหนา้ในการดาํเนินการ 3) รายงานเม่ือปฏิบติังานแลว้เสร็จเพื่อ
บอกผลการดาํเนินงาน 

นนัทภพ วงศปั์ญญา และคณะ (2552: 35-36) ไดเ้สนอลกัษณะของการปฏิบติังานตามแผน
ชุมชนไวอ้ย่างน่าสนใจว่า แผนชุมชนเป็นแผนท่ีมีองคป์ระกอบท่ีไม่ซบัซอ้นเหมือนแผนของส่วน
ราชการ ลกัษณะโดยทัว่ไปรูปแบบของแผนชุมชนจะมีลกัษณะเดียวกบัแผนของส่วนราชการ แต่มี
ความเป็นทางการนอ้ยกว่าแผนของส่วนราชการ หรือแผนธุรกิจของภาคเอกชน โดยหลกัแลว้แผน
ชุมชนจะยึดอยู่กบั ทรัพยากร ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือของทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้ม อาชีพ 
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ดงันั้นผูท่ี้จะนาํแผนชุมชนไปปฏิบติัใหไ้ดผ้ลดีนั้น ควรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในศกัยภาพ
ของชุมชน ทรัพยากร ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ ศาสนาและอาชีพ และเป็นบุคคล
ท่ีชุมชนยกย่องนับถือ จึงจะเป็นบุคคลท่ีสามารถบริหารแผนชุมชนและนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั
ไดผ้ลดี  

จากการศึกษาของ นนัทภพ วงศปั์ญญา และคณะ (2552: 36-37) ไดน้าํเสนอ โครงสร้างการ
ปฏิบติัตามแผนชุมชน ไวอ้ยา่งน่าสนใจ ดงัน้ี 

เม่ือผ่านขั้นตอนในการจดัทาํแผนชุมชนและไดแ้ผนชุมชนออกมาเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอน
ต่อไปชุมชนก็จะใชแ้ผนท่ีไดเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนของตนเอง โดยการนาํแผน
ชุมชนไปปฏิบติัหรือการดาํเนินการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง คือ การบริหาร
แผนชุมชน สาํหรับการบริหารแผนชุมชนสามารถดาํเนินการไดโ้ดยการจดัองคก์าร (Organizing) 
กล่าวคือ การจัดองค์การเพื่อรองรับการดําเนินงานโดยสร้างในรูปแบบของคณะกรรมการ
ดงัต่อไปน้ี 

1)  ผูใ้หญ่บา้นหรือกาํนนัเป็นประธานคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง คณะกรรมการ
หมู่บา้นท่ีชุมชนคดัเลือก เช่น นกัปราชญห์มู่บา้น ขา้ราชการ พระสงฆ ์ครู เป็นตน้ ท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น
ต่างๆ 

2)  สมาชิกโครงการหรือกิจกรรมแผนชุมชน (ประชาชนในหมู่บา้นเป็นสมาชิก/ 
ผูมี้ส่วนร่วมของแผนชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่2.2  ผงัการจดัโครงสร้างการบริหารแผนชุมชน 
แหล่งทีม่า:  นนัทภพ วงศปั์ญญา และคณะ,  2552: 37. 
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คณะกรรมการจดัทาํแผนชุมชนจะมาจากผูมี้จิตอาสาเขา้มาเป็นกรรมการ บางตาํแหน่ง
อาจจะมีค่าตอบแทน มีรายไดเ้ป็นเงินเดือน เช่น ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น กาํนนั ทางราชการจะ
เป็นผูจ่้ายเงินเดือน (ค่าตอบแทน) ใหทุ้กเดือน คณะกรรมการอ่ืนๆ ถา้ไม่ใช่โครงการท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
หรือเศรษฐกิจชุมชนแลว้จะไม่มีค่าตอบแทน แต่ถา้เป็นโครงการท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชนจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนตามท่ีชุมชนไดก้าํหนด 

การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัจะมีอยู ่3 ลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัตวัแผนซ่ึงจะเป็นตวักาํหนด
วิธีการปฏิบติัหรือการบริหารจดัการกล่าวคือ  

ลกัษณะท่ี 1 แผน ก คือ แผนชุมชนท่ีมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะดาํเนินการเองได ้คณะกรรมการจะ
ดาํเนินการดว้ยตนเอง เร่ิมจากตวัคณะกรรมการ ครอบครัว ออกสู่ชุมชนและสังคมดว้ยการปฏิบติั
หรือการบริหารครบทุกขั้นตอนหรือ 5 ขั้นตอน แต่ถา้แผนชุมชนไม่ไดก้าํหนดรายละเอียดวิธีการ
ปฏิบติัการบริหารจดัการ กรรมการกจ็ะใชห้ลกัการบริหารจดัการทัว่ไปดาํเนินการแทน 

ลกัษณะท่ี 2 แผน ข คือ แผนชุมชนท่ีเกินศกัยภาพ คณะกรรมการจดัทาํแผนชุมชนจะ
นาํเสนอแผนชุมชนนั้นไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการอ่ืนๆ หรือภาคเอกชน ในการ
บริหารจดัการแผนชุมชนลกัษณะ ข ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวิธีการปฏิบติั  

ลกัษณะท่ี 3 แผน ค คือ แผนชุมชนท่ีชุมชนไม่ไดคิ้ดไม่ไดต้ดัสินใจ อาจมีส่วนราชการคิด 
ตัดสินใจหรือมูลนิธิภาคเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศกําหนดมา ประชาชนเป็นผูร่้วม
ดาํเนินการเท่านั้น การบริหารการปฏิบติัเป็นไปตามหน่วยงานนั้นกาํหนด เช่น งานฝึกอบรมให้
ความรู้กบัประชาชนดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความมัน่คง ดา้นการป้องกนัยาเสพติด ดา้นการป้องกนัโรค
เอดส์ เป็นตน้ 

ครรชิต พทุธโกษา (2554: 85) เสนอกระบวนการกาํหนดแผนการพฒันาของชุมชนและการ
แปลงแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 9 ขั้นตอนประกอบดว้ย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอก (Internal and External Environment) 2) การกาํหนดวิสัยทศัน์ (Vision) 3) การกาํหนด
พนัธกิจ (Mission) 4) การกาํหนดเป้าประสงค ์(Goal) 5) การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective) 
6) การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategy) 7) การทบทวนแผนกลยุทธ์ (Revise) 8) การกาํหนดตวัช้ีวดั 
(Key Performance Indicators) 9) การประชาคมหรือประชาพิจารณ์แผน และ9) การแปลงแผนการ
พฒันาไปสู่การปฏิบติั ดงัภาพท่ี 2.3 
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วสัิยทศัน์ (VISION)SWOT Analysis 

วตัถุประสงค์(OBJECTIVES) 

ดาํเนินการตามแผน 

กลยุทธ์(STRATEGIES) 

แผนงาน / โครงการ 

วตัถุประสงค์ (OBJECTIVES) 

ประชาพจิารณ์ และปรับแก้ไข 

นําเสนอเพือ่บูรณาการกบัหน่วยอืน่ 

เป้าประสงค์ (GOALS) 

ตวัช้ีวดั (KPI) 

ตวัช้ีวดั (KPI)  

พนัธกจิ (MISSION)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3  ขอบข่ายการจดัทาํแผนการพฒันาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 
แหล่งทีม่า:  ครรชิต พทุธโกษา,  2554: 106. 
 

 นอกจากน้ี ครรชิต พุทธโกษา (2554: 105-106) ไดเ้สนอแนวทางการบูรณาการแผนชุมชน
ไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า การบูรณาการแผนชุมชน เป็นการนาํแผนของชุมชนท่ีไดผ้า่นการเห็นชอบของ
ประชาคมแลว้ ไปประสานเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัร่วมกนั หรือเช่ือมโยงการปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั
กบัแผนการพฒันาในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น การบูรณาการแผนในระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ หรือระดบั
จงัหวดั สาเหตุที่ควรจะมีการบูรณาการแผนการพฒันาในระดบัอื่นๆ ก็เพื่อให้เกิดการปฏิบติั  
ในแนวทางท่ีสอดคลอ้งเก้ือหนุน ร่วมมือกนัทาํงานของหน่วยงานภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน
ทั้งในแนวด่ิงและแนวราบ ลดความซํ้ าซ้อนและเพื่อให้การจดัสรรทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างมี



44 

ประสิทธิภาพ เช่น งบประมาณ บุคคลากร การบูรณาการแผนชุมชนโดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
นาํเสนอแผนโดยผูน้าํชุมชนในโอกาสต่าง ๆ เช่น ในการประชุมกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํ
ทุกเดือน หรือในการประชุมบูรณาการแผนท่ีจงัหวดัจดัข้ึนเป็นการเฉพาะ หรือการจดัเวทีบูรณาการ
แผนท่ีชุมชนและส่วนราชการร่วมกนัจดัข้ึนเองในระดบัต่างๆ เช่น การบูรณาการแผนระดบัตาํบล 
ทั้งน้ี ครรชิต พทุธโกษา ไดเ้สนอแนวทางการบูรณาการแผนชุมชน ดงัน้ี  

1)  การนาํเสนอแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้น 
2)  นาํขอ้มูลของแต่ละหมู่บา้นมาสงัเคราะห์เป็นภาพรวมของตาํบล  
3)  วิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการหรือกิจกรรม 
4)  จดักลุ่มแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรม ตามแหล่งงบประมาณ หรือตามหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐ เช่น 
(1)  แผนหรือโครงการ/กิจกรรมท่ีชุมชนดาํเนินการเองหรือใชทุ้นของชุมชน 
(2)  แผนหรือโครงการ/กิจกรรมท่ีตอ้งใช้งบประมาณจากองค์การบริหาร

ส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 
(3)  แผนหรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐในทอ้งถ่ินตอ้งรับไปจดัเตรียม 

งบประมาณ เช่น ท่ีทาํการปกครองอาํเภอ เกษตรอาํเภอ สาธารณสุขอาํเภอ สถานศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.) ฯลฯ เป็นตน้ 

5)  กาํหนดผูรั้บผดิชอบประสานแผนของแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน 
6)  จดัทาํแผนการพฒันาที่บูรณาการเรียบร้อยแลว้เสนออาํเภอและจงัหวดัเพื่อ

บูรณาการแผนในภาพรวมของอาํเภอและจงัหวดั รวมทั้งประสานการปฏิบติัตามแผน 
นอกจากน้ี กรมการพฒันาชุมชน (2553: 4-8) ยงัไดเ้สนอรูปแบบการประสานและการใช้

แผนชุมชนเพื่อให้แผนชุมชนท่ีไดเ้กิดประโยชน์ท่ีแทจ้ริงต่อการแกปั้ญหาและสามารถตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของประชาชนในชุมชนนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การนาํแผนชุมชนมาใช้
จึงถือเป็นส่ิงสาํคญั กล่าวคือ หลงัจากชุมชนไดจ้ดัทาํแผนชุมชนข้ึนแลว้จากนั้นชุมชนก็นาํแผน
ดงักล่าวมาดาํเนินการดงัน้ี 

1)  จัดเก็บแผนชุมชนไวใ้ช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาหมู่บา้น 
(โครงการ/กิจกรรมท่ีทาํเองไดใ้ห ้คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) และประชาชนร่วมกนัทาํ) 

2)  จดัส่งแผนชุมชนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว (โครงการ กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของหมู่บา้น) 
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3)  จดัส่งแผนชุมชนใหค้ณะอนุกรรมการระดบัอาํเภอ (อ.ก.อ.) เพื่อเป็นขอ้มูลในการ
จดัทาํแผนยทุธศาสตร์พฒันาอาํเภอและแผนยทุธศาสตร์พฒันาจงัหวดั (โครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีด
ความสามารถของหมู่บา้น) หรือจดัส่งให้องคก์รเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (ถา้มี) เพื่อ
ประสานและบูรณาการแผน จากการนําเสนอการใช้แผนชุมชนขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็น
แผนภูมิไดด้งัภาพท่ี 2.4 

 

 
ภาพที ่2.4  การประสานและการใชแ้ผนชุมชน 

 
ทั้งน้ี กรมการพฒันาชุมชนเสนอวา่ ในแผนชุมชนควรแยกกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อให้

ง่ายต่อการนาํไปปฏิบติัและขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ คือ 
1)  กิจกรรมท่ีครอบครัว กลุ่มองคก์รในชุมชนสามารถดาํเนินการไดด้ว้ยตนเอง 

ใหก้าํหนดเป็นกิจกรรมท่ีชุมชนทาํเอง 
2)  กิจกรรมท่ีชุมชนไม่สามารถดาํเนินการไดเ้อง แต่สามารถไดรั้บการสนบัสนุน

จาก องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้กาํหนดเป็นกิจกรรมขอรับการสนบัสนุนจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
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3)  กิจกรรมท่ีชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถดาํเนินการไดด้ว้ย
ตนเองทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กาํหนดเสนอขอรับการสนับสนุนจากอาํเภอ จงัหวดัหรือองคก์ร
เอกชน 

กรมการพฒันาชุมชน  เห็นว ่าการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตั ิ (Implementation/ 
Development Phase) ในกระบวนการปฏิบติัหรือดาํเนินการตามแผน คือ การลงมือทาํตามบทบาท
หนา้ท่ีของแต่ละกลุ่มองคก์ร ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแผน โดยชุมชนตอ้งมีการแบ่งกลุ่มรับผดิชอบงาน 
ซ่ึงควรเป็นไปตามความถนดั ตามพื้นท่ีแลว้แต่ประเภทของกิจกรรม พร้อมกนัน้ีควรกาํหนดไวด้ว้ย
วา่ทีมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตอ้งมีบทบาทอยา่งไรในกระบวนการน้ี 
และส่ิงสําคญัที่สุดในระหว่างกระบวนการ คือ การจดบนัทึกเร่ืองราวที่แต่ละกลุ่มดาํเนินการ 
ไปหรืออาจจะมีแบบฟอร์มให ้เพื่อใชบ้นัทึกหลกัฐานในการทาํงาน และใชใ้นการกาํกบัติดตามของ
ชุมชน โดยเฉพาะขั้นตอนการลงมือทาํ ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ไปดว้ยทาํไปดว้ย (Learning by 
Doing) ซ่ึงจะช่วยเป็นบทเรียนแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ในขั้นตอนน้ีวิทยากรกระบวนการจะมี
บทบาทสาํคญัมาก กล่าวคือ วิทยากรกระบวนการจะตอ้งมีการกระตุน้ทีม ท่ีมีหนา้ท่ีในการติดตาม 
กาํกบั เพื่อดูความเรียบร้อยและรับทราบขอ้มูลสถานการณ์ ซ่ึงบางส่วนบางกิจกรรมอาจจะมีปัญหา 
อุปสรรคเกิดข้ึน วิทยากรกระบวนการกส็ามารถจดัเวทีปรับปรุงแนวทางของแผนได ้ 

นอกจากน้ี กรมการพฒันาชุมชนยงัไดเ้สนอกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนใน 3 ระดบั 
ได้แก่ ระดับตาํบล ระดับอาํเภอ และจังหวดั เพื่อนําไปสู่การปฏิบติั การบูรณาการแผนชุมชน
หมายถึง การขบัเคล่ือนแผนชุมชนของแต่ละชุมชนในพื้นท่ีตาํบลมาพิจารณาโดยวิธีการจดัเวทีเพื่อ
จดัทาํเป็นแผนชุมชนระดับตาํบลและส่งต่อแผนชุมชนระดับตาํบลให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และนาํแผนชุมชนระดบัตาํบลมาพิจารณาโดยวิธีการจดัเวทีระดบัอาํเภอเพื่อจดัทาํเป็นแผน
ชุมชนระดบัอาํเภอ เพื่อจดัทาํเป็นแผนพฒันาอาํเภอแบบบูรณาการ และนาํแผนชุมชนระดบัอาํเภอ
มาสู่การพิจารณาจดัทาํเป็นแผนชุมชนระดบัจงัหวดั เพื่อนาํมาสู่การจดัทาํเป็นแผนพฒันาจงัหวดั 
การบูรณาการแผนชุมชน 3 ระดบั ดาํเนินการ ดงัน้ี  

1)  การบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบล 
โดยทีมปฏิบติัการขบัเคล่ือนแผนชุมชนบูรณาการระดบัตาํบล จดัเวทีบูรณาการ

แผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนจากทุกหมู่บา้น มาเป็นแผนชุมชน บูรณาการระดบัตาํบล โดยการจดัทาํ
เอกสารรูปเล่มและส่งต่อแผนฯ ให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.)/ทอ้งถ่ิน และอาํเภอเพื่อประสาน
การปฏิบติั ซ่ึงอาจแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
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(1)  ก่อนดาํเนินการ 
(1.1)  เชิญผูเ้ขา้ร่วมเวที ไดแ้ก่ ผูน้าํชุมชน ชาวบา้น/องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินภาคีภาครัฐ ระดบัตาํบล และภาคเอกชน 
(1.2)  กาํหนดเวลา และสถานท่ีดาํเนินการ 
(1.3)  เตรียมเอกสารแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน รายหมู่บา้น 
(1.4)  เตรียมขอ้มูลทัว่ไประดบัตาํบล และยทุธศาสตร์จงัหวดัในปีพ.ศ. ......   

ท่ีจะจดัทาํแผนนั้นๆ  
(2)  ระหวา่งดาํเนินการ 

(2.1)  การนาํเสนอแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน ของแต่ละหมู่บา้น 
(2.2)  นาํขอ้มูลของแต่ละหมู่บา้นมาวิเคราะห์/สังเคราะห์เป็นภาพรวมของ

ตาํบล ดว้ยเทคนิค SWOT กาํหนดอตัลกัษณ์ของตาํบล กาํหนดตาํแหน่งการพฒันาของตาํบล และ
ทิศทางการพฒันาตาํบลตามศกัยภาพของตาํบล 

(2.3)  นาํแผนงาน/โครงการ ในแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน ของแต่ละ
หมู่บา้นมาวิเคราะห์ความเป็นไปไดแ้ละจดัลาํดบัความสาํคญัแผนงาน/โครงการ 

(2.4)  จดักลุ่มแผนงาน/โครงการตามแหล่งงบประมาณเป็น 3 กลุ่ม และ
กาํหนดผูรั้บผดิชอบ ประสานแผนของแต่ละกลุ่มใหช้ดัเจน คือ 

(2.4.1)  แผน/โครงการกิจกรรมชุมชนของทุกหมู่บา้น ที่ชุมชน
ดาํเนินการเองได ้หรือใชทุ้นของชุมชน 

(2.4.2)  แผน/โครงการกิจกรรม ที่ตอ้งขอความร่วมมือในการ
สนบัสนุนงบประมาณ หรือร่วมดาํเนินการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือแหล่งทุนอ่ืนๆ 

(2.4.3)  แผน/โครงการกิจกรรม ที่ขอใชเ้งินงบประมาณทั้งหมด 
หรือส่วนใหญ่จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการ/เอกชนอ่ืนๆ 

(3)  หลงัดาํเนินการ 
จดัทาํเอกสารแผนชุมชน บูรณาการระดบัตาํบล และส่งต่อแผนฯ ให้องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาํเภอ เพื่อประสานการปฏิบติัโดยมีองคป์ระกอบของแผนชุมชนบูรณา
การระดบัตาํบล ดงัน้ี 

(3.1)  ขอ้มูลสภาพทัว่ไปของตาํบล 
(3.2)  ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ 
(3.3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
(3.4)  อตัลกัษณ์ และตาํแหน่งการพฒันาของตาํบล ฯลฯ 
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(3.5)  การวิเคราะห์ศกัยภาพตาํบล เช่น SWOT (จุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค 
โอกาส) 

(3.6)  จุดมุ่งเนน้การพฒันาของตาํบล 
(3.7)  วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์แผนชุมชนเชิงบูรณาการ

ตาํบล  
(3.8)  แผนงาน/โครงการ กิจกรรมท่ีสาํคญั (จากเวทีบูรณาการแผนชุมชน

ตาํบล และการวิเคราะห์อตัลกัษณ์ การกาํหนดตาํแหน่งการพฒันา และปัญหา/ความตอ้งการในการ
พฒันาของตาํบลตามลาํดบัฯ)  

จากนั้น ทีมปฏิบติัการขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการระดบัตาํบล อาจจดัเวที
เจรจาภาคีในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนแบบบูรณาการ ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ภาคีภาครัฐระดบัตาํบล และภาคเอกชน เพื่อนาํแผนงาน/โครงการ กิจกรรมท่ีสําคญัไปสู่
การปฏิบติั ซ่ึงมีแนวทางประสานแผนโดยใชห้ลกัการบูรณาการดา้นพื้นท่ี ดา้นภารกิจ ดา้นการมี
ส่วนร่วม และกาํหนดพื้นท่ีเป้าหมาย จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาเร่งด่วน ปานกลาง หรือปกติ 
พร้อมทั้งกาํหนดภารกิจและหาหน่วยงานเจา้ภาพ ว่าหน่วยงานใดรับผดิชอบเร่ืองอะไร ซ่ึงจะทาํให้
แต่ละภารกิจมีเจา้ภาพในการดาํเนินการท่ีชดัเจน และจดัให้มีหน่วยงานท่ีสนบัสนุน ทั้งน้ี ในส่วน
ของการมีส่วนร่วมจะมีภาคีทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน  

2)  การบูรณาการแผนชุมชนระดบัอาํเภอ 
เพื่อให้เห็นภาพการพฒันาชุมชนระดบัอาํเภอ พฒันาการอาํเภอดาํเนินการให้เกิด

การบูรณาการแผนชุมชนของตาํบลต่าง ๆ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
(1)  ขั้นเตรียมการ 

(1.1)  ประสานทีมปฏิบติัการขบัเคล่ือนแผนชุมชน บูรณาการระดบัตาํบล
ทุกตาํบล ให้เตรียมแผนท่ีได้รับการบูรณาการระดับตาํบลแลว้ ในประเด็นสําคญั ดังน้ี ขอ้มูล
ศกัยภาพของตาํบล ปัญหาสาํคญัตาํบล อตัลกัษณ์ของตาํบล การวางตาํแหน่งการพฒันาตาํบล และ
การวางตาํแหน่งการพฒันาของตาํบล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แบ่งตามกลุ่ม ทาํเอง ทาํร่วม ทาํให ้

(1.2)  ประสานทีมปฏิบติัการขบัเคล่ือนแผนชุมชนระดับอาํเภอ เพื่อร่วม
เสนอผลการขบัเคล่ือน การบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบล 

(1.3)  ประสานส่วนราชการต่างๆ ระดบัอาํเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือเขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งนาํขอ้มูลสําคญัท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานเขา้ร่วม
ประชุม 
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(1.4)  พฒันาชุมชนอาํเภอเตรียมขอ้มูลจาก แบบสาํรวจความจาํเป็นขั้น
พื้นฐาน (จปฐ.) และขอ้มูลพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ สังคมระดบัหมู่บา้น (กชช. 2 ค) ในภาพรวมระดบั
อาํเภอ และขอ้มูลแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัในระดบัอาํเภอ 

(1.5)  กาํหนดวนัเวลา สถานท่ีประชุม รวมทั้งจดัเตรียมเอกสารแผนชุมชน
ระดบัตาํบล และวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น 

(2)  ขั้นบูรณาการแผนชุมชนระดบัอาํเภอ 
(2.1)  จดัประชุมการบูรณาการแผนชุมชนระดบัอาํเภอ โดยมีนายอาํเภอ

เป็นประธาน พฒันาการอาํเภอเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนการจดัทาํ
แผนชุมชนระดบัอาํเภอ และเป็นผูป้ระสานงาน (ในกรณีท่ีอาํเภอ โดยคณะกรรมการบริหารงาน
อาํเภอ (กบอ.) ไม่สามารถดาํเนินการได)้ 

(2.2)  พฒันาการอาํเภอ เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จปฐ. และกชช. 2 ค 
ระดบัอาํเภอ ยทุธศาสตร์จงัหวดั ส่วนราชการอ่ืน เสนอขอ้มูลของตนเอง ร่วมกนัวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของอาํเภอ ตาํบลต่างๆ เสนอแผนชุมชน บูรณาการระดบัตาํบลตามลาํดบั วิเคราะห์หาศกัยภาพใน
ภาพรวมของอาํเภอ ปัญหาท่ีสาํคญัของอาํเภอความแตกต่าง หลากหลายของอตัลกัษณ์ ตาํแหน่งการ
พฒันาตาํบล และการพฒันาอาชีพของตาํบล เรียงลาํดบัความสําคญั แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
จดัทาํโครงการ/กิจกรรม สนบัสนุนในภาพของอาํเภอ จดักลุ่มแผนงานโครงการตามงบประมาณท่ี
สนบัสนุนเป็นแผนชุมชนทาํเอง แผนทอ้งถ่ินสนบัสนุน แผนหน่วยงานราชการสนบัสนุน 

(2.3)  จดัประชาพิจารณ์แผนชุมชนบูรณาการระดบัอาํเภอ และปรับปรุง
แผน  

(2.4)  จดัทาํเอกสารรูปเล่มนาํเสนอเขา้เป็นแผนพฒันาอาํเภอ เพื่อส่งต่อให้
จงัหวดัใชบู้รณาการเป็น แผนชุมชนบูรณาการระดบัจงัหวดั และแผนพฒันาจงัหวดัต่อไป 

(2.5)  ติดตามการพิจารณาสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ และวิชาการ 
ตามลาํดบัความสาํคญัของแผนงาน/โครงการ 

3)  การบูรณาการแผนชุมชนระดบัจงัหวดั 
พฒันาการจงัหวดั เป็นผูป้ระสานใหเ้กิดการบูรณาการแผนชุมชนระดบัจงัหวดัโดย

ดาํเนินการประสานส่วนราชการต่างๆ จดัประชุมคณะทาํงานเพ่ือบูรณาการแผนชุมชนระดบัจงัหวดั 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจงัหวดัมอบหมายให้การบูรณาการแผนชุมชนระดบัจงัหวดัร่วมกบัคณะกรรมการ
บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (กบจ.) สามารถดาํเนินการร่วมกนัได ้โดยมีรูปแบบวิธีการท่ีปรับ
ไดต้ามการบูรณาการแผนชุมชนระดบัอาํเภอ 



50 

ชุมชนบา้นหนองกลางดง (อา้งถึงใน สาํนกังานกองทุนเพื่อสังคม, 2544: 8) เสนอ
ปัจจยัความสาํเร็จของการไดแ้ผนและการลงมือทาํ โดยมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1)  ความเช่ือมัน่และความกระตือรือร้นของชาวบา้น และความสาํเร็จของความร่วม
ไมร่้วมมือแกปั้ญหาของชาวบา้นหนองกลางดงท่ีผา่นมา ไดส้ะสมจนเป็นความเช่ือมัน่ในพลงัของ
ตวัเอง 

2)  ผูน้าํและแกนนาํท่ีเช่ือมัน่ว่าปัญหาต่างๆ ในชุมชนตอ้งอาศยัความร่วมมือจากคน
ในชุมชนเท่านั้น ปัญหาจึงจะถูกแกไ้ข 

3)  ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาตอ้งถูกตอ้ง และมีการวิเคราะห์อยา่งเช่ือมโยงกบัคนในชุมชน 
4)  เร่ืองท่ีจะลงมือทาํ ตอ้งไม่ใหญ่เกินไปจนชาวบา้นไม่สามารถทาํอะไรได ้ 
 

2.3.6  กลไกการขับเคลือ่นแผนชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) ในฐานะองค์กรหลกัท่ีรับผิดชอบในการบูรณาการจดัทาํ

แผนพฒันาหมู่บ้านตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 28 ซ่ึง
กาํหนดให้ กม. เป็นองคก์รหลกัท่ีรับผดิชอบในการบูรณาการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้นและบริหาร
จดัการกิจกรรมท่ีดาํเนินงานในหมู่บา้นร่วมกบัองคก์รอ่ืนๆ ทุกภาคส่วน และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินควรมีบทบาทในการสนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดกระบวนการชุมชน/การสร้างเวทีประชาคม
ในคราวเดียวกนั สําหรับปัญหาความตอ้งการของประชาชน ท่ีสามารถนาํไปสู่การบูรณาการและ
ประสานแผน ดงัน้ี 

2.3.6.1  คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) จะใชแ้ผนชุมชนท่ีเกิดจากกระบวนการชุมชน
ดงักล่าวเป็นแผนพฒันาหมู่บา้นหรือท่ีเรียกว่า“แผนชุมชน/หมู่บา้น” ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวกต่อการนาํ
ปัญหาความตอ้งการของชุมชนไปสู่การบูรณาการ และประสานแผน และเพื่อใหแ้ผนชุมชนมีความ
ครอบคลุมในทุกเร่ืองท่ีเป็นปัญหาความต้องการของชุมชนควรแนะนําให้กาํหนดแผนชุมชน
ออกเป็น 5 แผนงานคือ 1) แผนงานดา้นเศรษฐกิจ 2) แผนงานดา้นสังคม 3) แผนงานดา้นความ
มัน่คง 4) แผนงานดา้นการบริหารจดัการ และ 5) แผนงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.3.6.2  คณะกรรมการหมู่บา้น เป็นผูป้ระสานและจดัส่งแผนชุมชน/หมู่บา้น ไปยงั
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

1)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตาํบล) เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยให้มีการพิจารณาใชศู้นย์
ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตาํบล (ศอชต.) สภาองค์กรชุมชน ผูแ้ทนแผนชุมชนในระดับ
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หมู่บา้น/ชุมชน ทุกหมู่บา้น/ชุมชน หรือกลไกภาคประชาชนอ่ืนในระดบัตาํบล เป็นกลไกการบูรณา
การแผนชุมชนระดบัตาํบล 

2)  อาํเภอ หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็น
ของประชาชนในทอ้งถ่ินในตาํบลสู่อาํเภอ (อ.ก.อ.) เพื่อเป็นขอ้มูลในการจดัทาํแผนความตอ้งการ
ระดบัอาํเภอ “แผนพฒันาอาํเภอ” โดย กม. ประสานติดตามในการขอรับการสนบัสนุนแผนดงักล่าว 
ทั้งน้ี โดยชุดปฏิบติัการประจาํตาํบล (ทีมตาํบล) เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํแก่ กม. ในการประสาน
แผนกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

อน่ึง โครงการ/กิจกรรมใดท่ีเกินขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อบต./เทศบาลหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นๆ อาจช่วยสนบัสนุน โดยร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน หรือขอรับการสนบัสนุนจาก
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนเสนอไปยงัคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอาํเภอ 
เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการ แลว้ให้คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอาํเภอ 
เสนอไปยงัคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั 

2.3.6.3  อาํเภอ โดย อ.ก.อ. ซ่ึงในทางปฏิบติั อาํเภอมกัใช ้คณะกรรมการบริหารงาน
อาํเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เป็นองคก์รเดียวกนักบั อ.ก.อ. ในการนาํโครงการ/กิจกรรมในแผน
ชุมชน/หมู่บา้นท่ีเกินขีดความสามารถของหมู่บา้น/ชุมชน และยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือไดรั้บการร้องขอ จาก กม. นาํไปพิจารณาตรวจสอบและกลัน่กรองโดย
นาํโครงการ/กิจกรรมท่ีเห็นสมควร และมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์หรือแนวทางพฒันาอาํเภอ
ท่ีกําหนดไว้และผ่านการพิจารณาของ ก.บ.อ. เพื่อบรรจุในแผนความต้องการระดับอาํเภอ 
“แผนพฒันาอาํเภอ” 

ทั้งน้ี แผนพฒันาอาํเภอกาํหนดกรอบแผนงาน 5 แผนงาน เช่นกนั คือ 1) แผนงาน
ดา้นเศรษฐกิจ 2) แผนงานดา้นสงัคม 3) แผนงานดา้นความมัน่คง 4) แผนงานดา้นการบริหารจดัการ
และ 5) แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและในแต่ละแผนงานควรจัดแบ่ง
โครงการ/กิจกรรม เพื่อประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังน้ี คือ 1) งบจงัหวดั 2) งบ
สนับสนุนจากส่วนราชการ/กระทรวง/กรม 3) งบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สมคัรใจให้การสนับสนุน 4) งบสนับสนุนหรือเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยมีการจัด
เรียงลาํดบัความสาํคญัของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละแผนงาน 

2.3.6.4  อาํเภอส่งแผนความตอ้งการระดบัอาํเภอ “แผนพฒันาอาํเภอ” ใหจ้งัหวดั 
2.3.6.5  จงัหวดั โดย คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทั้งน้ี

อาจใชก้ลไกคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานท่ี ก.บ.จ. กาํหนด นาํแผนความตอ้งการระดบัอาํเภอ 
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“แผนพฒันาอาํเภอ” ไปพิจารณาตรวจสอบกลัน่กรอง โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสม 
เห็นสมควรและมีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์หรือกรอบแนวทางพฒันาจงัหวดั และประเด็น
ยทุธศาสตร์จงัหวดั (Strategies Issue) ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ท่ีกาํหนดไวบ้รรจุใน (ร่าง) แผนพฒันาจงัหวดั 

ในการน้ีแผนพฒันาจังหวดัก็จะกาํหนดกรอบแผนงาน 5 แผนงาน เช่นเดียวกับ
แผนพฒันาอาํเภอโดยจดัแบ่งโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ดงัน้ีคือ 
1) งบจงัหวดั 2) งบสนบัสนุนจากส่วนราชการ/กระทรวง/กรม 3) งบสนบัสนุนจากองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีสมคัรใจให้การสนับสนุน 4) งบสนับสนุนหรือเป็นความร่วมมือจากภาคเอกชน 
5) งบกลุ่มจงัหวดั 

2.3.6.6  คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั ร่วมกบัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั พิจารณาบูรณาการโครงการท่ีไดรั้บ
จากคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอาํเภอ และการประสานขอความร่วมมือจาก
จงัหวดั (ก.บ.จ.) เพื่อจดัทาํเป็นแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทั้งน้ี การสนบัสนุนใน
ส่วนของจงัหวดั ใหพ้ิจารณาตามศกัยภาพ ความพร้อมตามท่ีเห็นสมควร และดว้ยความสมคัรใจ  

2.3.6.7  ผูว้่าราชการจงัหวดั นาํ (ร่าง) แผนพฒันาจงัหวดัไปประชุมปรึกษาหารือ
กบัทุกส่วนราชการและภาคีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีเรียกว่า “การรับฟังความคิดเห็น” ตามท่ี
กาํหนดใน มาตรา 19 ของพระราชกฤษฎีการว่าดว้ยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบ
บูรณาการ พ.ศ.2551 เพื่อนําขอ้คิดเห็นท่ีได้รับจากท่ีประชุมมาปรับปรุงแผนพฒันาจังหวดัให้
สมบูรณ์แลว้ส่ง ก.น.จ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
ตามขั้นตอน กระบวนการและวิธีการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัต่อไป ดงัภาพท่ี 2.5 
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แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจาํปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ทบทวนกรอบ
ยทุธศาสตร์
พฒันาอําเภอ

แผนพัฒนาอาํเภอ

แผนพัฒนา
(เทศบาล/อบต.)

บรูณาการโครงการ
อปท. ในระดบัอําเภอ 

3

4

กลไก
ระดบั
ชมุชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน /ชุมชน

จดัประชมุหารือ (ม.19)

กระบวนการชมุชน

5

ทบทวนแผนชมุชน

อ.ก.น.จ./
ก.น.จ. ค.ร.ม.

นโยบาย/ทศิทางการพฒันา
ระดบัชาต/ิแผนพฒันาภาค

กลไก
ระดบั
อําเภอ

(ก.บ.อ./
อ.ก.อ.)

กลไก
ระดบัชาติ
(ก.น.จ.)

โครงการที่ อปท.
ให้การสนบัสนนุ

2

กลไก
ระดบั

กลุม่จงัหวดั/
จงัหวดั
(ก.บ.ก/
ก.บ.จ)

กม.

แนวทางการบรูณาการและการเชือ่มโยงแผนในระดบัพืน้ที่

แผนพัฒนา (อบจ.)

คกก.ประสานแผน อปท.
ระดับจังหวัด

คกก.ประสานแผน อปท.
ระดับอําเภอ

บรูณาการโครงการ
อปท. ในระดบัจงัหวดั

ทบทวนกรอบ
ยทุธศาสตร์การพฒันา
กลุม่จงัหวดั/จงัหวดั

1

 
ภาพที ่2.5  แนวทางการบูรณาการและเช่ือมโยงแผนในระดบัพื้นท่ี 
แหล่งทีม่า:  สาํนักพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั,  2555: 5. 

จากการนําเสนอกลไกการขบัเคล่ือนแผนชุมชนขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า แผน
ชุมชนเป็นท่ีมาของแผนในระดับอ่ืนๆ ของจงัหวดั ซ่ึงได้แก่ แผนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แผนพฒันาอาํเภอ และแผนพฒันาจงัหวดั เน่ืองจากแผนชุมชนเป็นแผนท่ีมาจากการร่วมคิดร่วมทาํ
และกาํหนดออกมากเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนซ่ึงกคื็อแผนชุมชน 

 
2.3.6  ผลลพัธ์เชิงประจักษ์ของการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
นบัแต่เร่ิมมีการจดัทาํแผนชุมชนข้ึนในประเทศไทยจากการศึกษาพบว่า มีหลายชุมชนท่ีมี

การขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง เกิดผลลพัธ์เชิงประจกัษท่ี์ส่งผลต่อการพฒันา
และแกไ้ขปัญหาของชุมชน/หมู่บา้นไดอ้ย่างแทจ้ริงหลายประการ ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอ
ผลลพัธ์เชิงรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการขบัเคล่ือนแผนชุมชน  

ชุมชนบา้นหนองกลางดง ตาํบลศิลาลอย ก่ิงอาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
เป็นหน่ึงตวัอย่างของชุมชนท่ีมีการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัจนประสบความสาํเร็จ ซ่ึงพบว่า 
จากกระบวนการทาํแผนชุมชน (แผนชุมชนพ่ึงตนเอง) ทาํใหไ้ดโ้ครงสร้างพื้นฐานสาํคญัของชุมชน 
ไดแ้ก่ 1) โครงสร้างสภาผูน้าํชุมชน ซ่ึงถือเป็นโครงสร้างใหม่ในชุมชนท่ีไม่เก่ียวกับเร่ือง “การ
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ปกครอง” หรือ “อาํนาจ” แต่เก่ียวกบัเร่ือง “ชีวิต ความคิดและการทาํมาหากิน” ซ่ึงสภาผูน้าํชุมชนจะ
เป็นเวทีในการพูดคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาและกาํหนดท่ีทางการพฒันาชุมชน 2) โครงสร้าง
กองทุนชุมชน เพื่อเป็นแหล่งทุนสําหรับคนในชุมชนเพื่อแก่ไขปัญหาเร่ืองหน้ีสินและการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนของคนในชุมชน และเป็นการตอบโจทยท่ี์จะลดหน้ีสินของชาวบา้น โดยกองทุนน้ีจะ
ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  และสนับสนุนทุนสงเคราะห์  ได้แก่  ผู ้สูงอายุ ผู ้ด้อยโอกาส 
ทุนการศึกษาเป้าหมายสูงสุดคือการทาํใหค้นในชุมชนรักษาพยาบาลฟรี  

ตาํบลลาํสินธ์ุ ก่ิงอาํเภอศรีนครินทร์ จงัหวดัพทัลุง เป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งท่ีสาํคญัของการนาํ
แผนชุมชนไปปฏิบติัและเกิดผลสาํเร็จในหลายดา้น กล่าวคือ จากการจดัทาํแผนชุมชน ประชาชน
ในชุมชนมีการจดัทาํบญัชีรับ-จ่ายครัวเรือน พร้อมทั้งยงัไดมี้การบูรณาการแผนชุมชนเขา้กบัแผน
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล นาํมาสู่การเกิดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาตาํบล จากการนาํแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบติัไดก่้อใหเ้กิดกลุ่มกิจกรรมเพ่ือเพิ่มรายไดม้ากมาย อาทิ กลุ่มทาํเคร่ืองแกง กลุ่ม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มผลิตดอกไมจ้นั ดอกไมใ้ยบวั เป็นตน้ รวมทั้งมีแผนลดรายจ่าย
อีกหลายโครงการ เช่น ปุ๋ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมี การปลูกผกัสวนครัว การทาํผลิตภณัฑ์ใช้เองใน
ครอบครัว เป็นตน้ 
 กาํนนัสมคิด นวลเปีย คณะกรรมการเครือข่ายแผนแม่บทชุมชน 4 ภาค ไดร้ะบุถึงผลผลิต
สําคญัท่ีได้จากการทาํแผนชุมชน ถึง 1,431 ตาํบล พบว่า มีการบูรณาการแผนแม่บทชุมชนกับ
แผนพฒันาทอ้งถ่ินในพื้นท่ีกว่า 800 ตาํบล ทาํให้ชุมชนคน้พบตวัเอง เกิดจิตสํานึกรักชุมชนถ่ิน 
พร้อมท่ีจะช่วยกนัแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน  
 ชุมชนไมเ้รียง อาํเภอฉวาง จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นอีกหน่ึงชุมชนท่ีมีการจดัทาํแผน
ชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง และก่อเกิดกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมทั้งดา้นวิสาหกิจชุมชนและการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ และเกิดการพฒันาต่อเน่ืองมาจนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ และเป็นชุมชนตน้แบบ
ของการจดัทาํแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง พร้อมทั้งไดมี้การจดัทาํแผนการดาํเนินงานของศูนยฯ์   
ข้ึนใน 8 ดา้น คือ แผนพฒันาเกษตรยัง่ยืน แผนการจดัการผลผลิตของชุมชน แผนพฒันาเศรษฐกิจ 
วิสาหกิจชุมชน แผนพฒันาดา้นสุขภาพ แผนพฒันาทุนและหน้ีสิน แผนพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 
แผนพฒันาจิตใจ แผนพฒันาดา้นการเรียนรู้ของชุมชน รวมกิจกรรมทั้งหมด 55 กิจกรรม เช่น โรงสี
ขา้วชุมชน กิจกรรมผลิตแชมพู ยาสีฟัน โรงงานผลไมก้ระป๋อง กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมกั โรงเพาะชาํ
ขยายพนัธ์ุพืช โรงงานนํ้ าปลา กลุ่มออมทรัพย ์กิจกรรมการท่องเท่ียวและอนุรักษ์ กิจกรรมสร้าง
วิทยากร ศูนยข์อ้มูลตาํบล เป็นตน้ และเกิดการขยายผลสู่ชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศ พร้อมกนันั้นจาก
การทาํแผนชุมชนดงักล่าวของชุมชนไมเ้รียงนาํมาสู่การไดรั้บรางวลัแมกไซไซ ของนายประยงค ์
รณรงค ์ประธานสภาผูน้าํชุมชนไมเ้รียง ปัจจุบนัชุมชนไมเ้รียงไดเ้ป็นชุมชนตน้แบบเร่ืองแผนชีวิต
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ชุมชนท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าชุมชนสามารถจดัการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตวัของชุมชนเองได ้
นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของภาครัฐ องค์กรชุมชน ผูส้นใจท่ีเก่ียวขอ้งกับแผนชีวิต
ชุมชนในแต่ละเดือนไม่ตํ่ากวา่ 5,000 คน 

การขบัเคลื่อนแผนชุมชนบา้นศรีบุญเรือง ตาํบลศรีษะเกษ อาํเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน 
ซ่ึงเรียกแผนชุมชนว่า แผนชีวิตชุมชน ซ่ึงเป็นแผนท่ี “สัมผสัได ้กินได”้ โดยตาํบลศรีษะเกษ ไดเ้ร่ิม
จดัทาํแผนชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2536 โดยเอาคนจนมาทาํแผน ใชว้ิธีการปรึกษาหารือแต่ละ
หมู่บา้น ออกแบบเคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล ออกแบบการจดัเวทีเพื่อพดูคุยรับฟังปัญหา จากการทาํ
แผนชุมชนดงักล่าวทาํใหช้าวบา้นไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณตามแผนจาํนวน 7 ลา้นบาท จาก
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) ในช่วงสมยัรัฐบาล พนัตาํรวจโท ดร. ทกัษิณ ชินวตัร 
จากผลงานดงักล่าวของชาวบา้น ทาํใหก้ระบวนการแผนชุมชนเร่ิมไดรั้บความสนใจมากยิง่ข้ึนในปี 
พ.ศ. 2545- 2546 กระทัง่นาํมาสู่การจดัทาํคู่มือการจดัทาํแผนโดยมี 10 ขั้นตอน คือ 1) การทาํความ
เขา้ใจ คือ คนตอ้งมีความเขา้ใจ 2) พาศึกษาดูงานความสําเร็จของคนอ่ืน 3) วิถีชุมชนเป็นเร่ือง
ละเอียด ตอ้งดาํเนินการตามวิถีชุมชน 4)คดัสรรคนทาํแผนท่ีเป็นคนดีในแต่ละดา้น 5) ทาํโครงสร้าง 
6) เก็บขอ้มูลออกแบบ 7) จดัเวทีวิจารณ์ 8) วิเคราะห์ขอ้มูล 9) บรรจุรูปเล่ม 10) ติดตามประเมินผล 
จากการจดัทาํแผนชุมชนนาํมาสู่ผลการพฒันาท่ีเป็นรูปธรรม เช่น บา้นมัน่คง สวสัดิการ การจดัการ
ท่ีดิน สภาองคก์รชุมชน ภูมิทศัน์ ส่ิงแวดลอ้ม ศูนยก์ารเรียนรู้ มีขอ้มูลบญัชี ทาํแผนท่ีคนดีมาทาํเป็น
ศูนยเ์รียนรู้ มารวมกนั เช่น การตีเหลก็ ถอดมาเป็นความรู้ รูปเล่มของแผนจะเกบ็ไวท่ี้ชุมชนเอง 

จากท่ีกล่าวมาเป็นเพียงบางตวัอย่างของความสําเร็จท่ีเป็นผลเชิงประจกัษ ์ของการจดัทาํ
แผนชุมชนละมีการนาํแผนดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะเห็นว่า การจดัทาํแผนชุมชน
และการนาํแผนชุมชนท่ีไดไ้ปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงนั้น จะนาํมาซ่ึงผลผลิตและผลลพัธ์มากมายท่ี
เกิดข้ึนในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การลดหน้ีสิน กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มออมทรัพย ์
สภาผูน้าํชุมชน กองทุนชุมชน โรงสีขา้วชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยของชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์
ต่างๆฯลฯ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เกิดจากโครงการ/กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนชุมชนแทบทั้งส้ินซ่ึงมาจากความ
ตอ้งการและการร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํและนาํมาสู่การร่วมใชแ้ละรับประโยชน์ร่วมกนัของชุมชน 
 

2.4  แนวคดิการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ในการศึกษาการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติัน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชก้รอบแนวคิดการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและอธิบายการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั เน่ืองจากนโยบาย
สาธารณะ กบัแผน นั้นมีความเก่ียวเน่ืองกัน กล่าวคือ การนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ก็คือ



56 

กระบวนการแปลงนโยบายไปเป็นแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อดาํเนินการ ประกอบ
กับการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติได้มีนักวิชาการท่ีได้ทาํการศึกษาไวจ้าํนวนมาก อีกทั้ ง
กระบวนการท่ีเช่ือมกนัระหว่างนโยบายและแผน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้รอบแนวคิดการนาํนโยบายไป
ปฏิบัติมาอธิบายปรากฏการณ์ในการศึกษาคร้ังน้ี พร้อมทั้ งหากกล่าวถึงความหมายของคาํว่า 
นโยบายสาธารณะ กคื็อ ความตอ้งการ หรือแนวทางดาํเนินการ เพื่อแกไ้ขปัญหา เพื่อการพฒันาของ
รัฐ ซ่ึงอาจมาจากประชาชน หรือ ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนๆ ซ่ึงในความหมายเด่ียวกบัแผนหรือ
แผนชุมชนท่ีมีความหมายว่า แนวทาง ความตอ้งการหรือเคร่ืองมือในการพฒันาและแกไ้ขปัญหา
ของชุมชน โดยเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในหมู่บา้น/ชุมชน ร่วมกาํหนดแนวทาง 
และทาํกิจกรรมการพฒันาร่วมกนั โดยยดึหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการคาํนึงถึง
ศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั  

ขอ้คน้ควา้ทางวิชาการเก่ียวกบัการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัจะเป็นอีกองคป์ระกอบหน่ึง
ของการนาํมาใชพ้ิจารณาการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นกรอบสาํคญัต่อการทาํความ
เขา้ใจรูปแบบและวิธีการของการนาํแผนชุมชนท่ีไดไ้ปสู่การปฏิบติัอยา่งไร ดงันั้นในส่วนน้ีผูว้ิจยัจึง
ได้ศึกษาเพื่อทําความเข้าใจหลักของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเน้ือหาจะประกอบด้วย 
ความหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบติั ปัจจยัความสาํเร็จและความลม้เหลวของการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติั  

ในการศึกษาการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติัน้ี ผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชก้รอบแนวคิดการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและอธิบายการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั โดยผูว้ิจยัเห็นว่า
นโยบายสาธารณะ กบัแผน นั้นมีความเก่ียวเน่ืองกนั กล่าวคือ การนาํนโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ก็
คือกระบวนการแปลงนโยบายไปเป็นแผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อดาํเนินการ 
ประกอบกบัการศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัไดมี้นกัวิชาการท่ีไดท้าํการศึกษาไวจ้าํนวนมาก อีก
ทั้งกระบวนการท่ีเช่ือมกนัระหว่างนโยบายและแผน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชก้รอบแนวคิดการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัมาอธิบายปรากฏการณ์ในการศึกษาคร้ังน้ี  

ความหมายของคาํว่า นโยบายสาธารณะ ก็คือ ความตอ้งการ หรือแนวทางดาํเนินการ เพื่อ
แกไ้ขปัญหา เพื่อการพฒันาของรัฐ ซ่ึงอาจมาจากประชาชน หรือ ส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนๆ
ซ่ึงในความหมายเดียวกบัแผนหรือแผนชุมชนท่ีผูว้ิจยัไดท้บทวนและสรุปไวแ้ลว้ในหน้าท่ี 16 
แผนชุมชนมีความหมายวา่ แนวทาง ความตอ้งการหรือเคร่ืองมือในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชน โดยเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในหมู่บา้น/ชุมชน ร่วมกาํหนดแนวทาง และ
ทาํกิจกรรมการพฒันาร่วมกนั โดยยึดหลกัการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการคาํนึง ถึง
ศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินเป็นหลกั  
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ขอ้คน้ควา้ทางวิชาการเก่ียวกบัการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัจะเป็นองคป์ระกอบหลกัของ
การนาํมาใชพ้ิจารณาการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นกรอบสาํคญัต่อการทาํความเขา้ใจ
รูปแบบและวิธีการของการนาํแผนชุมชนท่ีไดไ้ปสู่การปฏิบติัอย่างไร ดงันั้นในส่วนน้ีผูว้ิจยัจึงได้
ศึกษาเพื่อทาํความเขา้ใจหลกัของการนาํนโยบายไปปฏิบติั โดยเน้ือหาจะประกอบดว้ย ท่ีมาของการ
นาํนโยบายไปปฏิบติั ความหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบติั และปัจจยัความสําเร็จและความ
ลม้เหลวของการนาํนโยบายไปปฏิบติั  

 
2.4.1  ทีม่าของการศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบติันักวิชาการส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่า เร่ิมมีรูปร่าง

ชดัเจนและเป็นท่ีประจกัษเ์ม่ือปี ค.ศ. 1970 จากผลงานของศาสตราจารย ์เพรสแมน และวิลดาฟสก้ี 
เร่ือง Implementation ท่ีไดท้าํการศึกษากรณีศึกษาความลม้เหลวของโครงการสร้างงานของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา ท่ีดาํเนินการโดย EDA (Economic Development Administration) ท่ีเมืองโอ๊คแลนด ์
แคลิฟอร์เนีย การศึกษาของทั้งสองช่วยกระตุน้ให้นกัวิชาการอ่ืนๆ เห็นความสาํคญัการนาํนโยบาย
ไปปฏิบติั และส่งผลใหเ้กิดผลงานเพ่ิมข้ึนมากมาย (จุมพล หนิมพานิช,  2554: 7) 

การศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นสาขาวิชาท่ีเกิดข้ึนมาจากองคค์วามรู้เชิงทฤษฎีและ
การศึกษาเชิงประจกัษ์อย่างน้อย  2 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (Public 
Administration) และสาขาวิชาท่ีสอง คือ การวิเคราะห์ระบบ (Systems Approach) (ทองใบ สุดชารี,  
2546: 30) การศึกษาการนาํโยบายไปปฏิบติันั้นเป็นสังคมศาสตร์ประยกุต ์(วรเดช จนัทรศร,  2528: 
50) และอาศยัวิทยาการเช่นเดียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบนั และมีความใหม่ในฐานะท่ีเป็น
สาขาวิชาท่ีมีรากฐานมาจากการขาดความสนใจและการขาดองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการของ
การนาํนโยบายไปปฏิบติั 

การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงมักให้ความสนใจไปท่ี
การศึกษารวบรวมขอ้มูลโดยละเอียด (Detailed Investigation) เก่ียวกบันโยบายหรือโครงการ 
ณ สถานที่ปฏิบตัิ การศึกษามีขอบเขตกวา้งโดยดูจากปัจจยัทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ระบบราชการ ตลอดจนปัจจยัทางดา้นเทคนิคต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั 
ขอ้มูลในส่วนท่ีการศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัตอ้งการเป็นขอ้มูลโดยเฉพาะ เพื่อวตัถุประสงค์
หลัก 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อการวินิจฉัยปัญหาของนโยบายแต่ละนโยบายท่ีมาจาก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองท่ีแตกต่างกัน ประการท่ีสอง เพื่อพัฒนา
แนวความคิดเก่ียวกบัองคก์ารหรือแนวคิดท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีคน้พบ และประการสุดทา้ย เพื่อวาง
ขั้นตอนและกระบวนการของการนาํทางเลือกต่างๆท่ีกาํหนดไวไ้ปปฏิบติั (วรเดช จนัทรศร,  2552: 31) 
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2.4.2  ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการนาํนโยบายไปปฏิบติันั้น มีนกัวิชาการท่ี
สาํคญัๆ หลายท่านไดใ้ห้นิยาม การนาํนโยบายไปปฏิบติัไวอ้ยา่งน่าสนใจ ทั้งนกัวิชาการต่างประเทศ
และในประเทศ ทั้งน้ีผูว้ิจยัขอนาํเสนอโดยสงัเขป ดงัน้ี 

จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการท่ีสาํคญัๆ ไดใ้ห้นิยามความหมายของการนาํนโยบายไปสู่
การปฏิบติัไว ้อยา่งน่าสนใจ เช่น แวน มิเตอร์ และ แวน ฮอร์น (Van Meter and Van Horn,  1975: 103) 
ให้นิยามของการนาํนโยบายไปปฏิบติัว่า หมายถึง เป็นเร่ืองของ องคก์ารท่ีรับผิดชอบสามารถนาํและ
กระตุน้ใหท้รัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีสาํคญัทั้งมวลปฏิบติังานใหบ้รรลุผลตามนโยบาย
ท่ีระบุไวห้รือไม่ แค่ไหน เพียงใด ขณะท่ี เพรสแมน และวิลดาฟสก้ี (Pressman and Wildavsky,  1984 
อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธัญวงศ์,  2549: 400) ได้ให้ความหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบติัว่า 
หมายถึง เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการกาํหนดเป้าประสงคแ์ละการปฏิบติัเพื่อการบรรลุ
เป้าประสงค ์การศึกษาการนาํนโยบายไปปฏิบติัยงัเก่ียวขอ้งกบัปัญหาของการประเมินความสาํเร็จ
ของผูป้ฏิบติัและการตีความขอ้ปฏิบติัท่ีมีลกัษณะทัว่ไป ส่วนเบอร์แทรม โกรส (Bertram Gross, 
1964 อา้งถึงใน  จุมพล หนิมพาณิช,  2554: 9) เห็นว่าการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั หมายถึง การ
พฒันาแผนงาน ขณะท่ี เอดเวิร์ดท่ี 3 และไอรา ชาร์แกนสก้ี (Edwards III and Sharkansky,  1984 
อา้งถึงใน  จุมพล หนิมพาณิช,  2554: 9) เห็นว่าการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัก็คือ การออกคาํสั่ง 
การบงัคบัให้ปฏิบติัตามคาํสั่ง การให้กูย้ืมเงิน การให้ในรูปต่างๆ การทาํสัญญา การเก็บรวบรวม
ข่าวสาร การกระจายข่าวสาร การแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีให้ไปปฏิบติังาน การจา้งบุคคล และการจดัตั้ง
หน่วยงาน เป็นตน้ ขณะท่ี วิลเล่ียม (Williams,  1987 อา้งถึงใน  จุมพล หนิมพาณิช,  2554: 9) ซ่ึงเป็น
นกัวิชาการที่มีผลงานดา้นน้ี ท่ีมีผูเ้ช่ือถือมากท่ีสุดผูห้น่ึง อธิบายว่าการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั 
ผูป้ฏิบติัควรจะมีการวิเคราะห์ความหมาย ความชดัเจน ความเฉพาะเจาะจง และความสมเหตุสมผล
ของนโยบายอยา่งถ่องแทเ้พื่อมิใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติั นอกจากน้ี ยงัควรพิจารณาความพร้อมใน
เร่ืองของบุคลากร องคก์าร และการจดัการโดยทัว่ไป ตลอดจนการกาํหนดรูปแบบของการบริหาร 
ปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวย การจดัระบบขอ้มูล และขอ้มูลป้อนกลบัและการประเมินผล เป็นตน้ 

ขณะท่ีนักวิชาการไทย  ได้ให้นิยามการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ท่ีแตกต่างกัน 
ตวัอยา่งเช่น จุมพล หนิมพานิช (2554: 10) เห็นว่าการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั หมายถึง การบริหาร 
นโยบายท่ีครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์การ ปฏิสัมพนัธ์ของคนและกลุ่มบุคคล 
สมรรถนะ และความร่วมมือของพนักงานภาครัฐและภาคเอกชน สภาพแวดลอ้มของระบบ และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย ส่วนสมพร เฟ่ืองจนัทร์ (2552: 195) 
ให้ความหมายของการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติันั้น คือการปฏิบติัภายใตข้อ้กาํหนดของนโยบาย 
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โดยมีบุคคล คณะบุคคล ขั้นตอน/กระบวนการท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง และส่งผลต่อความสําเร็จ หรือ
ความลม้เหลวของนโยบายโดยผา่นกระบวนการประเมินผลนโยบายอีกทีหน่ึง  

วรเดช จนัทรศร (2539: 297) ไดใ้หค้วามหมายการนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นการศึกษาเก่ียวกบั
องคก์ารท่ีรับผดิชอบว่าสามารถนาํและกระตุน้ให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกท่ีสาํคญั
ทั้งมวล ปฏิบติังานให้บรรลุตามนโยบายท่ีระบุไวห้รือไม่เคยแค่ไหน เพียงใด การนาํนโยบายไป
ปฏิบติัเป็นการแสวงหาวิธีการและแนวทาง เพื่อปรับปรุงนโยบายแผนงานและโครงการให้ดีข้ึน
นั้นเอง โดยเน้นสมรรถนะขององค์การในแต่ละดา้นว่ามีมากน้อยเพียงใด ในการท่ีจะผลกัดนัให้
นโยบายบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้

ศุภชยั ยาวประภาษ (2548: 90) ใหข้อ้สังเกตว่า การนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นขั้นตอนหน่ึง
ในขั้นตอนนโยบายทั้งหมด โดยเป็นขั้นตอนท่ีสืบเน่ืองมาจากการกาํหนดนโยบาย การนาํนโยบาย
ไปปฏิบติัเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองไม่หยดุน่ิง มีขั้นมีตอนในการดาํเนินกิจกรรม ซ่ึงแต่ละ
ขั้นตอนมีความสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา และเป็นการดาํเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของนโยบายท่ี
กาํหนดไว ้ 

ณัฐฐา วินิจนยัภาค (2554: 273) ไดส้รุปความหมายของการนาํนโยบายไปปฏิบติัท่ี วรเดช 
จนัทรศร (2527:1); มยรีุ อนุมานราชธน (2544: 9-2 – 9-3); ศุภชยั ยาวะประภาษ (2548: 90); โฮวเ์ลตต ์
และราเมส, เพรสแมน และวิลดาฟสก้ี (Howlett and Ramesh,  2003: 185; Pressman and 
Wildavsky,  1984) ให้ความหมายว่า การนาํนโยบายไปปฏิบติั เป็นขั้นตอนท่ีอยูต่รงกลางระหว่าง
ขั้นตอนของการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการประเมินผลนโยบาย การนาํนโยบายไปปฏิบติัจะ
ดาํเนินการไดก้ต่็อเม่ือ มีการลดความเป็นนามธรรมของนโยบายใหมี้ความเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดย
การแปลงนโยบายให้เป็นแผน (Plan) แผนงาน (Program) โครงการ (Project) และกิจกรรม 
(Activity) ตามลาํดบั เพื่อใหผู้มี้หนา้ท่ีในการนาํนโยบายไปปฏิบติัสามารถดาํเนินการได ้ซ่ึงการจะ
ดาํเนินการใหป้ระสบความสาํเร็จได ้มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก และมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการนาํ
นโยบายไปปฏิบติั นอกเหนือจากผูท่ี้มีหน้าท่ีนาํนโยบายไปปฏิบติัแลว้อีกเป็นจาํนวนมากเช่นกนั 
ได้แก่ ผูมี้ส่วนส่วนเสียจากนโยบาย กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดัน หน่วยราชการอ่ืน 
ส่ือมวลชน และองคก์รพฒันาเอกชนท่ีสนใจในประเดน็นโยบายนั้น เป็นตน้  

จากท่ีนาํเสนอนิยามของการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัของนักวิการต่างขา้งตน้ สามารถ
สรุปไดว้่า การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั หมายถึง การนาํขอ้กาํหนด แนวทาง ส่ิงท่ีตอ้งการจะทาํ
หรือแกไ้ขปัญหามาดาํเนินการโดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูซ่ึ่งไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ การบริหารจัดการ ผ่านการดาํเนินแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้กิดผลตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ 
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2.5  ปัจจยัแห่งความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 

การทบทวนปัจจยัแห่งความสําเร็จหรือความลม้เหลวในการนาํนโยบายไปปฏิบติัมีความ
จาํเป็นอยา่งยิ่งต่อการใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาคน้ควา้เร่ือง การนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั เน่ืองจาก
คาํถามวิจยัในคร้ังน้ี คือ ปัญหาและอุปสรรคสําคญัท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั ซ่ึงการ
ทบทวนปัจจยัแห่งความสาํเร็จหรือความลม้เหลวในการนาํนโยบายไปปฏิบติัจะเป็นเสมือนหน่ึงใน
การค้นหากรอบแนวทางในการศึกษา  เพราะลักษณะของนโยบายและแผนชุมชนมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกนั ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงสามารถท่ีจะนาํปัจจยัแห่งความสาํเร็จหรือความลม้เหลว
ของการนํานโยบายไปปฏิบติัมาใช้ได้ ทั้งน้ี จากการทบทวนพบว่า ได้มีนักวิชาการไดน้ําเสนอ 
ปัจจัยแห่งความสําเร็จหรือความล้มเหลวต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับมิติ
การศึกษาการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั ดงัน้ี  

สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์(2540: 431 - 446) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั 
(Factors Influencing Policy Implementation) พบว่า ในกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติันั้น 
ความสาํเร็จ (Success) หรือความลม้เหลว (Failure) ของการนาํนโยบายไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บัปัจจยั
สาํคญัหลายประการ ทั้งน้ีเพราะความสาํเร็จของแผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) 
มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถของผูน้าํและภาวะผูน้าํขององคก์าร ความชดัเจนของวตัถุประสงค์
ของนโยบาย และความสําเร็จท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต ในขณะท่ีความล้มเหลวของแผนงานและ
โครงการเป็นผลมาจากความเฉ่ือยชาของผูน้ําและผูป้ฏิบติั การขาดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ผูส้นบัสนุนแผนงานและโครงการ การขาดความพยายามท่ีเพียงพอ การขาดการสนบัสนุนจากผูน้าํ 
การขาดเงินทุนท่ีเพียงพอสําหรับการดาํเนินงาน และการขาดผูน้าํท่ีมุ่งมัน่ต่อการนาํนโยบายไป
ปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จ โดย สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ ได้สรุปว่า ปัจจัยสําคญัท่ีมีผลต่อการนํา
นโยบายไปปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จ ดงัน้ี 

 
2.5.1  การสนับสนุนนโยบาย (Support for the Policy)  
เม่ือกาํหนดนโยบายเรียบร้อยแลว้ นโยบายจะถูกนาํไปปฏิบติัอย่างไร หรือจะไดรั้บการ

นาํไปปฏิบติัจริงหรือไม่ คาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนนโยบายจากผูป้ฏิบติั และ
ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการปฏิบติัตามนโยบายนั้น หรืออาจพิจารณาในแง่ของการเมืองในการนาํ
นโยบายไปปฏิบติัว่า มีกลุ่มใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํนโยบายไปปฏิบติั ทั้งกลุ่มในรัฐบาล ไดแ้ก่ 
นักการเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง องค์การราชการท่ีรับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบติั หรือผูมี้อาํนาจ
จดัสรรงบประมาณสนับสนุน เป็นตน้ ส่วนกลุ่มนอกรัฐบาล อาจไดแ้ก่ สมาชิกในเขตเลือกตั้งท่ี
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เ ก่ียวข้องกับปัญหา กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา และ
สาธารณชนทัว่ไป เป็นตน้ ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีเป็นกลุ่มสนับสนุนหรือคดัคา้นดา้นนโยบาย จะมีการ
จดัสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีจาํเป็นต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัอย่างเพียงพอหรือไม่ และ
จดัสรรมาจากแหล่งใด จะตอ้งใชจ่้ายมากนอ้ยเท่าไร พนัธะขอ้ตกลงมีความมัน่คงมากเพียงใดและมี
ระยะเวลาผูกพนัท่ีจะตอ้งกระทาํให้สําเร็จนานเท่าใด คาํถามเหล่าน้ีลว้นตอ้งการคาํตอบในเชิง
นโยบาย และตอ้งพิจารณาทางเลือกในการนาํนโยบายไปปฏิบติัให้เหมาะสม (Commoner,  1968: 
71-92;  Derthick,  1972;  Pincus,  1972 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  2540: 439)  

การประมาณการผลรวมท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมดทั้งทางบวกและทางลบของปัจจยัสนับสนุน
ต่างๆ เป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ หากมีค่านิยมทางการเมืองในการสนบัสนุนนโยบายนอ้ยเท่าใด โอกาส
ท่ีนโยบายนั้นจะเป็นไปตามความตั้งใจของผูก้าํหนดนโยบายก็ยิ่งมีนอ้ยตามไปดว้ย อยา่งไรก็ตาม
ถึงแมว้่าค่านิยมทางการเมืองในการสนับสนุนนโยบายจะมีมาก ก็มิไดห้มายความว่าจะเป็นส่ิง
รับประกนัความสาํเร็จของนโยบายแต่อย่างใด การสนบัสนุนทางการเมืองท่ีมากพอเป็นส่ิงจาํเป็น
แต่มิใช่เง่ือนไขท่ีเพียงพอต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัให้ประสบความสาํเร็จ (Allision,  1971: 128 
อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  2540: 439) 

ในการกําหนดนโยบายนั้ น อาจกล่าวได้ว่าไม่มีแผนงานหรือโครงการใดท่ีผูก้าํหนด
นโยบายจะไม่คาํนึงถึงกลุ่มสนับสนุนและกลุ่มต่อตา้นนโยบายหรือแผนงานนั้นๆ ปัจจยัท่ีนาํมา
ประกอบการพิจารณาเร่ืองการสนับสนุนนโยบาย คือ ระดบัความสนใจของผูริ้เร่ิมนโยบาย ซ่ึง
ระดบัความสนใจน้ีข้ึนอยู่กบั ประการแรก ระยะเวลาในความเอาใจใส่ของบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะความเอาใจใส่เหล่าน้ีอาจเกิดการเบ่ียงเบนได ้โดยมีเป้าหมายอ่ืนเขา้มาแทรก 
กล่าวคือ เม่ือมีนโยบายอ่ืนเขา้มาแทรก อาจทาํให้ผูริ้เร่ิมนโยบายลม้ความมุ่งมัน่ท่ีมีต่อนโยบายเดิม
ไปได ้ประการท่ีสอง อาํนาจของผูก้าํหนดนโยบายท่ีมีความเป็นเอกภาพ และความยนิยอมอยา่งเตม็
ใจของผูป้ฏิบติั ซ่ึงจะเป็นพลงัสนบัสนุนการนาํนโยบายไปปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จ อยา่งไร ก็ตาม 
ในบางกรณีท่ีการปกครองมีการกระจายอาํนาจมาก รัฐบาลกลางมีอาํนาจน้อยในการบงัคบัให้
รัฐบาลทอ้งถ่ินปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาลกลาง (สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  2540: 439)  

ดงันั้น ในการกาํหนดนโยบายจึงตอ้งวิเคราะห์ให้ชดัเจนว่าจะมีกลุ่มผูส้นับสนุนมากกว่า
และกลุ่มผูค้ดัคา้นจะไม่มีพลงัมากพอท่ีจะขดัขวางการนาํนโยบายไปปฏิบติั หากผูก้าํหนดนโยบาย
มิไดว้ิเคราะห์เง่ือนไขเหล่าน้ีตั้งแต่ตน้ เม่ือปรากฏว่ามีผูค้ดัคา้นมาก อาจทาํให้ตอ้งยกเลิกนโยบาย
หรือเปล่ียนแปลงนโยบายระหว่างการดาํเนินงาน เพื่อลดกระแสการคดัคา้นให้น้อยลง ซ่ึงอาจให้
เกิดการสูญเสียต่อทรัพยากรไดม้าก 
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ในการน้ีจึงสามารถสรุปได้ว่า การสนับสนุนแผนชุมชน หมายถึง ผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายใน
ชุมชน ได้แก่ ประชาชนภายในชุมชน คณะกรรมการหมู่บา้น และผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายนอกชุมชน 
ไดแ้ก่ ส่วนราชการ (องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ) นกัการเมืองทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี (สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาํบล นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล) เห็นดว้ย ยินดี เขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการแผนชุมชน และมีความตอ้งการตามแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชน และตอ้งการให้
เกิดการขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั โดยท่ีทุกคนยึดถือและให้
ความสาํคญักบัแผนชุมชนท่ีไดท้าํข้ึนมาดว้ยกนั เช่น เขา้มามีส่วนร่วมในการทาํแผนชุมชน เห็นดว้ย
กบัแผนชุมชน พร้อมท่ีจะสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนเพื่อนําไปสู่การปฏิบติั ได้แก่ การ
สนับสนุนแรงงาน การร่วมผลักดันแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนในการเสนอขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
2.5.2  การจัดสรรทรัพยากรทีเ่พยีงพอ (Resource Allocation)  
เพื่อสนบัสนุนการนาํนโยบายไปปฏิบติัใหเ้หมาะสมและเพียงพอ คือ ทรัพยากรเป็นปัจจยัท่ี

มีความสําคญัต่อความสําเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบตัิไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจยัอื่น สมบติั 
ธาํรงธญัวงศ ์(2540: 444) เนน้ย ํ้าว่า แผนงานหรือโครงการใด แมจ้ะมีปัจจยัอ่ืนๆ ครบถว้น แต่ถา้ขาด
ปัจจยัเร่ืองทรัพยากรในการสนับสนุน อาจกล่าวไดว้่าแผนงานและโครงการดงักล่าวไดป้ระสบ
ความลม้เหลวตั้งแต่ยงัไม่ไดเ้ร่ิมตน้ลงมือปฏิบติั 

ทรัพยากรในการนาํนโยบายไปปฏิบติัหมายรวมถึง เงินทุน เวลา และบุคลากรตลอดจน
เทคโนโลยแีละอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่างๆ แต่ในความเป็นจริงของสังคมทัว่ไปนั้น มกัพบว่ามีทรัพยากร
ท่ีไม่เพียงพอต่อการพฒันาโครงสร้างต่างๆ เพราะทุกสังคมลว้นมีทรัพยากรจาํกดั รวมทั้งกลยทุธ์ใน
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอ้จาํกัดซ่ึงเกิดจากการมีทรัพยากรอย่างจาํกัดน้ี มี
อิทธิพลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัเป็นอย่างมาก ขอ้จาํกดัน้ีจาํนวนเงินและเวลาท่ีจะตอ้งจดัสรร
สําหรับการนาํนโยบายไปปฏิบติั และการกระจายทรัพยากรดงักล่าวอย่างเหมาะสมดว้ย (สมบติั 
ธาํรงธญัวงศ,์  2540: 444) 

ในเร่ืองการจดัสรรทรัพยากรน้ี ทั้งผูก้าํหนดนโยบายและผูน้าํนโยบายไปปฏิบตัิ ควร
ตระหนักถึงผลประโยชน์หรือตน้ทุนท่ีไม่ได้คาดไวด้้วย ซ่ึงเรียกว่า “ผลกระทบจากภายนอก” 
(Externalities) อนัเป็นผลมาจากการจดัสรรทรัพยากรในการนาํนโยบายไปปฏิบติั และตอ้งพิจารณา
ดว้ยวา่จะมีผลกระทบต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัอยา่งไร ถา้เป็นผลกระทบทางลบจะมีแนวทางใน
การแกไ้ขอยา่งไร ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัมิใหก้ารนาํนโยบายไปปฏิบติัตอ้งประสบความลม้เหลว (Wolf,  
1979: 114-133 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  2540: 445) 



63 

ปัจจยัดา้นทรัพยากรถือเป็นอีกหน่ึงหวัใจของการนาํนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบติั โดย 
เอด็วาร์ดท่ี 3 (Edwards III.,  1984 อา้งถึงใน สมพร เฟ่ืองจนัทร์,  2552: 205) เสนอว่า ทรัพยากรเป็น
ตวัแปรท่ีสําคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ในกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติั การขาดแคลน
ทรัพยากรในการดาํเนินงาน เช่ือไดว้่าการนาํเอานโยบายไปปฏิบติัจะพบกบัความยุง่ยากและคงทาํ
ใหก้ารดาํเนินงานไม่ไดผ้ลสาํเร็จเท่าท่ีควร  

ขณะท่ี แวน เมเตอร์ และแวนฮอร์น (Van Mater and Van Horn,  1963 อา้งถึงใน สมพร 
เฟ่ืองจนัทร์,  2552: 203) เห็นว่าการขาดแคลนทรัพยากร เป็นปัญหาหลกัของการนาํนโยบายไป
ปฏิบติัในสองแง่มุม คือ เง่ือนเวลาของการไดรั้บเงินเพื่อนาํมาใชใ้นการดาํเนินงาน กบัอีกประการ
หน่ึงคือขนาดของเงินงบประมาณท่ีใชใ้นแผนงานนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเพสมแมน และแมคลาฟ
ลิน (Berman and McLaughlin,  1977 อา้งถึงใน  วรเดช จนัทรศร,  2548: 34) เสนอว่าปัจจยัท่ีสาํคญั
ท่ีทาํให้นโยบายระดบัมหภาคไปปฏิบติัเกิดความไม่แน่นอนหรือความลม้เหลวนั้น ปัจจยัหน่ึงก็คือ 
การขาดแคลนทรัพยากร (Resource Deficiencies) นอกจากน้ี ศุภชยั ยาวะประภาษ (2538: 101-118) 
เสนอว่า ความพอเพียงทางทรัพยากร เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการนาํนโยบายไปสู่การ
ปฏิบติัความ เช่น สนบัสนุนทางดา้นการเงิน กาํลงัและคุณภาพของบุคลากร ปัจจยัดา้นการบริหาร 
เช่น วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ีทาํการ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีดิน และอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกอ่ืนๆ  

จากท่ีกล่าวขา้งตน้จึงพอสรุปไดว้่า การจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอนั้น เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและ
เป็นปัจจยัแตกหักของการนาํนโยบายไปปฏิบติัอย่างแทจ้ริง กล่าวคือ หากนโยบายหรือแผนงาน/
โครงการใดไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรเพื่อใชส้าํหรับการดาํเนินการท่ีเพียงพอแลว้มีความเป็นไปได้
สูงท่ีนโยบาย แผนงาน/โครงการนั้นๆ จะสามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งประสบผลสาํเร็จ แต่ในทาง
กลบักนัถา้นโยบาย แผนงาน/โครงการใดไม่ไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอย่อมชัดเจนท่ี
นโยบาย แผนงาน/โครงการนั้นๆ จะประสบผลลม้เหลวในการปฏิบติัหรือไม่สามารถนาํไปปฏิบติั
ได ้ดงันั้น แผนชุมชนก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบันโยบาย แผนงาน/โครงการอ่ืนๆ กล่าวคือ ถา้ไดรั้บ
การจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอย่อมทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติัได ้แต่ถา้ไม่ไดรั้บการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีเพียงพอแลว้ย่อมสามารถอธิบายไดว้่า แผนชุมชนนั้นๆ จะไม่ถูกนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่าง
แน่นอน ทั้งน้ี ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเลือกทรัพยากรตามท่ีกล่าวถึงขา้งตน้เพียงเฉพาะ
เร่ือง งบประมาณ มาใชเ้ป็นตวัแปรในการศึกษา ดว้ยเห็นวา่ งบประมาณ มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก
ต่อการขบัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติั  

ในการน้ีปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในท่ีน้ี หมายถึง การไดรั้บงบประมาณ
เพียงพอและเหมาะสมต่อการท่ีจะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ทั้งน้ี งบประมาณท่ีไดรั้บ
การจดัสรรมาจาก 2 แหล่ง ประกอบดว้ย งบประมาณของชุมชนหรือภายในชุมชนเอง งบประมาณ
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ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคนอกชุมชน ไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องคก์าร
บริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั) ส่วนราชการระดบัอาํเภอ องคก์รภาคเอกชน องคก์ร
ไม่แสวงหาผลกาํไร (NGOs) และนอกจากงบประมาณแลว้ยงัมี วสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ บุคลากร
หรือแรงงาน และสถานท่ีในการดาํเนินการ เป็นตน้ 

 
2.5.3 สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ (Capabilities of Implementing Agencies) 
ลกัษณะภายในของหน่วยงานท่ีนาํแผนงานไปปฏิบติัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อ

ความสาํเร็จในการนาํแผนงานไปปฏิบติั และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีสาํคญัในการตดัสินผลงานของแผนงาน 
ของหน่วยงานต่างๆ ในแทบทุกประเทศ แมว้่าจะมีลกัษณะร่วมกนั (Common Characteristics) แต่
ความสามารถในเชิงการบริหารในการดาํเนินกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ (Innovative) มีความแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภูมิหลงัของแต่ละหน่วยงาน (สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  2540: 462)  

ทั้งน้ี ชีมา และรอนดิเนลล่ี (Cheema and Rondinelli,  1983: 25 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  
2540: 462) ไดอ้ธิบายบทบาทของปัจจยัดา้นคุณลกัษณะและสมรรถนของหน่วยปฏิบติัไวอ้ย่าง
น่าสนใจวา่ มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1)  ทกัษะทางการเมือง การจดัการทางเทคนิคของผูป้ฏิบติั 
2)  ความสามารถในการประสานงาน การควบคุมและการตดัสินใจเชิงบูรณาการ

ของผูป้ฏิบติั 
3)  ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยปฏิบติัและการสนบัสนุนจากผูน้าํทางการเมือง

และกลุ่มผลประโยชน์ระดบัชาติ 
4)  ลกัษณะและธรรมชาติของการส่ือขอ้ความภายในองคก์าร 
5)  ความเก่ียวขอ้งของหน่วยปฏิบติักบักลุ่มเป้าหมาย 
6)  ประสิทธิผลของการเช่ือมโยงขององคก์ารกบัองคก์ารนอกระบบราชการและ

องคก์ารในเขตเลือกตั้ง 
7)  คุณภาพของภาวะผูน้าํในหน่วยปฏิบติั 
8)  การยอมรับและพนัธะผกูพนัต่อวตัถุประสงคข์องแผนงานของผูป้ฏิบติั 
9)  ตาํแหน่งท่ีตั้งของหน่วยปฏิบติัภายในระบบบริหาร โดยพิจารณาจากลาํดบัขั้น

การบริหาร (Hierarchy) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แวนเมเตอร์ และแวนฮอร์น (Van Mater and Van Horn,  1976 อา้งถึงใน 

สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  2552: 203) ท่ีไดก้าํหนดให้ คุณสมบติัของหน่วยปฏิบติั (Characteristics of 
Implementations) เป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติัในตวัแบบสหองคก์าร
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ของเขา กล่าวคือ ลกัษณะของความเป็นทางการและไม่เป็นทางการขององคก์ารมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการนาํนโยบายไปปฏิบติัตามมาตรฐานของนโยบาย ทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัทศันะคติของเจา้หนา้ท่ี โครงสร้างและความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน
ของรัฐบาล จะมีแนวโน้มท่ีจะจํากัดหรือส่งเสริมการนํานโยบายไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผล 
นอกจากน้ี เมเตอร์ และฮอร์น ยงัไดน้าํเสนอเพิ่มเติมว่า ปัจจยัสาํคญัประการหน่ึง คือ ประสบการณ์
และความสามารถของเจา้หน้าท่ีในการทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายและสถานภาพของหน่วยงาน
ภายในองค์การ มีผลกระทบต่อความสามารถในการบริหารเช่นกัน องค์การท่ีปราศจากความ
สนับสนุนทางการเมืองและงบประมาณอย่างเพียงพอ รวมทั้ งปราศจากความช่วยเหลือในการ
ตดัสินใจ และการจา้งเจา้หนา้ท่ีท่ีมีคุณภาพ จะประสบปัญหาในการบริหารแผนงานและโครงการ
อยา่งรุนแรง 

ดังนั้ น จากท่ีนําเสนอขา้งต้นจึงพอสรุปได้ว่า ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้าน
คุณลกัษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบติั มีความสาํคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากจะเป็นปัจจยัหน่ึงตวัท่ี
บอกว่านโยบายหรือแผนงานโครงการตามท่ีกาํหนดจะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่ 
อยา่งไร และหน่วยงานจะมีความสามารถเพียงพอท่ีจะขบัเคล่ือนแผนงานโครงการไปสู่การปฏิบติั
ได ้ 

ในการน้ี สมรรถนะของหน่วยปฏิบติั หมายถึง การท่ีองคก์ารมีความสามารถ มีความพร้อม
ทั้งดา้นบุคลากรและมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ กล่าวคือ มีผูน้าํท่ีมีความสามารถ มีเจา้หน้าท่ีบุคลากร
ระดบัปฏิบติัท่ีมีความสามารถ มีระบบการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีชดัเจน ไดรั้บการยอมรับและ
สนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประชาชนผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ และผลกระทบในทางลบจาก
นโยบาย รวมถึงรูปแบบในทางโครงสร้างขององคก์ารท่ีเหมาะสม และมีอาํนาจหน้าท่ีในการนาํ
นโยบายไปสู่การปฏิบติั ทั้งน้ี ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดส้รุปความหมายของ สมรรถนะของหน่วย
ปฏิบัติ โดยหน่วยปฏิบัติในท่ีน้ี หมายถึง คณะกรรมการหมู่บ้าน สมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ 
หมายถึง การท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นมีความสามารถ มีความพร้อมทั้งดา้นบุคลากรและมีทรัพยากร
ท่ีเพียงพอ ในการท่ีจะขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการภายใตค้วามตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชนท่ี
ปรากฏผ่าน แผนชุมชน ไปสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาได ้โดยสมรรถนะของหน่วยปฏิบติั จะ
พิจารณาใน 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นผูน้าํ ดา้นโครงสร้างทางการบริหาร ดา้นอาํนาจหนา้ท่ี และ
ดา้นทรัพยากร  

จากท่ีกล่าวมาจึง สามารถสรุปเป็นกรอบในการศึกษาของผูว้ิจยัไดว้่า ในการนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั 5 ปัจจยัสาํคญั ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดใช ้
5 ปัจจยั มาเป็นกรอบในการศึกษาการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติัในคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 1) คุณภาพ
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แผนชุมชน 3) การบูรณาการแผนชุมชน 3) การสนับสนุนแผนชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 4) 
สมรรถนะคณะกรรมการหมู่บา้น 5) การจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
 

2.6  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  
 

ผูว้ิจยัไดท้าํการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีนกัวิชาการและผูว้ิจยัท่ีทาํการศึกษา
ในเร่ืองการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติอยู่ในวงจาํกัด ในการน้ีผูว้ิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งเร่ืองของการนาํนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบติัเน่ืองจากมีความสอดคลอ้งและคลา้ยกนั
ในเชิงหลกัวิชาการ แต่ลกัษณะของแผนชุมชนมีความเป็นทางการนอ้ยกว่า นโยบายหรือแผนงาน/
โครงการของส่วนราชการ จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่มีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยสงัเขป ดงัน้ี 

ประสิทธ์ิ คชโคตร (2548: 29) ไดศึ้กษาโครงการประสานการบูรณาการจดัทาํแผนชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนชิงบูรณาการจังหวดักาฬสินธ์ุ โดยพบว่า จังหวดัได้
ดาํเนินการจดัทาํแผนชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ครอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 135 ตาํบล 
1,592 หมู่บา้น/ชุมชน มีโครงการตามแผนชุมชนทั้งส้ิน 25,922 โครงการ แบ่งออกเป็นโครงการ
ประเภทท่ีหมู่บา้น/ชุมชนดาํเนินการได้เอง จาํนวน 5,898 โครงการ โครงการประเภทท่ีตอ้ง
ดาํเนินการร่วมกบัส่วนราชการ หน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 7,892 โครงการ และ
โครงการประเภทตอ้งขอรับการช่วยเหลือจากภายนอก จาํนวน 12,132 โครงการ ในการนาํแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบติั ไดจ้ดัให้มีกระบวนการเช่ือมโยงแผนชุมชนผ่านกระบวนการนาํเสนอแผน
ชุมชนต่อเวทียทุธศาสตร์จงัหวดักาฬสินธ์ุ พร้อมทั้งไดเ้สนอขอ้เสนอในการจดัทาํแผนชุมชน ว่าควร
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมผลกัดันแผนงาน/โครงการ ตามแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม และมีการขยายผล ทบทวนแผนชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

เขมภทัท์ เยน็เป่ียม (2552: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษากระบวนการจดัทาํแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
กรณีศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างชุมชนตน้แบบในแถบภาคลางกบัชุมชนนาํร่องในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 1) ศึกษากระบวนการจดัทาํแผนชุมชนพ่ึงตนเองของชุมชนตน้แบบ
ในแถบภาคกลางและชุมชนนาํร่องในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบกระบวนการจดัทาํแผน
ชุมชนพึ่งตนเองระหว่างชุมชนตน้แบบในแถบภาคกลางกบัชุมชนนาํร่องในเขตกรุงเทพมหานคร 
3) ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 4) เสนอแนวทางกระบวนการ
จดัทาํแผนชุมชนพึ่งตนเองท่ีดี 5) เสนอแนวทางการนาํแผนชุมชนสู่การปฏิบติัใหไ้ดผ้ลจริง จากการ 
ศึกษาพบวา่ 



67 

1)  กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน ของชุมชนตน้แบบในแถบภาคกลางและชุมชน
ในเขตกรุงเทพมหานครมีความคลา้ยคลึงกนั 

2)  วิธีการจดัทาํแผนชุมชนของชุมชนตน้แบบในแถบภาคกลางและชุมชนในเขต 
กรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนัในประเด็นของวิทยากรกระบวนการ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการวางแผน
ชุมชน และขั้นตอนของการติดตามประเมินผล  

3)  ปัญหาและอุปสรรคของการจดัทาํแผนชุมชน ประกอบดว้ย ผูเ้ก็บขอ้มูลขาด
ความรู้และเทคนิคในการเก็บขอ้มูล ขอ้มูลท่ีเก็บไดค้าดเคล่ือนไม่ตรงกบัความเป็นจริง ขาดผูน้าํทาง
ความคิด ผูน้าํท่ีมีจิตอาสา และผูน้าํท่ีขาดความรู้และวิธีการ ขาดการสนับสนุนงบประมาณและ
เทคนิค ประชาชนขาดความสนใจในการเขา้ร่วมประชุมในเวทีชาวบา้น ภาครัฐนาํเอาวิธีการทาํแผน
ชุมชนแบบเบด็เสร็จไปดาํเนินการทาํแผนให้กบัชุมชนต่างๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดน้าํ 
แผนชุมชนไปบูรณาการกบัแผนพฒันาตาํบลและประชาชนขาดกระบวนการการเรียนรู้ในการจดัทาํ
แผนชุมชน  

4)  แนวทางกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนท่ีดีมี 2 แนวทาง คือ เร่ิมตน้จากกิจกรรม 
นาํไปสู่ การจดัทาํแผน และกระบวนการสร้างการเรียนรู้ นาํไปสู่ กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน 

5)  แนวทางการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัประกอบดว้ย การจดัทาํแผนชุมชน
พึ่งตนเอง ควรใหป้ระชาชนในชุมชนร่วมกนัทาํดว้ยตนเอง โดยใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งใน
ระดบัตาํบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ควรใหค้วามสาํคญักบัแผนชุมชนท่ีจดัทาํโดยชาวบา้น โดยนาํมาบูรณาการร่วมกบัแผนพฒันาตาํบล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ควรนาํวิธีการและรูปแบบการพฒันาท่ีเบ็ดเสร็จไปครอบงาํ
ชาวบา้นหรือสั่งให้ทาํ พื้นท่ีไหนท่ีมีความพร้อมก็สามารถดาํเนินการทาํได ้ โดยไม่ควรนาํรูปแบบ
และวิธีการของชุมชนตน้แบบไปทาํพร้อมกนัทัว่ประเทศ ชุมชนใดท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนเขม้แขง็
ควรให้สนบัสนุนการสร้างองคค์วามรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ หรือเทคนิคใหม่ๆ ใหก้บั
กิจกรรมของชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มทกัษะและศกัยภาพให้แก่ชุมชน ขณะท่ีชุมชนอ่อนแอตอ้ง
พฒันากระบวนการคิด สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน โดยนาํเอาวิธีการจดัการความรู้มาใช ้
แผนชุมชนควรพฒันาบนพ้ืนฐานของวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ และนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ช ้ การจดัทาํแผนชุมชนไม่ควรยดึตามกรอบเวลา การพฒันาผูน้าํเป็นส่ิงสาํคญัโดยเฉพาะ
การพฒันาใหเ้ป็นวิทยากรกระบวนการในการจดัทาํแผนชุมชน ก่อนเกบ็ขอ้มูลตอ้งสร้างความเขา้ใจ
กบัประชาชนและการเกบ็ขอ้มูลควรมีเทคนิคในการสอบถาม 
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วิทยาลยัการจดัการทางสังคม (2546) ไดท้าํการวิจยัและถอดบทเรียนจากการระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัทาํแผนชุมชนจากแกนนาํชุมชนท่ีผา่นการจดัทาํแผนชุมชนจากเวที 4 ภาค พบวา่ 

1)  แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้หลายคนไดม้าร่วมคิด และทาํให้มองเห็น
ปัญหาและทางออกไดห้ลากหลายโดยทุกคนมีส่วนร่วม 

2)  สมาชิกในชุมชนต่ืนตวัท่ีจะจดัการกบัชุมชนของตนเอง พึ่งตนเองก่อนท่ีจะ
คิดถึงคนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 

3)  การไดพ้บปะพูดคุยกนั ช่วยสร้างความรักความเขา้ใจระหว่างกนัให้เกิดข้ึน 
เห็นใจคนอ่ืนมากข้ึน 

4)  การจดัทาํแผนชุมชนช่วยใหชุ้มชนไดรู้้จกัตนเองอยา่งชดัเจน โดยเขา้ใจปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนเห็นทั้งศกัยภาพและทุนท่ีเป็นตวัเงิน และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทุนทางสังคม 
ผูค้นเกิดจิตใจพร้อมท่ีจะทุ่มเททาํงานเพ่ือชุมชนของตนเอง ซ่ึงทุนเหล่าน้ีนบัวนัจะมีความสาํคญัอนั
นาํไปสู่แนวทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

5)  แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีร้อยรัดใหส้มาชิกในชุมชนไดม้ารวมตวักนัอนันาํไปสู่
ความร่วมมืออยา่งต่อเน่ือง การรวมตวักนัน้ีสามารถขายแนวร่วมออกไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยการทาํ
แผนร่วมกนั เช่ือมโยงแผนเขา้ดว้ยกนั จากแผนชุมชนเป็นแผนตาํบล สู่แผนจงัหวดัและแผนภาคใน
ท่ีสุด 

6)  การทาํแผนชุมชนทาํให้ชุมชนรู้จกัการจดัการโดยเฉพาะการทาํงานเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ไดรู้้ว่าการทาํงานร่วมกนัตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจมากยิ่งกว่าการทาํงานคนเดียว องค์
ความรู้ในเร่ืองน้ีชุมชนเป็นตน้แบบท่ีไดท้าํเร่ืองชุมชนมาก่อน สามารถท่ีจะใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
สาํคญัใหแ้ก่ชุมชนอ่ืนท่ีสนใจได ้

7)  การจดัทาํแผนชุมชน เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัอย่าง
เป็นระบบและเป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 

2.7  บริบทของพืน้ทีศึ่กษา 
 

พื้นท่ีเป้าหมายท่ีผูว้ิจยัใชใ้นการศึกษา การนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั คือ หมู่บา้นในตาํบลนาตาล 
อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจดัทาํแผนชุมชนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 
ซ่ึงขอ้มูลพื้นฐานบริบทท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น ดงัน้ี 

ตาํบลนาตาล ประกอบดว้ยหมู่บา้นจาํนวนทั้งส้ิน 18 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นนาตาล หมู่ท่ี 2 
บา้นลุมพกุ หมู่ท่ี 3 บา้นเหมือดแอ่ หมู่ท่ี 4 บา้นคนัพะลาน หมู่ท่ี 5 บา้นนากลาง หมู่ท่ี 6 บา้นนาคอม 
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หมู่ท่ี 7 บา้นนาสะตงั หมู่ท่ี 8 บา้นแกง้ไฮ หมู่ท่ี 9 บา้นดอนง้ิว หมู่ท่ี 10 บา้นโนนตาล หมู่ท่ี 11
บา้นดอนนาม่อง หมู่ท่ี 12 บา้นนาม่วง หมู่ท่ี 13 บา้นโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 14 บา้นดอนดู่ หมู่ท่ี 15 บา้นโนน
บก หมู่ท่ี 16 บา้นนานคร หมู่ท่ี 17 บา้นโนนงาม หมู่ท่ี 18 บา้นโนนเจริญ 

 
2.7.1 ลกัษณะภูมิประเทศ 
ตาํบลนาตาล มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มและมีความลาดชัน สลบักับภูเขา 

ในบางพ้ืนท่ีเม่ือถึงฤดูฝนบางพ้ืนท่ีโดยเฉพาะในท่ีราบลุ่มติดกบัแม่นํ้ านํ้ าจะไหลท่วมไร่นาของ
ราษฎร ตาํบลนาตาลมีเน้ือท่ีติดกบัแม่นํ้ าโขงซ่ึงไหลผา่นและเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย
กบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตาํบลนาตาลมีประชากรทั้งส้ิน 10,764 คน แบ่งเป็นชาย 
จาํนวน 5,406 คน และหญิงจาํนวน 5,268 คน มีครัวเรือนทั้งส้ิน 2,518 ครัวเรือน ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเก่ียวเกษตรกรรม แบ่งเป็นพื้นท่ี ทาํนา ประมาณ 19,876 ไร่ ปลูกพืชประมาณ 
157 ไร่ ปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ประมาณ 568 ไร่ พื้นท่ีเล้ียงสัตวโ์ดยใชพ้ื้นท่ีเป็นป่าโปร่งตลอดจนพ้ืนท่ี
หลงัฤดูเกบ็เก่ียว ส่วนการประมงใชพ้ื้นท่ีตามลาํนํ้าโขง 

ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 และมีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินซ่ึงมี
สืบทอดมาแต่สมยัโบราณ ซ่ึงงานประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีสาํคญั ได้แก่ 1) งานบุญ
มหาชาติ 2) งานสงกรานต ์3) งานบุญทอดผา้ป่า 4) งานบุญเดือนหก 5) งานวนัเขา้พรรษา 6) งานวนั
ออกพรรษา 7) งานวนัลอยกระทง 8) งานทอดกฐิน 9) งานวนัข้ึนปีใหม่ 10) งานบุญของหมู่บา้น
ต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมของงานประเพณีต่าง ๆ ก็แตกต่างกนัตามงานนั้น ๆ ซ่ึงยดึกิจกรรมท่ีมีมา
เป็นหลกัและเพ่ิม กิจกรรมบางส่วนเพ่ือให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมมากท่ีสุด และเพื่อเป็นการสืบ
สานวฒันธรรมท่ีดีงามของทอ้งถ่ินต่อไป  

ตาํบลนาตาลมีสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ขยายโอกาส 2 แห่ง 
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ (เอกชน) 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยั
เรียน 6 แห่ง และมีศูนยบ์ริการการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 

ตาํบลนาตาลมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1 แห่ง คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล ซ่ึง
ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 36 คน จากขอ้มูลกรมการปกครอง 
(พฒันาการอาํเภอนาตาล) พบว่า ทั้ง 18 หมู่บา้นในตาํบลนาตาลไดด้าํเนินการจดัทาํแผนชุมชนทุก
หมู่บา้น  

ขอ้มูลการจดัทาํแผนชุมชน ปีพ.ศ. 2555 มีจาํนวนหมู่บา้นท่ีดาํเนินการจดัทาํแผนชุมชน
จาํนวนทั้งส้ิน 71,137 หมู่บา้น ทั้งมีหมู่บา้นท่ีไดรั้บการประเมินผลคุณภาพแผนชุมชนแลว้จาํนวน 
61,112 หมู่บา้น พบว่า มีหมู่บา้นท่ีมีผลการประเมินระดบัคุณภาพแผนชุมชนอยูใ่นระดบัดีมาก (A) 
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จาํนวน 42,100 หมู่บา้น ระดบัดี (B) จาํนวน 16,317 หมู่บา้น และระดบัพอใช ้(C) จาํนวน 2,645 
หมู่บา้น ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาไปท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี พบว่า มีหมู่บา้นท่ีดาํเนินการจดัทาํแผนชุมชน
จาํนวนทั้งส้ิน 1,213 หมู่บา้น จากการประเมินคุณภาพแผนชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน พบว่า 
หมู่บา้นท่ีมีคุณภาพแผนชุมชนอยู่ในระดบัดีมาก (A) จาํนวน 1,016 หมู่บา้น ระดบัดี (B) จาํนวน 
192 หมู่บา้น ระดบัพอใช ้(C) จาํนวน 5 หมู่บา้น ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดท่ีระดบัอาํเภอ
และตาํบล พบว่า มีหมู่บา้นท่ีเขา้รับการประเมินคุณภาพแผนชุมชนจาํนวน 5 บา้น โดยพฒันาการ
อาํเภอนาตาลใหเ้หตุผลว่า สาเหตุท่ีเลือกประเมินคุณภาพแผนชุมชนเพียง 5 หมู่บา้นจากทั้งส้ิน 18 
หมู่บา้น นั้นเป็นเพียงการเลือกตวัอย่างเบ้ืองตน้ตามตวัช้ีวดัท่ีกรมการพฒันาชุมชนกาํหนดเท่านั้น 
โดยจากผลการประเมินพบว่า ทั้ง 5 หมู่บา้นท่ีเขา้รับการประเมินมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั C ซ่ึง
หมายความวา่ แผนชุมชนของหมู่บา้นทั้ง 5 หมู่ มีคุณภาพอยูใ่นระดบัพอใช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลง
พื้นท่ีของผูว้ิจยั จากการสอบถามและพดูคุยกบัผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้นเป็นการเบ้ืองตน้ พบว่า แต่
แผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นนั้นประสบปัญหาเดียวกนั คือ แผนชุมชนไม่
ถูกนาํไปปฏิบติัเท่าท่ีควร เช่น โครงการท่ีเป็นโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกินศกัยภาพ
ของหมู่บา้นท่ีจะดาํเนินการไดห้รือจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณ ยงัไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้

จากการพิจารณาขอ้มูลการจดัทาํแผนชุมชนของทั้ง 18 บา้น จะเห็นไดว้่าแต่ละหมู่บา้นไดมี้
การจดัทาํแผนตามกระบวนการของกรมการพฒันาชุมชนอยา่งถูกตอ้งพร้อมทั้งมีการหนุนเสริมใน
การจดัทาํแผนชุมชนจากเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเขา้มาทาํหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือต่อการจดัทาํ
แผนชุมชนทุกกระบวนการ โดยแผนท่ีไดม้า คณะกรรมการหมู่บา้นก็ไดน้าํส่งแผนให้กบัสํานัก
พฒันาชุมชนอาํเภอด้วยแล้ว แต่ถึงกระนั้นแผนดังกล่าวของชุมชนกลับไม่ได้ถูกนําไปปฏิบัติ
เท่าท่ีควร กล่าวคือ โครงการและกิจกรรมดงักล่าวท่ีถูกกาํหนดข้ึนภายใตแ้ผนชุมชน ไม่ไดถู้กนาํไป
ปฏิบติั ทั้งจากชุมชนเอง และองค์กรปกครองส่วนทองถ่ินในพื้นท่ี รวมถึงส่วนราชการในพื้นท่ี
อาํเภอ ทั้งน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงเฉพาะหมู่บา้นเดียว หากแต่เกิดกบัทุกหมู่บา้นในพื้นท่ี  

จากขอ้มูลดงักล่าวท่ีพบ ผูว้ิจยัเห็นว่า กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนนั้นๆ อาจไม่ใช่ปัญหา
ของการท่ีแผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติักไ็ด ้ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดต้ดัสินใจลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบหาคาํตอบ
เก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนว่าทาํไมแผนชุมชนจึงไม่ถูกนาํไปปฏิบติั โดยผูว้ิจยัไดส้อบถามไปยงัผูน้าํ
ชุมชนโดยเฉพาะผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี ตาํบลนาตาล ต่างใหค้าํตอบเป็นเสียงเดียวกนัว่า ปัจจยัท่ีสาํคญั
ท่ีเป็นปัญหาทาํให้กิจกรรมตามแผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั คือ เงินงบประมาณ กล่าวคือ “ไม่มี
เงินกไ็ม่สามารถทาํอะไรได”้ ซ่ึงทุกหมู่บา้นพดูเป็นเสียงเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นว่านอกจากปัจจยัดา้นงบประมาณท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไป
ปฏิบติัแลว้นั้น น่าจะไม่ใช่เพียงปัจจยัเดียวท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั ซ่ึงน่าจะมีปัจจยั
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อ่ืนๆ ดว้ย ในท่ีน้ีจึงเป็นสาเหตุให้ผูว้ิจยัให้ความสนใจและเลือกตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดั
อุบลราชธานีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายเพ่ือใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อหาคาํตอบท่ีแทจ้ริงว่าปัจจยัใด
มีผลทาํให้แผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั และจะหาแนวทางในการนาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งไร 



 
 

บทที ่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 
การศึกษาวิจยัเร่ือง การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั: กรณีศึกษา หมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบล

นาตาล  อาํเภอนาตาล  จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นการวิจยัผสมระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีจะ
ประกอบดว้ย การออกแบบการวิจยั พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ประชากรและการสุ่มตวัอยา่ง ประเภท
ของขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย และ
สมมติฐานในการวิจยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

3.1  การออกแบบการวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เนน้ศึกษาประเด็น การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั โดยมุ่งศึกษา
และอธิบายถึงปัจจยัท่ีผลต่อการทาํให้แผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัเป็นสาํคญั ทั้งน้ีผูว้ิจยัใช้
วิธีการวิจยัดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ซ่ึงการวิจยัเชิงปริมาณเป็นวิธีการหลกัของการศึกษาคร้ังน้ีในลกัษณะของการวิจยัแบบไม่
ทดลอง (Non-Experimental Research) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากสถานการณ์ปกติท่ีปราศจากการควบคุม 

แม้การวิจัยเชิงปริมาณแบบไม่ทดลองจะสะดวก ประหยัดเวลา ได้ข้อมูลท่ีสามารถ
เปรียบเทียบโดยสถิติไดง่้าย และสรุปผลไดง่้าย แต่มีขอ้จาํกดั คือ ไม่ลึกซ่ึง ครอบคลุม ดงันั้น การวิจยั
คร้ังน้ีจึงใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นกระบวนการหา
ขอ้เทจ็จริงทางสังคมท่ีลึกซ้ึง และผลการศึกษาสามารถนาํมาช่วยเสริมการวิจยัเชิงปริมาณไดโ้ดยการ
อธิบายประเด็นที่อาจคน้พบไดใ้นการวิชยัเชิงปริมาณ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ และกรรณิการ์ 
สุขเกษม,  2547: 161) การวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 
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ขั้นตอนท่ี 1 การสาํรวจดว้ยแบบสอบถามกบัคณะกรรมการหมู่บา้น 
ขั้นตอนท่ี 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เจา้หนา้ท่ีรัฐ ผูแ้ทนภาคประชาสังคม 

และภาควิชาการ  

 

3.2  พืน้ทีท่ีใ่ช้ในการศึกษา ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
 

3.2.1  พืน้ทีท่ีใ่ช้ในการศึกษา 
ในการตอบคาํถามการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกพื้นท่ีในการศึกษา โดยใชเ้กณฑใ์นการเลือก

พื้นท่ีในการศึกษา คือ ตอ้งเป็นหมู่บา้นท่ีมีการจดัทาํแผนชุมชน และแผนชุมชนท่ีไดป้ระสบปัญหา
แผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั  

ทั้งน้ีในการเลือกพื้นท่ีในการศึกษาผูว้ิจยัเลือก หมู่บา้นในพื้นท่ี จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงมี
การจดัทาํแผนชุมชนมาอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2556 ทั้งน้ีพบว่า ขอ้มูลการ
จดัทาํแผนชุมชนของทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากขอ้มูลของกรมการพฒันาชุมชน
พบวา่มีจาํนวนหมู่บา้นท่ีดาํเนินการจดัทาํแผนชุมชนจาํนวนทั้งส้ิน 71,137 หมู่บา้น ทั้งน้ี มีหมู่บา้นท่ี
ไดรั้บการประเมินผลคุณภาพแผนชุมชนแลว้จาํนวน 61,112 หมู่บา้น พบว่า มีหมู่บา้นท่ีมีผลการ
ประเมินระดบัคุณภาพแผนชุมชนอยูใ่นระดบัดีมาก (A) จาํนวน 42,100 หมู่บา้น ระดบัดี (B) จาํนวน 
16,317 หมู่บา้น และระดบัพอใช ้(C) จาํนวน 2,645 หมู่บา้น เม่ือพิจารณาไปท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
พบวา่ มีหมู่บา้นท่ีดาํเนินการจดัทาํแผนชุมชนจาํนวนทั้งส้ิน 1,213 หมู่บา้น จากการประเมินคุณภาพ
แผนชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน พบว่า หมู่บา้นท่ีมีคุณภาพแผนชุมชนอยู่ในระดบัดีมาก (A) 
จาํนวน 1,016 หมู่บา้น ระดบัดี (B) จาํนวน 192 หมู่บา้น ระดบัพอใช ้(C) จาํนวน 5 หมู่บา้น ทั้งน้ี 
เม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดท่ีระดบัอาํเภอโดยกาํหนดพื้นท่ีศึกษาท่ี อาํเภอนาตาล และตาํบลนาตาล 
ซ่ึงมีทั้งส้ิน 18 หมู่บา้น พบว่า มีหมู่บา้นท่ีเขา้รับการประเมินคุณภาพแผนชุมชนจาํนวน 5 หมู่บา้น 
สาเหตุท่ีเขา้รับการประเมินเพียง 5 หมู่บา้นนั้น พฒันาการอาํเภอนาตาลใหเ้หตุผลว่า “สาเหตุท่ีเลือก
ประเมินคุณภาพแผนชุมชนเพียง 5 หมู่บา้น นั้นเป็นเพียงการเลือกตวัอย่างเบ้ืองตน้ตามตวัช้ีวดัท่ี
กรมการพฒันาชุมชนกาํหนดเท่านั้น” โดยจากผลการประเมินพบว่า ทั้ง 5 หมู่บา้นท่ีเขา้รับการ
ประเมินมีผลการประเมินอยูใ่นระดบั C ซ่ึงหมายความว่า แผนชุมชนของหมู่บา้นทั้ง 5 หมู่บา้นท่ีมี
คุณภาพอยู่ในระดบัพอใช ้หมายความว่า แผนชุมชนดงักล่าวผ่านตวัช้ีวดัเพียง 3 ตวัจากทั้งหมด 
5 ตวัช้ีวดั รายละเอียดตวัช้ีวดัอธิบายแลว้ในบทท่ี 2 (หนา้ 38-39) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการลงพื้นท่ีของ
ผูว้ิจยั จากการสอบถามและพูดคุยกบัผูใ้หญ่บา้นแต่ละหมู่บา้นเป็นการเบ้ืองตน้ พบว่า แผนงาน/
โครงการตามแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นนั้นประสบปัญหาเดียวกนั คือ แผนชุมชนไม่ถูกนาํไป
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ปฏิบติัเท่าท่ีควร เช่น โครงการท่ีเป็นโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกินศกัยภาพของหมู่บา้น
ท่ีจะดาํเนินการไดห้รือจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณ ยงัไม่สามารถนาํไปปฏิบติัได ้ประกอบกบัการ
พูดคุยกบันักพฒันาชุมชนประจาํอาํเภอนาตาล พบว่า หมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาลไดด้าํเนินการ
จดัทาํแผนข้ึนจริงแต่แผนชุมชนของหมู่บา้นไม่ถูกนาํไปปฏิบติัจริงเน่ืองจากไม่มีงบประมาณ และ
ชาวบา้นขาดความเขา้ใจในกระบวนการแผนชุมชน 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีและพิจารณาขอ้มูลการจดัทาํแผนชุมชนของทั้ง 18 หมู่บา้น ใน
ตาํบลนาตาล พบว่า แต่ละหมู่บา้นไดมี้การจดัทาํแผนตามกระบวนการของกรมการพฒันาชุมชน
อยา่งถูกตอ้งพร้อมทั้งมีการหนุนเสริมในการจดัทาํแผนชุมชนจากเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ี
ในการให้ความช่วยเหลือต่อการจดัทาํแผนชุมชนทุกกระบวนการ โดยแผนท่ีไดม้า คณะกรรมการ
หมู่บา้นก็ไดน้าํส่งแผนให้กบัสํานักพฒันาชุมชนอาํเภอดว้ยแลว้ แต่ถึงกระนั้นแผนดงักล่าวของ
ชุมชนกลบัไม่ไดถู้กนาํไปปฏิบติั กล่าวคือ โครงการและกิจกรรมดงักล่าวท่ีถูกกาํหนดข้ึนภายใต้
แผนชุมชน ไม่ได้ถูกนําไปปฏิบติั ทั้งจากชุมชนเอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี 
รวมถึงส่วนราชการในพื้นท่ีอาํเภอ ทั้งน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเพียงเฉพาะหมู่บา้นเดียว หากแต่เกิดกบัทุก
หมู่บา้นในพื้นท่ี  

จากขอ้มูลดงักล่าวท่ีพบ ผูว้ิจยัไดต้ดัสินใจลงพื้นท่ีอีกคร้ังเม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 เพื่อ
ตรวจสอบหาคาํตอบเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน ว่าทาํไมแผนชุมชนจึงไม่ถูกนาํไปปฏิบติั โดยผูว้ิจยัได้
สอบถามไปยงัผูน้ําชุมชนโดยเฉพาะผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ี ตาํบลนาตาล ต่างให้คาํตอบเป็นเสียง
เดียวกนัว่า ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีเป็นปัญหาทาํให้กิจกรรมตามแผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั คือ เงิน
งบประมาณ กล่าวคือ “ไม่มีเงินกไ็ม่สามารถทาํอะไรได”้ ซ่ึงทุกหมู่บา้นพดูเป็นเสียงเดียวกนั 

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัเห็นว่านอกจากปัจจยัดา้นงบประมาณท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไป
ปฏิบติัแลว้นั้น น่าจะไม่ใช่เพียงปัจจยัเดียวท่ีทาํใหแ้ผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั ซ่ึงน่าจะมีปัญหามา
จากปัจจยัอ่ืนๆ ดว้ย จึงเป็นสาเหตุให้ผูว้ิจยัให้ความสนใจและเลือกตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล 
จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อหาคาํตอบท่ีแทจ้ริงว่า
ปัจจยัใดท่ีจะมีผลทาํให้แผนชุมชนสามารถนาํไปสู่ปฏิบติั และจะหาแนวทางในการหนุนเสริมให้
แผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งไร  

ในการน้ีผูว้ิจยัจึงเลือก หมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานีเพื่อ
ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองเป็นหมู่บา้นท่ีมีความพร้อมเร่ืองขอ้มูลแผนชุมชน และการให้ความ
ร่วมมือกบัผูว้ิจยั พร้อมทั้ง ผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีในการศึกษา และสาํรวจขอ้มูลเชิงพื้นท่ีเป็นการเบ้ืองตน้
และไดมี้การพูดคุย สอบถามกบัผูน้าํหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาลดว้ยแลว้ ซ่ึงจะทาํให้ง่ายต่อการ
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เขา้ถึงขอ้มูลมากยิง่ข้ึนซ่ึงจะทาํใหง้านวิจยัไดข้อ้มูลทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้ง ประกอบกบัพื้นท่ีดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการศึกษาในคร้ังท่ี เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นท่ีแผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติัจริง 

 
3.2.2  การศึกษาเชิงปริมาณ 
ในการศึกษาคร้ังน้ี หน่วยวิเคราะห์ คือ หมู่บา้น และประชากรท่ีศึกษา คือ คณะกรรมการ

หมู่บา้นของหมู่บา้นในตาํบลนาตาล จาํนวน 18 หมู่บา้น แต่ละหมู่บา้นมีคณะกรรมการหมู่บา้นๆ 
ละ 16 คน รวม 18 หมู่บา้น มีจาํนวนประชากรท่ีศึกษาทั้งส้ิน 288 คน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยั
กาํหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 ทั้ งน้ี หาก
หมู่บา้นใดมีการเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้นใหม่และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บา้นใหม่ในปี พ.ศ. 2556 
ผูว้ิจยัจะเลือกกลุ่มตวัอย่างจากคณะกรรมการหมู่บา้นคณะก่อนหน้าเพื่อความต่อเน่ืองของขอ้มูล 
และเป็นประโยชน์ต่อการไดม้าซ่ึงการตอบคาํถามของงานวิจยัในคร้ังน้ี 
 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามสาํหรับคณะกรรมการหมู่บา้น หมู่บา้นละ 16 คน รวม
ทั้งหมด 288 ชุด ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น เน่ืองจาก คณะกรรมการหมู่บา้นเป็นผูท่ี้มีหน้าท่ีหลกัในการ
จดัทาํแผนชุมชน และเป็นกลไปท่ีมีบทบาทในการขบัเคล่ือนกระบวนการแผนชุมชนในหมู่บา้น ซ่ึง
เป็นอาํนาจหน้าท่ีตามระเบียบคณะกรรมการหมู่บา้น ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บา้นจึงเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีจะสามารถใหข้อ้มูลเพื่อนาํมาสู่การตอบคาํถามการวิจยัคร้ังน้ี  
 
ตารางที ่3.1  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

ผู้ให้ข้อมูลสําคญั จํานวนคน 
คณะกรรมการหมู่บา้นจาก 18 หมู่บา้น ในตาํบลนาตาล หมู่บา้นละ 16 คน 288 

รวม   288 
 
3.2.2  การศึกษาเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกตวัแทนภาคราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 

ผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสงัคม และผูแ้ทนภาควิชาการดา้นนโยบายและแผน โดยคดัเลือกแบบผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญั (Key Informant) ผูแ้ทนกลุ่มตวัอยา่งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 



76 

3.2.2.1  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือ
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาตาลหรือนกัพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 2 คน 

3.2.2.2  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ นายอาํเภอ หรือปลดัอาํเภอ หรือ
พฒันาการอาํเภอ และหวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั หรือนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สาํนกังานจงัหวดั จาํนวน 2 คน 

3.2.2.3  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีในสาํนักท่ีรับผิดชอบด้าน
แผนพฒันาหมู่บา้นของกรมการปกครอง จาํนวน 1 คน และเจา้หน้าที่ในสาํนักที่รับผิดชอบด้าน
แผนชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน จาํนวน 1 คน รวมจาํนวน 2 คน 

3.2.2.4  ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม ไดแ้ก่ แกนนาํเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค 
จาํนวน 1 คน 

3.2.2.5  ผูแ้ทนภาควิชาการดา้นนโยบายและแผน จาํนวน 1 คน 
 

ตารางที ่3.2  กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการสมัภาษณ์เชิงลึก  
 
ประเภทของหน่วยงาน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 

1. ผูแ้ทนภาคราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือ ปลดัองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล 
- นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลและนกัพฒันาชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

2 

2. ผูแ้ทนภาคราชการส่วน
ภูมิภาค 

- นายอาํเภอ หรือปลดัอาํเภอ หรือพฒันากรอาํเภอ  
- หวัหนา้กลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั หรือ
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน สาํนกังานจงัหวดั 

2 

3. ผูแ้ทนภาคราชการ
ส่วนกลาง  

- เจา้หนา้ท่ีกรมการพฒันาชุมชน  
- เจา้หนา้ท่ีกรมการปกครอง 

2 

4. ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม  ผูแ้ทนเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค 1 
5. ผูแ้ทนภาควิชาการดา้น

นโยบายและแผน 
- อดีตผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาและส่งเสริมการ
บริหารราชการจงัหวดั  

1 
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3.3  ประเภทของข้อมูลและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
3.3.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลในพ้ืนท่ีตาํบลนาตาล อาํเภอ

นาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามขอ้มูล ดงัน้ี 
3.3.1.1  ใชแ้บบสอบถามปลายปิดสาํหรับคณะกรรมการหมู่บา้น จาก 18 หมู่บา้น 

จาํนวน 288 คน 
3.3.1.2  ใชแ้บบสอบถามปลายเปิดสาํหรับสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

และภาคประชาสงัคมและภาควิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง รวม 8 คน 
ขอ้มูลเชิงปฐมภูมิเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม คือ การใชแ้บบสอบถาม และการ

สมัภาษณ์เชิงลึก สรุปไดต้ามตารางท่ี 3.3 
 

ตารางที ่3.3  ประเภทของขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือและวิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 
ประเภท
ของข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือการเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

วธีิการเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

- คณะกรรมการหมู่บา้น 18 หมู่บา้น จาํนวน 
288 คนเป็นผูต้อบคาํถามปัจจยัท่ีทาํให้แผน
ชุมชนไม่ถูกนําไปปฏิบัติ  ได้แก่  ปัจจัยด้าน
คุณภาพแผนชุมชน ปัจจัยด้านการบูรณาการ
แผนชุมชน ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนแผนชุมชน
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ปัจจยัดา้นสมรรถนะของ 
คณะกรรมการหมู่บา้น ปัจจัยด้านการจัดสรร
ทรัพยากร (งบประมาณ) ท่ีเพียงพอ  

แบบสอบถาม 
- คณะกรรมการ
หมู่บา้น 

- การส่งแบบ 
สอบถามดว้ย
ตนเองใหแ้ก่
คณะกรรมการ
หมู่บา้นแต่ละ
หมู่บา้น 

ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

- ผูแ้ทนภาคราชการส่วนท้องถ่ิน, ผูแ้ทนภาค
ราชการส่วนภูมิภาค ,  ผู ้แทนภาคราชการ
ส่วนกลาง, ผูแ้ทนภาคประชาสังคม, ผูแ้ทน
ภาควิชาการดา้นนโยบายและแผน รวม 8 คน 
เป็นผูใ้หส้มัภาษณ์ เก่ียวกบั ปัจจยัสาํคญัต่อ 

แบบสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก ณ 
สถานท่ีทาํงาน
หรือบา้นของ
ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
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ตารางที ่3.3  (ต่อ) 
 

ประเภทของ
ข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือการ
เกบ็รวบรวม

ข้อมูล 

วธีิการเกบ็
รวบรวมข้อมูล 

 การนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั และขอ้เสนอแนะ
ต่อแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่
การปฏิบติั 

  

 
3.3.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร 

(Documentary Research) อนัประกอบดว้ย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ตาํรา รวมทั้งเอกสาร ส่ิงพิมพ ์
ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแผนชุมชนและการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
นอกจากน้ียงัมีเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่การศึกษา อาทิ รายงานการประชุม รายงานอ่ืน ๆ 
หรือสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนชุมชน ทั้งขอ้มูลเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ ทั้งน้ีดาํเนินการ
รวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

3.3.2.1  การสืบคน้แหล่งขอ้มูลดา้นเอกสาร ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาในสาํนกับรรณสาร
การพฒันา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ห้องสมุด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หอ้งสมุดสถาบนัดาํรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ห้องสมุดกรมการ
ปกครอง หอ้งสมุดกรมการพฒันาชุมชน หอ้งสมุดมหาวิทยาลยัขอนแก่น ฯลฯ 

3.3.2.2  ขอ้มูลข่าวสาร บทความ ขอ้คิดเห็น ขอ้วิจารณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ียงัมี
ขอ้มูลจากการสืบคน้ทาง Internet  

3.3.2.3  นาํขอ้มูลดงักล่าวมาสรุป สังเคราะห์ และวิเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิไดเ้ก็บ
รวบรวมจากเอกสารต่างๆ  

3.4  เคร่ืองมือและการทดสอบเคร่ืองมือวดั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

3.4.1  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Questionnaires) 
ซ่ึงสร้างข้ึนบนพื้นฐานของแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้คาํถามเป็นขอ้มูลท่ีเป็นจริง และขอ้มูลจาก
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 
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แบบสอบถามของคณะกรรมการหมู่บา้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัชุมชนและผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
ส่วนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
 

3.4.2  การทดสอบแบบสอบถาม 
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือ ขอ้คาํถามของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม

มีเน้ือหาครอบคลุมส่ิงท่ีตอ้งการวดัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงหลงัจากสร้างแบบสอบถามจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปขอคาํปรึกษา แนะนาํจาก
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ หลังจากการปรับปรุงขอ้ความตามคาํแนะนําแล้ว ผูว้ิจัยได้ทดสอบ
แบบสอบถามกับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรท่ีศึกษาจริง (Pretest) คือ 
คณะกรรมการชุมชนในพื้นท่ีหมู่บ้านในจังหวดัสมุทรปราการ ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้กับ
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัจริง ซ่ึงวตัถุประสงค์ของการทอดสอบแบบสอบถาม คือ การตรวจสอบ
รูปแบบและเน้ือหาของแบบสอบถาม และความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถาม 

หลงัจากการทดสอบก่อน ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้แนะนาํจากผูต้อบแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข
คาํถามใหก้ระชบั ชดัเจน และครอบคลุมคาํนิยามปฏิบติัการ และตวัแปรต่างๆ  

 
3.4.3  แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงไดแ้ก่ 

ผูแ้ทนภาคราชการส่วนทอ้งถ่ิน, ผูแ้ทนภาคราชการส่วนภูมิภาค, ผูแ้ทนภาคราชการส่วนกลาง, 
ผูแ้ทนภาคประชาสังคม, ผูแ้ทนภาควิชาการด้านนโยบายและแผน เป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์ เก่ียวกับ 
ปัญหา/อุปสรรคท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนําไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั แบบเปิดกวา้งและอิสระ ดว้ยขอ้คาํถามปลายเปิด (Open-
Ended Questions) ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์คือ การศึกษาทศันะคติต่อแผนชุมชน ความคิดเห็นของผูต้อบ
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลทาํให้แผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั และความเห็นต่อแนวทางในการ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั  

โครงสร้างของแบบสมัภาษณ์ประกอบดว้ย 3 ส่วน 
ส่วนท่ี 1  การสอบถามทศันคติต่อแผนชุมชน 
ส่วนท่ี 2  การสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั

และไม่ถูกนาํไปปฏิบติั 
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ส่วนท่ี 3  การสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะต่อแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 

ทั้งน้ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์ตามประเด็นคาํถามท่ี
กาํหนดไวต้ามแบบสมัภาษณ์ ตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวซ่ึ้งดาํเนินการ ดงัน้ี 

1)  แนะนาํตนเองและช้ีแจงรายละเอียด วตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ในคร้ังน้ี 
2)  ผูส้มัภาษณ์ขออนุญาตบนัทึกการสมัภาษณ์ 
3)  ผูส้ัมภาษณ์ สัมภาษณ์ดว้ยประเด็นทัว่ไป เพื่อให้เกิดความเป็นกนัเองในการ

สมัภาษณ์ 
4)  ผูส้ัมภาษณ์ สัมภาษณ์ในประเด็นคาํถามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบสัมภาษณ์ ซ่ึง

ในขณะสมัภาษณ์ สามารถถามประเดน็ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวถ้า้ประเดน็นั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ี
ตอ้งการทราบ ตามความมุ่งหมายของการวิจยัในคร้ังน้ี 

5)  ในขณะสัมภาษณ์มีการสังเกตอากปักิริยาของผูใ้ห้สัมภาษณ์ดว้ยว่าแสดงออก
อยา่งไร เพื่อนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์อีกคร้ังหน่ึง 

6)  เม่ือการสมัภาษณ์เสร็จส้ินลงเกบ็อุปกรณ์ต่างๆ กล่าวขอบคุณและกล่าวอาํลา 

ทั้ งน้ี ในการกําหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ในแต่ละกลุ่ม
ตวัอยา่งจะไดน้าํเสนอ ในภาคผนวก 

 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

3.5.1  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ การทดสอบทฤษฎี การวดัและวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคทาง

สถิติ ซ่ึงผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows Version 13 ในการวิเคราะห์สถิติ โดย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.5.1.1  การหาร้อยละ (Percentage) สาํหรับขอ้คาํถามในส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของ
กลุ่มประชากร โดยใชสู้ตรในการคาํนวณ คือ 

สูตร ค่าร้อยละ = จาํนวนคาํตอบ × 100 
           จาํนวนผูต้อบคาํถาม 

3.5.1.2  การหาค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อหาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของกลุ่มประชากร 
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สูตร X = ∑ƒX 
                N 

X = ค่าคะแนนเฉล่ีย 
ƒ = จาํนวนความถ่ีของแต่ละคาํตอบ 
X = ค่าของนํ้าหนกัในแต่ละขอ้ 
N = จาํนวนคาํตอบทั้งหมด 

3.5.1.3  การหาค่ากระจายนํ้าหนกัของคาํตอบหรือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

สูตร S.D = ∑ƒX2 – (∑ƒX)2 
             N 

S.D = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ƒ = จาํนวนความถ่ีของแต่ละคาํตอบ 
X = ค่าของนํ้าหนกัในแต่ละขอ้ 
N = จาํนวนคาํตอบทั้งหมด 
 

3.5.2  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์

ขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษา การพรรณนาผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวา่สอดคลอ้งหรือแตกต่างจากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อยา่งไร รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่อแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปิดและการสัมภาษณ์ เป็นการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

3.5.2.1  การจดัแฟ้ม แยกแยะ และจดัหมวดหมู่ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และ
สอบถาม 

3.5.2.2  การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าลงรหสัหมวดหมู่ของขอ้มูล 
3.5.2.3  การนาํรหสัขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยูม่ารวบรวมจดัหมวดหมู่แยกประเภท 
3.5.2.4  การพฒันาแนวเร่ือง นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัผลจากการวิเคราะห์

เชิงปริมาณเพื่อพฒันาเป็นแนวเร่ือง 
3.5.2.5  การแก้ไขแนวเร่ืองแลว้สรุปเป็นผลการศึกษาในรูปตารางภาพ หรือ การ

พรรณนา ตามลาํดบัต่อไป 
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3.6  กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยด้านคุณภาพของแผนชุมชน จดัทาํ
แผนชุมชนโดย 
- ยึดตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กระบวนการมีส่วนร่วม 
- การจาํแนกโครงการ 
- ครบถ้วนตามแบบฟอร์มท่ีราชการ
กาํหนด 
- มีการประกาศใชแ้ผนชุมชน 
- การปรับปรุงแผนชุมชน 

แผนชุมชนถูกนําไปปฏิบัติ 
- โดยชุมชนเอง 
- โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ ถูก
บรรจุเขา้สู่แผนพฒันา 3 ปี และแผนปฏิบติั
ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- โดยส่วนราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ 
อาํเภอ หรือจงัหวดั และถูกบรรจุเขา้สู่
แผนพฒันาของอาํเภอ และแผนพฒันา
จงัหวดั หรือแผนงานของส่วนราชการอ่ืนๆ 
ในพื้นท่ี

ปัจจัยด้านการมีการบูรณาการแผนชุมชน  
- การบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบล 
- การบูรณาการแผนชุมชนระดบัอาํเภอ 
- การบูรณาการแผนชุมชนระดบัจงัหวดั 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนแผนชุมชนของผู้
มส่ีวนเกีย่วข้อง ไดแ้ก่ 
- ประชาชนในหมู่บา้น 
- คณะกรรมการหมู่บา้น 
- ส่วนราชการ ได้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอ หน่วยงานราชการใน
พ้ืนท่ี 

ปัจจัยด้านสมรรถนะของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
- การไดรั้บการยอมรับจากประชาชนใน
หมู่บา้น ส่วนราชการในพื้นท่ี และภาค
การเมืองในพ้ืนท่ี 
- ความสัมพนัธ์กบัส่วนราชการ 
และภาคการเมืองในพ้ืนท่ี 
- ความรู้ความสามารถในกระบวนการ
แผนชุมชน 
- การจดัโครงสร้างหรือการแบ่งหนา้ท่ี
รับผดิชอบ 
- ความมีเอกภาพ 

ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากรที่เพยีงพอ 
ไดแ้ก่ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี 
บุคลากร 
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3.7 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
 
ตารางที ่3.4  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
1. ปัจจยัดา้นคุณภาพของแผนชุมชน 
2. ปัจจยัดา้นมีการบูรณาการแผนชุมชน 
3. ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนแผนชุมชน ของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

- ประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชน 
- ส่วนราชการ 

4. ปัจจัยด้านสมรรถนะของคณะกรรมการ
หมู่บา้น 
5. ปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

แผนชุมชนถูกนําไปปฏิบัติ 
-โดยชุมชนเอง 
-โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ ถูกบรรจุ
เขา้สู่แผนพฒันา 3 ปี และแผนปฏิบติัราชการ
ของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
-โดยส่วนราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ อาํเภอ 
หรือจงัหวดั และถูกบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาของ
อาํเภอ และแผนพฒันาจงัหวดั หรือแผนงาน
ของส่วนราชการอ่ืนๆ ในพื้นท่ี 

 

3.8 สมมตฐิานการวจิยั 

 
จากกรอบแนวคิดตามขอ้ 3.6 และตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัตามขอ้ 3.7 ผูว้ิจยัไดน้าํมาสู่การ

กาํหนดเป็นสมมติฐานการวิจยั ไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1  แผนชุมชนท่ีมีคุณภาพ คือ เป็นแผนท่ีมีการจดัทาํแผนตามแนวของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ดาํเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มีการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 
มีการใชป้ระโยชน์ตามแผนชุมชนท่ีกาํหนดข้ึน รูปเล่มของแผนชุมชนตอ้งมีองคป์ระกอบครบตาม
รูปแบบท่ีกาํหนด และ มีการปรับปรุงแผนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง จะทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถนาํไปสู่
ปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน 
 สมมติฐานท่ี 2  การมีการบูรณาการแผนชุมชน ไดแ้ก่ มีการจดัเวทีเพื่อจดัทาํเป็นแผนชุมชน
ระดบัตาํบล มีการจดัเวทีระดบัอาํเภอเพื่อจดัทาํเป็นแผนชุมชนระดบัอาํเภอและนาํแผนชุมชน
ระดบัอาํเภอมาสู่การพิจารณาจดัทาํเป็นแผนชุมชนระดบัจงัหวดั เป็นตน้ จะมีผลทาํให้แผนชุมชนถูก
นาํไปสู่การปฏิบติัมากยิง่ข้ึน 
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สมมติฐานท่ี 3  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประชาชนในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น ส่วน
ราชการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอ หน่วยงานราชการในพื้นท่ี เป็นตน้ ให้การ
สนบัสนุนกระบวนการแผนชุมชนมีผลทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติัมากยิง่ข้ึน 

สมมติฐานท่ี 4  การมีคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีสมรรถนะ คือ องค์การมีความสามารถ 
มีความพร้อมทั้ งด้านบุคลากรและมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีผูน้ําท่ีมีความสามารถ มีเจ้าหน้าท่ี
บุคลากรระดับปฏิบติัท่ีมีความสามารถ มีระบบการส่ือสารภายในองค์การท่ีชัดเจน ได้รับการ
ยอมรับและสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประชาชนผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ และผลกระทบ
ในทางลบจากแผนชุมชน รวมถึงมีการจดัโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บา้น และมีอาํนาจหนา้ท่ีใน
การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั เป็นตน้ จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน 

สมมติฐานท่ี 5  การไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอย่อมทาํให้แผนชุมชนสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน 



 
 

บทที ่ 4 
 

ผลการวจิัย 
 

การศึกษาเร่ือง การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั: กรณีศึกษา หมู่บา้นในพ้ืนท่ีตาํบลนาตาล 
อาํเภอนาตาล จังหวดัอุบลราชธานี ในบทท่ี 4 น้ีเป็นการนาํเสนอถึงผลงานการวิจัย เพื่อมุ่ง
ตอบสนองวตัถุประสงคผ์ลการวิจยั 2 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดไว ้คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
นาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั และ 2) เพื่อคน้หาแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนให้สามารถ
นาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ผูศึ้กษาไดเ้ก็บขอ้มูลจาก 2 ส่วน คือ การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ไดแ้ก่ การสาํรวจโดยใชเ้คร่ืองมือ คือ แบบสอบถาม และการวิจยัขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดย ผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอผลการวิจยัในประเด็น
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

4.1  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 

การศึกษาวิจยัในส่วนน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการ
สมัภาษณ์ตามแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีคดัเลือกดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ผลจากการวิจยัสามารถสรุปได ้ดงัน้ี  

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้จิยัของนาํเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของคณะกรรมการหมู่บา้น 
ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่

การปฏิบติั แยกออกเป็น 5 ปัจจยั คือ 
1) ปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน 
2) ปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน 
3) ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
4) ปัจจยัดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น 
5) ปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
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ส่วนท่ี 3  สรุปขอ้เสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการหมู่บา้น 
 
4.1.1  ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จากท่ีผูว้ิจยัไดแ้จกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการหมู่บา้นทั้ง 18 หมู่บา้น 

ในตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี หมู่บา้นละ 16 ฉบบั รวมจาํนวน 288 หมู่บา้น
ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 288 ฉบบั โดยจากการวิเคราะห์ขอ้มูล มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 

4.1.1.1  ดา้นเพศ  
พบวา่ คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.5 เป็นเพศชาย ตามตารางท่ี 4.1  

 
ตารางที ่4.1  แสดงค่าร้อยละดา้นเพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
เพศชาย 207 71.5* 
เพศหญิง 82 28.5 
รวม 288 100.00 

 
หมายเหตุ: * ขอ้มูลส่วนใหญ่  

N = 288 
 

4.1.1.2  ดา้นอาย ุ
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 42 – 53 ปี ร้อยละ 

38.5 รองลงมาคือกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 54 – 65 ปี ร้อยละ 27.1 กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 30 – 41 ปี ร้อย
ละ 25 กลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 65 ปีข้ึนไป ร้อยละ 6.3 และนอ้ยท่ีสุดคือ กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 18 – 29 ปี 
ร้อยละ 3.1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2  แสดงค่าร้อยละดา้นอาย ุ
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
18 – 29 9 3.1 
30 – 41 72 25.0 



87 

ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
42 – 53 111 38.5* 
54 – 65 78 27.1 

มากกวา่ 65 ปีข้ึนไป 18 6.3 
รวม 288 100.0 

 
หมายเหตุ: * ขอ้มูลส่วนใหญ่  

N = 288 
 

4.1.1.3  ดา้นระดบัการศึกษา  
พบว่าคณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา (ป.6) 

ร้อยละ 32.3 รองลงมา จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ป.4) ร้อยละ 30.2 กลุ่มท่ีจบการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ร้อยละ 20.5 กลุ่มที่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) 
ร้อยละ 14.9 และกลุ่มท่ีนอ้ยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 2.1
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที ่4.3  แสดงค่าร้อยละดา้นระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา (ป.4) 87 30.2 
ประถมศึกษา (ป.6) 93 32.3* 
มธัยมฯ (ม.3) 43 14.9 
มธัยมฯ (ม.6) 59 20.5 
ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 6 2.1 

รวม 288 100.0 

 
หมายเหตุ: * ขอ้มูลส่วนใหญ่  

N = 288 
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4.1.1.4  ดา้นท่ีมาก่อนการไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น  
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีท่ีมาจากการเป็นตวัแทนกลุ่มอาชีพ คิดเป็น

ร้อยละ 19.1 รองลงมาเป็นประชาชนท่ีไดรั้บการคลัเลือกจากผูใ้หญ่บา้น ร้อยละ 18.1 เป็น อสม. 
ร้อยละ 16.3 เป็น  ส.อบต. และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น จาํนวนเท่ากนั ร้อยละ 12.5 (เน่ืองจากแต่ละหมู่บา้น
มีจาํนวน ส.อบต. และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่บา้นละ 2 คน ต่อตาํแหน่ง) เป็นผูท้รงคุณวุฒิ ผูใ้หญ่บา้น 
ปราชญชุ์มชน/หมู่บา้น ร้อยละ 8.7, 6.3 และ 5.9 ตามลาํดบั และนอ้ยท่ีสุดคือ เป็นกาํนนั และแพทย์
ประจาํตาํบล เน่ืองจากมีไดต้าํบลละ 1 คนต่อตาํแหน่ง ร้อยละ 1 เท่ากนั ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4  แสดงค่าร้อยละดา้นก่อนการไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น 
 
ทีม่าก่อนการได้รับเลอืกเป็น กม. จํานวน ร้อยละ 
เป็นกาํนนั 1 0.3 
เป็นผูใ้หญ่บา้น 18 6.3 
เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 36 12.5 
เป็น อสม. 47 16.3 
เป็นแพทยป์ระจาํตาํบล 1 0.3 
เป็นปราชญชุ์มชน/หมู่บา้น 17 5.9 
เป็นผูท้รงคุณวฒิุ 25 8.7 
เป็นตวัแทนกลุ่มอาชีพ 55 19.1* 
เป็น ส.อบต.ของหมู่บา้น 36 12.5 
เป็นประชาชนไดรั้บเลือกจาก
ผูใ้หญ่บา้น 

52 18.1 

รวม 288 100.0 
 
หมายเหตุ: * ขอ้มูลส่วนใหญ่  

N = 288 
 

4.1.1.5  ดา้นตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายจากการเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น  
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่ไม่มีตาํแหน่งหรือไม่มีการแบ่งหน้าท่ีตาม

โครงสร้างของกรรมการหมู่บา้นตามท่ีส่วนราชการกาํหนด คิดเป็นร้อยละ 44.4 และรองลงมาคือ 
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ไม่ทราบว่าตนเองได้รับตาํแหน่งใดในคณะกรรมการหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และเป็น
คณะกรรมการดา้นแผน/วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 14.2 เป็นรองประธานคณะกรรมการหมู่บา้น ร้อยละ 
9.7 และจาํนวนนอ้ยท่ีสุดคือประธานคณะกรรมการหมู่บา้น ร้อยละ 6.3 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5  แสดงค่าร้อยละดา้นตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายจากการเป็นคณะกรรมการหมู่บา้น 

 
ตําแหน่ง จํานวน ร้อยละ 

ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น 18 6.3 
รองประธานคณะกรรมการหมู่บา้น 28 9.7 
คณะกรรมการดา้นแผน/วิชาการ 41 14.2 
ไม่มีตาํแหน่ง 128 44.4* 
ไม่ทราบวา่ไดรั้บตาํแหน่งใด 73 25.3 

รวม 288 100.0 

 
หมายเหตุ: * ขอ้มูลส่วนใหญ่  

N = 288 
 

4.1.1.6  ดา้นระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการหมู่บา้น  
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการหมู่บา้น

มาแลว้ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมา ดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการหมู่บา้นมาแลว้ 4 ปี ร้อยละ 
17 กลุ่มท่ีดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการหมู่บา้นมาแลว้ 5 ปี ร้อยละ 14.2 กลุ่มท่ีดาํรงตาํแหน่ง
คณะกรรมการหมู่บา้นมาแลว้มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 12.8 กลุ่มท่ีดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการหมู่บา้น
มาแลว้ 1 เดือน – 1 ปี ร้อยละ 7.3 และมีกลุ่มท่ีมีจาํนวนน้อยท่ีสุดคือกลุ่มท่ีดาํรงตาํแหน่ง
คณะกรรมการหมู่บา้นมาแลว้ 3 ปี ร้อยละ 6.9 ทั้งน้ี มีคณะกรรมการหมู่บา้นไม่ตอบแบบสอบถาม
ในขอ้น้ี คิดเป็นร้อยละ 14.2 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6  แสดงค่าร้อยละดา้นระยะเวลาท่ีไดเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการหมู่บา้น 

 
ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง กม. จํานวน ร้อยละ 

1 เดือน – 1 ปี 21 7.3 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 
ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง กม. จํานวน ร้อยละ 

2 ปี 79 27.4* 
3 ปี 20 6.9 
4 ปี 49 17.0 
5 ปี 41 14.2 

มากกวา่ 5 ปี 37 12.8 
ไม่ตอบ (Missing) 41 14.2 

รวม 288 100.0 
 
หมายเหตุ: * ขอ้มูลส่วนใหญ่  

N = 288 
 

4.1.1.7  ดา้นวาระการประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้น  
พบว่า คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีการจัดประชุมหรือมีความถ่ีในการจัด

ประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น เดือนละ 1 คร้ัง หรือมากกว่า ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือ มีการประชุม
กนั 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง ร้อยละ 25.7 ประชุมกนั 2 เดือนต่อ 1 คร้ัง ร้อยละ 14.6 ประชุมกนั 6 เดือนต่อ 
1 คร้ัง ร้อยละ 12.2 และจาํนวนน้อยท่ีสุดคือ ประชุมกัน 1 ปีต่อ 1 คร้ัง ร้อยละ 3.1 ขณะท่ีมี
คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีไม่ไดต้อบแบบสอบถามในขอ้คาํถามน้ี ร้อยละ 3.1 ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7  แสดงค่าร้อยละดา้นวาระการประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้น 
 

ความถ่ีของการประชุม กม. จํานวน ร้อยละ 
เดือนละ 1 คร้ังหรือมากกวา่ 119 41.3* 

2 เดือนต่อ 1 คร้ัง 42 14.6 
3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 74 25.7 
6 เดือนต่อ 1 คร้ัง 35 12.2 

1 ปีต่อ 1 คร้ัง 9 3.1 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ความถ่ีของการประชุม กม. จํานวน ร้อยละ 
ไม่ตอบ (Missing) 9 3.1 

รวม 288 100.0 
 
หมายเหตุ: * ขอ้มูลส่วนใหญ่  

N = 288 
 

4.1.2  ส่วนที ่2 ปัจจัยทีมี่ผลต่อการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัต ิ
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกปัจจยัเพื่อใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 5 ปัจจยั คือ ปัจจยั

ดา้นคุณภาพแผนชุมชน ปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน ปัจจยัดา้นการสนับสนุนของผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง ปัจจยัดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น และปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ี
เพียงพอ โดยแต่ละปัจจยั ผูศึ้กษาขอนาํเสนอแยกเป็นแต่ละปัจจยัตามรายละเอียด ดงัน้ี 

เกณฑ์ในการวเิคราะห์และแปรผลข้อมูล  
คะแนนเฉล่ีย 1.00 - 1.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ไม่เห็นดว้ย 

คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 กาํหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑ ์ เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการหมู่บา้น ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่งกบัประเด็นขอ้คาํถามตามแบบสอบถาม หรือปฏิเสธหรือมีความเห็นในทางตรงขา้มกบั
ประเด็นขอ้คาํถามดงักล่าวว่าไม่เป็นจริงหรือไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 1.00 - 
1.49 

ไม่เห็นดว้ย หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการหมู่บา้น มีความคิดเห็นใน
ทางตรงขา้มกบัประเด็นขอ้คาํถาม กล่าวคือ ไม่เช่ือ ไม่เห็นดว้ย หรือเห็นว่าไมใช่ ในระดบัไม่เห็น
ดว้ย ซ่ึงมีซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 1.50 - 2.49 

ปานกลาง หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการหมู่บา้น มีความเห็นในทิศทาง
ไม่แน่ใจ หรือมองว่าอาจเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยซ่ึงเป็นระดบัความคิดเห็นต่อประเด็นขอ้คาํถาม
ตามแบบสอบถามในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 2.50 - 3.49 
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เห็นด้วยมาก หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการหมู่บา้น มีความเห็นใน
ทิศทางเดียวหรือในทางยอมรับและเห็นดว้ยกบัประเดน็ขอ้คาํถามในระดบัมาก ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.50 - 4.49 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการหมู่บา้น มีความเห็นใน
ลกัษณะให้การยอมรับ หรือเห็นดว้ยมากท่ีสุด ต่อประเด็นหรือปัจจยัตามแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่า
คะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 4.50 - 5.00 

4.1.2.1  ปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชนกบัการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน  

มีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 4.25 
และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมเท่ากบั .55 จึงสรุปไดว้่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
หมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัซ่ึงมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ดงัรายละเอียดดงัตารางท่ี 
4.8 ทั้งน้ี ในส่วนของรายละเอียดระดบัความคิดเห็นในประเดน็ยอ่ยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการจดัทาํแผนชุมชน
โดยใชแ้นวทางตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั ในระดบัมาก 

2) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแผนชุมชนท่ีมี
โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการพึ่งตนเองจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั ในระดบั
มาก 

3) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแผนชุมชนท่ีมาจาก
กระบวนการจดัประชุมหารือร่วมกนัของคนในชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั ในระดบั
มากท่ีสุด 

4) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่แผนชุมชนท่ีมีกิจกรรม
ท่ีมุ่งเนน้การใชท้รัพยากรหรือแหล่งทุนภายในชุมชนจะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั ในระดบั
มาก 

5) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ากระบวนการจดัทาํ
แผนชุมชนท่ีมีตวัแทนจากทุกภาคส่วนราชการเขา้มามีส่วนร่วมจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั     
ในระดบัมาก 

6) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ากระบวนการแผน
ชุมชนท่ีมีตวัแทนภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั ในระดบัมาก 
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7) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ากระบวนการแผน
ชุมชนท่ีให้ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั ใน
ระดบัมาก 

8) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหมู่บา้นท่ีได้มีการ
ประกาศใช้แผนชุมชนและประกาศให้ประชาชนในหมู่บา้นรับทราบอย่างทัว่ถึง จะทาํให้แผน
ชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั ในระดบัมาก 

9) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแผนชุมชนท่ีมีการ
จาํแนกโครงการในแผนชุมชนท่ีชดัเจน ระหว่างโครงการท่ีหมู่บา้นทาํไดเ้องและเสนอให้ราชการ
ทาํ จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติัในระดบัมาก 

10) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการกาํหนดโครงการ
หรือกิจกรรมตามแผนชุมชนของหมู่บา้นท่ีสามารถดาํเนินการไดจ้ริง จะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไป
ปฏิบติั ในระดบัมาก 

11) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหมู่บ้านท่ีมีแนว
ทางการบงัคบัใชแ้ผนชุมชนเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั จะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั
ในระดบัมาก 

12) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแผนชุมชนท่ีมีการ
จดัทาํรายละเอียดครบถว้นตามแบบฟอร์มท่ีราชการกาํหนด จะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั   
ในระดบัมาก 

13) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการปรับปรุงแผน
ชุมชนใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นปัจจุบนัทุกปี จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติัในระดบัมาก 

14) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นกว่า แผนชุมชนของ
หมู่บา้นตนเองมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์ราชการกาํหนด ในระดบัมาก 

15) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแผนชุมชนท่ีมี
คุณภาพตามเกณฑท่ี์ราชการกาํหนดจะไดรั้บการยอมรับและถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 
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ตารางที ่4.8  ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน 
 

ประเด็น 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

1. การจดัทาํแผน
ชุมชนโดยใชแ้นว 
ทางตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

129* 
(40.3) 

118 
(36.9) 

28 
(8.8) 

12 
(3.8) 

1 
(0.3) 

4.25 มาก .82 

2. แผนชุมชนท่ีมี
โครงการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงให้
เห็นถึงการพ่ึงตนเอง
ฯ จะทาํใหแ้ผน
ชุมชนถูกนาํไปสู่การ
ปฏิบติั 

39 
(12.2) 

243* 
(75.9) 

 

61 
(1.6) 

1 
(0.3) 

- 4.11 มาก  .39 

3. แผนชุมชนท่ีมา
จากกระบวน การจดั
ประชุมหารือร่วมกนั
ของคนในชุมชนจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

153* 
(47.8) 

129 
(40.3) 

6 
(1.9) 

- - 
 

4.51 มาก

ท่ีสุด 

.54 

4. แผนชุมชนท่ีมี
กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้
การใชท้รัพยากร
หรือแหล่งทุนภายใน
ชุมชนจะทาํใหแ้ผน
ชุมชนถูกนาํไปสู่การ
ปฏิบติั 

84 
(26.3) 

203* 
(63.4) 

- 1 
(0.3) 

 

- 
 

4.28 มาก .47 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D

. มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

5. กระบวนการจดัทาํ
แผนชุมชนท่ีมีตวัแทน
จากทุกภาคส่วนราชการ
เขา้มามีส่วนร่วมจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูก
นาํไปสู่การปฏิบติั 

88 
(27.5) 

 

188* 
(58.8) 

 

12 
(3.8) 

 

- - 4.26 มาก .52 

6. กระบวนการแผน
ชุมชนท่ีมีตวัแทนจาก
ภาคเอกชน เขา้มามีส่วน
ร่วมจะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

125 
(39.1) 

156* 
(48.8) 

6 
(1.9) 

1 
(0.3) 

 

- 4.40 มาก  .55 

7. กระบวนการแผน
ชุมชนท่ีใหค้วามสาํคญั
กบัการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนจะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํไปสู่
การปฏิบติั 

74 
(23.1) 

 

185* 
(57.8) 

 

21 
(6.6) 

 

8 
(2.5) 

 

- 
 

4.12 มาก  .65 

8. หมู่บา้นท่ีไดมี้การ
ประกาศใชแ้ผนชุมชน
และประกาศใหป้ระชาชน 
ในหมู่บา้นรับทราบอยา่ง 
ทัว่ถึงจะทาํใหแ้ผนชุมชน 
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

98 
(30.6) 

 

182* 
(56.9) 

 

8 
(2.5) 

 

- - 4.31 มาก  .52 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

9. แผนชุมชนท่ีมีการ
จาํแนกโครงการชดัเจน
ระหวา่งโครงการท่ีหมู่ 
บา้นทาํไดเ้องและเสนอ
ใหร้าชการนาํไปปฏิบติั 
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

94 
(29.4) 

 

174* 
(54.4) 

 

18 
(5.6) 

 

2 
(0.6) 

 

- 
 

4.25 มาก  .59 

10. โครงการหรือ
กิจกรรมตามแผนชุมชน
ท่ีสามารถนาํไปทาํได้
จริงจะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

90 
(28.1) 

 

169* 
(52.8) 

 

29 
(9.1) 

 

- - 4.21 มาก .60 

11. หมู่บา้นท่ีมีแนว
ทางการบงัคบัใชแ้ผน
ชุมชนเพ่ือนาํไปสู่การ
ปฏิบติัอยา่งจริงจงัจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูก
นาํไปสู่การปฏิบติั 

129 
(40.3) 

 

149* 
(46.6) 

 

8 
(2.5) 

 

2 
(0.6) 

 

- 
 

4.40 มาก  .58 

12. แผนชุมชนมีการ
จดัทาํรายละเอียด
ครบถว้นตามแบบ 
ฟอร์มท่ีราชการกาํหนด
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

36 
(11.3) 

 

246* 
(76.9) 

 

3 
(0.9) 

 

3 
(0.9) 

 

- 
 

4.09 มาก  .41 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 
 

ประเด็น 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

13. การปรับปรุงแผน
ชุมชนใหมี้ความ
สอดคลอ้งและเป็น
ปัจจุบนัทุกปีจะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํ ไปสู่
การปฏิบติั 

98 
(30.6) 

180* 
(56.3) 

10 
(3.1) 

- - 4.30 มาก  .53 

14. ท่านเห็นแผนชุมชน
ของหมู่บา้นท่านมี
คุณภาพตามเกณฑท่ี์
ราชการกาํหนด 

94 
(29.4) 

174* 
(54.4) 

18 
(5.6) 

2 
(0.6) 

- 4.25 มาก  .59 

15. แผนชุมชนท่ีมี
คุณภาพตามหลกัเกณฑ์
การประเมินของทาง
ราชจะไดรั้บการยอม 
รับและถกูนาํไปสู่การ
ปฏิบติั 

157 
(49.1) 

130* 
(40.6) 

1 
(0.3) 

- - 4.54 มาก
ท่ีสุด 

.50 

 
หมายเหตุ: * จาํนวนความถ่ีส่วนใหญ่ 
 N = 288 

 
4.1.2.2  ปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน 
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการบูรณาการแผน

ชุมชนมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.33 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .55 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดคลอ้งกนัและมีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ย 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.9 ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเดน็ ไดด้งัน้ี 
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1) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการนาํเสนอแผนชุมชน
ให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อพิจารณาบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

2) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการนาํแผนชุมชนของ
ทุกหมู่บา้นมาบูรณาการเป็นแผนพฒันาชุมชนระดบัตาํบลจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 
ในระดบัมาก 

3) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า แผนงาน/โครงการตาม
แผนชุมชนของหมู่บา้นท่ีถูกบรรจุในแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

4) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่การส่งแผนชุมชนใหก้บั
อาํเภอจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

5) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าแผนชุมชนท่ีหมู่บา้น
นาํเสนอถูกนาํไปจดัทาํเป็นแผนพฒันาอาํเภอจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

6) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ถา้สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล (ส.อบต.) ตวัแทนหมู่บา้นของตนเองไดผ้ลกัดนัแผนงาน/โครงการตามแผน
ชุมชนไปสู่การขอรับงบประมาณจาก อบต. หรือเพื่อผลกัดนัแผนงาน/โครงการของหมู่บา้นไปสู่
การบรรจุในแผนพฒันาของ อบต. จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

7) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการท่ีอาํเภอส่งต่อ
แผนงาน/โครงการตามท่ีหมู่บา้นเสนอไปสู่ระดบัจงัหวดัหรือผลกัดนัไปสู่การขอรับการจดัสรร
งบประมาณระดบัจงัหวดั จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

8) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจังหวัดได้ให้
ความสาํคญักบัแผนชุมชนและนาํแผนชุมชนไปบรรจุเขา้แผนพฒันาจงัหวดั ในระดบัไม่เห็นดว้ย
มาก ซ่ึงสรุปไดว้า่ คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจงัหวดัไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบั
แผนชุมชนและไม่ไดน้าํแผนชุมชนไปบรรจุเขา้แผนพฒันาจงัหวดั 

9) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าตาํบลนาตาลมีการ 
บูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบลในระดบัไม่เห็นดว้ย ซ่ึงสรุปไดว้่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นวา่ตาํบลนาตาลไม่ไดมี้การบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบล 

10) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอาํเภอนาตาลมีการ 
บูรณาการแผนชุมชนระดบัอาํเภอ ในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ซ่ึงสรุปไดว้่า คณะกรรมการหมู่บา้น
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่อาํเภอนาตาลไม่ไดมี้การบูรณาการแผนชุมชนระดบัอาํเภอ 
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11) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจงัหวดัอุบลราชธานีมี
การบูรณาการแผนชุมชนระดบัจงัหวดั ในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง ซ่ึงสรุปไดว้่า คณะกรรมการ
หมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่จงัหวดัอุบลราชธานีไม่ไดมี้การบูรณาการแผนชุมชนระดบัจงัหวดั 

12) กรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการบูรณาการแผนชุมชน
ทุกระดบั ไดแ้ก่ ระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั จะทาํให้แผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนถูก
นาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ในระดบัเห็นดว้ยมาก 
 
ตารางที ่4.9  ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

1. ท่านเห็นวา่การนาํ 
เสนอแผนชุมชนให ้
อบต. เพ่ือพิจารณาบรรจุ 
เขา้สู่แผนพฒันาของ 
อบต.จะทาํใหแ้ผนชุมชน 
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

67 
(20.9) 

 

186* 
(58.1) 

 

33 
(10.3) 

 

2 
(0.6) 

 

- 4.10 มาก .60 

2. การนาํแผนชุมชน
ของทุกหมู่บา้นมา
บูรณาการทาํเป็นแผน
ชุมชนระดบัตาํบลจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

93 
(29.1) 

 

172* 
(53.8) 

 

23 
(7.2) 

 

- - 4.24 มาก .58 

3. อบต. นาํแผนงาน/
โครงการ ตามแผน
ชุมชนของหมู่บา้น
ท่านไปบรรจุในแผน 
พฒันา อบต.จะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํไปสู่
การปฏิบติั 

197* 
(61.6) 

 

86 
(26.9) 

 

5 
(1.6) 

 

- - 4.66 มาก .50 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

4. การส่งแผนชุมชน
ใหก้บัอาํเภอจะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํไปสู่
การปฏิบติั 

65 
(20.3) 

184* 
(57.5) 

38 
(11.9) 

1 
(0.3) 

- 4.08 มาก .60 

5. อาํเภอนาํแผน
ชุมชนท่ีหมู่บา้น
ส่งไปจดัทาํเป็นแผน 
พฒันาอาํเภอจะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํไปสู่
การปฏิบติั 

140 
(43.8) 

146* 
(45.6) 

2 
(0.6) 

- - 4.47 มาก  .51 

6. ส.อบต.หมู่บา้นได้
ผลกัดนัแผนงาน/
โครงการไปสู่การขอ
งบประมาณจาก อบต.
จะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

104 
(32.5) 

164* 
(51.3) 

19 
(5.9) 

1 
(0.3) 

- 4.28 มาก  .59 

7. การส่งต่อแผนงาน/
โครงการตามท่ี
หมู่บา้นเสนอไปสู่
ระดบัจงัหวดัจะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํ 
ไปสู่การปฏิบติั 

140 
(43.8) 

146 
(45.6) 

2 
(0.6) 

- - 4.47 มาก  .51 

8. จงัหวดัใหค้วาม 
สาํคญักบัแผนชุมชน
และนาํแผนชุมชนไป
บรรจุเขา้แผนพฒันา
จงัหวดั 

- - - 40 
(12.5) 

 

248* 
(77.5) 

 

2.23 ไม่เห็น
ดว้ย 

.89 
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ตารางที ่4.9  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

9. ตาํบลนาตาลมี
การบูรณาการแผน
ชุมชนในระดบัตาํบล 

- - - 200* 
(62.5) 

88 
(27.5) 

1.13 ไม่เห็น
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

.34 

10. อาํเภอนาตาลไดมี้
การบูรณาการแผน
ชุมชนในระดบัอาํเภอ 

0 0 0 134 
(41.9) 

154 
(48.1) 

1.69 ไม่เห็น
ดว้ย 

.46 

11. จงัหวดัอุบลราชธานี 
ไดมี้การมีการบูรณา
การแผนชุมชนใน
ระดบัจงัหวดั 

3 
(0.9) 

23 
(7.2) 

70 
(21.9) 

136* 
(42.5) 

56 
(17.5) 

1.46 ไม่เห็น 
ดว้ยอยา่ง

ยิง่ 

.49 

12. การบูรณาการ
แผนชุมชนระดบั
ตาํบล อาํเภอ และ
จงัหวดัจะสามารถทาํ
ใหแ้ผนงาน/โครงการ
ตามแผนชุมชนถูก
นาํไปสู่การปฏิบติัได้
อยา่งแทจ้ริง 

117 
(36.6) 

168* 
(52.5) 

2 
(0.6) 

1 
(0.3) 

- 4.39 มาก .52 

ภาพรวมความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบูรณาการแผนชุมชน 4.33 มาก .55 

 
หมายเหตุ: * จาํนวนความถ่ีส่วนใหญ่ 
 N = 288 
 

4.1.2.3  ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นการสนับสนุน

ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงมีระดบัความเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ .45 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า 
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คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีมีความสอดคลอ้งกบัในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นภายใต้ปัจจัยด้านการ
สนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดด้งัน้ี 

1)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าถา้ชาวบา้นในหมู่บา้น
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจดัทาํแผนชุมชนหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนชุมชนของ
หมู่บา้นจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

2)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าถา้ชาวบา้นในหมู่บา้น
ของตนเองเห็นดว้ยกบัการมีแผนชุมชนของหมู่บา้นจะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

3)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบัมากถึงเห็นดว้ย
มากท่ีสุดว่า หมู่บา้นท่ีมีความสามคัคี และสนบัสนุนแผนชุมชน จะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปสู่การ
ปฏิบติั 

4)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คณะกรรมการหมู่บา้นท่ี
เห็นความสาํคญั และใหค้วามสาํคญัของการจดัทาํแผนชุมชนหมู่บา้นจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่
การปฏิบติั ในระดบัมาก 

5)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเขา้ร่วมประชุมอยา่ง
พร้อมเพรียงกนัทุกคร้ังของคณะกรรมการหมู่บา้นในการจดัทาํแผนชุมชนจะทาํให้แผนชุมชนถูก
นาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

6)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใหก้ารสนบัสนุน
กระบวนการแผนชุมชนของ อบต. โดยไดส่้งเจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมในเวทีการจดัทาํแผนชุมชนของ
หมู่บา้นท่านทุกคร้ัง จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมากท่ีสุด 

7)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการไดรั้บความร่วมมือ
เป็นอยา่งดีในกระบวนการแผนชุมชนจาก อบต. จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติัในระดบั
มาก 

8)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่านายก อบต.ให้ความ 
สาํคญักบัแผนชุมชนของหมู่บา้นจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติัในระดบัมาก 

9)  กรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการท่ีหมู่บา้นไดรั้บการ
ช่วยเหลือเป็นอยา่งดีจาก อบต. เม่ือหมู่บา้นท่านร้องขอ จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั
ในระดบัมากท่ีสุด 
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10)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่านายอาํเภอใหค้วาม 
สาํคญักบัแผนชุมชนของหมู่บา้นจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

11)  คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการท่ีอาํเภอส่ง
เจา้หนา้ท่ีมาเป็นพี่เล้ียงให้คาํแนะนาํในเวทีการจดัทาํแผนชุมชนของหมู่บา้นทุกคร้ัง จะทาํให้แผน
ชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

12)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการท่ีนายอาํเภอ
เขา้ร่วมประชุมกบัหมู่บา้นเพ่ือรับฟังการจดัทาํประชาคมแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่
การปฏิบติั ในระดบัมาก 

13)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่หน่วยงานราชการใน
พื้นท่ีใหค้วามสาํคญักบัแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

14)  คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหมู่บา้นของท่าน
ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากส่วนราชการในระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  สรุปได้ว่า
คณะกรรมการ หมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหมู่บา้นยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเท่าท่ีควรจาก
ส่วนราชการ  

15)  คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการได้รับการ
สนบัสนุนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประชาชนในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น ส่วนราชการ ต่อ
กระบวนการแผนชุมชน จะทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.10  ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อปัจจยัดา้นการสนับสนุนของผูมี้ส่วน 
  เก่ียวขอ้ง 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

1. ท่านเห็นวา่ชาวบา้น 
ในหมู่บา้นใหค้วาม
ร่วมมือเป็นอยา่งดีใน
การจดัทาํแผนชุมชน
จะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

129 
(40.3) 

 

152* 
(47.5) 

 

5 
(1.6) 

 

2 
(0.6) 

 

- 
 

4.41 มาก .56 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

2. ท่านเห็นวา่ชาวบา้น
ในหมู่บา้นเห็นดว้ย
กบัการมีแผนชุมชน
จะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

62 
(19.4) 

226* 
(70.6) 

- - - 4.21 มาก .41 

3. ท่านเห็นวา่หมู่บา้น
ท่านมีความสามคัคีและ
สนบัสนุนแผนชุมชน
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

121 
(37.8) 

 

162* 
(50.6) 

 

5 
(1.6) 

 

- - 4.40 มาก .52 

4. ท่านเห็นวา่
คณะกรรมการ
หมู่บา้นทุกคนเห็น
ความสาํคญัของการ
จดัทาํแผนชุมชนจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

34 
(10.6) 

 

238* 
(74.4) 

 

14 
(4.4) 

 

2 
(0.6) 

- 4.05 มาก .43 

5. ท่านเห็นวา่
คณะกรรมการ
หมู่บา้นเขา้ร่วม
ประชุมทุกคนในการ
จดัทาํแผนชุมชนจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

5 
(1.6) 

 

283* 
(88.4) 

 

- - - 4.01 มาก .13 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

6. ท่านเห็นวา่ อบต.
ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม
ในเวทีการจดัทาํแผน
ชุมชนของหมู่บา้น
ท่านทุกคร้ังจะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํไปสู่
การปฏิบติั 

164 
(51.3) 

 

116* 
(36.3) 

 

7 
(2.2) 

 

1 
(0.3) 

 

- 
 

4.53 มาก
ท่ีสุด 

.56 

7. ท่านเห็นวา่ อบต. 
ใหค้วามร่วมมือกบั
หมู่บา้นใน
กระบวนการแผน
ชุมชนเป็นอยา่งดีจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

31 
(9.7) 

 

132* 
(41.3) 

 

86* 
(26.9) 

 

39 
(12.2) 

 

- 3.58 มาก .85 

8. ท่านเห็นวา่นายก 
อบต.ใหค้วามสาํคญักบั 
แผนชุมชนของหมู่บา้น 
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

56 
(17.5) 

218* 
(68.1) 

12 
(3.8) 

2 
(0.6) 

- 4.13 มาก .49 

9. ท่านเห็นวา่การท่ี
หมู่บา้นไดรั้บการ
ช่วยเหลือเป็นอยา่งดี
จาก อบต. เม่ือหมู่บา้น
ท่านร้องขอจะทาํให้
แผนชุมชนถูกนาํไปสู่
การปฏิบติั 

163* 
(50.9) 

 

125 
(39.1) 

 

- - - 4.56 มาก
ท่ีสุด 

.49 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

10. นายอาํเภอท่ีให้
ความสาํคญักบัแผน
ชุมชนของหมู่บา้นจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

73 
(22.8) 

215* 
(67.2) 

- - - 4.25 มาก .43 

11. อาํเภอส่งเจา้หนา้ท่ี 
มาเป็นพ่ีเล้ียงใหค้าํ 
แนะนาํในเวทีการจดัทาํ 
แผนชุมชนของหมู่บา้น 
ท่านทุกคร้ังจะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํไปสู่
การปฏิบติั 

161* 
(50.3) 

 

125 
(39.1) 

 

1 
(0.3) 

 

1 
(0.3) 

 

- 
 

4.54 มาก
ท่ีสุด 

.52 

12. ท่านเห็นวา่การท่ี
นายอาํเภอไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมกบัหมู่บา้นท่าน 
เพ่ือรับฟังการจดัทาํ
ประชาคมแผนชุมชน
จะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

163 
(50.9) 

 

125 
(39.1) 

 

- - - 4.56 มาก
ท่ีสุด 

.49 

13. ท่านเห็นวา่หน่วยงาน 
ราชการในพ้ืนท่ีใหค้วาม 
สาํคญักบัแผนชุมชน
จะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

54 
(16.9) 

231* 
(72.2) 

3 
(0.9) 

- - 4.17 มาก .40 

14. หมู่บา้นของท่าน
ไดรั้บการสนบัสนุนเป็น 
อยา่งดีจากส่วนราชการ 

- 4 
(1.3) 

5 
(1.6) 

204* 
(63.8) 

75 
(23.4) 

1.18 ไม่เห็น
ดว้ย

อยา่งยิง่ 

.53 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

15. ท่านเห็นวา่การ
ไดรั้บการสนบัสนุน
ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ประชาชนในหมู่บา้น 
กรรมการหมู่บา้น ส่วน
ราชการจะทาํใหแ้ผนชุมชน 
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั 

200* 
(62.5) 

88* 
(27.5) 

- - - 4.68 มาก
ท่ีสุด 

.46 

ภาพรวมความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 4.29 มาก .48 

 
หมายเหตุ: * จาํนวนความถ่ีส่วนใหญ่ 
 N = 288 
 

4.1.2.4  ปัจจยัดา้นสมรรถนะของ คณะกรรมการหมู่บา้น 
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นสมรรถนะของ 

คณะกรรมการหมู่บา้น กล่าวคือ ดา้นการยอมรับ ดา้นความสามคัคี ดา้นความรู้ความสามารถ ดา้น
การจัดโครงสร้างแบ่งงาน ด้านการส่ือสาร ด้านความสัมพนัธ์กับการเมืองและราชการ ด้าน
ความสามารถในการหางบประมาณ มีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .45 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า 
คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั ดังรายละเอียด
ดังตารางท่ี 4.11 ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นภายใตปั้จจยัดา้นสมรรถนะ
ของคณะกรรมการหมู่บา้น ไดด้งัน้ี 

1) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีไดรั้บการยอมรับหรือเป็นท่ียอมรับจากประชาชนในหมู่บา้น จะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั ในระดบัมาก 
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2) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ คณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีไดรั้บการยอมรับจากหน่วยงานราชการในพื้นท่ีจะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ในระดบั
มาก 

3) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีไม่มีความขดัแยง้และมีความสามคัคีรักใคร่กนัจะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัในระดบั
มาก 

4) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็น การมีคณะกรรมการ
หมู่บา้นท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดีจะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัในระดบั
มาก 

5) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ คณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัการเมืองทอ้งถ่ินในพื้นท่ี ไดแ้ก่ นายก อบต. สจ. และ สส. จะสามารถนาํ
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ในมาก 

6) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละดา้นชดัเจน จะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั     
ในระดบัมาก 

7) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีมีความรู้เก่ียวกบักระบวนการแผนชุมชนและมีประสบการณ์ในการจดัทาํแผนชุมชนจะสามารถ
นาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัในระดบัมาก 

8) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีรู้ว่าตอ้งเสนอของบประมาณจากหน่วยงานใดบา้งจะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัใน
ระดบัมาก 

9) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าคณะกรรมการหมู่บา้น
มีความสามารถหาแหล่งเงินงบประมาณเพ่ือมาดาํเนินโครงการตามแผนพฒันาชุมชนของหมู่บา้น
ได ้ ในระดบัไม่เห็นดว้ย สรุปไดว้่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในทางตรงขา้ม
หรือปฏิเสธว่าคณะกรรมการหมู่บา้นไม่มีความสามารถในการหาแหล่งเงินงบประมาณเพ่ือมา
ดาํเนินโครงการตามแผนพฒันาชุมชนของหมู่บา้นได ้

10) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า คณะกรรมการ
หมู่บา้นมีความสามารถเชิญชวนใหช้าวบา้นในหมู่บา้นเขา้มาร่วมกนัทาํกิจกรรมตามแผนชุมชน จะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัในระดบัมาก 



109 

11) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  หมู่บ้านท่ีมี
คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเขม้แข็งจะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัไดใ้นระดบัมากถึงเห็น
ดว้ยมากท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.11  ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อปัจจยัดา้นความเขม้แขง็ของคณะกรรมการ 
  หมู่บา้น 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

1. ท่านเห็นวา่คณะกรรมการ 
หมู่บา้นท่ีไดรั้บการ
ยอมรับจากประชาชน
ในหมู่บา้นจะสามารถ
นาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั 

33 
(10.3) 

225* 
(70.3) 

30 
(9.4) 

- - 4.01 มาก .46 

2. ท่านเห็นวา่คณะกรรมการ 
หมู่บา้นท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของหน่วยงานราชการ
ในพ้ืนท่ีจะสามารถนาํ
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

103 
(32.2) 

 

164* 
(51.3) 

 

20 
(6.3) 

 

1 
(0.3) 

 

- 4.28 มาก .60 

3. ท่านเห็นวา่คณะกรรมการ 
หมู่บา้นท่ีไม่มีความ
ขดัแยง้และมีความ
สามคัคีรักใคร่กนัจะ
สามารถ นาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 

47 
(14.7) 

 

222* 
(69.4) 

 

19 
(5.9) 

 

- - 4.09 มาก .46 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

4. ท่านเห็นวา่การมี
คณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ความ 
สามารถเป็นอยา่งดีจะ
สามารถนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 

106 
(33.1) 

 

181* 
(56.6) 

 

1 
(0.3) 

 

- - 4.36 มาก  .48 

5. ท่านเห็นวา่การมี
คณะกรรมการหมู่บา้น
ท่ีมีความ สัมพนัธ์ท่ีดีกบั 
นกัการเมืองทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ นายก อบต. 
สจ. และส.ส. จะสามารถนาํ
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

53 
(16.6) 

 

165 
(51.6) 

 

59 
(18.4) 

 

11 
(3.4) 

 

- 3.90 มาก  .73 

6. ท่านเห็นวา่คณะกรรมการ 
หมู่บา้นท่ีมีการแบ่งหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบในแต่
ละดา้นชดัเจนจะสามารถ 
นาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั 

106 
(33.1) 

 

181 
(56.6) 

 

1 
(0.3) 

 

- - 4.36 มาก  .48 

7. ท่านเห็นวา่คณะกรรมการ 
หมู่บา้นท่ีมีความรู้เก่ียวกบั 
กระบวนการแผนชุมชน
และมีประสบการณ์ใน
การจดัทาํแผนชุมชนจะ
สามารถนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 

106 
(33.1) 

 

181 
(56.6) 

 

1 
(0.3) 

 

- 
 

- 4.36 มาก  .48 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

8. ท่านเห็นวา่คณะกรรมการ 
หมู่บา้นท่ีรู้วา่ตอ้งเสนอขอ
งบประมาณจากหน่วยงาน 
ใดบา้งจะสามารถนาํแผน 
ชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

106 
(33.1) 

 

181 
(56.6) 

 

1 
(0.3) 

 

- - 4.36 มาก  .48 

9. ท่านเห็นวา่คณะกรรมการ 
หมู่บา้นของท่านมีความ 
สามารถหาแหล่งเงิน
งบประมาณเพ่ือมาดาํเนิน 
การโครงการตามแผนชุมชน 

- - 2 
(0.6) 

 

193* 
(60.3) 

 

93 
(29.1) 

1.68 ไม่
เห็น
ดว้ย 

.48 

10 ท่านเห็นวา่คณะ 
กรรมการหมู่บา้นท่ีมี
ความสามารถเชิญชวน
ใหช้าวบา้นในหมู่บา้น
เขา้มาร่วมกนัทาํ
กิจกรรมตามแผน
ชุมชนจะสามารถนาํ
แผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั 

30 
(9.4) 

 

256* 
(80.0) 

 

2 
(0.6) 

 

- - 4.09 มาก .31 

11. คณะกรรมการ
หมู่บา้นท่ีมีเขม้แขง็จะ
สามารถนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติัได ้

150* 
(46.9) 

137 
(42.8) 

1 
(0.3) 

- - 4.51 มาก
ท่ีสุด 

.50 

ภาพรวมความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านสมรรถนะของ คณะกรรมการหมู่บ้าน 4.23 มาก .49 

 
หมายเหตุ: * จาํนวนความถ่ีส่วนใหญ่ 
 N = 288 
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4.1.2.5  ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัดา้นทรัพยากรหรือ

การไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ ไดแ้ก่ มีงบประมาณ มีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการ
ดาํเนินการ มีบุคลากรและเจา้หน้าที่ และดา้นสถานที่ดาํเนินการ เป็นตน้ จะมีผลทาํให้แผน
ชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และมีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี .50 สรุปได้ว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งในทิศทาง
เดียวกนัและมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.11 ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ 
ในแต่ละประเดน็ภายใตปั้จจยัดา้นการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ ไดด้งัน้ี 

1) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหมู่บ้านท่ีมีแหล่ง
งบประมาณและทรัพยากรท่ีพร้อมจะสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมาก 

2) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าถา้องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลมีการจดัสรรงบประมาณเพ่ือรอบรับการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชนท่ีหมู่บา้นจะทาํให้
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมากท่ีสุด 

3) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อาํเภอหรือส่วนราชการ
อ่ืนๆ ในพื้นท่ีมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อมารองรับการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน จะทาํ
ใหส้ามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมาก 

4) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า หมู่บา้นของตนมีเงิน
งบประมาณและทรัพยากรท่ีเพียงพอสาํหรับใชใ้นการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน ในระดบั
ไม่เห็นดว้ย สรุปไดว้่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหมู่บา้นไม่มีงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีเพียงพอสาํหรับใชใ้นการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน 

5) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นถา้ส่วนราชการมีการกาํหนด
กรอบวงเงินงบประมาณสาํหรับจดัสรรใหห้มู่บา้นเพ่ือใชใ้นการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน จะ
ทาํใหส้ามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมากท่ีสุด 

6) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการไดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณจากภาคเอกชนจะทาํใหส้ามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมาก 

7) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ี
ความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีงบประมาณจาํนวนมากจะมีให้โอกาสทาํให้
แผนชุมชนสามารถไปสู่การปฏิบติัได ้ในระดบัมากท่ีสุด 
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8) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ถา้ส่วนราชการกาํหนด
กรอบวงเงินเพื่อให้หมู่บา้นใชใ้นการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน จะทาํให้แผนชุมชนสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมากท่ีสุด 

9) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่าถา้ส่วนราชการมีการ
จดัสรรเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์แก่หมู่บา้นในการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชน
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมากท่ีสุด 

10) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานราชการจดัส่ง
บุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้หรือเช่ียวชาญลงมาช่วยหมู่บา้นในการดาํเนินโครงการตามแผน
ชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก 

11) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการสนับสนุนด้าน
สถานท่ีสาํหรับจดัเวทีแผนชุมชนและเวทีการบูรณาการจากหน่วยงานราชการจะทาํให้แผนชุมชน
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัในระดบัมาก 

12) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า อบต. มีเจา้หนา้ท่ีพร้อม 
และเพียงพอต่อการให้บริการหมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน ในระดบัไม่เห็นดว้ย 
กล่าวคือ คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยวา่ อบต. มีเจา้หนา้ท่ีพร้อม และเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการหมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน สรุปไดว้่า อบต. ยงัมีบุคลากรท่ีไม่เพียงพอ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการหมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน 

13) คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  อบต .  มีอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีพร้อมและเพียงพอต่อการจดัสรรเพื่อสนบัสนุนหมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรมตามแผน
ชุมชน ในระดบัไม่เห็นดว้ย กล่าวคือ คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยว่า อบต. มี
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีพร้อมและเพียงพอต่อการจดัสรรเพ่ือสนบัสนุนหมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรม
ตามแผนชุมชน ซ่ึงสรุปไดว้่า อบต. ไม่มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีพร้อมและเพียงพอต่อการจดัสรรเพื่อ
สนบัสนุนหมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน 

14) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ส่วนราชการไดจ้ดัสรร
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ให้แก่หมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน ในระดบัไม่เห็นดว้ย 
กล่าวคือ คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหมู่บา้นไม่ไดรั้บการจดัสรรเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ จากส่วนราชการเพื่อใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน 

15) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการได้รับการจดัสรร
งบประมาณ หรือมีทรัพยากรท่ีเพียงพอจะทาํให้ชุมชนสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัไดใ้น
ระดบัมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.12  ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

1. หมู่บา้นท่ีมีแหล่ง
งบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีพร้อมจะ
สามารถนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 

111 
(34.7) 

 

150*  
(46.9) 

 

23 
(7.2) 

4 
(1.3) 

 

 4.27 มาก .66 

2. ถา้องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลการจดัสรร
งบประมาณเพ่ือรองรับ
การดาํเนินงานตาม
โครงการตามแผน
ชุมชนท่ีหมู่บา้นเสนอ 
จะทาํใหส้ามารถนาํแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

152* 
(47.5) 

 

136 
(42.5) 

 

- - - 4.52 มาก
ท่ีสุด 

.50 

3. อาํเภอ หรือส่วน
ราชการอ่ืน  ๆในพ้ืนท่ีมี
จดัสรรงบประมาณเพ่ือมา
รองรับโครงการกิจกรรม
ตามแผนชุมชนจะทาํให้
สามารถนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 

69 
(21.6) 

 

219* 
(68.4) 

 

- - - 4.23 มาก .42 

4. ท่านเห็นวา่หมู่บา้น
ท่านมีงบประมาณเพื่อ
ใชส้าํหรับดาํเนินโครงการ 
ตามแผนชุมชน 

- - 2 
(0.6) 

 

193* 
(60.3) 

 

93 
(29.1) 

 

1.68 ไม่
เห็น
ดว้ย 

.48 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

5. ท่านเช่ือวา่ ถา้ส่วน
ราชการมี การกาํหนด
กรอบวงเงินงบประมาณ
สาํหรับจดัสรรให้
หมู่บา้นใชใ้นการ
ดาํเนินโครงการตาม
แผนชุมชนจะทาํให้
แผนชุมชนสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติั 

211* 
(65.9) 

 

65 
(20.3) 

 

12 
(3.8) 

 

- - 4.69 มาก
ท่ีสุด 

.54 

6. ท่านเห็นวา่ การ
ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณจาก
ภาคเอกชนจะทาํให้
แผนชุมชนสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติั 

166* 
(51.9) 

 

108 
(33.8) 

 

13 
(4.1) 

 

1 
0.3) 

 

- 
 

4.52 มาก

ท่ีสุด 

.60 

7. ท่านเห็นหมู่บา้นท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตความ
รับผดิชอบขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
งบประมาณจาํนวนมาก
จะมีโอกาสทาํใหแ้ผน
ชุมชนสามารถนาํไปสู่
การปฏิบติั 

179* 
(55.9) 

 

109 
(34.1) 

 

- - - 4.62 มาก

ท่ีสุด 

.48 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

8. ท่านเห็นวา่ถา้ส่วน
ราชการกาํหนดกรอบ
วงเงินเพ่ือใหห้มู่บา้นใช้
ในการดาํเนินโครงการ
ตามแผนชุมชนจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติั 

265* 
(82.8) 

 

22 
(6.9) 

 

1 
(0.3) 

 

- - 4.91 มาก

ท่ีสุด 

.28 

9. ท่านเช่ือวา่ ถา้ส่วน
ราชการมีการจดัสรร
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือแก่
หมู่บา้นในการดาํเนิน
โครงการตามแผน
ชุมชนจะทาํใหแ้ผน
ชุมชนสามารถนาํไปสู่
การปฏิบติั 

150* 
(46.9) 

 

137 
(42.8) 

 

1 
(0.3) 

 

- - 4.51 มาก
ท่ีสุด 

.50 

10. ท่านเห็นวา่หน่วยงาน 
ราชการจดัส่งบุคลากร
หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ 
หรือเช่ียวชาญลงมา
ช่วยหมู่บา้นในการ
ดาํเนินโครงการตาม
แผนชุมชนจะทาํให้
แผนชุมชนสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติั 

132 
(41.3) 

 

15*6 
(48.8) 

 

- - - 4.45 มาก .49 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

11. ท่านเห็นการไดรั้บ
การสนบัสนุนดา้น
สถานท่ีสาํหรับจดัเวที
แผนชุมชนและเวที
การบูรณาการจาก
หน่วยงานราชการจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถ 
นาํไปสู่การปฏิบติั 

150* 
(46.9) 

 

137 
(42.8) 

 

1 
(0.3) 

 

 - 4.46 มาก .61 

12. อบต.มีเจา้หนา้ท่ี
พร้อม และเพียงพอต่อ
การใหบ้ริการหมู่บา้น
ในการดาํเนินกิจกรรม
ตามแผนชุมชน 

- - 2 
(0.6) 

193 
(60.3) 

93 
(29.1) 

1.68 ไม่
เห็น
ดว้ย 

.50 

13. อบต. มีอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีพร้อมและ
เพียงพอต่อการจดัสรร
เพ่ือสนบัสนุนหมู่บา้น
ในการดาํเนินกิจกรรม
ตามแผนชุมชน 

  2 
(0.6) 

193 
(60.3) 

93 
(29.1) 

1.68 ไม่
เห็น
ดว้ย 

.48 

14. ส่วนราชการได้
จดัสรรเคร่ืองมือ และ
อุปกรณ์ใหแ้ก่หมู่บา้น
ในการดาํเนินกิจกรรม
ตามแผนชุมชน 

  2 
(0.6) 

193 
(60.3) 

93 
(29.1) 

1.68 ไม่
เห็น
ดว้ย 

.48 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ประเดน็ 

ระดบัความคดิเห็น (จํานวน, ร้อยละ) คะแนน (1 - 5)  
S.D. 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

 

ความ 
หมาย 

15. ท่านเห็นวา่การท่ี
หมู่บา้นไดรั้บการจดัสรร
มีทรัพยากร ท่ีเพียงพอจะ
ทาํใหชุ้มชนสามารถนาํ
แผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติัได ้

150* 
(46.9) 

137 
(42.8) 

1 
(0.3) 

0 0 4.51 มาก
ท่ีสุด 

.50 

ภาพรวมความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากรทีเ่พยีงพอ 4.51 
มาก
ท่ีสุด 

.50 

 
หมายเหตุ: * จาํนวนความถ่ีส่วนใหญ่ 
 N = 288 
 

4.1.3  ภาพรวมระดับความคดิเห็นของของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อปัจจัย 5 ประการ  
ภาพรวมของความเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นในระดบัภาครวม

ต่อปัจจยั 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ซ่ึงสรุปไดว้่า คณะกรรมการหมู่บา้น
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัจจัยด้านคุณภาพแผนชุมชน ด้านการบูรณาการแผนชุมชน ด้านการ
สนับสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น และดา้นการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม 
เท่ากับ .51 จึงสรุปได้ว่า ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกัน
หรือมีความเห็นแตกต่างกนัเล็กน้อย  

ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาในรายปัจจยั พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
ปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรที่เพียงพอมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบตัิในลาํดบัท่ี 
รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน ปัจจยัดา้นการสนับสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
ปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน และลาํดับสุดทา้ยคือ ปัจจยัด้านสมรรถนะของกรรมการหมู่บา้น 
ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13  ภาพรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นต่อปัจจยั 5 ดา้น ท่ีมีผลต่อการ 
นาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
 

ปัจจัย 5 ประการต่อการนําแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบัติ  

ค่าเฉลีย่ 

 

ระดับ
ความเห็น 

S.D. 

1. ปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 4.51 มากท่ีสุด .50 
2. ปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน 4.33 มาก .55 
3. ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 4.29 มาก  .48 
4. ปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน 4.28 มาก  .55 
5. ปัจจยัดา้นสมรรถนะของกรรมการหมู่บา้น 4.23 มาก .49 

ภาพรวมระดบัความคดิเห็นโดยสรุป 4.32 มาก .51 
 

4.2  ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 

การสมัภาษณ์เชิงลึกความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงไดแ้ก่ ผูแ้ทนภาคราชการส่วนทอ้งถ่ิน, 
ผูแ้ทนภาคราชการส่วนภูมิภาค, ผูแ้ทนภาคราชการส่วนกลาง, ผูแ้ทนภาคประชาสังคม, ผูแ้ทน
ภาควิชาการดา้นนโยบายและแผนท่ีคลุกคลี ตีโมงอยูก่บังานดา้นชุมชนหรือแผนชุมชน เป็นผูใ้ห้
สัมภาษณ์ โดยเนน้ประเด็นการสัมภาษณ์ใน 5 ประเด็นหลกั ภายใตก้รอบแนวคิดการวิจยั ไดแ้ก่ 
1) ความคิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน 2) ความคิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อ
ปัจจยัด้านการบูรณาการแผนชุมชน (การทาํงานของกลไกการบูรณาการแผนชุมชน) 3) ความ
คิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อปัจจยัด้านการสนับสนุนแผนชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (ประชาชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการภูมิภาค (อาํเภอ และจงัหวดั)) 4) ความคิดเห็นหรือทศันะ
ท่ีมีต่อปัจจยัดา้นสมรรถนะของ คณะกรรมการหมู่บา้น 5) ความคิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
การมีงบประมาณท่ีเพียงพอ 6) ขอ้เสนอแนะต่อการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่าง
เป็นรูปธรรม จากการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มขา้งตน้ปรากฏขอ้คน้พบสาํคญัท่ีน่าสนใจหลาย
ประการ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเด็นการนาํเสนอขอ้คน้พบจากการสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ประเด็น 
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั และแบ่งนาํเสนอผลการสัมภาษณ์ตามลาํดบัของกลุ่มเป้าหมายโดยเร่ิม
จากกลุ่มเป้าหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นเจา้ของพื้นท่ี ต่อดว้ยผูแ้ทนภาคราชการ
ส่วนภูมิภาค ผูแ้ทนภาคราชการส่วนกลาง ผูแ้ทนภาคประชาสังคมและผูแ้ทนภาควิชาการด้าน
นโยบายและแผน ตามลาํดบัโดยจะไดน้าํเสนอในรายละเอียด ดงัน้ี 
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4.2.1  ประเด็นที ่1 ความคดิเห็นหรือทศันะทีมี่ต่อปัจจัยด้านคุณภาพแผนชุมชน 
4.2.1.1  ผูแ้ทนส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจาํนวน 2 คน ไดแ้ก่ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาลในขณะนั้น (พ.ศ. 2555) และอีกคนคือ นกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จากการสมัภาษณ์ไดข้อ้คน้พบสาํคญั ดงัน้ี 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล (2556: การสัมภาษณ์) ไดก้ล่าวว่า “แผน
ชุมชนหรือแผนหมู่บา้นมีความสาํคญัมาก ทั้งต่อการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน และตาํบลตวัเองไดใ้ห้
ความสาํคญัและพร้อมให้การสนบัสนุนชาวบา้นในการจดัทาํแผนชุมชน โดยจะส่งเจา้หนา้ท่ีลงไป
ร่วมกบัชาวบา้นตลอดทุกคร้ังท่ีมีการร้องขอมาหรือแจง้ อบต. มาว่าจะมีการทาํประชาคม” ทั้งน้ีเม่ือ
ผูว้ิจยัไดถ้ามถึงประเด็นดา้นคุณภาพแผนชุมชนของหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลท่ีท่านดูแล นายก อบต. 
กล่าวดว้ยนาํเสียงเบาและมองออกไปรอบนอกเหมือนดูว่ามีคนมองหรือใครนัง่ฟังอยู ่พร้อมแสดง
อาการในลกัษณะมีความกงัวล และตอบว่า “ปัจจุบนัหมู่บา้นในอาํเภอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ี
ตาํบลนาตาลยงัทาํแผนไม่มีคุณภาพ” พร้อมทั้งไดอ้ธิบายเพิ่มเติมว่า แผนชุมชนส่วนใหญ่ท่ีทาํกนั
ของหมู่บา้นต่างๆ ในตาํบลนาตาลนั้น ทาํเพียงแค่ผูน้าํชุมชน “แผนท่ีทาํจากคน สองคน” กล่าวคือ 
ไม่ไดเ้กิดจากกระบวนการแผนชุมชน หรือร่วมกนัทาํ/เวทีประชาคม ทั้งน้ีนายกฯ ยงัไดน้าํเสนอ
เพิ่มเติมว่า แผนชุมชนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นท่ีโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซ่ึงโครงการในดา้น
อ่ืนๆ มีจาํนวนนอ้ยมาก ซ่ึงโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณ แต่ อบต. 
นาตาล มีงบจาํนวนจาํกดั จึงไม่อาจตอบสนองไดต้ามท่ีชาวบา้นเสนอตามแผน  

ขณะท่ีเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล 
(2556: การสัมภาษณ์) ไดใ้หค้วามเห็นต่อแผนชุมชนว่า แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีจะทาํให้
ชาวบา้นไดรู้้จกัและไดร่้วมกนัหาแนวทางเพื่อพฒันาชุมชนหรือหมู่บา้นตนเอง และยงัเป็นท่ีมาของ
ขอ้มูลแก่ อบต.นาตาลในการใชพ้ฒันาตาํบลอีกดว้ย นอกจากน้ี ยงัไดใ้ห้ความเห็นถึงประเด็นดา้น
คุณภาพของแผนชุมชนท่ีแต่ละหมู่บ้านทาํมาพบว่า “ฉันจะเป็นคนรับแผนพัฒนาหมู่บ้านท่ี
ผูใ้หญ่บา้นหรือ ส.อบต. แต่ละหมู่บา้นนาํมาเสนอเม่ือเขาทาํเสร็จ โดยแผนท่ีไดรั้บทุกหมู่บา้นจะ
เหมือนกนั คือ โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการประเภทก่อสร้าง และเป็นโครงการเบ้ียหวัแตก หรือ
เป็นโครงการเล็กๆ” ทั้งน้ียงัได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ชาวบา้นยงัไม่เขา้ใจว่ามีแผนชุมชนไปทาํไม 
ประกอบกบัชาวบา้นและผูน้าํขาดกาํลงัใจในการทาํแผน กล่าวคือ ไม่อยากทาํแผน เน่ืองจากทาํแลว้
ก็ไดถู้กนาํไปปฏิบติั ดงันั้น กระบวนการแผนชุมชนท่ีเกิดข้ึนจึงไม่ไดเ้กิดจากการมีส่วนร่วมอย่าง
แทจ้ริง แต่เกิดข้ึนโดยผูน้าํเป็นผูเ้ขียนแผนเอง ตามความคิด รู้สึก และความตอ้งการ แผนชุมชนส่วน



121 

ใหญ่จะมุ่งของบประมาณเพียงอยา่งเดียว ขาดโครงการในลกัษณะพึ่งพาตนเอง แผนท่ีไดจึ้งไม่มี
คุณภาพขาดความน่าเช่ือถือ และไม่เป็นท่ียอมรับของส่วนราชการ 

4.2.1.2  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนภูมิภาค 
นกัพฒันาชุมชน อาํเภอนาตาล (2556: การสัมภาษณ์) ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อแผน

ชุมชนว่า “แผนพฒันาหมู่บา้นหรือชุมชน เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสําคญัอย่างมากท่ีราชการโดย
กรมการพฒันาชุมชนไดใ้หก้ารสนบัสนุนใหแ้ต่ละหมู่บา้นจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางสาํหรับพฒันา
แก้ไขปัญหาของหมู่บา้น และมีความสําคญัต่อส่วนราชการในการท่ีจะได้นาํแผนของหมู่บา้น/
ชุมชน มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาไดอี้กดว้ย ดงันั้น แผนชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อ
การพฒันาพื้นท่ี  

ขณะท่ีความเห็นต่อคุณภาพแผนชุมชนนั้น นกัพฒันาชุมชน ซ่ึงในฐานะผูท่ี้ทาํหนา้ท่ี
เป็นพีเล้ียงและรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่งเสริมดา้นแผนชุมชน และมีหนา้รับผิดชอบตาํบลนาตาล
โดยตรงไดใ้ห้ความเห็นว่า แผนชุมชนท่ีแต่ละหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาลไดท้าํมานั้นเป็นแผน
ระยะ 3 ปี และ 1 ปี โดยแผนชุมชนภาพรวมทั้งตาํบลนาตาลถือว่าไดด้าํเนินการจดัทาํตามรูปแบบท่ี
กรมการพฒันาชุมชนกาํหนด  อย่างไรก็ตามนักพฒันาชุมชนไดก้ล่าวถึงขอ้กงัวลสําคญัของการ
จดัทาํแผนชุมชนว่า “ชาวบา้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการหมู่บา้นหลายหมู่บา้นยงัขาดความ
เขา้ใจถึงความสาํคญัของการทาํแผนชุมชน และยงัไม่เห็นความสาํคญั” กล่าวคือ ทาํแผนชุมชนโดย
ท่ีขาดความเขา้ใจถึงเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการทาํแผน ทั้งน้ี เธอได้เสนอเพ่ิมเติมว่า 
“กรรมการหมู่บา้นทาํแผนเหมือนทาํการบา้นส่งราชการ” คือ ยงัไม่ไดเ้กิดจากการระเบิดจากภายใน
ชุมชน/หมู่บา้น แต่เป็นการนาํเขา้ไปจากภาคราชการให้ชาวบา้นทาํ ทั้งน้ี ก็มีหลายหมู่บา้นท่ีมีความ
ต่ืนตวัและใหค้วามสาํคญักบัการจดัทาํแผนชุมชน ทั้งน้ีหากแผนชุมชนมีคุณภาพแลว้ยอ่มไดรั้บการ
ยอมรับจากส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ และนาํมาซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจะตอ้งหยิบแผนงาน/
โครงการตามแผนชุมชนไปบรรจุในแผนงบประมาณของส่วนราชการอย่างแน่นอน และมีความ
เป็นไปไดม้ากท่ีจะถูกนาํไปปฏิบติั ดงันั้นคุณภาพแผนชุมชนจึงมีความสาํคญัอยา่งมากและมีผลต่อ
การนาํแผนไปสู่การปฏิบติัดว้ย 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สาํนกังานจงัหวดัอุบลราชธานี (2556: การสัมภาษณ์) 
ให้ความเห็นว่า แผนชุมชนมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการสร้างการเรียนรู้และกาํหนดทิศทางในการ
พฒันาทอ้งท่ีและทอ้งถ่ิน เน่ืองจากแผนชุมชนจะกลายเป็นขอ้มูลสาํคญัต่อส่วนราชการในพ้ืนท่ีเพื่อ
ใชใ้นการหาปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ีว่า ประชาชนตอ้งการอะไร มีปัญหาดา้นไหน และ
ตอ้งการให้ส่วนราชการดาํเนินการส่ิงใด ทั้งน้ีในประเด็นเร่ืองคุณภาพแผนชุมชน เขาให้ความเห็น
ว่า แผนชุมชนยงัไม่มีคุณภาพ และยงัไม่เป็นท่ีน่าเช่ือถือของส่วนราชการ น่ีจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํ
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ให้แผนชุมชนไม่ไดรั้บการยอมรับจากส่วนราชการ และทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 
เน่ืองจาก อคัติ ทศันคติของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีมองว่า “ชาวบา้นไม่มีความรู้เร่ืองทาํแผนเท่าเจา้หนา้ท่ีท่ี
เรียนมา” และแผนงาน/โครงการท่ีหมู่บ้านหรือชุมชนเสนอผ่านแผนชุมชนไม่สอดคล้องกับ
นโยบายผูบ้ริหารและแผนพฒันาของส่วนราชการจึงทาํใหแ้ผนชุมชนไม่ไดถู้กหยบิมาพิจารณา เขา
มองว่าคุณภาพหรือการสร้างคุณภาพแผนชุมชนนั้นมีความสําคญัอย่างมาก ซ่ึงหากแผนชุมชนมี
คุณภาพส่วนราชการยอ่มรับไปบรรจุเขา้แผนหรือรับไปดาํเนินการอยา่งแน่นอน 

4.2.1.3  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนกลาง 
นักพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน (2556: การสัมภาษณ์) ให้ความเห็นว่า 

แผนชุมชนมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการพฒันาเชิงพื้นท่ี ซ่ึงแผนชุมชนจะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัหรือ
เขม็ทิศท่ีสาํคญัต่อการกาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา และพฒันาพื้นท่ีของหมู่บา้น/ชุมชนเอง และ
เป็นขอ้มูลให้กบัหน่วยงานราชการเพื่อใชใ้นการทาํงานเพื่อพฒันาพ้ืนท่ีให้สามารถตอบสนองกบั
ปัญหาและความตอ้งการของพ้ืนท่ี นอกจากน้ีเธอยงัไดน้าํเสนอความเห็นต่อแผนชุมชนไวอ้ย่าง
น่าสนใจว่า แผนชุมชนไม่ไดต้ั้งเป้าหรือกาํหนดจุดประสงคห์ลกัท่ีจะตอ้งมีการนาํไปปฏิบติั แต่
เป้าหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนของการทาํแผนชุมชน คือ การทาํให้ชุมชน/หมู่บา้น ไดมี้การพบปะ 
พดูคุย แลกเปล่ียน เรียนรู้ปัญหาร่วมกนั ไดร่้วมกนัคิด วางแผน กาํหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาชุมชน/
หมู่บา้นของตนเอง ซ่ึงเป็นการเปิดเวทีใหมี้การแลกเปล่ียนภายในหมู่บา้น/ชุมชน เป็นสาํคญั 

พร้อมกนัน้ี นกัพฒันาชุมชน ของกรมการพฒันาชุมชน ไดใ้ห้ความเห็นต่อคุณภาพ
ของแผนชุมชนไวอ้ย่างน่าสนใจว่า ตามท่ีกรมการพฒันาชุมชนไดด้าํเนินการประเมินคุณภาพแผน
ชุมชนโดยภาพรวมนั้นพบว่า แผนชุมชนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัท่ีดี หรือระดบั B ขณะท่ีความเห็น
โดยส่วนตวั เจา้หนา้ท่ีดงักล่าวมีความเห็นว่า แผนชุมชนท่ีแต่ละหมู่บา้น/ชุมชน จดัทาํข้ึนในขณะน้ี
ยงัไม่มีคุณภาพกล่าวคือ ขาดการปรับปรุงหรือทบทวนในแต่ละปี หมายความว่า คณะกรรมการ
หมู่บา้นส่วนใหญ่เขา้ใจวา่แผนชุมชนท่ีทาํไปและเสนอหรือส่งราชการไปแลว้นั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้
ไม่ตอ้งดาํเนินการอะไรต่อ แต่เน่ืองจากเป็นแผน  ระยะ 3 ปี ดงันั้นเม่ือขาดการปรับปรุงแผนใหเ้ป็น
ปัจจุบนัจึงทาํให้แผนชุมชนขาดความต่อเน่ืองหรือไม่ตอบสนองต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนใหม่ ประกอบ
กบัชาวบา้นให้ความร่วมมือต่อการจดัทาํแผนชุมชนในระดบัน้อย และแผนส่วนใหญ่เกิดจากการ
ดาํเนินการจดัทาํโดยคณะกรรมการหมู่บา้นเพียงไม่ก่ีคน อีกทั้งโครงสร้างโครงการส่วนใหญ่จะ
เน้นหนักไปท่ี ดา้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั ส่วนดา้นเศรษฐกิจและการสร้างรายได ้หรือดา้น
สังคมยงัมีนอ้ย และชาวบา้นยงัไม่ทราบถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าแต่ละโครงการหน่วยงานใดเป็น
เจา้ของหรือมีอาํนาจหน้าท่ีตอ้งดาํเนินการในเร่ืองนั้น ดว้ยเหตุน้ีโครงการส่วนใหญ่ชาวบา้นก็จะ
ระบุหน่วยดาํเนินการเพียงไม่ก่ีหน่วยงาน เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือท่ีว่าการอาํเภอ 
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เป็นตน้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเขายงัได้ให้ขอ้สังเกตว่า คุณภาพแผนชุมชนเป็นเพียงหน่ึงปัจจัยท่ี
กรมการพฒันาชุมชนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างความต่ืนตวัให้กบัชุมชนในการพฒันา หรือให้
ความสาํคญักบัการทาํแผนชุมชน เพราะหากแผนชุมชนมีคุณภาพผา่นการตรวจรับรองแลว้ยอ่มเป็น
ท่ีน่าเช่ือถือตามหลกัวิชาการ ส่วนราชการต่างๆ ก็จะให้ความสาํคญัและนาํแผนงาน/โครงการตาม
แผนชุมชนไปปฏิบติั 

ขณะท่ี เจา้หน้าท่ีสาํนักบริหารการปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง (2556: การ
สัมภาษณ์) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบเร่ืองคณะกรรมการหมู่บา้นโดยตรงและรับผิดชอบเร่ืองการ
สนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น มีความเห็นเก่ียวกบัแผนชุมชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจา้หนา้ท่ี
ของกรมการพฒันาชุมชนว่า แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีราชการสนบัสนุนให้แต่ละหมู่บา้น
ไดด้าํเนินการจดัทาํข้ึน เพื่อเป็นแนวทาง หรือแผนในการพฒันาหมู่บา้นตนเอง ท่ีจะทาํให้ชาวบา้น
ไดท้ราบและเขา้ใจ รู้ ถึงปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของหมู่บา้นของตนเองว่าตอ้งการอะไร 
ขาดเหลืออะไร อีกทั้งยงัเป็นขอ้มูลสําคญัท่ีราชการจะไดห้ยิบโครงการหรือกิจกรรมภายใตแ้ผน
นั้นๆ มาดาํเนินการแกไ้ขปัญหาใหช้าวบา้นได ้ ซ่ึงแผนชุมชน (แผนพฒันาหมู่บา้น) กรมการปกครอง
ไดใ้ห้ความสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง และกรมฯ ไดด้าํเนินการส่งเสริม สนบัสนุน การจดัทาํแผนชุมชน
มาโดยตลอด เช่น การใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณแก่หมู่บา้นในการจดัประชุมหรือจดัเวทีภายใน
หมู่บา้น การจัดตั้ งโรงเรียนนักปกครองทอ้งท่ีข้ึนในระดับอาํเภอทุกอาํเภอ เพื่อให้ความรู้และ
ฝึกอบรมใหแ้ก่คณะกรรมการหมู่บา้น เป็นตน้ 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกับริหารการปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง มีความเห็นต่อคุณภาพ
แผนชุมชนวา่ แผนชุมชนท่ีคณะกรรมการหมู่บา้นไดด้าํเนินการจดัทาํและเสนอมาท่ีอาํเภอโดยส่วน
ใหญ่ถือวา่มีการจดัทาํไดต้ามรูปแบบท่ีกรมกาํหนดทั้งน้ียงัมีขอ้บกพร่องสาํคญัท่ีตอ้งเร่งแกไ้ขคือ ใน
มิติของการจดัทาํแผนยงัขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในหมู่บา้น โดยเธอไดข้ยายความเพิ่มเติมว่า 
จากการท่ีกรมไดล้งพื้นท่ี ทุกภูมิภาคทาํใหรั้บทราบเป็นเสียงเดียวกนัจากผูน้าํชุมชน/หมู่บา้นว่า แผน
ชุมชนทาํจากคณะกรรมการหมู่บา้น เพียงไม่ก่ีคนท่ีทาํ หรือทาํโดยผูใ้หญ่บา้น เพียงคนเดียว อีกทั้ง
ยงัเกิดความบ่ายเบ่ียงท่ีจะรับผิดชอบทาํแผนเน่ืองจากชาวบา้นไม่มีเวลาทาํ และไม่มีความรู้จึงไม่
มั่นใจท่ีจะทาํแผน โดยชาวบ้านยงัมองว่าการทาํแผนเป็นภาระ เน่ืองจากต้องทาํงานอ่ืนด้วย 
นอกจากน้ีโครงการส่วนใหญ่ยงัเป็นโครงการในลกัษณะของโครงสร้างพื้นฐาน แต่โครงการ
ประเภทการสร้างอาชีพหรือสร้างรายไดเ้พิ่มยงัไม่มี ทั้งท่ีบางหมู่บา้นคนในหมู่บา้นขาดรายไดเ้ม่ือ
พื้นหรือว่างเวน้จากฤดูเก็บเก่ียว เป็นตน้ นอกจากน้ีในดา้นการปรับปรุงแผนชุมชนนั้น มีหมู่บา้น
จาํนวนน้อยท่ีจะทาํการทบทวนแผน และท่ีสําคญัการปรังปรุงแผนให้เกิดความสอดคลอ้งกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั เจา้หน้าท่ีได้ให้ความเห็นว่า แต่ละหมู่บา้นมีการทบทวนแผนอยู่แลว้แต่ท่ี
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ปรากฏในแผนอาจจะไม่ไดแ้กไ้ขหรือนาํเขา้ขอ้มูลใหม่ จึงทาํให้แผนไม่เกิดการปรับแกห้รือทาํให้
ถูกมองวา่ไม่ไดด้าํเนินการทบทวนแผนในแต่ละปี เน่ืองจากแต่ละหมู่บา้นจะมีการประชุมประชาคม
ทุกปี พร้อมทั้งเธอไดท้ิ้งทา้ยว่า การมีแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพเป็นเพียงปัจจยัหน่ึงเท่านั้นท่ีจะทาํให้
แผนชุมชนถูกนําไปปฏิบติัหากแต่ยงัมีอีกหลายปัจจยัประกอบด้วย แต่ทั้งน้ีการท่ีแผนชุมชนมี
คุณภาพกย็อ่มทาํใหแ้ผนชุมชนไดรั้บการยอมรับและเช่ือถือจากราชการต่อการนาํไปปฏิบติั 

4.2.1.4  ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม 
แกนนาํเครือข่ายแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค (2556: การสัมภาษณ์) ไดใ้หค้วามเห็น

ต่อแผนชุมชนไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีทาํใหช้าวบา้นไดร่้วมกนักาํหนด
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาของตนเอง และไดร่้วมกนัหารือเพื่อกาํหนดทิศทางการจดัการตนเอง 
โดยการพ่ึงพาตนเองมากท่ีสุด ซ่ึงแผนชุมชนนั้น จะทาํให้เราไดรู้้ถึงจุดแขง็ จุดอ่อน อุปสรรค และ
โอกาสของชุมชน/หมู่บา้นในการท่ีจะพฒันาไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งไร จะตอ้งทาํอะไรก่อนและหลงั 

ในมุมมองของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค มีความเห็นต่อคุณภาพ
แผนชุมชนว่า ในฐานะท่ีแกนนาํเครือข่ายไดเ้ขา้ไปเป็นพี่เล้ียงให้แก่หมู่บา้นต่างๆ ในการทาํแผน
ชุมชน เห็นว่า ชาวบา้นยงัขาดองคค์วามรู้ในการจดัทาํแผน เช่น ความรู้ในดา้นการวิเคราะห์ SWOT 
และ การคิดโครงการ เป็นตน้ นอกจากน้ี การทาํแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นไม่ไดม้าจากการจดัทาํ
เวทีอย่างแทจ้ริง แต่เกิดข้ึนโดยคนเพียงไม่ก่ีคนมานัง่รวมกนั ทาํแผนชุมชนข้ึน ซ่ึงทาํให้แผนท่ีได้
ไม่ไดเ้ป็นแผนของคนทั้งชุมชน/หมู่บา้นอย่างแทจ้ริง ทั้งน้ี เขายงัไดใ้ห้ขอ้สังเกตเพ่ิมเติมว่า “แผน
ชุมชนท่ีดีนั้นตอ้งเน้นการพึ่งตนเอง” แต่แผนชุมชนส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีมุ่งเสนอขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณจากราชการเป็นหลกั และโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างถนน ซ่ึง
เขาเห็นว่า ชาวบา้นยงัมองไม่พน้เร่ืองน้ีเน่ืองจากไม่มีขอ้มูลพื้นฐานของหมู่บา้นมาเป็นเคร่ืองมือใน
การสนบัสนุนการทาํแผน เช่น ไม่มีการจด และจดัเก็บบญัชีครัวเรือน ไม่ไดน้าํขอ้มูล จปฐ. มาใช ้
ในการทาํแผน เป็นตน้ เวลามีการประชุมทุกคนก็จะมายกมืออย่างเดียว “เอาตามเขา” ไม่เกิดการ
แลกเปล่ียนอย่างแทจ้ริง นอกจากน้ีแผนชุมชนท่ีไดไ้ม่ถูกนาํไปปฏิบติั “เป็นส่ิงท่ีน่าเศร้ามาก” เขา
กล่าวพร้อมกับก้มหน้า และให้เหตุผลว่า ราชการสนับสนุนเพียงให้ชาวบา้นทาํแผน แต่แผนท่ี
ชาวบา้นทาํราชการไม่ส่งเสริมหรือสนบัสนุนต่อว่าจะตอ้งทาํอยา่งไร ราชการไดเ้อาไปทาํอะไรต่อ 
หมู่บา้นส่งแผนให้ราชการแลว้ก็เงียบ เป็นตน้ อีกทั้งยงัให้ความเห็นว่า แผนชุมชนท่ีทาํข้ึนอย่างมี
กระบวนการ มีคุณภาพตามหลกัวิชาการแลว้ย่อมจะเป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่จากราชการ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะถูกนาํไปปฏิบติัมากยิง่ข้ึน 
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4.2.1.5  ภาควิชาการดา้นนโยบายและแผน 
อดีตผูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2556: การสมัภาษณ์) ใหค้วามเห็นต่อแผนชุมชนวา่ แผนชุมชน
เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือของการขบัเคล่ือนการพฒันาในระดบัพื้นท่ี (Area) และจะเป็นฐานสาํคญัต่อ
หน่วยงานในระดบัตาํบล อนัไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นาํไปใชห้รือดึงแผนงานโครงการ
ตามแผนชุมชนไปบรรจุเขา้เป็นแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป นอกจากน้ี ยงั
เป็นฐานข้อมูลสําคัญของส่วนราชการระดับอําเภอ ในการนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนพฒันาอาํเภอ ซ่ึงจะกลายเป็นขอ้มูลสําหรับจงัหวดัในการนาํเขา้สู่การจดัทาํเป็นแผนพฒันา
จงัหวดัต่อไป ซ่ึงแผนชุมชนเป็นจุดเร่ิมของ Bottom-Up Approach จึงเห็นไดว้่าแผนชุมชนเป็นแผน
ระดบัรากหญา้ท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ยวดต่อการกาํหนดทิศทาง  การพฒันาของจงัหวดั 

ทั้งน้ี อดีตผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั 
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นว่า แผนชุมชนโดยส่วนใหญ่หากมองท่ีรูปแบบ
หรือรูปเล่มเห็นวา่ ชุมชนไดด้าํเนินการถูกตอ้งครบถว้นตามรูปแบบ แบบฟอร์มท่ีราชการกาํหนดอยู่
แลว้ แต่หากมองในรายละเอียด เขาเห็นว่า แผนชุมชนยงัขาดขอ้มูลพื้นฐาน (Data Base) สาํหรับใช้
ในการสนับสนุนการจดัทาํแผน กล่าวคือ หมู่บา้น/ชุมชน ไม่มีการจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการทาํ
แผนขาดความน่าเช่ือถือจากส่วนราชการ ประกอบกบัชาวบา้นยงัไม่มีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงของ
การวิเคราะห์ SWOT เน่ืองจากการทาํแผนมีความเป็นวิชาการและตอ้งใชผู้รู้้ให้คาํแนะนาํดว้ยใน
กระบวนการทาํแผน ดงันั้น ผลการวิเคราะห์ท่ีไดอ้าจไม่ถูกตอ้ง ลกัษณะของโครงการยงัมุ่งเนน้ใน
เร่ืองการก่อสร้างเป็นหลกั เช่น สร้างถนนคอนกรีต เป็นตน้ โครงการส่วนใหญ่มุ่งเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาคราชการ สําหรับโครงการท่ีจดัทาํโดยชุมชนหรือหมู่บา้นเองนั้นมี
จาํนวนน้อย ซ่ึงคุณภาพแผนชุมชนนั้นมีความสําคญัเป็นอย่างมากท่ีจะสร้างการยอมรับจากส่วน
ราชการหรือผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะหากแผนชุมชนมีคุณภาพแลว้ยอ่มีโอกาส
มากยิง่ข้ึนท่ีส่วนราชการจะนาํแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนไปปฏิบติั 

สรุป 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมดมีความเห็นต่อแผนชุมชนท่ีสอดคลอ้งกนัคือ เห็นว่าแผนชุมชนมีความสาํคญัอยา่งยิง่ อีกทั้ง
มองวา่แผนชุมชนเป็นเคร่ืองมือสาํคญัต่อการพฒันาเชิงพื้นท่ี ซ่ึงจะทาํใหช้าวบา้นไดส้ร้างการเรียนรู้ 
และมีเวทีในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในการหาทางออกและหาแนวทางในการพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชนของตนเอง นอกจากน้ีแผนชุมชนยงัจะเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือการพฒันาเชิงพื้นท่ี 
(Area-Base) ท่ีจะถูกนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลแก่การจดัทาํแผนในระดบัต่างๆ เช่น องคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ินนาํมาใชจ้ดัทาํแผนพฒันา อาํเภอนาํมาใชบู้รณาการทาํแผนพฒันาอาํเภอแบบบูรณาการ และ
จงัหวดันาํมาใชใ้นการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ ตามลาํดบัต่อไป  

ขณะท่ีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน กลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่า 
แผนชุมชนยงัไม่มีคุณภาพมากนกั ดงัขอ้คน้พบจากการศึกษาโดยการสมัภาษณ์ขา้งตน้ สามารถสรุป
ได ้ดงัน้ี 

1)  ดา้นโครงสร้างแผนชุมชนมีลกัษณะท่ีเนน้ไปในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นหลกั ขณะท่ีโครงการในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้ ยงัมี
นอ้ย หรือไม่มีเลย  

2)  ขาดการจาํแนกโครงการวา่ โครงการแต่ละโครงการอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของหน่วยงานใด และท่ีสาํคญัโครงการส่วนใหญ่มุ่งเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเป็นหลกั 
ขณะท่ีโครงการหรือกิจกรรมท่ีชุมชนดาํเนินการไดเ้อง โดยการพึ่งพาตนเอง   

3)  แต่ละหมู่บา้นขาดการทบทวน หรือปรับปรุงแผนชุมชน เน่ืองดว้ยความ
ไม่เขา้ใจของผูน้าํชุมชน หรือมีการประชุมหารือกนัแต่ไม่มีการนาํแผนชุมชนมาแกไ้ขอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

4)  ชาวบา้นขาดความรู้ ความเขา้ใจถึงวิธีการทาํแผนอยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การนาํเคร่ืองมือทางการวางแผน เช่น SWOT มาใช ้กล่าวคือ ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลของ
ชุมชนได ้เน่ืองจากไม่เขา้ใจเคร่ืองมือดงักล่าว  

5)  ในกระบวนการทาํแผน ชุมชนขาดขอ้มูลมาสนับสนุนในการจัดทาํ
หรือวิเคราะห์เพื่อจดัทาํแผน กล่าวคือ มีการจดัเวที ประชาคม แต่ไม่มีการนาํขอ้มูล ไดแ้ก่ จปฐ. 
กชช 2 ค. หรือ ขอ้มูลการจดบญัชีครัวเรือนมาใช ้ จึงทาํให้แผนชุมชนขาดความน่าเช่ือถือจากส่วน
ราชการ 

6)  ขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชน หรือแผนชุมชนไม่ไดเ้กิดจากการมีส่วน
ร่วมจากประชาชนในชุมชนอย่างแทจ้ริง ส่วนใหญ่แผนชุมชนถูกทาํข้ึนโดยคนเพียงไม่ก่ีคนใน
ชุมชน  

ทั้งน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า คุณภาพแผนชุมชนมี
ความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการสร้างความเช่ือมัน่ ไวว้างใจของส่วนราชการต่อการนาํไปสู่การปฏิบติั 
กล่าวคือ หากแผนชมชนมีคุณภาพ ยอ่มจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติัหรือถูกบรรจุเขา้สู่
แผนพฒันาและแผนงบประมาณประจาํปีของส่วนราชการ 
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4.2.2  ประเด็นที ่2 ความคดิเห็นหรือทศันะต่อปัจจัยด้านการบูรณาการแผนชุมชน 
4.2.2.1  ผูแ้ทนส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล (2556: การสมัภาษณ์) เห็นวา่การนาํแผนชุมชน

ท่ีไดจ้ากทุกหมู่บา้นมาบูรณาการเพ่ือจดัทาํเป็นแผนพฒันาระดบัตาํบลมีความสาํคญัมาก แต่ท่ีผ่าน
มาในพื้นท่ีตาํบลนาตาล ไม่ปรากฏว่ามีการจดัทาํแผนหรือการบูรณาการแผนระดบัตาํบลเลย มี
เฉพาะ อบต. ไดน้าํแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นมาบรรจุลงในแผนพฒันาของ อบต. เท่านั้น พร้อม
กนัน้ีผูว้ิจยัไดถ้ามเพิ่มเติมถึงประเด็นศูนยป์ระสานงานองค์กรชุมชนระดบัตาํบล หรือท่ีเรียกว่า 
ศอชต. นั้นในพื้นท่ี ตาํบลนาตาลมีหรือไม่ โดยผูว้ิจยัไดรั้บคาํตอบว่า ไม่มี และไม่ทราบว่ามี ศอชต. 
ทั้งน้ี นายก อบต. กล่าววา่ ในส่วนของ อบต. นาตาล ไดมี้การรวบรวมแผนชุมชนจากทุกหมู่บา้นมา
เขา้สู่กระบวนการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุเขา้แผนพฒันาของ อบต.นาตาล แต่
โครงการท่ีไดรั้บจากแผนชุมชนนั้น นายก อบต. เรียนว่า ไม่สามารถนาํมาบรรจุเขา้แผนพฒันาของ 
อบต. ได้ทั้ งหมด เน่ืองจาก มีโครงการจาํนวนมาก และงบประมาณของ อบต. มีจาํนวนจาํกัด 
สาํหรับโครงการอ่ืนท่ี อบต. ไม่สามารถนาํเขา้แผนพฒันาฯ ได ้นั้นนายก อบต. ไม่ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติม
วา่นาํไปดาํเนินการอะไรต่อ 

จากผลการสัมภาษณ์ของนายก อบต. นาตาล ในปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน 
ขา้งตน้ มีความสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบต. นาตาล 
(2556: การสัมภาษณ์) โดยมีความเห็นว่า การบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบลจะทาํใหแ้ผนชุมชน
ท่ีมีโครงการยิบย่อย ถูกบูรณาการรวมเขา้เป็นโครงการใหญ่ ท่ีจะทาํให้หน่วยงานราชการสามารถ
นาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาให้กบัพื้นท่ีในภาพรวม กล่าวคือ ทาํให้ส่วนราชการมองเห็นในภาพ
กวา้งวา่ พื้นท่ีตาํบลนาตาล ชุมชน/หมู่บา้นส่วนใหญ่มีปัญหาอะไร และตอ้งการโครงการในลกัษณะ
ใด แต่ทั้งน้ี จากการสมัภาษณ์พบวา่ ในพื้นท่ีตาํบลนาตาล ไม่มีการบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบล 
เน่ืองจากไม่มี ศอชต. โดยเขาอธิบายวา่ แผนชุมชนส่วนใหญ่เม่ือกรรมการหมู่บา้นทาํแผนเสร็จ ก็จะ
ให้ ส.อบต.หรือผูใ้หญ่บา้นนาํเสนอให้ อบต. นาตาล ท่ีฝ่ายวิชาการและแผนรับไปพิจารณาเพ่ือ
ดาํเนินการจดัทาํเป็นแผนพฒันาของ อบต. ต่อไป  

จากการสอบถามเพิ่มเติมถึงการบูรณาการแผนชุมชนหรือการนาํแผนชุมชนท่ีไม่
สามารถบรรจุเขา้ใจแผนพฒันาของอบต.นั้น อบต. ได้ดาํเนินการอย่างไรหรือไม่อย่างไร ทาง
เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ของ อบต. นาตาล อธิบายว่า ไม่ได้ดาํเนินการอย่างไรแต่
ประการใด  

จากการสมัภาษณ์บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งสองคน มีความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัว่า การบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบลนั้นมีความสาํคญัอยา่งมากซ่ึงจะทาํใหโ้อกาสใน
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การท่ีส่วนราชการสามารถทราบความตอ้งการหรือสภาพปัญหาในภาพรวมของพื้นท่ีตาํบลไดว้่ามี
ปัญหาอะไร และราชการจะตอ้งแกไ้ขปัญหาอย่างไร หน่วยงานไหนจะตอ้งรับผิดชอบหรือรับไป
ดาํเนินการ ซ่ึงการบูรณาการแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกผลกัดนัไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมาก 

4.2.2.2  ผูแ้ทนราชการส่วนภูมิภาค 
ขณะท่ีนักพฒันาชุมชน อาํเภอนาตาล (2556: การสัมภาษณ์) มีความเห็นต่อการ 

บูรณาการแผนชุมชนไวอ้ย่างน่าสนใจว่า การบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบลท่ีดาํเนินการ
ขบัเคล่ือนโดย ศอชต. นั้นไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม ในพื้นท่ีตาํบลนาตาลไดมี้การจดัตั้ง ศอชต. ข้ึน
จริง โดยมี นายอาํเภอเป็นประธานศูนยฯ์ และมีตวัแทนแต่ละหมู่บา้นเป็นกรรมศูนยฯ์ แต่ผลปรากฏ
วา่ไม่เกิดการขบัเคล่ือนหรือดาํเนินการแต่ประการใด แต่ทั้งน้ี เขาไดเ้สนอเพ่ิมเติมว่า นอกเหนือจาก 
ศอชต. ท่ีจะทาํหนา้ท่ีบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบลแลว้ อปท. โดยเฉพาะอยา่งยิง่ อบต.นาตาล 
ก็ยงัเป็นอีกหน่วยหรือกลไกท่ีจะตอ้งดาํเนินการบูรณาการแผนชุมชนมาจดัทาํเป็นแผนพฒันาของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เน่ืองจากเป็นองคก์รหลกัท่ีทาํหน้าท่ีในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาใน
พื้นท่ีอยูแ่ลว้  

นอกจากน้ีนกัพฒันาชุมชน อาํเภอนาตาล ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมถึงการบูรณาการแผน
ชุมชนระดบัอาํเภอทราบว่า ระดบัอาํเภอมีคณะกรรมการบริหารงานอาํเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) 
ซ่ึงประกอบดว้ย นายอาํเภอเป็นประธาน และมีคณะกรรมการท่ีมาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งผูแ้ทนภาค
ราชการ เอกชน และประชาสังคม เธอเล่าเพิ่มเติมว่า แผนพฒันาอาํเภอโดยส่วนใหญ่มาจากการ
รวบรวมแผนงานโครงการของหน่วยราชการในพื้นท่ีอาํเภอมาประกอบเพื่อทาํเป็นแผนพฒันา
อาํเภอแบบบูรณาการ เม่ือผูว้ิจยัถามถึงว่ามีการนาํแผนงานโครงการตามแผนชุมชนท่ีแต่ละหมู่บา้น
เสนอมาเขา้สู่การพิจารณาและบรรจุเขา้แผนพฒันาอาํเภอแบบบูรณาการหรือไม่ เขาไดอ้ธิบายว่า 
เน่ืองจากแผนชุมชนในพื้นท่ีอาํเภอมีหลายหมู่บา้น และแต่ละหมู่บา้นมีโครงการท่ีเสนอมาจาํนวน
มาก และอาํเภอมีเจา้หนา้ท่ีจาํนวนจาํกดัในการคดัเลือก หรือแยกโครงการเพื่อนาํเขา้สู่การพิจารณา
หรือเสนอ กบอ. พิจารณา ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่ไดน้าํแผนชุมชนเขา้สู่การพิจารณาและบูรณาการแผนใน
ระดับอาํเภอ นอกจากน้ี การประชุมของ กบอ. มีการประชุมน้อยคร้ังมาก ซ่ึงอาจทาํให้การ
ขบัเคล่ือนงานในพื้นท่ีไม่เกิดความต่อเน่ือง  

นกัพฒันาชุมชน อาํเภอนาตาล เห็นว่า การขาดการบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบล 
รวมถึงการขาดการส่งต่อแผนงาน/โครงการของหมู่บา้น/ชุมชนในระดบัตาํบล ทาํให้แผนชุมชนๆ
ไม่ถูกผลกัดนัไปสู่การนาํไปปฏิบติัของส่วนราชการในระดบัสูงข้ึนไป หรือโดยหน่วยงานเจา้ของ
ภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเธอเห็นว่าการบูรณาการแผนชุมชนมีส่วนสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะผลกัดนัใหแ้ผน
ชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติัจากส่วนราชการ 
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นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สาํนกังานจงัหวดัอุบลราชธานี (2556: การสัมภาษณ์) 
ให้ความเห็นต่อการ บูรณาการแผนชุมชนว่า แผนชุมชนมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาจงัหวดั
โดยเฉพาะการพฒันาเชิงพื้นท่ีภายใตแ้ผนพฒันาจงัหวดั เน่ืองจากจะเป็นฐานขอ้มูลสาํคญัต่อจงัหวดั
ในการกาํหนดแนวทางหรือทิศทางการพฒันาจงัหวดั ไดแ้ก่ ยทุธศาสตร์ กลยุทธ์ รวมถึงโครงการ/
กิจกรรมในแผนพฒันาจงัหวดัใหส้อดคลอ้งและตอบสนองกบัความตอ้งการของพื้นท่ี โดยการท่ีจะ
ผลกัดนัแผนงาน/โครงการต่างๆ เขา้สู่การบูรณาการแผนในระดบัจงัหวดัไดน้ั้น จะตอ้งอาศยัการบูร
ณาการแผนในระดบัพื้นท่ีข้ึนมา (Bottom-Up) เน่ืองจากชุมชน/หมู่บา้นในจงัหวดัอุบลราชธานีมี
มากกว่า 2,000 หมู่บา้น ดงันั้นการท่ีจะนาํแผนงาน/โครงการของแต่ละหมู่บา้นชุมชนมาบรรจุเขา้
แผนพฒันาจงัหวดัไดท้ั้งหมดนั้นไม่สามารถทาํไดอ้ย่างแน่นอน ฉะนั้นในพื้นท่ีจะตอ้งบูรณาการ
แผนข้ึนมาตั้งแต่ระดบัตาํบล อาํเภอ ซ่ึงการบูรณาการจะเป็นการกรองแผนงาน/โครงการ และบูรณา
การโครงการในลกัษณะเดียวกนัเขา้เป็นโครงการเดียวกนัและระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจนแลว้ และนั่นก็จะทาํให้กลไกระดบัจงัหวดัสามารถผลกัดนัแผนงานโครงการดงักล่าวเขา้สู่
แผนพฒันาจงัหวดัได ้และสามารถจดัสรรวงเงินงบประมาณเพ่ือมารองรับโครงการต่างๆ ได ้ อยา่ง
เหมาะสม เน่ืองจากงบประมาณจงัหวดัมีจาํนวนจาํกดั พร้อมทั้งย ํ้าว่า การบูรณาการแผนในระดบั
พื้นท่ีมีความสาํคญัอย่างยิ่งต่อการส่งต่อแผนงาน/โครงการเขา้สู่การจดัทาํแผนพฒันาและแผนงบ
ปฏิบติัราชการประจาํปีของส่วนราชการ ซ่ึงจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน 

4.2.2.3  ผูแ้ทนราชการส่วนกลาง 
นักพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน (2556: การสัมภาษณ์) ได้ให้ความเห็น

ต่อการบูรณาการแผนชุมชนไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า การบูรณาการแผนชุมชนเป็นกระบวนการท่ีสาํคญั
ต่อการขบัเคล่ือนและผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะทาํใหแ้ผนงาน/โครงการภายใตแ้ผน
ชุมชนถูกนําเข้าและบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กร ราชการในระดับท่ีเหนือข้ึนไป เช่น 
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ อบต. เทศบาล เป็นตน้ และแผนพฒันาอาํเภอ
แบบบูรณาการ รวมถึงนาํเขา้สู่การบูรณาการเพ่ือจดัทาํเป็นแผนพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ พร้อม
กนัน้ี นกัพฒันาชุมชนของกรมการพฒันาชุมชน กล่าวว่า การบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบลมี
กลไกท่ีกรมให้จดัตั้ งข้ึนคือ ศูนยป์ระสานงานองค์กรชุมชนตาํบล (ศอชต.) ท่ีมีนายอาํเภอเป็น
ประธาน ซ่ึงจะเป็นกลไกหลกัในการบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบลก่อนเสนอแผนชุมชน
ระดบัตาํบลให้กบัหน่วยงานราชการนาํไปจดัทาํแผนพฒันาต่อไป หรือส่งต่อให้อาํเภอเพ่ือบูรณา
การจดัทาํแผนพฒันาอาํเภอฯ ต่อไป จากการสัมภาษณ์ทาํให้ผูว้ิจยัพบว่า เจา้หนา้ท่ีดงักล่าว มีความ
เช่ือมัน่เป็นอยา่งมากว่า ถา้แผนชุมชนเกิดการบูรณาการในระดบัต่างๆ ตามกลไกท่ีไดถู้กกาํหนดไว้
โดยภาคราชการ แลว้นั้นจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแน่นอน พร้อมน้ีเขายงัได้
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ยกตวัอย่างของพื้นท่ีชุมชนท่ีสามารถผลกัดันแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได้นั้น เน่ืองจากกลไก
การบูรณาการแผนชุมชน มีการขบัเคล่ือนอยา่งจริงจงั เกิดการบูรณาการในทุกกระบวนการ ขั้นตอน 
ทุกระดบัชั้นของแผนในจงัหวดั 

ด้านเจ้าหน้าท่ีสาํนักบริหารการปกครองท้องท่ี กรมการปกครอง (2556: การ
สัมภาษณ์) ไดใ้ห้ความเห็นต่อการบูรณาการแผนชุมชนว่า การบูรณาการแผนชุมชนมีส่วนสาํคญั
อย่างยิ่งต่อการผลกัดนัให้แผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั อีกทั้งยงัทาํให้อาํเภอง่ายต่อการใชเ้ป็น
ขอ้มูลเพื่อประกอบการบูรณาการจดัทาํแผนพฒันาอาํเภอ นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีไดช้ี้ให้เห็นถึงปัญหา
อุปสรรคท่ีผ่านมาของการบูรณาการแผนชุมชนมาสู่การปฏิบติัว่า ในแต่ละอาํเภอมีจาํนวนหลาย
หมู่บา้น เม่ือแต่ละหมู่บา้นจดัทาํแผนชุมชนเสร็จก็จะส่งมาท่ีอาํเภอ ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองยากท่ีอาํเภอ
จะสามารถพิจารณานาํแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นมาบรรจุลงในแผนพฒันาอาํเภอไดทุ้กโครงการ 
ดว้ยขอ้จาํกดัดา้นจาํนวนบุคลากรท่ีมีนอ้ย และภารกิจประจาํอ่ืนๆ ท่ีมาก ดงันั้น กลไกการบูรณาการ
แผนระดบัตาํบลโดย ศอชต. ตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นตวักรองใหอ้าํเภอในการบูรณาการแผนงานโครงการ 
ภายใตแ้ผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นมารวมเป็นแผนพฒันาตาํบลแบบบูรณาการ ก่อนเสนอให้
อาํเภอนาํไปบรรจุเขา้เป็นแผนพฒันาอาํเภอต่อไป ซ่ึงการบูรณาการแผนชุมชนจะทาํให้แผนชุมชน
ถูกรวมบูรณาการเป็นโครงการในภาพรวมของพื้นท่ี และจะทาํให้แผนชุมชนถูกส่งต่อให้ส่วน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นฐานในการเสนอของบประมาณและนาํไปปฏิบติัได ้

4.2.2.4  ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม 
แกนนาํเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค (2556: การสัมภาษณ์) กล่าวว่า 

การบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบลจะทาํให้แผนงาน/โครงการท่ีเหมือนกนัในพื้นท่ีถูกรวมเป็น
โครงการใหญ่ และทาํให้ทราบลกัษณะปัญหาและกลุ่มความตอ้งการของชุมชนในตาํบลว่า การจะ
แกไ้ขปัญหาหรือนาํเสนอโครงการแก่ภาครัฐตอ้งเสนอโครงการใดเป็นลาํดับแรกภายใตก้รอบ
งบประมาณท่ีจาํกดั ซ่ึงจะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติัไดม้ากข้ึน อีกทั้งยงัไดเ้สนอเพิ่มเติมว่า 
การบูรณการแผนชุมชนในระดบัตาํบลยงัจะช่วยในการขมวดรวมกิจกรรมยอ่ยๆ ท่ีเป็นเบ้ียหวัแตก
มารวมเป็นโครงการใหญ่ ซ่ึงจะง่ายต่อการท่ีส่วนราชการจะสามารถนาํแผนงาน/โครงการดงักล่าว
ไปบรรจุในแผนปฏิบติัราชการเพ่ือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณไดต่้อไป  

4.2.2.5  ผูแ้ทนภาควิชาการ 
อดีตผูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2556: การสัมภาษณ์) เห็นว่า การบูรณาการแผนชุมชนมีส่วน
สาํคญัอยา่งมากต่อกระบวนการแผนพฒันาในระดบัต่างๆ ในจงัหวดั โดยเฉพาะอยา่งยิง่แผนพฒันา
จงัหวดั เน่ืองจากแผนพฒันาชุมชนจะเป็นฐานสําคญัต่อการกาํหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
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จงัหวดัเพื่อไปตอบสนองต่อการพฒันาพ้ืนท่ี ทั้งน้ีกระบวนการบูรณาการแผนตอ้งเกิดในทุกระดบั 
ตั้งแต่ระดบัตาํบล อาํเภอ และนาํสู่การบูรณาการแผนในระดบัจงัหวดั ตามกลไกทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 
ซ่ึงแต่ละระดบัมีหน่วยบูรณาการอยูแ่ลว้ แต่ท่ีมนัมีปัญหาอยูใ่นปัจจุบนั คือ มนัไม่ไดเ้กิดการบูรณา
การหรือมีการบูรณาการกนัอยา่ง แทจ้ริง “มีโครงสร้างกลไก แต่มนัไม่ทาํงาน ไม่ขยบั” อีกทั้งผูแ้ทน
ภาควิชาการยงัอธิบายเพิ่มเติมว่า “หัวหน้าหน่วยไม่ให้ความสําคญั แผนงานโครงการของชุมชน
แมว้า่จะคิดมาดีแทบตาย จะวิเคราะห์ SWOT มายงัไง หากผูน้าํไม่ใหค้วามสนใจก็ไม่มีทางถูกนาํไป
ปฏิบติัได”้ ดงันั้น นายอาํเภอ และผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความสําคญั และ
ติดตามอย่างจริงจัง “ลงมาเล่นเอง” ทั้ งน้ี ผูแ้ทนภาควิชาการได้เน้นย ํ้ าว่า ต้องบูรณาการ และ
ผูบ้ริหารตอ้งสนใจ พร้อมตอ้งกาํหนดเป็นวาระหรือปฏิทินการประชุมเพื่อบูรณาการแผนอย่าง
ชดัเจน จึงจะทาํใหแ้ผนงาน/โครงการภายใตแ้ผนชุมชนถูกผลกัดนัไปสู่การปฏิบติั 

สรุป 
จากท่ีนาํเสนอผลการศึกษาของแต่ละกลุ่มเป้าหมายขา้งตน้ พบว่า ทุกคนมีความเห็น

ต่อการบูรณาการแผนชุมชน ท่ีสอดคลอ้งกนัคือ การบูรณาการแผนชุมชนมีความสาํคญัอย่างมาก 
ต่อการขบัเคล่ือน การส่งต่อ และผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั อีกทั้งยงัจะทาํให้แผนงาน/
โครงการภายใตแ้ผนชุมชนถูกบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาในระดบัต่างๆ ของส่วนราชการ จากการศึกษา
ขา้งตน้ยงัพบว่า กลไกการบูรณการแผนชุมชนในระดบัตาํบลยงัไม่มีการขบัเคล่ือนการบูรณาการ
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในพื้นท่ีศึกษา ไม่มีกลไกท่ีเรียกว่า ศอชต. ซ่ึงจะเป็นโซ่ขอ้ต่อระหว่าง
การนาํแผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นมาบูรณาการและส่งต่อแผนงาน/โครงการท่ีบูรณาการและพร้อม
ใชใ้ห้กบัส่วนราชการและนาํสู่การบูรณาการในระดบัอาํเภอ และจงัหวดัต่อไป ประกอบกบัขาดการ
ส่งต่อแผนชุมชนไปสู่การบูรณาการในระดบัแผนท่ีสูงข้ึน ผูบ้ริหารส่วนราชการในระดบัพื้นท่ีให้
ความสาํคญักบัแผนชุมชนในระดบันอ้ย 

 
4.2.3  ประเด็นที ่3 ความเห็นต่อการสนับสนุนแผนชุมชนของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  

4.2.3.1  ผูแ้ทนส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
จากการสัมภาษณ์ผูแ้ทนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยเร่ิมท่ีนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนาตาล (2556: การสัมภาษณ์) พบว่า ในการบวนการจดัทาํแผนชุมชนของทุกหมู่บา้น
ในพื้นท่ีตาํบลนาตาล อบต.นาตาล ไดมี้ส่วนช่วยในการสนบัสนุนการจดัประชุมเวทีประชาคม ไดแ้ก่ 
การส่งเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบต.นาตาลไปเขา้ร่วมประชุมและสงัเกตการณ์ดว้ย
ทุกคร้ังท่ีหมู่บา้นร้องขอมา หรือเชิญมา นอกจากน้ีนายกอบต.นาตาลยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่า อบต.
นาตาล ไดมี้ส่วนสําคญัในการสนับสนุนเร่ืองงบประมาณในการนาํแผนงาน/โครงการตามแผน
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ชุมชนไปสู่การปฏิบติัด้วย พร้อมกับยกตวัอย่างให้ฟังว่า อบต.นาตาลก็จะเลือกเอาโครงการท่ี
ชาวบา้นเสนอท่ีสอดรับกบัแผนพฒันาของ อบต.นาตาล มาดาํเนินการ แต่ทั้งน้ีเขาไดเ้รียนเพ่ิมเติม
ว่า ไม่อาจให้งบประมาณได้ทุกโครงการแต่จะจดัสรรตามโควตา คือ หมู่บา้นละ 2 แสนบาท 
เน่ืองจากงบประมาณมีน้อย โดยถวัเฉล่ียหมู่บา้นละเท่าๆ กนั จากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัมีพบขอ้สังเกต
สาํคญัว่า นายกฯ จะสนบัสนุนงบประมาณแก่โครงการ/แผนงานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของ 
อบต. ดงันั้น แผนงาน/โครงการตามแผนแผนของชุมชนท่ีเป็นความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชนท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาของ อบต. ย่อมมีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะไม่ไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณ 

นายกอบต.นาตาล ให้ความสาํคญักับจดัทาํแผนชุมชนและพร้อมสนับสนุนทุก
กระบวนการ จากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลนาตาลได้กล่าวถึง
ความสัมพนัธ์กบัหมู่บา้นต่างๆ ในพื้นท่ีว่า บางหมู่บา้นท่ีรู้จกัและสนิทเป็นทีมเดียวกบันายกหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน อบต.ก็จะใหก้ารสนบัสนุนหรือเขา้พื้นท่ีสะดวกมากข้ึน แต่ขณะท่ีบางหมู่บา้นท่ีมี
สมาชิก อบต. อยูใ่นทีมตรงขา้มหรือไม่ใช่พวก พร้อมทั้งทีมผูน้าํหมู่บา้นไม่เป็นท่ีสนิทหรือรู้จกัมกั
คุน้ นายก อบต. เรียกว่า “ไม่ใช่พวกเรา” ก็จะเกิดความยุ่งยากในการเขา้ไปให้การสนับสนุน 
เน่ืองจากหมู่บ้านนั้ นนั้ นไม่ได้ร้องขอหรือแจ้ง อบต. และแสดงถึงความไม่เห็นด้วยกับการ
ดาํเนินการของผูบ้ริหาร อปท. ในทุกเร่ือง จากขอ้คน้พบน้ีทาํให้ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า สาเหตุ
สําคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํให้แผนชุมชนไดรั้บการสนับสนุนหรือไม่นั้น คือ ระดบัหรือทิศทาง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัผูน้าํหรือผูบ้ริหารของหมู่บา้น/ชุมชน 
ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นขอ้สรุปสาํคญัท่ีวา่ มีหลายหมู่บา้นท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งดา้นงบประมาณและ
การดูแลเอาใจใส่จากเจา้หนา้ท่ีของทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะในกระบวนการจดัเวทีแผนชุมชน 

ขณะท่ีเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.นาตาล (2556: การสัมภาษณ์) 
ไดใ้ห้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกบันายก อบต.นาตาล ว่า อบต. โดยฝ่ายวิชาการและแผนงาน ไดส่้ง
เจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีเขา้ร่วมประชุม ประชาคมกบัหมู่บา้นทุกคร้ังเม่ือมีการแจง้และเชิญมา ซ่ึงจากการ
พูดคุยพบว่า มีบางหมู่บา้นดว้ยกนัท่ีเจา้หนา้ท่ีของ อบต.นาตาล ไม่ไดล้งพื้นท่ีหรือเขา้ร่วมประชุม
กบัหมู่บา้น โดยเหตุผลท่ีทราบจากผูใ้ห้สัมภาษณ์คือ บุคลากรไม่เพียงพอ บางหมู่บา้นประชุมใน
วนัหยดุราชการเจา้หนา้ท่ีจึงไม่อาจเขา้ร่วมประชุมดว้ยได ้ภารกิจประจาํเยอะ เป็นตน้  

นอกจากน้ี เม่ือประชุมร่วมกบัชาวบา้นเสร็จ เจา้หนา้ท่ีไม่ไดมี้การสรุปหรือนาํเรียน
ผูบ้ริหารของทอ้งถ่ินรับทราบ ขณะท่ีการสนับสนุนดา้นอ่ืนๆ ในกระบวนการแผนชุมชน พบว่า 
อบต.นาตาล มีบทบาทน้อยมากเน่ืองจาก เจา้หน้าท่ีอบต. มีความเขา้ใจว่า เป็นบทบาทและหน้าท่ี
หลกัของ กรมการพฒันาชุมชน และกรมการปกครอง โดยอาํเภอนาตาล ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ  
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จากการสัมภาษณ์ในส่วนของภาคราชการส่วนทอ้งถ่ินทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้สรุปสาํคญั 
คือ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล โดยผูบ้ริหารของอบต.นาตาล ไดใ้ห้ความสําคญัและพร้อม
สนบัสนุนกระบวนการแผนชุมชน แต่ดว้ยความเขา้ใจบทบาท ความรับผิดชอบ ทาํให้อบต.นาตาล 
ยงัให้การสนบัสนุนแผนชุมชนไดไ้ม่เตม็ท่ี เน่ืองจากเห็นว่าเป็นบทบาท อาํนาจหนา้ท่ีของ กรมการ
พฒันาชุมชน และกรมการปกครอง นอกจากน้ี อุปสรรคสําคญัของการสนับสนุนแผนชุมชนคือ 
ความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารของ อบต.นาตาล กบัผูน้าํ ผูบ้ริหารของหมู่บา้น ซ่ึงมีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่ง
ต่อการให้การสนบัสนุนแผนชุมชน อีกทั้ง ความเขา้ใจของ อบต.นาตาล ทั้งผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี
เขา้ใจเพียงว่า การให้การสนบัสนุนงบประมาณตามแผนงานโครงการท่ีชาวบา้นเสนอขอผ่านการ
จดัสรรโคตา ตามสัดส่วนงบประมาณนั้น ถือว่าไดใ้ห้การสนบัสนุนแลว้ นอกจากน้ี การสนบัสนุน
ดา้นการส่งเจา้หนา้ท่ีของ อบต. ไปร่วมประชุมกบัชาวบา้น ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดทุ้กหมู่บา้น 
ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีทาํใหแ้ผนชุมชนไม่สามารถผลกัดนัสู่ระบบแผนงบประมาณของทอ้งถ่ิน อีก
ทั้งยงัทาํให้อบต.นาตาล ไม่ทราบขอ้มูลปัญหาท่ีแทจ้ริงของหมู่บา้น เน่ืองจากนายกไม่ไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมประชาคมกบัหมู่บา้น 

4.2.3.2  ผูแ้ทนราชการส่วนภูมิภาค 
นกัพฒันาชุมชน อาํเภอนาตาล (2556: การสมัภาษณ์) ใหส้มัภาษณ์วา่ ไดส่้งเจา้หนา้ท่ี

เขา้ร่วมประชุมประชาคม กบัชาวบา้นทุกหมู่บา้น เน่ืองจากเป็นขอ้ระเบียบท่ีการประชุมประชาคม
จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเขา้ร่วมดว้ย ทั้งน้ีในการประชุมบางคร้ังเจา้หนา้ท่ีไม่อาจไปร่วมประชุมได ้
แต่ก็จะมีการลงพื้นท่ีไปสอบถามหรือพูดคุยกับผูใ้หญ่บ้านหรือกรรมการหมู่บ้านทุกคร้ังเพื่อ
รับทราบผลการประชุม ทั้งน้ีเขาใหส้ัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า เจา้หนา้ท่ีนกัพฒันาชุมชน จะทาํหนา้ท่ีเป็น
เสมือนพี่เล้ียงแก่ท่ีประชุม ในการใหค้าํแนะนาํและใหข้อ้มูลทางวิชาการในเร่ืองต่างๆ แต่จะไม่ช้ีนาํ 
หรือเสนอความคิดเห็นใดๆ เนน้การร่วมรับฟัง และสังเกตการณ์มากกว่า จากการสัมภาษณ์ พบว่า 
เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนจะเป็นตวัหลกัในการขบัเคล่ือนกระบวนการแผนชุมชนในพื้นท่ี โดยพบว่า 
เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนจะให้คาํปรึกษาทางวิชาการแก่กรรมการหมู่บา้นในการทาํแผนชุมชน และ
ช่วยในการสนับสนุนขอ้มูลพื้นฐานแก่หมู่บา้น เช่น ขอ้มูล จปฐ. ของครัวเรือนในหมู่บา้นเพ่ือใช้
ประกอบการทาํแผนชุมชน และอาํเภอไดใ้หก้ารสนบัสนุน งบประมาณในการจดัประชุมประชาคม 
หรือจดัเวทีการจดัทาํแผนชุมชนด้วย ทั้งน้ีเจา้หน้าให้สัมภาษณ์ว่า “ผูบ้ริหารของอาํเภอควรให้
ความสําคญักบัแผนชุมชนมากกว่าน้ี เน่ืองจากท่ีผ่านมา ไม่ได้รับความสนใจจากผูบ้ริหารเลย” 
เน่ืองจากชาวบา้นไดเ้ชิญผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย แต่ผูบ้ริหารส่งเพียงตวัแทนไป และตวัแทนท่ี
ไปร่วมประชุมเม่ือประชุมเสร็จก็กลบัมาโดยไม่มีการรายงานหรือนาํเสนอผูบ้ริหาร จึงทาํให้การ
รับรู้ของผูบ้ริหารต่อพื้นท่ีมีนอ้ย อีกทั้งความเขม้ขน้และความสนใจของชาวบา้นก็นอ้ยลงเน่ืองจาก
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ผูใ้หญ่ไม่ลงพื้นท่ี ขวญักาํลงัใจก็ลดลง ทั้งน้ี ผูใ้ห้สัมภาษณ์เสนอว่า ระดบันายอาํเภอ หรือหัวหน้า
ส่วนราชการตอ้งลงไปร่วมประชุมรับฟังกบัชาวบา้นดว้ย ซ่ึงจะทาํให้รับทราบปัญหา และความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงและรู้ถึงอุปสรรของพ้ืนท่ีในการดาํเนินการ  

ทั้งน้ีนกัพฒันาชุมชน เสนอวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความสาํคญัอยา่งยิง่และ
ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุนแผนชุมชน เน่ืองจากผูท่ี้จะไดป้ระโยชน์จากแผน
ชุมชนมากท่ีสุดคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อีกทั้ง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นหน่วยงาน
ท่ีมีงบประมาณสาํหรับดาํเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ี ซ่ึงต่างจากส่วนราชการในระดบัอาํเภอ
ซ่ึงไม่มีงบประมาณท่ีเป็นงบลงทุน ซ่ึงมีแต่งบดาํเนินงานหรืองบประมาณประจาํ ดว้ยเหตุน้ีเขาจึง
เห็นว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสนใจและสนบัสนุนแผนชุมชนใหม้าก
ยิง่ข้ึน  

จากผลการสัมภาษณ์ข้างต้น ทาํให้ผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ว่า ระดับอาํเภอได้ส่ง
เจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมกับหมู่บา้นทุกคร้ังในการประชุมประชาคม พร้อมทั้งได้ให้คาํปรึกษา
แนะนาํทางวิชาการแก่ชุมชนหมู่บา้นในการจดัทาํแผนชุมชน พร้อมสนบัสนุนขอ้มูลประกอบการ
วิเคราะห์เพื่อจดัทาํแผนชุมชน นอกจากน้ียงัไดใ้ห้การสนบัสนุนงบประมาณค่าดาํเนินการประชุม
แก่หมู่บา้นดว้ย แต่ทั้งน้ีในส่วนของผูบ้ริหารระดบัสูงของอาํเภอนั้นยงัใหค้วามสาํคญักบัแผนชุมชน
นอ้ยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงพื้นท่ีเขา้ร่วมประชุมหรือตรวจเยี่ยมหมู่บา้นยงัมีนอ้ย ประกอบ
กบัเจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชนอาํเภอ เห็นว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรให้ความสําคญัต่อแผน
ชุมชนมากยิ่งข้ึนเน่ืองจากเป็นหน่วยงานในพื้นท่ี และจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี และเป็น
หน่วยงานท่ีมีงบประมาณ ทั้ งน้ีนักพฒันาชุมชน ได้ให้ความเห็นว่า แผนชุมชนท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากชาวบา้นเอง กรรมการหมู่บา้น ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน และหัวหน้าส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง จะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติัมากยิง่ข้ึน 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สาํนกังานจงัหวดัอุบลราชธานี (2556: การสัมภาษณ์) 
เห็นวา่ การไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน มีความสาํคญัยิง่ต่อการทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่
การยอมรับและนาํไปปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง เช่น ประชาชนในหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วม กรรมการ
หมู่บา้นมีความตั้งใจและเห็นความสาํคญักบัการทาํแผนชุมชน และผลกัดนัแผนชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
อบต. และอาํเภอเขา้มาเป็นพี่เล้ียงใหก้บัหมู่บา้นในการทาํแผน และให้ความรู้ในการทาํแผนชุมชน 
ผูบ้ริหารส่วนราชการส่วนกลางตอ้งให้ความสําคญั และสนับสนุนการจัดทาํแผนชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวคือ ท่ีผ่านมาการให้การสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งยงัมีนอ้ยมาก แผนในระดบั
ชุมชนไม่ไดรั้บความสาํคญัจากส่วนราชการเท่าท่ีควร  
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4.2.3.3  ผูแ้ทนราชการส่วนกลาง 
นักพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน (2556: การสัมภาษณ์) ให้สัมภาษณ์ว่า 

กรมการพฒันาชุมชน ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนอยา่งต่อเน่ือง โดย
กรมไดม้อบหมายใหน้กัพฒันาชุมชนอาํเภอ ทาํหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่ชุมชน/หมู่บา้นในการจดัทาํ
แผนชุมชน อีกทั้ง กรมการพฒันาชุมชนได้จดัทาํคู่มือการขบัเคล่ือนแผนชุมชนเพื่ออาํนวยการ
สนับสนุนทางวิชาการแก่ชุมชนและเจา้หน้าท่ีนักพฒันาชุมชนในการส่งเสริมการขบัเคล่ือนแผน
ชุมชนในพ้ืนท่ี นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ยงัไดน้าํเสนอเพิ่มเติมว่า กรมการพฒันาชุมชนยงัไดด้าํเนิน
โครงการประเมินคุณภาพแผนชุมชนในทุกปี โดยการเชิญชวนให้ชุมชน/หมู่บา้น สมคัรเขา้ร่วม
โครงการเพื่อรับประเมินคุณภาพแผน ซ่ึงปัจจุบนัมีหมู่บา้นเขา้ร่วมโครงการและผ่านการประเมิน
คุณภาพแผนชุมชนแลว้ประมาณร้อยละ 60 ของจาํนวนหมู่บา้น/ชุมชนทั้งหมด จากการพูดคุย
เพิ่มเติมทาํใหผู้ว้ิจยัทราบวา่ กรมการพฒันาชุมชนไดพ้ยายามขบัเคล่ือนแผนชุมชนใหเ้กิดการบูรณา
การและเช่ือมโยงไปสู่การจดัทาํแผนพฒันาในระดบัพื้นท่ี ไดแ้ก่ แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบล หรือเทศบาล แผนพฒันาอาํเภอ และแผนพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ เป็นตน้ โดยท่ีกรมการ
พฒันาชุมชนไดก้าํหนดใหมี้ ศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชนระดบัตาํบล (ศอชต.) เพื่อเป็นหน่วยใน
การบูรณาการแผนชุมชนระดบัตาํบล เพื่อส่งต่อแผนชุมชนไปสู่การบรรจุเขา้แผนของส่วนราชการ
ต่างๆ ในพื้นท่ี 

อย่างไรก็ตาม เจา้หน้าท่ีกรมการพฒันาชุมชน เห็นว่า การท่ีจะทาํให้แผนชุมชน
สามารถขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งมีระบบนั้นนอกจากการใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนจากกรมการพฒันา
ชุมชนแลว้ ระดบัพื้นท่ีตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดว้ยโดยเฉพาะ นายอาํเภอตอ้งให้ความสาํคญัเพราะถา้
นายอาํเภอให้ความสําคญัต่อแผนชุมชนแลว้ ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีก็จะให้ความสําคญัตามไปดว้ย 
โดยนายอาํเภอเสมือนเป็นเจา้เมือง ตอ้งติดตามอย่างต่อเน่ือง หรือลงพื้นท่ีร่วมพบปะ รับฟังการ
ประชุมร่วมกบัชาวบา้น เหมือนไปนัง่หวัโตะ๊เป็นประธานการประชุม ซ่ึงจะส่งผลทางจิตวิทยาอยา่ง
มากต่อกระบวนการแผนชุมชน และกรรมการหมู่จะไดรั้บรู้ว่าผูใ้หญ่ให้ความสําคญั ซ่ึงจะทาํให้
ชาวบา้นเกิดความต่ืนตวั นอกจากน้ี ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้ความสาํคญั
และสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนอย่างจริงจงั เช่น สนับสนุนงบประมาณในการจดัทาํแผน
ชุมชน หรือส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมรับฟัง ร่วมประชุม หรือแมแ้ต่นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยิ่ง
ตอ้งเขา้ร่วมประชุมกบัชาวบา้นเน่ืองจากประโยชน์จากแผนชุมชนก็จะตกแก่ทอ้งถ่ินเอง และผูท่ี้ได้
ประโยชน์มากท่ีสุดก็คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หากแผนชุมชนไดรั้บการสนับสนุนจาก
ทุกภาพส่วนแลว้ยอ่มทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติัมากยิง่ข้ึน 
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เจา้หนา้ท่ีสาํนกับริหารการปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง (2556: การสัมภาษณ์) 
ให้ความเห็นว่า กรมไดใ้ห้การสนับสนุนงบประมาณแก่หมู่บา้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคมของหมู่บา้น รวมถึงไดจ้ดัทาํคู่มือกรรมการหมู่บา้นเพื่อช่วยในการสนับสนุน
กระบวนการทาํงานของกรรมการหมู่บา้น นอกจากน้ีกรมยงัไดมี้หนังสือเวียนจากกรมเน้นย ํ้าให ้
นายอาํเภอ ให้ความสําคญักับการขบัเคล่ือนแผนพฒันาหมู่บา้นอย่างจริงจัง เจา้หน้าท่ีกรมการ
ปกครองเสนอว่า นอกจากการสนับสนุนจากส่วนราชการแลว้ ชาวบา้นเองตอ้งให้การสนับสนุน
และให้ความสําคญักับกระบวนการแผนชุมชนของหมู่บา้นตนเองด้วย เช่น เม่ือมีการประชุม
ชาวบา้นจะตอ้งเขา้ร่วมประชุม ร่วมกนัคิด แสดงความคิดเห็น และรับรองแผนชุมชนของตนเอง 
เพราะถึงแมห้น่วยงานราชการจะสนบัสนุนเพียงใดก็ไม่อาจประสบความสาํเร็จไดเ้ลยหากขาดการ
สนับสนุนหรือการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บา้น ทั้งน้ีหากกระบวนการแผนชุมชน
ไดรั้บการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคประชาชนแลว้ยิ่งจะทาํให้แผน
ชุมชนสามารถนาํไปปฏิบติั 

4.2.3.4  ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม 
ขณะท่ีแกนนาํเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค (2556: การสัมภาษณ์) เสนอ

ว่าการท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนกระบวนการแผนชุมชนให้ประสบความสาํเร็จหรือทาํให้แผนชุมชน
ถูกนาํไปสู่การปฏิบติัไดน้ั้น ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากทุกภาคส่วน ดงัน้ี 

1)  ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเห็นดีเห็นงาม “เอาดว้ย” และ
เอาไปใชด้ว้ย หมายความวา่ ใหก้ารสนบัสนุนทั้งดา้นบุคลากร ท่ีจะมาร่วมประชุมหรือเป็นพี่เล้ียงให้
ชาวบา้น และสนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินการประชุม ระดบันายกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งลงพื้นท่ีร่วมประชุมรับฟังกบัชุมชน/หมู่บา้นดว้ย อีกทั้งตอ้งเอาแผนชุมชนไปปฏิบติัดว้ย 

2)  นายอาํเภอในฐานะพ่อเมืองตอ้งลงมาเล่นเอง ใหค้วามสาํคญั ติดตามทวง
ถามในท่ีประชุมทุกคร้ัง พร้อมทั้งมอบหมายผูรั้บผดิชอบเร่ืองแผนชุมชนอยา่งชดัเจน 

3)  ผูน้าํหมู่บ้านชุมชนต้องสนใจ เข้าใจ และตั้ งใจ และให้ความสาํคัญ
การขบัเคล่ือนกระบวนการแผนชุมชนทุกขั้นตอน  

4)  ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม หรือดึงประชาชน
ในหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมใหไ้ด ้

โดยท่ีเขา้ไดเ้นน้ว่า การไดรั้บการสนับสนุนจากภาคส่วนขา้งตน้มีส่วนสาํคญัอย่าง
มากท่ีจะผลกัดนัใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปปฏิบติั 
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4.2.3.5  ผูแ้ทนภาควิชาการ 
อดีตผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั สาํนกังาน

ปลดักระทรวงมหาดไทย (2556: การสัมภาษณ์) เห็นว่า มีปัญหาเร่ืองความซํ้ าซอ้นระหว่างหน่วยงาน 
ได้แก่ กรมการพฒันาชุมชน กับกรมการปกครอง ในการรับผิดชอบเร่ืองแผนชุมชน เน่ืองจาก
ปรากฏหลายคร้ังท่ีเกิดการเก่ียงกนัระหว่าง 2 หน่วยงานในการขบัเคลื่อนกระบวนงานเก่ียวกบั
แผนชุมชน นาํมาซ่ึงการโยนความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงขาดความเป็นเอกภาพในการ
สนบัสนุนแผนชุมชนในระดบัพื้นท่ี นอกจากน้ีเขายงัไดเ้สนอวา่ ราชการตอ้งจดัการอบรมใหค้วามรู้
แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทาํแผนชุมชน และสร้างความรู้เขา้เก่ียวกับการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของหมู่บา้นตนเองให้เป็น รวมถึงการสนับสนุนดา้นขอ้มูลเชิงพื้นท่ี ไดแ้ก่ ขอ้มูล 
จปฐ. กชช 2 ค. ให้กบัหมู่บา้น/ชุมชนไดใ้ชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการประชุมพิจารณาวางแผนชุมชน 
เน่ืองจากชาวบา้นไม่อาจท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูลบางอย่างไดเ้องและขอ้มูลบางเร่ืองรัฐเป็นคนจดัเก็บ 
นอกจากน้ีในกระบวนการจดัเวทีจดัทาํแผน รัฐตอ้งส่งเจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมกบัชาวบา้นดว้ย   
ทุกคร้ังในฐานะพ่ีเล้ียง ช่วยในการแนะนาํประเด็นการหารือ วิเคราะห์ปัญหา โดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินมีความสาํคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนกระบวนการแผนชุมชนไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง เน่ืองจากมี
บุคลากร งบประมาณ มากกวา่เจา้หนา้ท่ีส่วนภูมิภาค และเป็นเจา้ของพื้นท่ี 

สรุป 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งจากประชาชน คณะกรรมการหมู่บา้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นายอาํเภอ จังหวดั รวมถึงหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กรมการ
ปกครอง กรมการพฒันาชุมชน ซ่ึงจะทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถผลกัดนัไปสู่การปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน   

จากผลการศึกษาขา้งตน้ พบปัญหาสําคญัที่เป็นปัจจยัการลดทอนการขบัเคลื่อน
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ดงัน้ี 

1)   การให้ความสาํคญัของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและอาํเภอ 
กล่าวคือ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนายอาํเภอไม่เขา้ร่วมประชุม หรือร่วมรับฟังในการ
กระบวนการจดัเวทีแผนชุมชน ซ่ึงทาํให้ความต่ืนตวัของกรรมการหมู่บา้น หมู่บา้น/ชุมชน ลดลง 
ชาวบา้นขาดขวญักาํลงัใจในการขบัเคล่ือนแผนชุมชน  

2)   ปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบั
ผูน้าํหมู่บา้นและกรรมการหมู่บา้นท่ีอยู่คนละฝ่าย ทาํให้แผนชุมชนของหมู่บา้นบางหมู่บา้นไม่ได้
รับการสนบัสนุน 
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3)  ปัญหาเร่ืองความซํ้ าซอ้นระหว่างหน่วยงาน ไดแ้ก่ กรมการพฒันาชุมชน 
กบักรมการปกครอง ในการรับผดิชอบเร่ืองแผนชุมชน เน่ืองจากปรากฏหลายคร้ังท่ีเกิดการเก่ียงกนั
ระหว่าง 2 หน่วยงานในการขบัเคล่ือนกระบวนงานเก่ียวกบัแผนชุมชน นาํมาซ่ึงการโยนความ
รับผดิชอบระหวา่งหน่วยงาน ซ่ึงขาดความเป็นเอกภาพในการสนบัสนุนแผนชุมชนในระดบัพื้นท่ี 

 
4.2.4  ประเด็นที ่4 ปัจจัยด้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน  

4.2.4.1  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล (2556: การสัมภาษณ์) เห็นว่า ความสามารถ 

และความเขม้แขง็ของคณะกรรมการหมู่บา้นมีส่วนสาํคญัยิ่งต่อการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั รวมถึงการประสานผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้มาสนบัสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้
แผนชุมชนของหมู่บา้น ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบว่า ผูน้ําชุมชน หรือคณะกรรมการ
หมู่บา้นท่ีไดรั้บการยอมรับหรือเช่ือมกบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้และประสานกบัชาวบา้นในหมู่บา้นได้
อย่างลงตัว ย่อมจะสร้างบรรยากาศในการสนับสนุน หรือ เ อ้ือต่อการได้รับการสนับสนุน
งบประมาณมาดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการไดม้าก 

นายก อบต. นาตาล ยงัอธิบายเพิ่มเติมว่า ยิ่งคณะกรรมการหมู่บา้นมีความเขม้แข็ง
การแสวงหาความร่วมมือในการช่วยเหลือเป็นเร่ืองง่ายมาก และยิ่งรู้จักมกัคุน้กับนักการเมือง
ทอ้งถ่ินและการเมืองในพื้นท่ีแลว้ยิ่งจะไดรั้บความช่วยเหลือดา้นงบประมาณมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี นายก
ฯ เห็นว่า ลกัษณะของคณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีนั้นยงัไม่มีความเขม้แขง็ ส่วนใหญ่เป็นเครือ
ญาติกนั   ไม่ไดม้าจากผูน้าํกลุ่มองคก์รในหมู่บา้น จึงทาํใหใ้นแต่ละหมู่บา้นไดม้าซ่ึงคณะกรรมการ
หมู่บา้นท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ กลุ่มไหนไดเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นก็จะเลือกเอาพวก
ของตน ส่วนกลุ่มท่ีไม่ไดเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นก็จะไม่ร่วมกิจกรรมใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงเกิดการแบ่งแยก
ชดัเจนภายในหมู่บา้น น่ีเป็นอีกปัญหาท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไปสู่การปฏิบติั เน่ืองจากไม่ได้
เกิดการยอมรับ ท่ีเป็นท่ีรับรู้อย่างมีฉันทานุมติัจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายในชุมชน นายกเล่าว่าในพื้นท่ี
ตาํบลนาตาลมีหลายหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะแบบน้ี และมีบางชุมชนท่ีผูน้าํชุมชนกบัผูแ้ทนองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล เป็นคนละฝ่ายหรือพวกจึงนาํมาซ่ึงปัญหาในการผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั 

ขณะเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.นาตาล (2556: การสัมภาษณ์) เห็นว่า 
การจะผลกัดันแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได้นั้นปัจจยัสําคญัด้านสมรรถนะของคณะกรรมการ
หมู่บา้นมีส่วนสําคญัอย่างยิ่ง โดยเขาไดอ้ธิบายว่า คณะกรรมการหมู่บา้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้าํ
ชุมชน/หมู่บา้น คือ ผูใ้หญ่บา้นตอ้งไดรั้บการยอมรับอยา่งแทจ้ริงภายในหมู่บา้น และเป็นท่ียอมรับ
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ขององคก์รภายนอกดว้ย อีกทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํหมู่บา้นกบัหัวหนา้ส่วนราชการในพ้ืนท่ี
และผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัการเมืองในพื้นท่ี เช่น สมาชิก
สภาจงัหวดั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ยิง่ทาํใหส้ามารถผลกัดนัแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบติัได้
ยิง่ข้ึน ดงันั้นความสามารถของคณะกรรมการหมู่บา้นจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการแสวงหากการ
สนบัสนุนจากประชาชนในชุมชน และองคก์รภายนอกชุมชน และกรรมการหมู่บา้นตอ้งมีความรู้
เก่ียวกบัดา้นวิชาการการทาํแผนดว้ย 

4.2.4.2  ผูแ้ทนราชการส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเห็นของนกัพฒันาชุมชน อาํเภอนาตาล (2556: การสัมภาษณ์) 

ท่ีเห็นว่า สมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้นมีความสาํคญัยิง่ท่ีจะช่วยผลกัดนัใหแ้ผนชุมชนไปสู่
การปฏิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยเขาเห็นว่าเป็นปัจจยัหลกัเลยก็ว่าไดท่ี้จะทาํให้แผนชุมชนไดรั้บการ
สนบัสนุนงบประมาณ  

ขณะท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สาํนักงานจงัหวดัอุบลราชธานี (2556: การ
สัมภาษณ์) เห็นว่า สมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้นสําคญัยิ่ง ท่ีจะทาํให้แผนชุมชนถูกนาํไป
ปฏิบติั เช่น 

1)  กรรมการหมู่บา้นท่ีเขม้แขง็และเก่งจะทาํให้สามารถดึงทรัพยากรท่ีอยู่
ในชุมชน/หมู่บา้นมาใชใ้นการขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการในแผนชุมชน  

2)  สามารถผลกัดนัหรือนาํเสนอแผนงานโครงการภายใตแ้ผนชุมชนไปสู่
การบรรจุเขา้แผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการได ้ 

3)  สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ได ้รวมถึงรู้ว่าจะ
เสนอแผนงาน/โครงการท่ีไหน ผลกัดนัอยา่งไร หรือตอ้งเขา้หาใคร ประสานใคร 

4)  คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเขม้แข็งยิ่งจะทาํให้ไดรั้บความไวว้างใจและ
เช่ือถือจากลูกบา้นในหมู่บา้น และพร้อมให้ความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน/
หมู่บา้น  

อย่างไรก็ตามเขาก็ยงัให้ความสําคญักบัสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้นว่ามี
ส่วนสําคญักว่าส่ิงอ่ืนหรือปัจจยัอ่ืน กล่าวคือ หากคณะกรรมการหมู่บา้นมีสมรรถนะและมีความ
เขม้แขง็ยอ่มสามารถดึงทรัพยากร คน้หาแหล่งทุน งบประมาณมาดาํเนินการตามแผนพฒันาชุมชนได ้

4.2.4.3  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนกลาง 
นักพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน (2556: การสัมภาษณ์) ให้ความเห็นว่า 

สมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น หรือคณะกรรมการชุมชน เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ของ
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ความสามารถในการขบัเคล่ือนกระบวนการแผนชุมชนไดอ้ย่างราบร่ืนและทาํให้แผนชุมชนไปสู่
การปฏิบติัได ้โดยคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีสมรรถนะจะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1)  เป็นคณะทาํงานท่ีเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชน  
2)  มีตวัแทนมาจากทุกภาคส่วนในชุมชน 
3)  ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการแผนชุมชน  
4)  รู้ช่องทางการแสวงหาความร่วมมือหรือการผลกัดนัแผนชุมชนเพื่อให้

ไดรั้บการสนบัสนุนหรือนาํไปปฏิบติัของส่วนราชการ 
5)  สามารถบูรณาการดึงเอาทรัพยากรในหมู่บา้นมาใชใ้นกิจกรรมภายใตแ้ผน

ชุมชนได ้
6)  มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกกบันกัการเมืองในพื้นท่ี และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

4.2.4.4  ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม 
ขณะท่ีแกนนาํเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค (2556: การสัมภาษณ์) ไดใ้ห้

ความเห็นถึงสมรรถนะของกรรมการหมู่บา้นว่า เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่ พร้อมยกตวัอยา่ง
ว่าหมู่บ้านหลักๆ ท่ีเคยไปช่วยให้ค ําแนะนํา รวมถึงหมู่บ้านของเครือข่ายแผนฯ ท่ีประสบ
ความสําเร็จในการผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมนั้น ปัจจยัหลกัมาจาก
ความสามารถของกรรมการหมู่บ้าน หรือแกนนําหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง เป็นท่ียอมรับของ
ประชาชนในหมู่บา้น และสามารถประสานงานกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดท้ั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ท่ีสาํคญัตอ้งมีพลงัในการผลกัดนัแผนใหผู้บ้ริหารส่วนราชการและผูน้าํทางการเมืองในพื้นท่ี
เกิดการยอมรับและใหก้ารสนบัสนุนแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนท่ีเสนอ จากการศึกษาผูว้ิจยั
พบว่า พลงัทางการเมืองของผูน้าํชุมชนหรือกรรมการหมู่บา้น รวมถึงระดบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูน้าํชุมชนกบันักการเมืองในพื้นท่ีและหัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการ
ผลกัดนัใหแ้ผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

4.2.4.5  ผูแ้ทนภาควิชาการ 
อดีตผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั สาํนกังาน

ปลดักระทรวงมหาดไทย (2556: การสัมภาษณ์) ใหค้วามเห็นไวอ้ยา่งน่าสนใจ พบว่า สมรรถนะของ
คณะกรรมการหมู่บา้นหรือคณะกรรมการชุมชนเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะเป็นขบัเคล่ือนแผนไปสู่การ
ปฏิบติั อาทิความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งงบประมาณ การสร้างการยอมรับแผนชุมชน และการ
เช่ือมโยงมวลชน กลุ่มประชาชนในหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วม และให้การสนบัสนุนแผนชุมชน 
รวมถึงความสามารถเรียกใช ้หรือความสามารถในการดึงทรัพยากรต่างๆ ในหมู่บา้นมาใชใ้นการ
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ดาํเนินกิจกรรมภายใตแ้ผนชุมชน ลว้นแต่ข้ึนอยู่กบัสมรรถนะ ความสามารถของคณะกรรมการ
หมู่บา้นหรือคณะกรรมการชุมชน และผูน้าํชุมชนทั้งส้ิน  

นอกจากน้ียงัพบวา่ ศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชนระดบัตาํบล (ศอชต.) เป็นอีกหน่ึง
กลไกท่ีจะทาํให้แผนชุมชนถูกผลกัดนัไปสู่การบรรจุเขา้แผนพฒันา และแผนปฏิบติัราชการของ
ส่วนราชการ ดว้ยเหตุน้ีความเขาเห็นวา่ ความเขม้แขง็ และสมรรถนะ ของ ศอชต. ก็มีความสาํคญัยิง่ 
ท่ีจะช่วย คณะกรรมการหมู่บา้นในการผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่แหล่งงบประมาณ และช่องทางการ
นาํเขา้สู่กระบวนการนาํไปปฏิบติั 

สรุป 
จากการสัมภาษณ์ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ทุกกลุ่มมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัโดย

เห็นว่า ปัจจยัดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น มีผลสําคญัอย่างมากต่อการขบัเคล่ือน/
ผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึง กรรมการหมู่บา้นนั้นจะทาํให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วม
จากชาวบา้นในหมู่บา้น และประสานความขดัแยง้ภายในชุมชนได ้อีกทั้งสามารถดึงทรัพยากร   
ภายใจชุมชนมาใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมภายใตแ้ผนชุมชนได ้นอกจากน้ี คณะกรรมการหมู่บา้น    
ท่ีเขม้แข็งยงัจะกลายเป็นท่ียอมรับจากคนภายในหมู่บา้น/ชุมชนและส่วนราชการภายนอกชุมชน
ดว้ย ซ่ึงจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกผลกัดนัไปสู่การสนบัสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
นอกจากคณะกรรมการหมู่บา้นตอ้งมีสมรรถนะแลว้ คณะกรรมการ ศอชต. ตอ้งมีความเขม้แข็ง 
และมีสมรรถนะดว้ย เน่ืองจาก ศอชต. เป็นกลไปท่ีสาํคญัต่อกระบวนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่
การปฏิบติัในระดบัตาํบล และผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัในส่วนราชการต่างๆ ในพื้นท่ี 
ทั้งน้ี จากการศึกษายงัพบว่า โครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บา้นยงัไม่มีความเป็นเอกภาพ และไม่
เป็นตวัแทนที่มาจากทุกภาคส่วนในหมู่บา้น/ชุมชนอย่างแทจ้ริง แต่มาจากกลุ่มเครือญาติหรือ 
ทีมงานเดียวกนั ซ่ึงมีผลต่อการสร้างความไม่พอใจ และลดทอนความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วม
รวมถึงการใหก้ารสนบัสนุนจากประชาชนในหมู่บา้น เน่ืองจากเกิดการมองถึงความเป็นพวก ไม่ใช่
พวกตน เป็นตน้ 

 
4.2.5  ประเด็นที ่5 ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากรทีเ่พยีงพอ 
ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการจดัสรร

ทรัพยากรท่ีเพียงพอ ไดข้อ้สรุปสาํคญั ดงัน้ี 
4.2.5.1  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
พบว่า งบประมาณ เป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัยิ่งต่อการนาํแผนไปสู่การปฏิบติั รวมถึง

แผนชุมชนดว้ยเช่นกนั กล่าวคือถา้มีงบประมาณมาสนบัสนุนแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนก็
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สามารถดาํเนินการได้ จากการพูดคุยพบว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาํบลนาตาล (2556: การ
สัมภาษณ์) เห็นว่าปัญหาสาํคญัท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั คือ การขาดแคลนงบประมาณ 
มาสนบัสนุน ทั้งน้ี นายกฯ ใหส้ัมภาษณ์ไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า ชาวบา้นทาํแผนชุมชน และมีความหวงั
ว่าจะไดรั้บงบประมาณหรือส่วนราชการจะรับเอาโครงการไปดาํเนินการ แต่โดยขอ้จาํกดัของส่วน
ราชการท่ีมีงบประมาณจาํกดั จึงไม่สามารถรับหรือใหก้ารสนบัสนุนแผนงาน/โครงการของหมู่บา้น
ท่ีเสนอมาไดท้ั้งหมด ดว้ยเหตุน้ีเป็นหน่ึงเหตุผลท่ีทาํใหชุ้มชน/หมู่บา้นท่ีตั้งความหวงัไวม้ากกบัการ
ทาํแผนชุมชนเกิดความรู้สึกผดิหวงัท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณตามท่ีเสนอ อีกทั้งชาวบา้น
มุ่งเสนอแผนเพ่ือขอรับงบประมาณจากราชการอยา่งเดียว จนลืมไปวา่มีแผนงาน/โครงการท่ีหมู่บา้น
ตนเองสามารถดาํเนินการไดเ้อง และลืมมองไปว่าหมู่บา้นของตนเองมีทรัพยากรท่ีสามารถนาํมาใช้
ในการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนได ้ เช่น ทรัพยากร คน (แรงงาน) วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
หมู่บา้น ท่ีสามารถใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนได ้งบประมาณ ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้น 
การทาํผา้ป่าสามคัคี เป็นตน้ โดยนายกฯ ใชค้าํพดูว่า “หมู่บา้นมุ่งทาํแผนชุมชนเสนอของบประมาณ
อยา่งเดียว จนทาํใหม้องไม่เห็นศกัยภาพของชุมชนวา่ตนเอง มีอะไรท่ีใชไ้ด”้ 

ทั้งน้ีเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาตาล (2556: การสัมภาษณ์) 
ให้ความเห็นว่า การทาํแผนทุกแผน ปัจจยัดา้นงบประมาณมีความสาํคญัเป็นอย่างยิ่ง หากทาํแผน
ออกมาดีอย่างไร ถา้ไม่มีงบประมาณก็ไม่ต่างกบัหนงัสือหรือเอกสารธรรมดา จากเหตุผลดงักล่าว 
พบวา่ เจา้หนา้ท่ีใหค้วามสาํคญัต่องบประมาณเป็นอยา่งมากต่อการท่ีแผนจะถูกนาํไปปฏิบติัหรือไม่
ถูกนําไปปฏิบัติ พร้อมกันน้ี เจ้าหน้าท่ีได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า แผนชุมชนเป็นแผนท่ีไม่มี
งบประมาณรองรับจึงไม่แปลกท่ีแผนจะไม่ถูกนาํไปปฏิบติั เน่ืองจากชุมชนไม่ใช่หน่วยงานทาง
งบประมาณเหมือน อบต. อยา่งไรกต็าม จากการพดูคุย พบว่า องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไม่สามารถ
สนบัสนุนงบประมาณใหก้บัการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนไดทุ้กโครงการ เน่ืองจาก อบต.นาตาล 
มีงบประมาณไม่เพียงพอ เน่ืองจาก อบต.นาตาลก็มีแผนงานโครงการตามแผนพฒันาของตนเองท่ี
ตอ้งดาํเนินการเช่นเดียวกนั 

4.2.5.2  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนภูมิภาค 
ขณะท่ีนักพฒันาชุมชน อาํเภอนาตาล (2556: การสัมภาษณ์) ไดใ้ห้ความเห็นไว้

อย่างแตกต่างจาก 2 คนขา้งตน้ว่า การมีงบประมาณท่ีเพียงพอเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือน
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบตัิแต่สําหรับแผนชุมชนนั้นไม่ได้มุ่งท่ีการเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ แต่มุ่งท่ีจะใหชุ้มชน/หมู่บา้นไดร่้วมกนัคิด วิเคราะห์ คน้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ของชุมชน/หมู่บา้น ดว้ยการพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด โดยใชศ้กัยภาพ และทรัพยากรภายในชุมชนมา
ดาํเนินการ และหากโครงการใดท่ีเกินความสามารถาของชุมชน/หมู่บา้น ก็ให้เสนอความตอ้งการ
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หรือการสนบัสนุนไปท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีแผนชุมชนส่วนใหญ่ท่ีเสนอมาท่ีอาํเภอ พบว่า 
จะไม่ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณแม่แต่โครงการเดียว ดว้ยเน่ืองจากอาํเภอไม่มีงบประมาณ
ประเภทงบลงทุน  

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สาํนกังานจงัหวดัอุบลราชธานี (2556: การสัมภาษณ์) 
มีความเห็นสอดคลอ้งกบั 3 คนขา้งตน้ว่า งบประมาณเป็นส่ิงสาํคญัต่อการขบัเคล่ือนแผนไปสู่การ
ปฏิบติั การท่ีแผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติัปัญหาหลกัๆ ก็คือ การไม่มีงบประมาณมาดาํเนินการ 
พร้อมทั้งใหเ้หตุผลวา่ แผนชุมชนเป็นแผนท่ีภาครัฐใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนใหห้มู่บา้น/ชุมชน
ไดจ้ดัทาํข้ึนแต่ส่วนราชการไม่ไดต้ั้งงบประมาณสาํหรับรองรับแผนงาน/โครงการเพื่อให้ชาวบา้น
ดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด ดว้ยเหตุท่ีหมู่บา้น/ชุมชนไม่ใช่หน่วยงานตามกฎหมายงบประมาณ 
นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดรั้บทราบเพิ่มเติมว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กมีงบประมาณน้อย การจะบรรจุโครงการตามแผนชุมชนเขา้ไปใน
แผนพฒันาให้ไดท้ั้งหมดนั้นเป็นไปไดย้าก เน่ืองจากจะกลายเป็นขอ้ผกูมดัท่ีทอ้งถ่ินจะตอ้งนาํไปสู่
การปฏิบติัให้ไดทุ้กโครงการ พร้อมกนัน้ีแผนงานโครงการตามแผนชุมชนส่วนใหญ่ท่ีชาวแต่ละ
หมู่บา้นชุมชนเสนอนั้น มีลกัษณะโครงการขนาดเลก็ และมีจาํนวนมาก  

อยา่งไรกต็าม นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สาํนกังานจงัหวดัอุบลราชธานี ไดเ้สนอ
เพิ่มเติมอย่างน่าสนใจว่า ทรัพยากรหรืองบประมาณท่ีจะใชใ้นการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน
ของแต่ละหมู่บา้น/ชุมชนนั้น ทุกหมู่บา้นและชุมชนมีทรัพยากรท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการขบัเคล่ือน
โครงการ/กิจกรรมของหมู่บา้นตนเองได ้แต่คณะกรรมการหมู่บา้นมองไม่เห็น หรือไม่ทราบว่า
แหล่งทรัพยากรต่างๆ ในหมู่บา้น สามารถนาํมาใชไ้ด ้เช่น กองทุนพฒันาหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
บุคลากรในหมู่บา้นผูมี้ความรู้ในดา้นต่างๆ เช่น ช่าง ครู ปราชญด์า้นการเกษตร หรือหมอชาวบา้น 
และกองทุนกลางเพื่อการพฒันาหมู่บา้น เป็นตน้ ซ่ึงหมู่บา้นสามารถนาํมาใชใ้นการขบัเคล่ือนแผน
ชุมชนได ้ 

4.2.5.3  ผูแ้ทนภาคราชการส่วนกลาง 
นกัพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน (2556: การสัมภาษณ์) ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั

ประเดน็เร่ืองการจดัสรรทรัพยากร โดยเฉพาะดา้นการไดรั้บการจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ วา่
ปัจจยัด้านการจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ นั้นเป็นส่ิงท่ีชัดเจนท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่สามารถ
ขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัโดยไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ทั้ งน้ีเขาได้ให้เหตุผลว่า แผนพฒันาชุมชน 
เป้าหมายหลกัมุ่งท่ีจะใหช้าวบา้นไดพ้ึ่งตนเองให้มากท่ีสุด โดยใชท้รัพยากรภายในชุมชน โดยท่ีรัฐ
จะใหก้ารสนบัสนุนในดา้นการเป็นพ่ีเล้ียงในเร่ืองการให้ความรู้ และคาํแนะนาํในทางวิชาการ และ
รับเอาแผนงาน/โครงการ ท่ีเกินความสามารถของชาวบา้นท่ีจะทาํไดเ้องมาสู่การปฏิบติัต่อไป  
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เจา้หนา้ท่ีของกรมการพฒันาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพฒันาชุมชนมีงบประมาณ
จาํกดัในการ  ท่ีจะสามารถจดัสรรให้แก่ชุมชนทุกชุมชนได ้เน่ืองจากกรมการพฒันาชุมชนมีหลาย
แผนงาน/โครงการท่ีตอ้งดาํเนินการ ตามแผนปฏิบติัราชการของกรมฯ เจา้หนา้ท่ีเห็นว่า ขอ้จาํกดัใน
ด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ และกรมการพฒันาชุมชนมีบุคลากรท่ีน้อย เม่ือเทียบกับจาํนวน
หมู่บา้น/ชุมชนท่ีตอ้งให้การดูแล รับผดิชอบ จึงอาจทาํให้เกิดขอ้จาํกดัต่อการขบัเคล่ือน หนุนเสริม
แผนชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง  

นอกจากน้ี เจ้าหน้า ท่ี  กรมการพัฒนาชุมชนมีความเห็นอย่างสอดคล้องกับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสํานักงานจงัหวดัอุบลราชธานี ว่า นอกจากชุมชนจะรอ
งบประมาณจากราชการแล้วนั้ น ชุมชนต้องรู้จัก คน้หา และนําทรัพยากรภายในชุมชนมาใช ้
เน่ืองจากในแต่ละชุมชนมีทั้ง งบประมาณ บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ ท่ีสามารถใชใ้นการขบัเคล่ือน
แผนชุมชนของตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาหรือรองบประมาณจากส่วนราชการ เช่น กองทุนพฒันา
บทบาทสตรี กองทุนหมู่บา้น SML การจดัทาํผา้ป่าของหมู่บา้น ฯลฯ เป็นตน้ 

ขณะท่ี เจา้หน้าท่ีสาํนักบริหารการปกครองทอ้งท่ี กรมการปกครอง (2556: การ
สัมภาษณ์) เสนอว่า การจดัสรรงบประมาณสาํหรับการสนบัสนุน ส่งเสริมการขบัเคล่ือนแผนชุมชน 
โดยกรมการปกครองนั้น กรมการปกครองได้จดัสรรงบประมาณให้กับชุมชนหมู่บา้นเพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมเพียงอย่างเดียว แต่สาํหรับงบประมาณสาํหรับดาํเนินการตามแผนงาน/
โครงการภายใตแ้ผนชุมชนนั้นไม่ไดมี้การสนบัสนุน จากการสัมภาษณ์พบว่า กรมการปกครองได้
กาํหนดแนวทางเพ่ือท่ีจะให้หมู่บา้นไดมี้งบประมาณหรือแหล่งทุนเพื่อใชใ้นการดาํเนินโครงการ
ต่างๆ ของหมู่บา้น/ชุมชน โดยไดใ้หทุ้กหมู่บา้นจดัตั้ง “กองทุนกลางเพ่ือพฒันาหมู่บา้น” ซ่ึงจะเป็น
กองทุนท่ีดาํเนินการจดัหาและเก็บรวบรวมโดยชุมชน/หมู่บา้นเอง โดยท่ีมาของเงินทุน แต่ละ
หมู่บา้นอาจจะไดม้าดว้ยวิธี เก็บหรือสมทบเขา้กองทุนจากลูกบา้น เป็นรายครัวเรือน เก็บแบบราย
เดือน หรือรายปี หรืออาจจะมาจากการทาํผา้ป่า ฯลฯ ตามความตกลงของแต่ละหมู่บา้นเอง  

4.2.5.4  ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม 
ขณะท่ี แกนนาํเครือข่ายแผนชีวิตชุมชนพ่ึงตนเอง 4 ภาค (2556: การสัมภาษณ์) เห็น

ว่าปัจจุบนั ภาคราชการจดัสรรงบประมาณในส่วนของการสนบัสนุนกระบวนการแผนชุมชนนอ้ย
มาก กล่าวคือ ไม่ใช่ทุกหมู่บา้นท่ีจะไดรั้บงบประมาณเพ่ือใชใ้นการจดัประชุมประชาคม เพื่อจดัทาํ
แผนชุมชน ดงัจะเห็นจาก กรมการปกครองจะจดัสรรงบประมาณใหเ้ฉพาะหมู่บา้นในระดบั A และ 
B ส่วนหมู่บา้นท่ีอยูใ่นระดบั C และ D กรมการปกครองยงัไม่มีงบประมาณให้ เน่ืองจากงบไม่
เพียงพอ ประกอบกบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีมีการจดัสรรงบประมาณให้กบัแผน
ชุมชนน้อยมาก เน่ืองจากงบประมาณส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีการตอบสนองนโยบายของผูบ้ริหาร
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ทอ้งถ่ิน ยิ่งถา้หากแผนชุมชนไม่สอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินแลว้ มีความเป็นไปได้
สูงท่ีแผนชุมชนจะไม่ไดรั้บความสนใจ และจะไม่ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ดงันั้นแลว้ เครือข่าย
แผนชีวิตชุมชนพึ่ งตนเอง ฯ เสนอว่า ชุมชนต้องพึ่ งตนเองให้มาก เน้นการแสวงหาแหล่งทุน 
ทรัพยากรในชุมชนหมู่บา้นเป็นหลกั เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากหน่วยงานภาครับ เนน้ดาํเนิน
โครงการท่ีชุมชน /หมู่บ้านสามารถดําเนินการได้เองเป็นอันดับแรก  ส่วนโครงการท่ีเกิน
ความสามารถท่ีชาวบ้านทาํเองไม่ได้ค่อยผลักดันไปสู่การสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนราชการต่อไป 

4.2.5.5  ผูแ้ทนภาควิชาการ 
จากการศึกษา พบว่า อดีตผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านการพฒันาและส่งเสริมการบริหาร

ราชการจงัหวดั สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (2556: การสัมภาษณ์) เห็นว่าท่ีผา่นมากภาครัฐได้
ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมหมู่บ้านในการทําแผนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แต่มีการจัดสรร
งบประมาณในการส่งเสริมแผนชุมชนน้อยมาก จึงทาํให้แผนชุมชนไม่ไดถู้กนาํไปปฏิบติั อีกทั้ง
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยกรรมการหมู่บ้าน/กรรมการชุมชน ไม่รู้ว่าจะหาแหล่งทุนได้จากท่ีไหน 
เน่ืองจากไม่เคยไดรั้บการช้ีแจงหรือแนะนาํจากภาครัฐ การจดัสรรงบประมาณจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่เพียงพออยา่งแน่นอน 

ผลจากการสัมภาษณ์ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  การจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐไม่เพียงพอต่อการจะทาํให้แผนชุมชนสามารถขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัไดทุ้ก
โครงการตามท่ีหมู่บา้นเสนอ เน่ืองจากส่วนราชการมีงบประมาณจาํกดั ประกอบกบัภาคราชการ
เนน้การสนบัสนุนดา้นกระบวนการและการเสริมสร้างองคค์วามรู้ และการเป็นพี่เล้ียงใหก้บัหมู่บา้น
เป็นหลกั เช่น สนบัสนุนงบประมาณดา้นการจดัทาํแผนชุมชน งบประมาณสาํหรับการจดัประชุม 
ประชาคม ของหมู่บา้น แต่งบดาํเนินการตามแผนชุมชนไม่มี  

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัพบวา่ ปัญหาสาํคญัอีกประการของหมู่บา้น/ชุมชน คือ การไม่ทราบ
แหล่งทุนหรือทรัพยากรของหมู่บา้น ว่ามีแหล่งทุนอะไรท่ีหมู่บา้น/ชุมชนสามารถนาํมาใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนได ้โดยเฉพาะในกิจกรรมท่ีใชง้บประมาณไม่มาก หรือโครงการท่ีสามารถ
ดาํเนินการไดโ้ดยชุมชนเอง เน่ืองจากบางชุมชนมีแหล่งทรัพยากร หรือกองทุนต่างๆ จาํนวนมาก 
เช่น กองทุนพฒันาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บา้น SML กองทุนส่งเสริมอาชีพ เป็นตน้ ดา้นบุคลากร 
บางหมู่บา้นมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ึงสามารถท่ีจะประสานหรือดึงให้บุคคล
ในหมู่บา้นมาช่วยดาํเนินการใหไ้ด ้ 
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4.2.6  ปัญหา อุปสรรค การนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเป้าหมายจากผูแ้ทน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูแ้ทน

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนราชการส่วนภูมิภาค ผูแ้ทนราชการส่วนกลาง ผูแ้ทนภาคประชาสังคม 
และผู ้แทนภาควิชาการ พบว่า ปัญหาหรืออุปสรรคสําคัญของการนําแผนชุมชนไปปฏิบัติ 
ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

4.2.6.1  ปัญหาการขาดซ่ึงผลบงัคบัในทางปฏิบติัของแผนชุมชน กล่าวคือ แผนชุมชน
เป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนโดยหมู่บา้นหรือชุมชน ซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานราชการจึงเป็นแผนท่ีไม่มีผลในทาง
กฎหมายซ่ึงต่างจากแผนพฒันาหรือแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการ ดงันั้นจึงทาํให้แผนชุมชน
เป็นแผนท่ีมีลกัษณะขาดผลในทางบงัคบัต่อการนาํไปปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและไม่เป็นทางการ 
จึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีทาํใหแ้ผนชุมชนไปถูกนาํไปปฏิบติั 

4.2.6.2  ปัญหาหมู่บา้น/ชุมชนไม่ใช่หน่วยงานหรือองคก์รทางงบประมาณ กล่าวคือ 
หมู่บา้น/ชุมชนไม่ได้เป็นองค์กรตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และไม่ใช่องค์กร
เหมือนหน่วยงานราชการ จึงทาํให้ไม่มีงบประมาณหรือแหล่งเงินงบประมาณเพ่ือใชใ้นการดาํเนิน
โครงการตามแผนชุมชนท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนจึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีทาํใหแ้ผนชุมชนไปถูกนาํไปปฏิบติั 

4.2.6.3  ปัญหาของลกัษณะโครงการตามแผนชุมชนท่ีมุ่งเนน้โครงการท่ีตอ้งเสนอ
ขอ รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเป็นหลกั ขาดหรือมองขา้มโครงการท่ีมี
ลกัษณะพ่ึงพาตนเอง หรือโครงการท่ีหมู่บา้นชุมชนสามารถดาํเนินการไดเ้องโดยใชท้รัพยากรภาย
ใจชุมชน กาํลงัแรงงานของคนในชุมชน และวสัดุเคร่ืองมือภายในชุมชนเป็นสาํคญั ซ่ึงขดัแยง้กบั
เจตนารมของแผนชุมชนท่ีตอ้งการมุ่งเน้นให้ชุมชนชนไดส้ร้างการเรียนรู้และพึ่งตนเอง โดยใช้
ทรัพยากรภายในชุมชนเป็นหลกั ลดการพึ่งพาจากภายนอกหรือหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับ
โครงการท่ีหมู่บา้นชุมชนมุ่งนาํเสนอเป็นโครงการลกัษณะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนน
คอนกรีต การติดตั้งเสาไฟฟ้าหรือการขยายโครงข่ายไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมุ่งเสนอขอรับ
การสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐเป็นสาํคญั 

4.2.6.4  ปัญหาดา้นศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีต่อการตอบ 
สนองปัญหาและความตอ้งการของหมู่บา้น/ชุมชนในพ้ืนท่ี กล่าวคือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ขนาดเลก็จดัเก็บรายไดไ้ดน้อ้ย งบประมาณมีจาํนวนนอ้ย งบประมาณดา้นการลงทุนมีจาํนวนจาํกดั 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างไกล (ชนบท) มีงบบริหารจดัการในแต่ละ
ปีงบประมาณเฉล่ีย 10-12 ลา้นบาท แบ่งเป็นงบประมาณท่ีเป็นงบประจาํหรือค่าไฟฟ้า ค่าซ่อม
บาํรุงอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนักงาน ค่าจา้งพนักงาน/บุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็น
ส่วนใหญ่ ซ่ึงจะเหลืองบประมาณสาํหรับเป็นงบลงทุน หรืองบพฒันาไม่ถึง 2-5 ลา้นบาท ทั้งน้ี
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บุคลากรองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจาํนวนจาํกดัและในบางปัญหาหรือความตอ้งการของพื้นท่ี
โดยศกัยภาพของบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถดาํเนินการได ้เน่ืองจากเป็น
ปัญหาท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ตวัอย่างเช่น การ
ออกแบบอาคาร หรือการพิจารณาประเมินเพื่อใหอ้นุญาตการก่อสร้างอาหารหรือหา้งสรรสินคา้ท่ีมี
ความสลบัซับซ้อน ใหญ่โต ซ่ึงจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นวิศวกรรมโยธา ท่ีตอ้งใชค้วามรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงทอ้งถ่ินบางพื้นท่ียงัขาดบุคลกรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะ 
นอกจากน้ี ปัญหาดา้นการขาดแคลนเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีสมยัใหม่ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ยิง่ทาํใหก้ารตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีเป็นไปไดย้ากลาํบากมากยิง่ข้ึน  

 
4.2.7  แนวทางการขับเคลือ่นแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 
จากการวิจยัคร้ังน้ี ทาํให้คน้พบแนวทางสําคญัต่อการเพิ่มแนวทางในการขบัเคล่ือนหรือ

หนุนเสริมกระบวนการแผนชุมชนให้สามารถผลกัดนัไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะเป็นช่องทาง หรือเป็น
ขอ้เสนอแนะสําคญัต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุง แบะพฒันา กระบวนการขบัเคล่ือน
แผนชุมชนใหส้ามารถนาํไปสู่การปฏิบติั ไดด้งัน้ี 

4.2.7.1  เสริมสร้างคุณภาพแผนชุมชนให้เป็นแผนท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับ
ของส่วนราชการและมีผลในทางปฏิบติั โดยสร้างฐานขอ้มูลชุมชนเพื่อการวางแผน เช่น บญัชี
ครัวเรือน ขอ้มูลกชช. 2 ค จปฐ. เป็นตน้ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการรับรู้
ร่วมกนัและใหเ้ป็นเวทีแห่งการเจรจาต่อรอง ตอ้งมีการประกาศใชแ้ผนชุมชนอยา่งเป็นทางการ และ
มีการปรับ/ทบทวนแผนทุกส้ินปีเพื่อความเป็นปัจจุบนัและสามารถตอบสนองกบัปัญหาและความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในหมู่บา้น สุดทา้ยกรมการพฒันาชุมชนตอ้งประเมินคุณภาพแผน
ชุมชนใหค้รบทุกหมู่บา้นพร้อมใหก้ารรับรองและแจง้ผลให้หมู่บา้น ส่วนราชการในพ้ืนท่ีรับทราบ
เพื่อสร้างการยอมรับ และความน่าเช่ือถือในแผนชุมชนของส่วนราชการ 

4.2.7.2  จดัใหมี้เวทีการบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัอยา่ง
แทจ้ริง โดยกลไกศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชนระดบัตาํบล (ศอชต.) หรือกาํนนั ตอ้งเป็นกลไก
กลางในการจดัประชุมผูน้าํหมู่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อบูรณาการแผนชุมชนของทุก
หมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลและจดัทาํเป็นแผนพฒันาชุมชนระดับตาํบล โดยกาํหนดห้วงระยะเวลา
การบูรณาการแผนชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัปฏิทินการจดัทาํแผนพฒันาฯและแผนปฏิบติัราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอ และจงัหวดั ทั้งน้ีกลไก ศอชต. หรือกาํนนั ตอ้งทาํหนา้ท่ีในการ
ส่งต่อหรือนาํเสนอแผนพฒันาชุมชนระดบัตาํบล ให้กบัหน่วยงานราชการเพ่ือผลกัดนัสู่การนาํไป
ปฏิบติั 
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4.2.7.3  การให้การสนับสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อกระบวนการแผนชุมชน 
กล่าวคือ หมู่บา้นโดยคณะกรรมการหมู่บา้นตอ้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีแผนชุมชนให้
เกิดข้ึนเพื่อสร้างความเป็นเจา้ของและความรู้สึกรับรู้ร่วมกนั เพื่อนาํมาสู่การสนบัสนุนแผนชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้การสนับสนุนดา้น
เจ้าหน้าท่ีการเขา้ร่วมเวทีแผนชุมชนกับชาวบา้น พร้อมอาํนวยความสะดวกในการจัดเวทีโดย
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง รับรู้ ปัญหา ความตอ้งการของ
หมู่บา้น และนาํแผนงาน/โครงการ ของชุมชนไปบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อาํเภอตอ้งส่งเจา้หน้าท่ีเพื่ออาํนวยการจดัเวทีแผนชุมชน เช่น วิทยากรกระบวนการ และ
สนับสนุนขอ้มูล ได้แก่ จปฐ. กชช.2ค. แก่คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อประกอบการจดัเวที โดย
นายอาํเภอร่วมประชุมรับฟัง กบัชาวบา้น โดยมีตวัแทนทุกส่วนราชการในพื้นท่ีร่วมรับฟัง อาํเภอ
ตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยบู์รณาการและส่งต่อแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนให้กบัส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อนาํไปสู่การพิจารณาบรรจุเขา้สู่แผนปฏิบติัราชาการ แผนพฒันาของส่วนราชการต่างๆ 
ในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.2.7.4  เสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับกระบวนการแผนชุมชน ด้านการสร้างการยอมรับของ
ชาวบา้นและหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี ดา้นการจดัโครงสร้างคณะกรรมกรหมู่บา้นและการแบ่ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ  

4.2.7.5  จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนอยา่งเหมาะสม 
กล่าวคือ การทาํหนา้ท่ีระหวา่งกรมการปกครองและกรมการพฒันาชุมชน ควรกาํหนดแนวทางห่วง
โซ่ (Value Chain) ในการสนบัสนุนงบประมาณของกระบวนการแผนชุมชน ดงัน้ี 

1)  กรมการพฒันาชุมชน สนับสนุนงบประมาณในส่วนต้นนํ้ า ได้แก่ 
งบประมาณการส่งเสริมกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนชน การจดัประชุมประชาคมหรือเวที
การบูรณาการแผนชุมชนในทุกระดบั การจดัทาํเล่มแผนชุมชน เป็นตน้ 

2)  กรมการปกครองสนบัสนุนงบประมาณในส่วนของกลางนํ้ า ไดแ้ก่ การ
จดัสรรงบประมาณหมู่บา้นในการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัเสมือนเป็นเงินกอ้นหรืองบพฒันา
ให้แก่หมู่บา้นใชส้าํหรับดาํเนินการตามแผนพฒันาของชุมชน โดยใชแ้นวทางหมู่บา้นนาํร่อง หรือ
คดัเลือกจากหมู่บา้นท่ีไดรั้บการประเมินแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพ หรือหมู่บา้นในระดบั A ตามเกณฑ์
การประเมินของกรมการปกครอง หรือเลือกหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ของกรมการพฒันา
ชุมชน  
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3)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํหน้าท่ีในการรวบรวม และบูรณาการ 
แผนงาน โครงการตามแผนชุมชนของหมู่บา้นมาบรรจุเขา้ในแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และนาํแผนงานโครงการตามท่ีหมู่บา้นเสนอไปสู่การปฏิบติั หรือจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
หมู่บา้นเพื่อดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการของแผนชุมชนต่อไป 

4.2.7.6  เสริมสร้างศกัยภาพของคณะกรรมการหมู่บา้น ดว้ยการให้ความรู้ในการ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัโดยอาศยั พึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ดว้ยการส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บา้นสามารถคน้หาแหล่งทุน ทรัพยากร
ภายในชุมชนและให้สามารถนาํทรัพยากรเหล่านั้นมาใชใ้นการขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการตาม
แผนชุมชน เช่น อาจจดัตั้งเป็นกองทุนกลางเพื่อการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน โดยหาแนวทางในการ
รวบรวมงบประมาณเพื่อใชส้าํหรับเป็นกองทุน ไดแ้ก่ การทาํผา้ป่า การรับการสนบัสนุนจากส่วน
ราชการ หรือการเกบ็รวบรวมเงินจากครัวเรือนในหมู่บา้น/ชุมชนเดือนละก่ีบาทตามความเหมาะสม
และเป็นไปตามมติของประชาคมหมู่บ้าน  การทําบัญชีทรัพยากรหมู่บ้าน /ชุมชน  เพื่อให้
คณะกรรมการหมู่บา้นสามารถเลือกใช ้พฒันา รักษา ทรัพยากรของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเนน้พึ่งพาตนเองภายในชุมชน 



 
 

บทที ่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการวิจยัเร่ือง “การนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั: กรณีศึกษาหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาล 
อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี” แบ่งการศึกษาออกเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 2) เพื่อ
คน้หาแนวทางในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั จากการศึกษาวิจยัผูว้ิจยัสามารถสรุปได ้
ดงัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้สรุปผลการวิจยันาํเสนอออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปผลการวิจยัตาม
วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ และส่วนสรุปผล ในภาพรวมของการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี รายละเอียดสามารถพิจารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

 
5.1.1  สรุปผลการวจัิยเชิงปริมาณ  

 ผลการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
5.1.1.1  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากร 
จากการศึกษาขอ้เทจ็จริงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือ คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน จาํนวน  288 คน โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ว่า 
คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 71.5) และมีอายอุยูร่ะหว่าง 42 – 53 ปี (ร้อยละ 
38.5) จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 (ร้อยละ 32.3) มีท่ีมาจากการเป็นตวัแทนของกลุ่ม
อาชีพภายในหมู่บา้น (ร้อยละ 19.1) คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่ไม่มีตาํแหน่งหรือไม่มีการแบ่ง
หนา้ท่ีตามโครงสร้างของกรรมการหมู่บา้นตามท่ีส่วนราชการกาํหนด (ร้อยละ 44.4) ดาํรงตาํแหน่ง
ในคณะกรรมการหมู่บา้นมาแลว้ 2 ปี (ร้อยละ 27.4) และมีความถ่ีในการจดัประชุมกรรมการหมู่บา้น
เดือนละ 1 คร้ัง หรือมากกวา่ (ร้อยละ 41.3) 
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5.1.1.2  ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อปัจจยัในการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
ผลการวิจยั สามารถสรุปไดว้่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็น

ต่อปัจจยัทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพแผนชุมชน ด้านการบูรณาการแผนชุมชน ด้านการ
สนับสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น และดา้นการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ ว่ามีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ในระดบัมาก (  = 4.32) โดยมีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวม เท่ากบั .51 จึงสรุปไดว้า่ ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นส่วน
ใหญ่ท่ีมีต่อปัจจยัทั้ง 5 ดา้น มีความสอดคลอ้งกนัในทิศทางเดียวกนัและมีความเห็นแตกต่างกนั
เล็กน้อย  

ทั้ง น้ี เ มื ่อพิจารณาในรายปัจจ ยั  พบว ่า  คณะกรรมการหมู ่บ า้นส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรที่เพียงพอ ไดแ้ก่ มีงบประมาณ มีวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือในการดาํเนินการ มีบุคลากรและเจา้หน้าท่ี และดา้นสถานท่ีดาํเนินการ เป็นตน้ มีความ 
สาํคญัและมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัมากท่ีสุด (  = 4.51) และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .50 จึงสรุปไดว้่า คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งในทิศทาง
เดียวกนัและมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ยต่อปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ  

ปัจจยัท่ีมีความสาํคญัและมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติัในระดบัรองลงมา 
คือ ปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน ไดแ้ก่ การมีการบูรณการแผนชุมชนในระดบัตาํบล อาํเภอ 
และจงัหวดั มีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัในระดบัมาก ( = 4.33) และมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั .55 จึงสรุปไดว้า่ ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ท่ีสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ยต่อปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน  

ปัจจยัลาํดบัท่ี 3 คือ ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประชาชน
ในหมู่บา้น คณะกรรมการหมู่บา้น ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นท่ี เป็นตน้ มีผลต่อการนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติัในระดบัมาก (  = 4.29) และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .45 จึงสรุปได้
ว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีมีความสอดคลอ้งในทิศทาง
เดียวกนัซ่ึงมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ยต่อปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

ปัจจยัลาํดบัท่ี 4 คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน ประกอบดว้ย 1) เป็นแผนท่ีมีการ
จดัทาํแผนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ดาํเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 3) มีการ
จดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน 4) มีการใชป้ระโยชน์ตามแผนชุมชนท่ีกาํหนดข้ึน 5) รูปเล่ม
ของแผนชุมชนตอ้งมีองคป์ระกอบครบตามรูปแบบท่ีกาํหนด 6) มีการปรับปรุงแผนอยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง เป็นตน้ มีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัในระดับมาก ( = 4.25) และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมเท่ากบั .55 จึงสรุปไดว้่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่
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มีความคิดเห็นสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ยต่อปัจจยัดา้นคุณภาพแผน
ชุมชน  

ปัจจยัลาํดับสุดทา้ย คือ ปัจจยัด้านสมรรถนะของกรรมการหมู่บา้น ประกอบดว้ย 
การยอมรับ ความสามคัคี ความรู้ความสามารถ การจดัโครงสร้างแบ่งงาน การส่ือสาร ความสัมพนัธ์
กบัการเมืองและราชการ ความสามารถในการหางบประมาณ มีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบัติ ในระดับมาก (  = 4.23) และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .45 จึงสรุปได้ว่า
คณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนัซ่ึงมีความแตกต่าง
กนัเลก็นอ้ยต่อปัจจยัดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น 

 
5.1.2  สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
การวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดเ้กบ็ขอ้มูลโดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนชุมชน ประกอบดว้ย 1) ผูแ้ทนภาคราชการส่วนทอ้งถ่ินไดแ้ก่ นายกองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลนาตาล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาล 
2) ผูแ้ทนภาคราชการส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีนักพฒันาชุมชนประจาํอาํเภอนาตาล และ
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สาํนกังานจงัหวดัอุบลราชธานี 3) ผูแ้ทนภาคราชการส่วนกลาง ไดแ้ก่ 
เจา้หน้าท่ีกรมการพฒันาชุมชน และเจา้หน้าท่ีกรมการปกครองท่ีรับผิดชอบงานดา้นการส่งเสริม
แผนพฒันาชุมชน/หมู่บา้น 4) ผูแ้ทนภาคประชาสังคม ผูว้ิจยัเลือก ผูแ้ทนเครือข่ายแผนชุมชน
พึ่งตนเอง 4 ภาค และ 5) ผูแ้ทนภาควิชาการดา้นนโยบายและแผน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 8 คน แบ่งเป็น 
เพศชาย 4 คน เพศหญิง 4 คน แบ่งเป็น ขา้ราชการประจาํ 5 คน นกัการเมือง 1 คน ภาควิชาการอิสระ 
1 คน และภาคประชาสงัคม 1 คน  

ผลจากการวิจยั สามารถสรุปไดว้่า กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า 
ปัจจัยทั้ ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพแผนชุมชน ด้านการบูรณาการแผนชุมชน ด้านการ
สนับสนุนของผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง  ด้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น  และด้านการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ มีความสาํคัญอย่างยิ่งและมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั หรือทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั ทั้งน้ีแผนชุมชนเป็น
เคร่ืองมือสําคญัต่อการพฒันาเชิงพื้นท่ี ซ่ึงจะทาํให้ชาวบา้นไดส้ร้างการเรียนรู้ และมีเวทีในการ
แสดงความคิดเห็นร่วมกนั ในการหาทางออกและหาแนวทางในการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนของ
ตนเอง นอกจากน้ีแผนชุมชนยงัจะเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือการพฒันาเชิงพื้นท่ี (Area-Base) ท่ีจะถูก
นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลแก่การจดัทาํแผนในระดบัต่างๆ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนาํมาใชจ้ดัทาํ
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แผนพฒันา อาํเภอนาํมาใชบู้รณาการทาํแผนพฒันาอาํเภอแบบบูรณาการ และจงัหวดันาํมาใชใ้นการ
จดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัแบบบูรณาการ ตามลาํดบัต่อไป 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาในรายปัจจยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
5.1.2.1  ปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน  
พบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชน มีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการสร้างความเช่ือมัน่ 

และความเช่ือถือ รวมถึงทาํให้เกิดการยอมรับจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประชาชนในหมู่บา้น 
คณะกรรมการหมู่บา้น ส่วนราชการ รวมถึงภาคการเมืองในระดบัพื้นท่ีดว้ย กล่าวคือ เม่ือแผน
ชุมชนท่ีมีคุณภาพยอ่มมีผลทาํให้แผนชุมชนไดรั้บการสนบัสนุน และรับไปบรรจุเขา้สู่แผนพฒันา
ของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะนาํไปสู่การปฏิบติัโดยลาํดบั  

อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาพบว่าแผนชุมชนยงัไม่มีคุณภาพมากนัก โดยพบ
ขอ้สงัเกตสาํคญั คือ ด้านโครงสร้างแผนชุมชนมีลกัษณะโครงการท่ีเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นหลกั เช่น โครงการก่อสร้างถนน ซ่อมแซมปรับปรุงถนน ท่อระบายนํ้ า ขายเสาไฟฟ้า ประปา 
ขุดลอกคลอง เป็นตน้ ขณะท่ีโครงการในดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริม
อาชีพ เป็นตน้ มีจาํนวนนอ้ย ประกอบกบัลกัษณะโครงการเป็นโครงการมุ่งเนน้การพึ่งพาภายนอก
มากกวา่การพึ่งพอตนเอง  

นอกจากน้ีแผนชุมชนขาดการจาํแนกโครงการว่า โครงการต่างๆ อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด และท่ีสําคัญโครงการส่วนใหญ่มุ่งเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นหลกั แผนชุมชนขาดการทบทวนหรือปรับปรุงอย่างต่อเนือง ความไม่เขา้ใจของ
ผูน้าํชุมชน หรือมีการประชุมหารือกนัแต่ไม่มีการนาํแผนชุมชนมาแกไ้ขอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
คณะกรรมการหมู่บา้นขาดความรู้ ความเขา้ใจถึงวิธีการทาํแผนอย่างถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการนาํเคร่ืองมือทางการวางแผน เช่น SWOT มาใช ้กล่าวคือ ไม่สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลของ
ชุมชนได ้เน่ืองจากไม่เขา้ใจเคร่ืองมือดงักล่าว และแผนชุมชนขาดซ่ึงฐานขอ้มูลประกอบการจดัทาํ 
เช่น ขอ้มูลรายไดห้มู่บา้น แหล่งทรัพยากรหมู่บา้น ปัญหาเร่ืองหน้ีสิน รายจ่าย ของหมู่บา้น เป็นตน้ 
ซ่ึงชุมชนขาดขอ้มูลมาสนบัสนุนเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์จดัทาํแผน กล่าวคือ มีการจดัเวที ประชาคม แต่
ไม่มีการนาํขอ้มูล ไดแ้ก่ จปฐ., กชช 2 ค. หรือ ขอ้มูลการจดบญัชีครัวเรือนมาใช ้จึงทาํใหแ้ผนชุมชน
ขาดความน่าเช่ือถือจากส่วนราชการ กระบวนการแผนชุมชนขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนใน
ชุมชนอย่างแทจ้ริง ส่วนใหญ่แผนชุมชนถูกทาํข้ึนโดยคนเพียงไม่ก่ีคนในชุมชน และท่ีสาํคญัแผน
ชุมชนไม่ไดถู้กประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ และมีความแตกต่างจากแผนพฒันาของส่วนราชการท่ี
มีกฎหมายรองรับ ทาํให้ลกัษณะของแผนชุมชนเป็นแผนท่ีไม่เป็นทางการ ขาดซ่ึงผลบงัคบัในทาง
กฎหมายวา่นะตอ้งดาํเนินการตามแผน หรือหน่วยงานราชการจะตอ้งนาํแผนของชุมชนไปปฏิบติั 
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5.1.2.2  ปัจจยัดา้นการบูรณาการแผนชุมชน  
พบว่า การบูรณาการแผนชุมชนมีความสําคญัอย่างมาก ซ่ึงจะมีผลต่อการผลกัดนั

แผนชุมชนไปสู่บูรณาการปัญหาและความตอ้งการของหลายๆ หมู่บา้นท่ีมีปัญหาเหมือนกนั เขา้เป็น
โครงการเดียวกนั ซ่ึงจะทาํให้โครงการนั้นๆ เกิดเป็นโครงการขนาดใหญ่และไดป้ระโยชน์หรือ
แกไ้ขปัญหาในภาพรวมของพื้นท่ี ช่วยลดปัญหาโครงการยิบย่อย เบ้ียหัวแตก ประกอบประโยชน์
ของการบูรณาการแผนชุมชนในแต่ละระดบั จะทาํให้เกิดเวทีในการหารือ ระหว่างผูน้าํหมู่บา้น/
ชุมชน กบัส่วนราชการ ซ่ึงจะทาํให้ส่วนราชการรับรู้ รับทราบสภาปัญหาและความตอ้งการของ
พื้นท่ี และท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งจะทาํให้ผูน้าํหมู่บา้นไดเ้กิดการรับรู้ร่วมกนัถึงปัญหาของพื้นท่ีและจะได้
ร่วมมือกนัผลกัดนัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงแผนชุมชนท่ีผา่นการบูรณาการจดัทาํเป็นแผนชุมชน
ระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั จะเกิดความง่ายต่อการรับ หรือเลือกโครงการท่ีอยู่ในแผนชุมชน
ไปสู่การบรรจุ จดัทาํเป็นแผนพฒันาของส่วนราชการต่างๆ และนาํไปสู่การปฏิบติัต่อไปไดม้าก
ยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณา กลไกการบูรณาการแผนชุมชนในระดบัพื้นท่ีพบว่า การบูร
ณาการแผนชุมชนในพื้นท่ีขาดกลไกการบูรณการแผนชุมชนในระดับตาํบล จึงทาํให้ไม่มีการ
ขบัเคล่ือนการบูรณาการแผนชุมชนในระดบัพื้นท่ี กล่าวคือ ในพื้นท่ีศึกษาไม่มีกลไกท่ีเรียกว่า ศูนย์
ประสานงานองคก์รชุมชนระดบัตาํบล (ศอชต.) ซ่ึงจะเป็นโซ่ขอ้ต่อระหว่างการนาํแผนชุมชนของ
แต่ละหมู่บา้นมาบูรณาการและส่งต่อแผนงาน/โครงการท่ีบูรณาการใหก้บัส่วนราชการและผลกัดนัเขา้
สู่การบูรณาการในระดบัอาํเภอ และจงัหวดัต่อไป ซ่ึงทาํใหข้าดการส่งต่อแผนชุมชนไปสู่การ บูรณา
การในระดบัแผนท่ีสูงข้ึน ประกอบดบัความสอดคลอ้งระหว่างปฏิทินการจดัทาํแผนพฒันาใน
ระดบัพื้นที่ ระหว่าง แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แผนชุมชน เป็นตน้ กล่าวคือ ปฏิทินการจดัทาํแผนจะเป็นตวักาํหนดว่าแผนพฒันาของแต่
ละส่วนราชการมีกาํหนดตอ้งจดัทาํเม่ือใด และแผนใดตอ้งจดัทาํใหแ้ลว้เสร็จก่อน-หลงั จากท่ีผา่นมา
การกาํหนดปฏิทินการจดัทาํแผนในแต่ละระดบัไม่มีความสอดคลอ้งกนั และไม่ไดเ้กิดการบูรณา
การ ในด้านเวลาการจัดทาํแผน จึงเป็นเหตุทาํให้แผนชุมชนไม่สามารถนําเขา้สู่การบรรจุใน
แผนพฒันาของส่วนราชการในระดบัเหนือข้ึนไป 

5.1.2.3  ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
พบว่า  การได้รับการสนับสนุนจากผู ้มีส่วนเก่ียวข้องทั้ งจากประชาชน  และ

คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นายอาํเภอ จงัหวดั รวมถึงหน่วยงานส่วนกลาง ไดแ้ก่ กรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน ซ่ึงจะ
ทาํให้แผนชุมชนสามารถผลกัดันไปสู่การปฏิบติัได้มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีพบว่า ปัญหาสําคญัของการ
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สนับสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีเป็นปัจจยัการลดทอนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
ดงัน้ี 

1)  การใหค้วามสาํคญัของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและอาํเภอ 
กล่าวคือ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนายอาํเภอไม่เขา้ร่วมประชุมหรือร่วมรับฟังในการ
กระบวนการจดัเวทีแผนชุมชน ซ่ึงทาํให้ความต่ืนตวัของคณะกรรมการหมู่บา้น/คณะกรรมการ
ชุมชนลดลง ชาวบา้นขาดขวญักาํลงัใจในการขบัเคล่ือนแผนชุมชน ประกอบกบัทาํให้ผูบ้ริหาร
ดังกล่าวไม่รับทราบปัญหาและความตอ้งการของพื้นท่ี พิจารณาได้ว่าการให้ความสนใจของ
ผูบ้ริหารส่วนราชการต่อการสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชนในพ้ืนท่ียงัอยู่ในระดับน้อย 
นอกจากน้ีการแบ่งพวกทางการเมืองทาํใหก้ารใหก้ารสนบัสนุนแผนชุมชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่อหมู่บา้นลดลงอยา่งมาก กล่าวคือ บางหมู่บา้นท่ีผูน้าํหมู่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้นมา
จากฝ่ายการเมืองคนละฝ่ังกบัตวัแทนสมาชิกภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ย่อมทาํให้แผนชุมชนของหมู่บา้นนั้นๆ ได้รับการสนับสนุนผลกัดัน จากองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินน้อยลงหรืออาจไม่ได้รับการสนับสนุนเลย ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นกบัผูน้าํหมู่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีอยู่คนละฝ่าย 
ทาํใหแ้ผนชุมชนของหมู่บา้นบางหมู่บา้นไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 

2)  ปัญหาเร่ืองความซํ้ าซ้อนเชิงภารกิจระหว่างหน่วยงานราชการ และ
ปัญหาการแย่งชิงพื้นท่ี กล่าวคือ ภารกิจท่ีเหมือนกนักบัหน่วยพื้นท่ีดาํเนินการเดียวกนัระหว่าง
กรมการพฒันาชุมชน กบักรมการปกครอง ในการรับผิดชอบเร่ืองแผนชุมชน ก่อให้เกิดการบ่าย
เบ่ียงความรับผดิชอบระหว่าง 2 หน่วยงานในการขบัเคล่ือนกระบวนงานเก่ียวกบัแผนชุมชน นาํมา
ซ่ึงการผลกัความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน ซ่ึงขาดความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนแผน
ชุมชนในระดบัพื้นท่ี ทาํใหเ้กิดภาวะพ้ืนท่ีวา่ง หมายความวา่ หมู่บา้น/ชุมชนดงักล่าว ไม่มีหน่วยงาน
ใดลงมาสนับสนุนหรือขับเคล่ือนกระบวนการแผนชุมชน จึงทาํให้แผนชุมชนไม่ได้รับการ
สนบัสนุนเท่าท่ีควรจะเป็น 

5.1.2.4  ปัจจยัดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น  
พบวา่ ปัจจยัดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น ประกอบดว้ย การยอมรับจาก

ประชาชนหมู่บา้น ส่วนราชการในพ้ืนท่ี ความสามคัคี ความรู้ความสามารถ การจดัโครงสร้างแบ่ง
งาน การส่ือสาร ความสัมพนัธ์กบัการเมืองและราชการ ความสามารถในการหางบประมาณมีผล
สาํคญัอยา่งมากต่อการขบัเคล่ือน/ผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงคณะกรรมการหมู่บา้นนั้น
จะทาํให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากชาวบา้นในหมู่บา้น อีกทั้งสามารถดึงทรัพยากรภายใน
ชุมชนมาใชใ้นการดาํเนินกิจกรรมภายใตแ้ผนชุมชนได ้นอกจากน้ีคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเขม้แขง็
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ยงัจะกลายเป็นท่ียอมรับจากคนภายในหมู่บา้น/ชุมชนและส่วนราชการภายนอกชุมชนดว้ย ซ่ึงจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูกผลกัดนัไปสู่การสนบัสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ี ดา้นการยอมรับต่อคณะกรรมการหมู่บา้น พบวา่ คณะกรรมการหมู่บา้น รวมถึง
ผูใ้หญ่บา้น กเ็ป็นท่ียอมรับของคนในหมู่บา้น และส่วนราชการในพื้นท่ี เน่ืองจากมาจากการเลือกตั้ง
และท่ีมาของคณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่มีท่ีมาจากการเป็นตวัแทนของกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็น
ส่วนใหญ่ ขณะท่ีด้านการจดัโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บา้นยงัไม่มีความชัดเจน เน่ืองจาก
คณะกรรมการหมู่บ้านส่วนใหญ่ยงัไม่รับรู้ว่าตนเองได้รับผิดชอบงานในด้านใด ประกอบกับ
ความสามารถในการแสวงหาและดึงทรัพยากรในหมู่บา้น/ชุมชนมาใชเ้พื่อดาํเนินโครงการตามแผน
ชุมชนยงัไม่มี ดงัจะเห็นไดจ้ากแผนชุมชนส่วนใหญ่ยงัมุ่งท่ีจะเสนอของบประมาณจากส่วนราชการ
เป็นหลกั การส่ือสารภายในหมู่บา้นค่อนขา้งอยูใ่นวงจาํกดั รวมถึงความสามารถในการชกัชวนและ
สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในหมู่บา้น/ชุมชนมีนอ้ยมาก ประกอบกบัการสร้างความสัมพนัธ์
กบัหน่วยงานราชการและการเมืองทอ้งถ่ินมีปัญหาในบางหมู่บา้น ซ่ึงกลายเป็นปัญหาสําคญัของ
การฉุดร้ังการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัซ่ึงเป็นผลมาจากสมรรถนะของคณะกรรมการ
หมู่บา้นเป็นสาํคญั และท่ีสาํคญั หมู่บา้น/ชุมชนไม่ใช่หน่วยงานหรือองคก์รตามพระราชบญัญติัวิธี
งบประมาณ จึงทาํใหไ้ม่สามารถตั้งงบประมาณเป็นของตนเอง ทาํใหไ้ม่มีงบประมาณหรือแหล่งเงิน
งบประมาณเพ่ือใชใ้นการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชนท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนจึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีทาํให้
แผนชุมชนไปถูกนาํไปปฏิบติั 

5.1.2.5  ปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
พบว่า การจดัสรรทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณ มีความสําคญัมากต่อ

ความสามารถในการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ปัญหาสาํคญัของการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติัคือ 
หน่วยงานภาครัฐมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการจะสนับสนุนหรือจดัสรรให้แก่หมู่บา้นในการ
ดาํเนินการตามแผนชุมชนเพื่อใหแ้ผนชุมชนสามารถขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัไดทุ้กโครงการตามท่ี
หมู่บ้านเสนอ เน่ืองจากส่วนราชการมีงบประมาณจาํกดั  ประกอบกบัภาคราชการเน้นการ
สนับสนุนดา้นกระบวนการและการเสริมสร้างองคค์วามรู้ เช่น สนบัสนุนงบประมาณดา้นการ
จดัทาํแผนชุมชน งบประมาณสาํหรับการจดัประชุม ประชาคม ของหมู่บา้น และการจดัสรรบุคลากร 
เจา้หนา้ท่ีมาเป็นพี่เล้ียงให้กบัหมู่บา้นในการจดัทาํแผนชุมชนเป็นหลกั ขณะท่ีแต่งบดาํเนินการตาม
แผนชุมชนไม่มีงบประมาณตั้งไว ้ 

นอกจากน้ี พบว่า ปัญหาสําคญัอีกประการของหมู่บา้น/ชุมชน คือ การไม่ทราบ
แหล่งทุนหรือทรัพยากรของหมู่บา้น ว่ามีแหล่งทุนอะไรท่ีหมู่บา้น/ชุมชนสามารถนาํมาใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนได ้โดยเฉพาะในโครงการท่ีใชง้บประมาณไม่มาก หรือโครงการท่ีสามารถ
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ดาํเนินการไดโ้ดยชุมชนเอง เน่ืองจากบางชุมชนมีแหล่งทรัพยากร หรือกองทุนต่างๆ จาํนวนมาก 
เช่น กองทุนพฒันาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บา้น SML กองทุนส่งเสริมอาชีพ หรือแมแ้ต่กองทุน
กลางเพ่ือการพฒันาหมู่บา้นท่ีกรมการปกครองไดส้นบัสนุนให้มีการจดัตั้งข้ึนในทุกหมู่บา้น เพื่อ
เป็นแหล่งทุนแก่หมู่บา้นใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามแผนชุมชน เป็นตน้ ดา้นบุคลากร 
บางหมู่บา้นมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ เช่น ช่าง ปราชญ์ชุมชน ซ่ึงสามารถท่ีจะ
ประสานหรือดึงใหบุ้คคลในหมู่บา้นมาช่วยดาํเนินการใหไ้ด ้ 

 
5.1.3  แนวทางการขับเคลือ่นแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ 

5.1.3.1  เสริมสร้างคุณภาพแผนชุมชนให้เป็นแผนท่ีไดม้าตรฐานและเป็นท่ียอมรับ
ของส่วนราชการและกาํหนดใหมี้ผลในทางปฏิบติั โดยสร้างฐานขอ้มูลชุมชนเพื่อการวางแผน เช่น 
บญัชีครัวเรือน ขอ้มูลกชช. 2 ค จปฐ. เป็นตน้ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการ
รับรู้ร่วมกนัและใหเ้ป็นเวทีแห่งการเจรจาต่อรอง ตอ้งมีการประกาศใชแ้ผนชุมชนอยา่งเป็นทางการ 
และมีการปรับ/ทบทวนแผนทุกส้ินปีเพื่อความเป็นปัจจุบนัและสามารถตอบสนองกบัปัญหาและ
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนในหมู่บา้น สุดทา้ยกรมการพฒันาชุมชนตอ้งประเมินคุณภาพ
แผนชุมชนให้ครบทุกหมู่บา้นพร้อมให้การรับรองและแจง้ผลให้หมู่บา้น ส่วนราชการในพ้ืนท่ี
รับทราบเพ่ือสร้างการยอมรับ และความน่าเช่ือถือในแผนชุมชนของส่วนราชการ 

5.1.3.2  จดัใหมี้เวทีการบูรณาการแผนชุมชนในระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัอยา่ง
แทจ้ริง โดยร้ืนฟ้ืน พฒันากลไกศูนยป์ระสานงานองคก์รชุมชนระดบัตาํบล (ศอชต.) หรือกาํนัน 
ตอ้งเป็นกลไกกลางในการจดัประชุมผูน้าํหมู่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อบูรณาการแผน
ชุมชนของทุกหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลและจดัทาํเป็นแผนพฒันาชุมชนระดบัตาํบล โดยกาํหนดห้วง
ระยะเวลาการบูรณาการแผนชุมชนให้สอดคลอ้งกบัปฏิทินการจดัทาํแผนพฒันาฯและแผนปฏิบติั
ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอ และจงัหวดั ทั้งน้ีกลไก ศอชต. หรือกาํนนั ตอ้งทาํ
หนา้ท่ีในการส่งต่อหรือนาํเสนอแผนพฒันาชุมชนระดบัตาํบล ใหก้บัหน่วยงานราชการเพ่ือผลกัดนั
สู่การนาํไปปฏิบติั 

5.1.3.3  การให้การสนับสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อกระบวนการแผนชุมชน 
กล่าวคือ หมู่บา้นโดยคณะกรรมการหมู่บา้นตอ้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในเวทีแผนชุมชนให้
เกิดข้ึนเพื่อสร้างความเป็นเจา้ของและความรู้สึกรับรู้ร่วมกนั เพื่อนาํมาสู่การสนบัสนุนแผนชุมชน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งให้การสนับสนุนดา้น
เจ้าหน้าท่ีการเขา้ร่วมเวทีแผนชุมชนกับชาวบา้น พร้อมอาํนวยความสะดวกในการจัดเวทีโดย
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง รับรู้ ปัญหา ความตอ้งการของ
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หมู่บา้น และนาํแผนงาน/โครงการ ของชุมชนไปบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อาํเภอตอ้งส่งเจา้หน้าท่ีเพื่ออาํนวยการจดัเวทีแผนชุมชน เช่น วิทยากรกระบวนการ และ
สนับสนุนขอ้มูล ได้แก่ จปฐ. กชช.2ค. แก่คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อประกอบการจดัเวที โดย
นายอาํเภอร่วมประชุมรับฟัง กบัชาวบา้น โดยมีตวัแทนทุกส่วนราชการในพื้นท่ีร่วมรับฟัง อาํเภอ
ตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยบู์รณาการและส่งต่อแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนให้กบัส่วนราชการท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อนาํไปสู่การพิจารณาบรรจุเขา้สู่แผนปฏิบติัราชาการ แผนพฒันาของส่วนราชการต่างๆ 
ในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง  

5.1.3.4  เสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น ใน 3 ด้าน คือ ด้านการ
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับกระบวนการแผนชุมชน ด้านการสร้างการยอมรับและ
ปฏิสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างคณะกรรมการหมู่บา้นกับชาวบา้นและหน่วยงานราชการในพื้นท่ี    
ดา้นการจดัโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บา้นและการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในการขบัเคล่ือนแผนชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม 

5.1.3.5  จดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนอยา่งเหมาะสม 
กล่าวคือ การทาํหนา้ท่ีระหวา่งกรมการปกครองและกรมการพฒันาชุมชน ควรกาํหนดแนวทางห่วงโซ่ 
(Value Chain) ในการสนับสนุนงบประมาณกระบวนการแผนชุมชน โดยใชว้ิธีการบูรณาการ 
งบประมาณหนุนเสริมภารกิจระหวา่งหน่วยงาน ดงัน้ี 

1)  กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนงบประมาณในส่วนต้นนํ้ า ได้แก่ 
งบประมาณการส่งเสริมกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนชน การจดัประชุมประชาคมหรือเวทีการบูร
ณาการแผนชุมชนในทุกระดบั การจดัทาํเล่มแผนชุมชน เป็นตน้ 

2)  กรมการปกครองสนบัสนุนงบประมาณในส่วนของกลางนํ้า ไดแ้ก่ การ
จดัสรรงบประมาณหมู่บา้นในการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัเสมือนเป็นเงินกอ้นหรืองบพฒันา
ให้แก่หมู่บา้นใชส้าํหรับดาํเนินการตามแผนพฒันาของชุมชน โดยใชแ้นวทางหมู่บา้นนาํร่อง หรือ
คดัเลือกจากหมู่บา้นท่ีไดรั้บการประเมินแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพ หรือหมู่บา้นในระดบั A ตามเกณฑ์
การประเมินของกรมการปกครอง หรือเลือกหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ของกรมการพฒันา
ชุมชน  

3)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํหน้าท่ีในการรวบรวม และบูรณาการ 
แผนงานโครงการตามแผนชุมชนของหมู่บา้นมาบรรจุเขา้ในแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และนาํแผนงานโครงการตามท่ีหมู่บา้นเสนอไปสู่การปฏิบติั หรือจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่
หมู่บา้นเพื่อดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการของแผนชุมชนต่อไป 
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5.1.3.6  เสริมสร้างศกัยภาพของคณะกรรมการหมู่บา้น ดว้ยการให้ความรู้ในการ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัโดยอาศยั พึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ดว้ยการส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บา้นสามารถคน้หาแหล่งทุน ทรัพยากร
ภายในชุมชนและให้สามารถนาํทรัพยากรเหล่านั้นมาใชใ้นการขบัเคล่ือนแผนงาน/โครงการตาม
แผนชุมชน เช่น อาจจดัตั้งเป็นกองทุนกลางเพื่อการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน โดยหาแนวทางในการ
รวบรวมงบประมาณเพื่อใชส้าํหรับเป็นกองทุน ไดแ้ก่ การทาํผา้ป่า การรับการสนบัสนุนจากส่วน
ราชการ หรือการเกบ็รวบรวมเงินจากครัวเรือนในหมู่บา้น/ชุมชนเดือนละก่ีบาทตามความเหมาะสม
และเป็นไปตามมติของประชาคมหมู่บ้าน  การทําบัญชีทรัพยากรหมู่บ้าน /ชุมชน  เพื่อให้
คณะกรรมการหมู่บา้นสามารถเลือกใช ้พฒันา รักษา ทรัพยากรของชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเนน้พึ่งพาตนเองภายในชุมชน 
 

5.2  การอภปิรายผล 
 

การอภิปรายผลการวิจยัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดจากปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ของหมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดั
อุบลราชธานี ซ่ึงเป็นตวัแบบท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการนาํนโยบายไป
ปฏิบติั ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางหลกัในการอภิปรายผล โดยสามารถพิจารณารายละเอียดได ้ดงัน้ี 

 
5.2.1  ปัจจัยด้านคุณภาพแผนชุมชน 
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพแผนชุมชนมีความสาํคญัและเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

นาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ทั้งน้ีจากการวิจยั พบว่า แผนชุมชนของหมู่บา้นในพ้ืนท่ีตาํบลนาตาล 
ยงัไม่มีคุณภาพ จึงเป็นสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงของการทาํให้แผนชุมชนในพื้นท่ีตาํบลนาตาลไม่
ถูกนาํไปปฏิบติั กล่าวคือ กระบวนการแผนชุมชนยงัขาดการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงจากประชาชน
ในหมู่บา้น เป็นแผนท่ีจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการหมู่บา้นหรือผูน้าํชุมชนเพียงไม่ก่ีคน ประกอบกบั
แผนชุมชนส่วนใหญ่ยงัขาดการนาํขอ้มูล เช่น ขอ้มูลเชิงตวัเลข สถิติ หรือบญัชีครัวเรือน ขอ้มูลดา้น
รายได้ รายจ่าย หน้ีสิน ข้อมูลการบริโภค และข้อมูลด้านทรัพยากรหมู่บ้าน เป็นต้น มาใช้
ประกอบการหารือ พูดคุย และวิเคราะห์จดัทาํเป็นแผนชุมชน หมู่บา้นขาดการปรับปรุง ทบทวน
แผนชุมชน ถึงแมว้่าจะมีการจดัประชุมคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นประจาํทุกเดือน แต่การประชุม
ท่ีว่าดว้ยเร่ืองของแผนชุมชนหรือนาํมาซ่ึงการปรับปรุงหรือทบทวนแผนชุมชนไม่ปรากฏ โดยการ



160 

ประชุมของคณะกรรมการหมู่บา้นส่วนใหญ่เป็นการหารือ และแจง้เพื่อทราบในเร่ืองขอ้ราชการ
ต่างๆ เป็นหลกั  

นอกจากน้ีการจดัทาํแผนงาน/โครงการ ในแผนชุมชนส่วนใหญ่นิยมจดัทาํเป็นโครงการ
ประเภทโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณหรือเสนอให้หน่วยงานราชการ
รับไปดาํเนินการ จากปัญหาในเชิงคุณภาพแผนชุมชนส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการนาํแผนชุมชนไปสู่
การปฏิบติั คือ แผนชุมชนไม่ไดรั้บการยอมรับจากภาคราชการจึงมีผลทาํให้แผนชุมชนไม่ไดรั้บ
ความสนใจ หรือถูกเมินเฉยจากหน่วยงานราชการ ทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อาํเภอ และ
จงัหวดั ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหแ้ผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั  

ปัญหาในดา้นคุณภาพแผนชุมชนท่ีส่งผลต่อทาํให้เกิดปัญหาในการนาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติัในขา้งตน้ สอดคลอ้งกบั ผลการทดสอบตวัแบบทฤษฎีการนาํนโยบายไปปฏิบติัของ Sabatier 
and Mazmanian (1980 อา้งถึงใน วรเดช จนัทรศร, 2554: 160, 163) ท่ีพบว่า การท่ีนโยบายไดรั้บ
การยอมรับในการนาํไปปฏิบติัเป็นอยา่งดีในระยะแรก (ช่วง 5 ปีแรกของการนาํนโยบายไปปฏิบติั) 
เป็นผลทาํใหผ้ลผลิตของนโยบายใกลเ้คียงกบัวตัถุประสงคท่ี์นโยบายตอ้งการ ซ่ึงองคป์ระกอบสาํคญั
ท่ีทาํใหน้โยบายไดรั้บการปฏิบติัเป็นอยา่งดีในช่วงแรกนั้นส่วนหน่ึงมาจากการท่ีนโยบายไดรั้บการ
ยอมรับจากหน่วยงานท่ีนาํนโยบายไปปฏิบติัอยา่งกวา้งขวาง 

นอกจากน้ี จากการวิจยัไดข้อ้คน้ท่ีน่าสนใจ คือ พบขอ้แตกต่างระหว่างความคิดเห็นของ
กลุ่มตวัอย่างเชิงปริมาณกบักลุ่มตวัอย่างเชิงคุณภาพ ต่อประเด็นเร่ืองคุณภาพแผนชุมชน พบว่า 
คณะกรรมการหมู่บา้นมอบว่าแผนชุมชนของหมู่บา้นตนเองนั้นมีคุณภาพแลว้ โดยไดด้าํเนินการ
จดัทาํแผนชุมชนตามรูปแบบแนวทางตามท่ีราชการกาํหนดตามขั้นตอน ขณะท่ีภาคราชการและ
ตวัแทนภาควิชาการเห็นต่างว่า แผนชุมชนยงัไม่มีคุณภาพ จากผลการวิจยัดงักล่าวนาํสู่ขอ้สังเกต
สาํคญัของการวิจยัคร้ังน้ีคือ สะทอ้นให้เห็นว่า คณะกรรมการหมู่บา้นมีความเขา้ใจต่อกระบวนการ
จดัทาํแผนคาดเคล่ือน และมองเพียงเฉพาะการทาํแผนชุมชนให้ไดต้ามรูปแบบท่ีราชการกาํหนดก็
ถือไดว้่าแผนของตนเองมีคุณภาพแลว้ ขณะท่ีขาดการให้ความสาํคญัในรายละเอียดของการจดัทาํ
แผน เช่น การนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการจดัทาํแผน การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอยา่ง
กวา้งขวาง รวมถึงการปรับปรุงแผนชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรมและมีวาระชดัเจน ขณะเดียวกนัผูว้ิจยั
ยงัพบขอ้สังเกตต่อภาคราชการว่า การท่ีหน่วยงานราชท่ีเก่ียวขอ้งยงัขาดคามจริงจงั และจริงใจต่อ
การให้การสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน และการประเมินผลคุณภาพแผนชุมชนท่ีไม่ทัว่ถึง
ครอบคลุมทุกหมู่บา้น/ชุมชน อาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ไดรั้บการกระตุน้ หรือ
ตรวจทานอนัจะเป็นช่องทางนาํมาสู่การพฒันาปรับปรุงแผนชุมชนใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 
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5.2.2  ปัจจัยด้านการบูรณาการแผนชุมชน 
พบว่า การบูรณาการแผนชุมชนจะสามารถทาํให้แผนงาน/โครงการ ตามแผนชุมชนถูก

นาํไปสู่การปฏิบติัในระดบัมาก ทั้งน้ีจากการศึกษาวิจยั พบว่า แผนชุมชนในพ้ืนท่ีตาํบลนาตาล 
ไม่ไดมี้การบูรณาการแผนชุมชนทั้งในระดบัตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั สาเหตุหลกัท่ีแผนชุมชนไม่
เกิดการบูรณาการ พบว่า ระดบัตาํบลขาดกลไกท่ีทาํหนา้ท่ีในการบูรณาการแผน กล่าวคือ ไม่มีศูนย์
ประสานงานองคก์รชุมชน และท่ีสาํคญัคือ หน่วยงานราชการไม่สนบัสนุนหรือจดัให้มีเวทีการบูร
ณาการแผนชุมชนระดบัตาํบล  

ขณะท่ีการบูรณาการแผนชุมชนระดบัอาํเภอเพื่อจดัทาํเป็นแผนพฒันาอาํเภอแบบบูรณาการ 
พบว่า อาํเภอนาตาลไม่มีเวทีการบูรณาการแผนในระดับอาํเภอ ประกอบกับแผนพฒันาอาํเภอ 
ขอ้สงัเกตสาํคญัต่อขอ้คน้พบของปัญหาการขาดการบูรณาการแผนชุมชนในแต่ละระดบั เป็นเหตุผล
สําคัญประการหน่ึงท่ีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยด้านอ่ืนท่ีทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนําไปปฏิบัติ 
กล่าวคือ แผนชุมชนของแต่ละหมู่บา้นซ่ึงเป็นรายกิจกรรมย่อย หลายกิจกรรม ไม่ไดรั้บการบูรณา
การ โดยการรวบรวมกิจกรรมย่อยๆ ท่ีเป็นเบ้ียหัวแตกมารวมกนัเป็นปัญหาและความตอ้งการหรือ
โครงการในภาพรวมของพื้นท่ี จึงทาํให้แผนชุมชนถูกมองขา้มและไม่ไดรั้บการนาํไปสู่การบรรจุ
เขา้ในแผนพฒันาของส่วนราชการ นอกจากน้ีผูว้ิจยัตั้ งขอ้สังเกตว่า การไม่เกิดการบูรณาการมี
สาเหตุสําคญัประการหน่ึง คือ การกาํหนดกรอบปฏิทินการจดัทาํแผนของส่วนราชการกบัแผน
ชุมชนไม่สอดคลอ้งกนั จึงทาํใหแ้ผนชุมชนไม่ไดรั้บการบูรณาการเขา้สู่แผนพฒันาของส่วนราชการ
ซ่ึงส่งผลต่อการท่ีแผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประสิทธ์ิ คชโคตร (2548: 29) 
ไดศึ้กษาโครงการประสานการบูรณาการจดัทาํแผนชุมชนเพื่อแกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจน
ชิงบูรณาการจังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยพบว่า ในการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ ได้จัดให้มี
กระบวนการเช่ือมโยงแผนชุมชนผ่านกระบวนการนาํเสนอแผนชุมชนต่อเวทียุทธศาสตร์จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ พร้อมทั้งไดเ้สนอขอ้เสนอในการจดัทาํแผนชุมชนวา่ควรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมผลกัดนัแผนงาน/โครงการ ตามแผนชุมชน ไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมี
การขยายผล ทบทวนแผนชุมชนอยา่งต่อเน่ืองของส่วนราชการ  

นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัพบว่า กลไกการบูรณการแผนชุมชนในระดับตําบลยังไม่มีการ
ขบัเคล่ือนการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ในพื้นท่ีศึกษา ไม่มีกลไกท่ีเรียกว่า ศอชต. ซ่ึง
จะเป็นโซ่ขอ้ต่อระหว่างการนําแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านมาบูรณาการและส่งต่อแผนงาน/
โครงการท่ีบูรณาการและพร้อมใช้ให้กบัส่วนราชการและนาํสู่การบูรณาการในระดบัอาํเภอ และ
จงัหวดัต่อไป ประกอบกับขาดการส่งต่อแผนชุมชนไปสู่การบูรณาการในระดับแผนท่ีสูงข้ึน 
จึงมีผลทาํใหแ้ผนชุมชนไม่ไดถู้กนาํไปปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เขมภทัท ์ เยน็เป่ียม (2552: บทคดัยอ่) 
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ไดศึ้กษากระบวนการจดัทาํแผนชุมชนพ่ึงตนเอง กรณีศึกษา: เปรียบเทียบระหว่างชุมชนตน้แบบใน
แถบภาคลางกบัชุมชนนาํร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัญหาประการหน่ึงท่ีทาํใหแ้ผนชุมชน
พึ่งตนเองไม่สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั คือ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดน้าํแผนชุมชนไป
บูรณาการกบัแผนพฒันาตาํบลและประชาชนขาดกระบวนการการเรียนรู้ในการจดัทาํแผนชุมชน 
ซ่ึงมีผลทาํใหแ้ผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติั 

 
5.2.3  ปัจจัยด้านการสนับสนุนของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
พบว่า การไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งจากประชาชน และคณะกรรมการ

หมู่บา้น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นายอาํเภอ จงัหวดั 
รวมถึงหน่วยงานส่วนกลาง ไดแ้ก่ กรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน ซ่ึงจะทาํให้แผนชุมชน
สามารถผลกัดนัไปสู่การปฏิบติัไดม้ากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกนัจากการศึกษาพบขอ้สังเกตสาํคญัคือ การ
ใหก้ารสนบัสนุนหรือไม่สนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งนั้นมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยักบัปัจจยัดา้น
คุณภาพแผนชุมชนดว้ย กล่าวคือ แผนชุมชนท่ีมีคุณภาพนั้น ตอ้งผา่นกระบวนการจดัทาํข้ึนโดยการ
มีส่วนร่วม และกลายเป็นแผนท่ีไดรั้บการยอมรับของทุกภาคส่วน และเม่ือแผนชุมชนไดรั้บการ
ยอมรับย่อมมีความเป็นไปไดม้ากท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมากยิ่งข้ึนตามไป
ดว้ย  

ทั้งน้ีผลจากการวิจยั พบขอ้แผนชุมชนยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนของท่ีควรจากภาคราชการ 
ทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดงัสะทอ้นผ่านจาํนวนโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 
และจาํนวนโครงการท่ีไดรั้บการบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดล้งมาร่วมประชุมกบัชาวบา้นในทุกหมู่บา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถลงพ้ืนท่ีเพื่อร่วมประชุม
รับฟังการจัดทาํแผนได้ทุกหมู่บ้าน และไม่สามารถนําโครงการตามแผนชุมชนมาบรรจุเขา้สู่
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดทุ้กโครงการ เน่ืองดว้ยขอ้จาํกดัสําคญัท่ีคน้พบคือ 
ประการแรกเป็นปัญหาเชิงความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัผูน้าํ หรือ
คณะกรรมการหมู่บา้นอยู่คนละขั้วการเมือง ประการท่ีสอง เป็นปัญหาในเชิงงบประมาณท่ีจาํกดั
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จึงสาเหตุท่ีทาํให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถให้การ
สนบัสนุนแผนชุมชนไดเ้ท่าท่ีควรจึงทาํใหแ้ผนชุมชนไม่สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัได ้

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบว่า การให้การสนับสนุนจากภาคราชการส่วนภูมิภาคนั้นยงัอยู่ใน
ระดบันอ้ย กล่าวคือ ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ นายอาํเภอ หวัหนา้ส่วนราชการในพ้ืนท่ี ยงัใหค้วามสาํคญัหรือ
ให้การสนบัสนุนกระบวนการแผนชุมชนนอ้ยมาก เน่ืองจากผูบ้ริหารส่วนราชการเขา้ร่วมประชุม
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หรือลงพ้ืนท่ีรับฟังปัญหาของหมู่บา้นนอ้ยมาก ใชว้ิธีการส่งตวัแทนหรือเจา้หนา้ท่ีลงไปแทน พร้อม
กนันั้นเม่ือประชุมเสร็จระดบัเจา้หนา้ท่ีไม่ไดร้ายงานใหผู้บ้งัคบับญัชารับทราบจึงทาํใหก้ารรับทราบ
ปัญหาของผูบ้ริหารหน่วยงานราชการถูกจาํกดั จากการวิจยัจึงทาํให้ไดข้อ้สรุปสาํคญัว่า การท่ีแผน
ชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบติัเน่ืองจากการให้การสนบัสนุนของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีมีนอ้ย ผลการศึกษา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Yin (1977 อา้งถึงใน วรเดช จนัทรศร,  2554: 100) ท่ีพบว่า 
นโยบายการพฒันาจาํนวนมากตอ้งประสบกบัความลม้เหลว เพราะหวัหนา้หน่วยปฏิบติัไม่ใหค้วาม
ร่วมมือ หรือปฏิบติังานแบบขอไปท่ีทาํใหก้ารนาํนโยบายไปปฏิบติันั้นไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนด
ไว ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Brever and Leon (1983 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  2552: 438) 
ท่ีพบว่า เม่ือกาํหนดนโยบายเรียบร้อยแลว้ นโยบายจะถูกนาํไปปฏิบติัอยา่งไร หรือจะไดรั้บการ
นาํไปปฏิบติัจริงหรือไม่ คาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนนโยบาย (Support for 
Policy) จากผูป้ฏิบติั และผูท่ี้ไดรั้บผลจากการปฏิบติัตามนโยบายนั้น รวมทั้ง สอดคลอ้งกบัผลการ
สาํรวจปัญหาของการนาํนโยบายไปปฏิบติัของ วรเดช จนัทรศร (2532 อา้งถึงใน วรเดช จนัทรศร,  
2554: 99-100) ท่ีพบว่า ปัญหาดา้นความร่วมมือ และการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงเป็นปัญหาหลกัท่ี
สาํคญัปัญหาหน่ึงของการนาํนโยบายไปปฏิบติั กล่าวคือ การนาํนโยบายไปปฏิบติัจะสาํเร็จไม่ได้
หากคณะกรรมการหมู่บา้น และประชาชนในหมู่บา้น ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นองคก์รๆ หน่ึง (ผูว้ิจยั) 
ไม่ร่วมมือกนัปฏิบติัตามแนวทางของนโยบาย หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง ปัญหาของการนาํนโยบายไป
ปฏิบติัจะมีมากข้ึน ถา้สมาชิกในองค์การหรือหน่วยปฏิบติัไม่ให้ความร่วมมือหรือต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากนโยบาย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัทศันะของ วรเดช จนัทรศร (2554: 
474-475) ท่ีเห็นว่าการนาํ นโยบายของรัฐไปปฏิบติัใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยเฉพาะในกรณีของ
ประเทศไทย จะตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐ และหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน
เป็นอย่างมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประชาชนในหมู่บา้นให้
ความสาํคญักบัแผนชุมชนนอ้ยมาก เน่ืองจากไม่เห็นประโยชน์จากการทาํแผนชุมชน รวมถึงมองว่า
แผนชุมชนเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการหมู่บา้น มองการทาํแผนชุมชนเป็นภาระ และในบาง
หมู่บา้นในพื้นท่ีตาํบลนาตาลมีความขดัแยง้ภายในหมู่บา้นระหว่างกลุ่มการเมือง ซ่ึงเป็นผลกระทบ
มาจากการคดัเลือกผูใ้หญ่บา้น กล่าวคือ เม่ือผูใ้หญ่บา้นมาจากอีกกลุ่มหน่ึงหรือคุม้หน่ึง อีกกลุ่มท่ี
ผิดหวงัจะไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บา้น รวมถึงแสดงออกซ่ึงความไม่เห็นดว้ยต่อ
แนวทางหรือกิจกรรมของอีกฝ่าย ประกอบกบัในบางหมู่บา้นผูใ้หญ่บา้นอยู่คนละกลุ่มกบัผูแ้ทน
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงทาํให้การสนบัสนุนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัเป็นไปได้
ยากลาํบาก  
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5.2.4 ปัจจัยด้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ผลการวิจ ัย  พบว่า  ปัจจ ัยด ้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น ประกอบด้วย 
การยอมรับจากประชาชนหมู่บา้น ส่วนราชการในพื้นที่ ความสามคัคี ความรู้ความสามารถ 
การจดัโครงสร้างแบ่งงาน การส่ือสาร ความสัมพนัธ์กบัการเมืองและราชการ ความสามารถในการ
หางบประมาณมีผลสําคญัอย่างมากต่อการขบัเคล่ือน/ผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ทั้งน้ีผล
จากการวิจยัพบขอ้สังเกตสาํคญั คือ พบปัญหาในเชิงสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้นใน 4 ดา้น 
ดงัน้ี 

5.2.4.1  ด้านการจดัโครงสร้าง พบว่า คณะกรรมการหมู่บา้นในพื้นท่ีศึกษาไม่มี
การแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบหรือกาํหนดโครงสร้างในการบริหารจดัการ ทาํให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบบทบาทในความรับผิดชอบของตน เป็นสาเหตุสําคญัของการขาด
ผูรั้บผดิชอบหลกัในการขบัเคล่ือนแผนชุมชน 

5.2.4.2  ด้านการคน้หาและนาํทรัพยากรออกมาใช้ พบว่า คณะกรรมหมู่บา้นไม่
ทราบแหล่งทรัพยากร หรือแหล่งทุน และไม่สามารถคน้หาแหล่งทุนท่ีจะสามารถนาํมาใชใ้นการ
ดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน  

5.2.4.3  ดา้นความสัมพนัธ์ภายในคณะกรรมการหมู่บา้นและภาคการเมือง พบว่า 
ความขดัแยง้เชิงขั้วการเมืองภายในหมู่บ้านระหว่างผูน้ําหมู่บา้นท่ีเป็นผูใ้หญ่บ้านมาจากกลุ่ม
การเมืองหน่ึงและผูแ้ทนสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมาจากอีกกลุ่มการเมืองหน่ึง ซ่ึงเป็น
คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกัน  ทําให้เ กิดความติดขัดในการบริหารจัดการภายในองค์กร
คณะกรรมการหมู่บา้น และปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลกบั
คณะกรรมการหมู่บา้นไม่ไดเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงสะทอ้งใหเ้ห็นว่าปัญหาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
คณะกรรมการหมู่บา้นกบัการเมืองภาคทอ้งถ่ินมีความสําคญัและส่งผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่
การปฏิบติัอยา่งยิง่ 

ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Berman (1978);  Scheirer and James (1990: 
163) (อา้งถึงใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ,  2551: 99) ท่ีเห็นว่าความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวของการ
นาํนโยบายไปปฏิบติัไม่ได้ข้ึนอยู่กับการทาํงานภายในขององค์การแต่ละแห่ง แต่ข้ึนอยู่กับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารระดบัต่างๆ ในกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติั และสอดคลอ้งกบั
ทศันะของ Van Mater and Van Horn (1976 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  2552: 203) ท่ีเสนอว่า 
คุณสมบติัของหน่วยปฏิบติั (Characteristics of Implementations) เป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัท่ีมีผล
ต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั กล่าวคือ โครงสร้างและความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน
ของรัฐบาล จะมีแนวโนม้ท่ีจะจาํกดัหรือส่งเสริมการนาํนโยบายไปปฏิบติัใหมี้ประสิทธิผล นอกจากน้ี
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ผลการศึกษาขา้งตน้ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรเดช จนัทรศร (2554) ท่ีพบว่า ปัจจยัดา้น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการนาํนโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความสาํเร็จ และความลม้เหลวของการนาํนโยบายไปปฏิบติั  

 
5.2.4  ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากรทีเ่พยีงพอ 
พบว่า ปัจจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากร (งบประมาณ) ท่ีเพียงพอ มีผลต่อการนาํแผนชุมชน

ไปปฏิบติัในระดบัมาก ทั้งน้ีพบวา่การไดรั้บการจดัสรรงบประมาณหรือมีทรัพยากรท่ีเพียงพอจะทาํ
ให้แผนชุมชนสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
พบว่า การจดัสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐให้แก่หมู่บา้น/ชุมชน
ไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถขบัเคล่ือนไปสู่การปฏิบติัไดต้ามท่ีหมู่บา้นเสนอ เน่ืองจาก
ส่วนราชการมีงบประมาณจาํกดั ประกอบกบัภาคราชการเนน้การสนบัสนุนดา้นกระบวนการและ
การเสริมสร้างองคค์วามรู้ และการเป็นพี่เล้ียงให้กบัหมู่บา้นเป็นหลกั เช่น สนับสนุนงบประมาณ
ดา้นการจดัทําแผนชุมชน  งบประมาณสําหรับการจดัประชุมประชาคมของหมู่บ า้นแต่
งบดาํเนินการตามแผนชุมชนไม่มี ประกอบกบัหมู่บา้น/ชุมชน ไม่ไดเ้ป็นองคก์รตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการงบประมาณ ไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง และไม่สามารถตั้งงบประมาณได ้ตอ้ง
อาศยัการสนับสนุน การจดัสรร จากภาคราชการเป็นหลกั  

นอกจากน้ี พบว่า หมู่บา้นในพื้นที่ตาํบลนาตาลไม่มีงบประมาณสําหรับใชใ้นการ
ขบัเคล่ือนโครงการตามแผนชุมชน และไม่สามารถแสวงหางบประมาณหรือแหล่งงบประมาณ
จากแหล่งอ่ืนได ้ทั้งน้ีพบขอ้สังเกตสาํคญั คือ โครงการตามแผนชุมชนส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ี
มุ่งเน้นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นสาํคญั มุ่งการพึ่งพาหน่วยงานภายนอก การ
ขาดการศึกษา เก็บขอ้มูลเร่ืองแหล่งทรัพยากรภายในหมู่บา้น เช่น ดา้นแหล่งนํ้ า ท่ีดินสาธารณะ 
ป่าไม  ้แรงงาน ผูรู้้ ผูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละดา้น เช่น ช่างไม  ้ช่างปูน เกษตรกร กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และแหล่งทุน งบประมาณในหมู่บา้นที่สามารถนาํมาใชไ้ด  ้เป็นตน้ จากที่กล่าวมาแลว้นั้นจึง
เป็นสาเหตุที่ทาํให้แผนชุมชนไม่ถูกนาํไปปฏิบตัิ ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าใน
หมู่บา้นมีแหล่งทุน ทรัพยากรท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดห้ลากหลาย แต่คณะกรรมการหมู่บา้นขาด
ความรู้หรือแนวทางในการคน้หาและดึงเอาแหล่งทุนทรัพยากรในหมู่บา้นออกมาใช ้

อย่างไรก็ตามยงัพบว่า ปัญหาเชิงความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้าํหมู่บา้นกบัภาคการเมืองใน
พื้นที่มีผลต่อการไดร้ับการจดัสรรทรัพยากรดว้ยไม่น้อย เนื่องจากภาคการเมืองโดยเฉพาะ
การเมืองทอ้งถิ ่น  เช่น  นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลนาตาล  เ ป็นเจา้ขององคก์ารที ่มี
งบประมาณ หมู่บา้นที่ไม่ใช่ฐานคะแนนของนักการเมืองย่อมไดร้ับการจดัสรรทรัพยากรใน
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การพฒันาน้อยกว่าหมู่บา้นอื่น ประกอบกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาลมีงบประมาณ
จาํนวนน้อย เน่ืองดว้ยศกัยภาพทางการเงินที่น้อย บุคลากรมีจาํนวนจาํกดั แต่ขณะที่พื้นที่ใน
ความรับผิดชอบมีจาํนวนกวา้งขวางมากถึง 18 หมู่บา้น ซ่ึงเกิดกว่าศกัยภาพท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลขนาดเล็กจะสามารถรับมือได ้และประการสาํคญัหน่วยงานระดบัอาํเภอไม่สามารถ
ตั้งงบประมาณไดเ้อง  เ ป็นลกัษณะเพียงหน่วยปฏิบตั ิระดบัพื ้นที ่จ ึงไม่สามารถจดัสรร
งบประมาณหรือทรัพยากรเพื่อตอบสนองความตอ้งการตามแผนชุมชนที่หมู่บา้นเสนอได ้
ประกอบกบัหน่วยงานราชการเชิงพื้นท่ีให้ความสาํคญักบัทิศทาง แนวนโยบาย หรือขอ้สั่งการ
จากหน่วยงานตน้สังกดัท่ีส่วนกลาง ดงันั้นจึงเป็นไปไดอ้ยากท่ีงบประมาณจากส่วนราชการจะ
จดัสรรไดต้รงกบัความตอ้งการหรือตอบสนองต่อปัญหาของพื้นท่ีได ้จึงทาํให้แผนชุมชนไม่ถูก
นาํไปปฏิบติั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมบติั ธาํรงธญัวงศ ์(2540: 444) เห็นว่า แผนงานหรือโครงการใด แมจ้ะ
มีปัจจยัอื่นๆ ครบถว้น แต่ถา้ขาดปัจจยัเร่ืองทรัพยากรในการสนับสนุน อาจกล่าวไดว้่าแผนงาน
และโครงการดงักล่าวไดป้ระสบความลม้เหลวตั้งแต่ยงัไม่ได้เร่ิมตน้ลงมือปฏิบติั นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบั Edwards III. (1984 อา้งถึงใน สมพร เฟ่ืองจนัทร์,  2552: 205) เสนอว่า ทรัพยากรเป็น
ตวัแปรท่ีสําคญัไม่ยิ่งหย่อนกว่าตวัแปรอ่ืนๆ ในกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติั การขาดแคลน
ทรัพยากรในการดาํเนินงาน เช่ือไดว้่าการนาํเอานโยบายไปปฏิบติัจะพบกบัความยุง่ยากและคงทาํ
ใหก้ารดาํเนินงานไม่ไดผ้ลสาํเร็จเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Edwards III (1980: 10-12 อา้งถึง
ใน เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ,  2551: 220) ท่ีพบวา่ ถา้ผูน้าํนโยบายไปปฏิบติัไม่มีทรัพยากรท่ีจะนาํมาใช้
ในการทาํงาน การนาํนโยบายไปปฏิบติัยอ่มไม่ประสบความสาํเร็จ ซ่ึงทรัพยากรทีสาํคญั ไดแ้ก่ 
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีจาํนวนเหมาะสม และมีประสบการณ์ มีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีทาํตามนโยบาย ใหค้นอ่ืนเขา้
มามีส่วนร่วมมีอาํนาจหนา้ท่ี และมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวก เช่น อาคาร เคร่ืองมือ ท่ีดิน และ
อุปกรณ์รวมทั้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Brever and Leon (1983 อา้งถึงใน สมบติั ธาํรงธญัวงศ,์  
2552: 444) ท่ีพบว่า ทรัพยากร ซ่ึงไดแ้ก่ เงินทุน เวลา บุคลากร เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นต่างๆ 
เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของการนาํนโยบายไปปฏิบติัไม่ยิง่หยอ่นไปกว่าปัจจยัอ่ืนๆ 
กล่าวคือ แผนงาน หรือโครงการใด แมจ้ะมีปัจจยัอ่ืนครบถว้น แต่ถา้ขาดปัจจยัเร่ืองทรัพยากรในการ
สนบัสนุน อาจกล่าวไดว้่าแผนงาน และโครงการดงักล่าวไดป้ระสบความลม้เหลวตั้งแต่ยงัไม่ได้
เร่ิมตน้ลงมือปฏิบติั 

จากขอ้คน้พบการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้สังเกตสาํคญั คือ ความสามารถในการนาํแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบติันั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงเท่านั้นหากแต่ทุกปัจจยัมีผลต่อการนาํ
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัดว้ยกนัทั้งหมด และท่ีสาํคญัจะละเลยหรือไม่สนใจปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง
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ไม่ได ้เน่ืองจากทุกปัจจยัมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์และสนบัสนุน เสริมซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ แผน
ชุมชนท่ีมีคุณภาพ นาํมาซ่ึงการไดรั้บการยอมรับและสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลต่อการ
ไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรเพื่อดาํเนินการตามแผนชุมชนดว้ยเช่นกนั นอกจากน้ีสมรรถนะของ
คณะกรรมการหมู่บา้นย่อมมีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการสนับสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และ
การไดแ้ผนชุมชนท่ีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใดอย่างไร ขณะเดียวกนั การบูรณาการแผนชุมชน ก็
นาํมาซ่ึงการสร้างแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และยงัผลใหไ้ดรั้บการจดัสรรดา้นทรัพยากร
แก่แผนชุมชน 

จึงสามารถสรุปไดว้่าแต่ละปัจจยัไม่สามารถขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัไดด้ว้ย
ปัจจยัเดียว แต่ตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืนๆ เสริมพลงักนั จึงจะทาํให้แผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ศึกษากรณี หมู่บา้นในพ้ืนท่ี
ตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อใหก้ารสนบัสนุน ขบัเคล่ือนการนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการวิจยั ดงัน้ี  

 
5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.3.1.1  ดา้นคุณภาพแผนชุมชน 
1)  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพฒันาชุมชนควรดาํเนินการประเมิน

คุณภาพแผนชุมชนในทุกหมู่บา้น/ชุมชน และจดัทาํเป็นประจาํทุกปี พร้อมทั้งควรกาํหนดคะแนน
ตวัช้ีวดัคุณภาพแผนชุมชนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทาํแผนชุมชนให้กบัหมู่บา้น/ชุมชน โดยใช้
เคร่ืองมือในการให้รางวลัแก่หมู่บา้นแผนผา่นการประเมินคุณภาพอยูใ่นระดบั A หรือระดบัดีมาก 
เช่น ให้งบประมาณสนับสนุนในการดาํเนินโครงการนาํร่อง หรือโครงการเร่งด่วน เพื่อกระตุน้
ความตั้งใจในการทาํแผนใหมี้คุณภาพของหมู่บา้นชุมชน  

2)  กรมการพฒันาชุมชน และกรมการปกครอง ควรสร้างความร่วมมือกบั
ภาควิชาการโดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีให้เขา้มีเป็นพี่เล่ียงในกระบวนการจดัทาํแผนแก่
หมู่บา้น/ชุมชน เพื่อลดปัญหาจาํนวนบุคลากรไม่เพียงพอของราชการ 

3)  กระทรวงมหาดไทยควรกาํหนดตวัช้ีวดัหรือประกาศกระทรวงเพื่อ
บงัคบัใหส่้วนราชการของพื้นท่ีตอ้งนาํแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพ ไดรั้บการรับรอง 
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มาประกอบจดัทาํเป็นแผนพฒันาของส่วนราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ และ
จงัหวดั เป็นตน้ โดยให้กาํหนดสัดส่วนให้ชัดเจนว่าในแผนพฒันาของส่วนราชการนะตอ้งนํา
แผนงาน/โครงการตามขอ้เสนอตามแผนชุมชนมาบรรจุเขา้แผนพฒันาของส่วนราชการร้อยละ
เท่าใด เพื่อสร้างหลกัประกนัแก่แผนชุมชนในการนาํไปปฏิบติั 

 5.3.1.2  ดา้นการบูรณาการแผนชุมชน 
  1)  กระทรวงมหาดไทยควรมีการกาํหนด กระบวนการหรือขั้นตอนในการ 

บูรณาการแผนในแต่ละระดบัอย่างเป็นรูปธรรม ชดัเจน และตอ้งบงัคบัให้มีการจดัทาํบูรณาการ 
แผนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น/ชุมชน ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั พร้อมทั้งจดัทาํแนวทางหรือ
ช่องทางการส่งต่อแผนชุมชน หรือช่องการเสนอขอรับการสนบัสนุนงบประมาณอย่างชดัเจนเพ่ือ
เป็นคู่มือใหห้มู่บา้น/ชุมชนไดรั้บทราบ  

  2)  กระทรวงมหาดไทยต้องพัฒนา เสริมสร้างกลไกการขับเคล่ือน
การบูรณาการแผนชุมชนในระดับพื้นท่ี เช่น ศูนยป์ระสานงานองค์กรชุมชน หรือ กาํนัน หรือ 
อาจจะกาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเป็นกลไกหลกัในการบูรณาการแผนชุมชน
ในระดบัตาํบล และทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนหมู่บา้นชุมชนในพ้ืนท่ีในการส่งต่อแผนงาน/โครงการท่ีเกิน
ศกัยภาพของพื้นไปสู่หน่วยงานท่ีรับผดิชอบในปัญหาและเร่ืองดงักล่าวต่อไป 

  3)  กระทรวงมหาดไทยควรกาํหนดกรอบปฏิทินการจดัทาํแผนในทุกระดบั
ของจงัหวดัใหมี้ความสอดคลอ้ง และมีความสัมพนัธ์กนัทางมิติดา้นเวลา ทั้งแผนชุมชน แผนพฒันา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันาอาํเภอ และแผนพฒันาจงัหวดั เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน และ
ทาํใหส้ามารถดาํเนินการไปอยา่งสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนัทุกระดบั 

 5.3.1.3  การสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
กระทรวงมหาดไทยควรกาํหนดบทบาทและภารกิจในการสนบัสนุนกระบวนการ

แผนชุมชนใหแ้ต่ละหน่วยงานเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน และลดความซํ้าซอ้น ดงัน้ี  
1)  กาํหนดใหก้รมการพฒันาชุมชนสนบัสนุนดา้นวิชาการ และการจดัทาํ

แผนชุมชนรวมถึงเป็นพี่เล้ียงในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํกระบวนการวางแผนชุมชน สนบัสนุนดา้น
การพฒันาคณะกรรมการหมู่บา้น/คณะกรรมการชุมชนในการจดัทาํแผนชุมชน พร้อมจดัทาํคู่มือ
การจดัทาํแผนชุมชนเพื่อใชเ้ป็นคู่มือเล่มเดียว เพื่อลดปัญหาความสับสนของประชาชนจากการมี
คู่มือจดัทาํแผนชุมชนหลายแบบของแต่ละหน่วยงาน 

2)  กาํหนดให้กรมการปกครองให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการ
จดัเวทีประชุมประชาคมหมู่บา้น หรือเวทีการจดัทาํแผนชุมชน  
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3)  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการรับผดิชอบในการจดัเวทีประชุมประชาคม จดัเวทีบูรณาการแผน
ชุมชนระดบัตาํบล สนบัสนุนงบประมาณในการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั เพื่อลดปัญหาในขอ้
กงัวลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อการสนบัสนุนภารกิจดงักล่าว 

5.3.1.4  สมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น 
  1)  กรมการปกครองตอ้งกาํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บา้นให้

มีความชัดเจนในการแบ่งงานหรือหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละด้านว่าควรมีคณะกรรมการ
หมู่บา้น/คณะกรรมการชุมชนในดา้นใดบา้ง และรับผิดชอบงานอะไรเพ่ือความชดัเจน และเป็น
รูปแบบมาตรฐานเดียวกนัทั้งประเทศ 

  2)  กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ตอ้งเสริมสร้างศกัยภาพทางวิชาการให้กบัคณะกรรมการหมู่บา้นในการจดัทาํแผนชุมชน 
และการผลกัดนัแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั พร้อมสร้างคู่มือการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั และ
แนวทางการแสวงหาแหล่งทรัพยากรในชุมชน และภายนอกชุมชนสาํหรับใชใ้นการนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

5.3.2.1  ดา้นคุณภาพแผนชุมชน 
1)  สร้างฐานขอ้มูลชุมชนโดยส่งเสริมใหทุ้กครัวเรือนในหมู่บา้น จดบนัทึก

ขอ้มูลบญัชีครัว จดัทาํบญัชีฐานทรัพยากรชุมชน เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสาํคญัในการจดัทาํแผนชุมชน ซ่ึง
จะทาํให้แผนชุมชนมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ และมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจท่ีเป็นท่ียอมรับจากส่วน
ราชการ 

2)  ส่งเสริมการจดัทาํแผนชุมชนโดยมุ่งเนน้การพึ่งตนเองของหมู่บา้น/ชุมชน 
มากกว่าการพึ่งพาหน่วยงานภายนอกหรือมุ่งเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแต่เพียงอย่าง
เดียว เนน้การจดัทาํแผนงานโครงการท่ีหมู่บา้นสามารถดาํเนินการหรือแกไ้ขปัญหาไดเ้อง 

5.3.2.2  ดา้นการบูรณาการแผนชุมชน 
1)  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งรับบทบาทเป็นแกนหลกัในการจดัเวที

บูรณาการจดัทาํแผนชุมชนระดบัตาํบล และเป็นผูค้ดักรองแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชน เขา้สู่
การพิจารณาบรรจุเขา้แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และทาํหนา้ท่ีในการประสานส่ง
ต่อแผนงาน/โครงการท่ีเกินศกัยภาพทอ้งถ่ินจะดาํเนินการได ้ส่งต่อไปใหอ้าํเภอต่อไป 
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2)  อาํเภอ ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัระดบัอาํเภอในการจดัเวทีบูรณาการ
แผนชุมชนระดับอาํเภอ พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานในการบูรณาการแผนงาน/โครงการ คดักรอง
แผนงาน/โครงการ ส่งต่อแผนงาน/โครงการ ให้กับส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ หรือแผนงาน/
โครงการท่ีเกินศกัยภาพ และเกินกาํลงังบประมาณของส่วนราชการระดบัอาํเภอจะดาํเนินการได ้ให้
ส่งต่อแผนงานโครงการไปยงัจงัหวดัเพื่อพิจารณาบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาจงัหวดัโดยลาํดบั 

3)  จงัหวดั ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการรวบรวมแผนงาน/โครงการ 
ตามขอ้เสนอของพื้นท่ีท่ีผา่นการบูรณาการจากตาํบล มาสู่อาํเภอ เพื่อจดัทาํเป็นแผนพฒันาจงัหวดั 
รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางในการจดัเวทีบูรณาการจดัทาํแผนพฒันาเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ เพื่อ
สร้างการร้อยเช่ือมแผนในทุกระดบัใหเ้กิดความสอดคลอ้ง 

5.3.2.3  ดา้นการสนบัสนุนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
1)  กรมการพฒันาชุมชนตอ้งจดัอบรมเพื่อสร้างทศันะท่ีถูกตอ้งต่อแผนชุมชน

ให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ และยอมรับ และใหค้วามสาํคญักบัแผนชุมชน
ว่าเป็นแผนชีวิตของชุมชน และเป็นแผนท่ีตอ้งทาํและมีความสําคญัต่อการแกไ้ขปัญหาและเพื่อ
พฒันาหมู่บา้น/ชุมชนของตนเอง 

2)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาตาลโดยนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นาตาล ควรเขา้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในเวทีประชาคมทุกหมู่บา้น และจดัสรรเจา้หน้าท่ี
ร่วมรับฟังและใหข้อ้มูลเชิงพื้นฐานแก่ชาวบา้นเพื่อประกอบการจดัทาํแผนชุมชน  

5.3.2.4  ดา้นสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น 
1)  คณะกรรมการหมู่บา้นควรแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในแต่ละด้าน

ให้ชดัเจนโดยเฉพาะดา้นวิชาการและแผน เพื่อใหมี้ผูรั้บผดิชอบหรือเป็นแกนหลกัในการจดัทาํแผน
ท่ีชดัเจน 

2)  คณะกรรมการหมู่บา้นตอ้งสร้างสัมพนัธภาพเชิงบวกกับประชาชน
ในหมู่บา้น และภาคการเมืองทอ้งถ่ิน รวมถึงส่วนราชการในพื้นท่ี และสร้างเครือข่ายคณะกรรมการ
หมู่บ้าน กับหมู่บ้านอ่ืนเพื่อสร้างกําลังในการต่อรองและผลักดันปัญหาและความต้องการท่ี
สอดคลอ้งกนัไปสู่การแกไ้ขของส่วนราชการหรือ คณะกรรมการหมู่บา้นรวมตวักนัร่วมกนัแกไ้ข
ปัญหาดว้ยตนเอง 

3)  คณะกรรมการหมู่บา้นควรมีการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ และมีการ
ประกาศใชแ้ผนชุมชนอยา่งเป็นทางการและบงัคบัใชใ้นหมู่บา้นชุมชนอยา่งจริงจงั 

4)  คณะกรรมการหมู่บา้นควรทาํบญัชี รวบรวม และร่วมกนัคน้หาทรัพยากร
ภายในหมู่บา้น/ชุมชน ท่ีสามารถนํามาใช้ไดเ้พื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก รวมถึงมีการสํารวจ
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ทรัพยากรหมู่บา้น เช่น ดา้นแรงงาน กองทุน สถานท่ี แหล่งนํ้ า ฯลฯ เพื่อเป็นฐานสาํหรับใชใ้นการ
นาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

5.3.2.5  ดา้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 
1)  เพื่อลดปัญหาในด้านทรัพยากรท่ีไม่เพียงพอ ควรแก้ไขโดยการปรับ

แนวทางการจดัทาํแผนชุมชนโดยมุ่งจดัทาํแผนงาน/โครงการท่ีชุมชน/หมู่บา้นสามารถดาํเนินการ
ไดเ้อง หรือพึ่งตนเองไดเ้ป็นสาํคญั 

2)  หมู่บา้น/ชุมชนควรสร้างกองทุนเพื่อการพฒันาหมู่บา้นโดยการระดมทุน
ของหมู่บา้นเองเพื่อใชส้าํหรับการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน และการคน้หาแหล่งทรัพยากรใน
ชุมชนและนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

3)  องค์การบริหารส่วนตาํบลนาตาลควรสนับสนุนด้านเคร่ืองมือ และ
เทคโนโลยี หรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆ เพื่อสนบัสนุนแก่ชาวบา้นในการ
ดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน และเป็นการดาํเนินการร่วมกนัระหว่างหมู่บา้นกบัส่วนราชการเพื่อ
แกไ้ขปัญหาทรัพยากรไม่เพียงพอ 

 
5.3.3  ข้อเสนอแนะต่อการวจัิยคร้ังต่อไป 

5.3.3.1  ควรได้มีการศึกษาวิจัยชุมชนตน้แบบท่ีสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติัไดส้าํเร็จ เพื่อคน้หาปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ ต่อการเป็นบทเรียนหรือแนวทางแก่หมู่บา้น/ชุมชนอ่ืนใชเ้ป็นแบบอยา่งในการขบัเคล่ือน
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

5.3.3.2  ควรได้มีการศึกษาวิจัยการนาํแผนชุมชนไปปฏิบัติ โดยใช้ตัวแบบการ
นาํนโยบายไปปฏิบติัตวัแบบอ่ืนๆ และปัจจยัอ่ืนๆ พร้อมทั้งควรไดมี้การศึกษาวิจยัการโดยกาํหนด
หน่วยพื้นที่การศึกษาในระดับจงัหวดั และควรศึกษาความเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นภาค
ประชาชนดว้ย เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลการศึกษาท่ีจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ในภาพรวมของพ้ืนท่ี
ได้ และจะทาํให้เกิดการยอมรับ ต่อผลการวิจัยได้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้ได้แง่มุมหรือขอ้คน้พบใน
การศึกษาวิจยัท่ีหลากหลาย ครอบคลุมมากข้ึน อนัจะนาํไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ความเขา้ใจใน
ปรากฏการณ์ของการนาํแผนชุมชนไปปฏิบติั ใหก้วา้งขวาง และลึกซ้ึงมากข้ึน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามคณะกรรมการหมู่บ้านเกีย่วกบัความคดิเห็นต่อ 
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการนําแผนชุมชนไปสู่การปฏบัิติ 

 



ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ผู้แทนภาคราชการส่วนท้องถิ่น ภาคราชการ ส่วนภูมภิาค  
ภาคราชการส่วนกลาง และภาคประชาสังคม และภาควชิาการ 

 



 

ภาคผนวก ค 

ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลกึ 



 
 

แบบสอบถามสําหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
การศึกษา “การนําแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัต ิกรณศึีกษา หมู่บ้านในพืน้ทีต่าํบล

นาตาล อาํเภอนาตาล จังหวดัอุบลราชธานี” 
 

ส่วนที ่1 หนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

เร่ือง  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
เรียน  คณะกรรมการหมู่บา้น........................... 
 ดว้ยแบบสอบถามฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยุทธ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) โดยเป็นการศึกษาในเร่ือง “การศึกษาการนาํแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติั กรณีศึกษา: หมู่บา้นในพ้ืนท่ีตาํบลนาตาล อาํเภอนาตาล จงัหวดัอุบลราชธานี” แบบสอบถาม
ดงักล่าวนั้น มีวตัถุประสงค์ เพื่อวดัระดบัความคิดเห็นหรือทศันะของคณะกรรมการหมู่บา้น ต่อ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้ท่ี 1 – 8 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสมาชิกคณะกรรมการหมู่บา้น 
ส่วนท่ี 2 ขอ้ท่ี 9 - 23 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 
   คุณภาพแผนชุมชน 

ขอ้ท่ี 24 - 35 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 
การบูรณาการแผนชุมชน 

ขอ้ท่ี 36 - 50 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 
การสนบัสนุนแผนชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (ประชาชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ (อาํเภอ และจงัหวดั)) 

ขอ้ท่ี 51 - 61 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 
สมรรถนะของหน่วยปฏิบติั (คณะกรรมการหมู่บา้น) 

ขอ้ท่ี 62 - 76 เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นหรือทศันะท่ีมีต่อปัจจยัดา้น 
การจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้คาํถามเปิด และแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อการนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 
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 ดงันั้น เพื่อใหข้อ้มูลดงักล่าวครบถว้น จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม
ดว้ย   จกัขอบพระคุณยิง่ 

 
 

นายสรายทุธ เช้ืออ่อน 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามสําหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน 

ช่ือหมู่บ้าน ..................................................... 
ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไป 
คาํช้ีแจง กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ หรือขอ้ความท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 

1) เพศ □ชาย  □หญิง 

2) อาย ุ □ 18 – 29 ปี □ 30 – 41 ปี □ 42 – 53 ปี □ 54 – 65 ปี □ มากกวา่ 65 
ปีข้ึนไป 

3) ท่านจบการศึกษาระดบัใด 
 □ ประถมศึกษา (ป. 4)  □ ประถมศึกษา (ป. 6)   

□ มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 3) □ มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)  
□ ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

4) ท่านไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการหมู่บา้นเน่ืองจากท่านเป็นใคร 
□ เป็นกาํนนั  □ เป็นผูใ้หญ่บา้น  □ เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  
□ เป็น อสม.  □ เป็นแพทยป์ระจาํตาํบล □ เป็นปราชญชุ์มชน/หมู่บา้น 
□ เป็นผูท้รงคุณวฒิุ □ เป็นตวัแทนกลุ่มอาชีพ  □ เป็นส.อบต. ของ
หมู่บา้น 
□ ประชาชนไดรั้บเลือกจากผูใ้หญ่บา้น   

5) ท่านประกอบอาชีพอะไร   
□ ทาํนา/ทาํสวน  □ คา้ขาย □ นายธนาคาร 
□ รับราชการ ไดแ้ก่ (  ) ครูหรืออาจารย ์ (  ) ตาํรวจ  (  ) ทหาร (  )  หมอ/พยาบาล 
□ อาชีพอ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................... 

6) ท่านไดรั้บตาํแหน่งใดในคณะกรรมการหมู่บา้น 
□ ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น  □ รองประธานคณะกรรมการหมู่บา้น 
□ คณะกรรมการหมู่บา้นดา้นแผน/วิชาการ □ ไม่มีตาํแหน่ง 
□ ไม่ทราบวา่ไดรั้บตาํแหน่งอะไร 

7) ท่านเป็นคณะกรรมการหมู่บา้นมาแลว้นานเท่าไร 

 □ 1 เดือน - 1 ปี  □ 2 ปี  □ 3 ปี  □ 4 ปี  □ 5 ปี 
□ ถา้มากกวา่ 5 ปี โปรดระบุ ...........................ปี 

8) คณะกรรมการหมู่บา้นในหมู่บา้นของท่านมีการประชุมกนั 

□ เดือนละ 1 คร้ังหรือมากกวา่ □ 2 เดือนต่อ 1 คร้ัง □ 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 

□ 6 เดือนต่อ 1 คร้ัง  □ 1 ปีต่อ 1 คร้ัง 
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ส่วนที ่2: ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
คาํช้ีแจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งตามความเป็นจริงตามความคิดเห็นหรือทศันะของท่าน 

ลาํดบั
ที ่

ข้อความ 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ปัจจัยด้านคุณภาพแผนชุมชน 
9 ท่านเห็นวา่การจดัทาํแผนชุมชนโดยใช้

แนวทางตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

10 ท่านเห็นวา่แผนชุมชนท่ีมีโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการพ่ึงตนเองฯ จะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

11 ท่านเห็นวา่แผนชุมชนท่ีมาจากกระบวนการ
จดัประชุมหารือร่วมกนัของคนในชุมชนจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

12 ท่านเห็นวา่แผนชุมชนท่ีมีกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้
การใชท้รัพยากรหรือแหล่งทุนภายในชุมชน
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

13 ท่านเห็นวา่กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนท่ีมี
ตวัแทนจากทุกภาคส่วนราชการเขา้มามีส่วน
ร่วมจะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

14 ท่านเห็นวา่กระบวนการแผนชุมชนท่ีมี
ตวัแทนจากภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

15 ท่านเห็นวา่กระบวนการแผนชุมชนท่ีให้
ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนจะทาํใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

16 ท่านเห็นวา่หมู่บา้นท่ีไดมี้การประกาศใช้
แผนชุมชนและประกาศใหป้ระชาชนใน
หมู่บา้นรับทราบอยา่งทัว่ถึงจะทาํใหแ้ผน
ชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

17 ท่านเห็นวา่แผนชุมชนท่ีมีการจาํแนก
โครงการชดัเจนระหวา่งโครงการท่ีหมู่บา้น
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ลาํดบั
ที ่

ข้อความ 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ทาํไดเ้องและเสนอใหร้าชการนาํไปปฏิบติั 
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

18 ท่านเห็นวา่โครงการหรือกิจกรรมตามแผน
ชุมชนท่ีสามารถนาํไปทาํไดจ้ริงจะทาํใหแ้ผน
ชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

19 ท่านเห็นวา่หมู่บา้นท่ีมีแนวทางการบงัคบัใช้
แผนชุมชนเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

20 ท่านเห็นวา่แผนชุมชนมีการจดัทาํรายละเอียด
ครบถว้นตามแบบฟอร์มท่ีราชการกาํหนดจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

21 ท่านเห็นวา่การปรับปรุงแผนชุมชนใหมี้
ความสอดคลอ้งและเป็นปัจจุบนัทุกปีจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูกนาํ ไปสู่การปฏิบติั 

     

22 ท่านเห็นแผนชุมชนของหมู่บา้นท่านมีคุณภาพ
ตามเกณฑท่ี์ราชการกาํหนด 

     

23 ท่านเห็นวา่แผนชุมชนท่ีมีคุณภาพตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินของทางราชจะไดรั้บ
การยอม รับและถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

ปัจจัยด้านการบูรณาการแผนชุมชน 
24 ท่านเห็นว่าการนาํเสนอแผนชุมชนให้ อบต. 

เพ่ือพิจารณาบรรจุเขา้สู่แผนพฒันาของ อบต.
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

25 ท่านเห็นวา่การนาํแผนชุมชนของทุกหมู่บา้น
มาบูรณาการทาํเป็นแผนชุมชนระดบัตาํบล
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

26 ท่านเห็นวา่ อบต. นาํแผนงาน/โครงการ ตาม
แผนชุมชนของหมู่บา้นท่านไปบรรจุใน
แผนพฒันา อบต.จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 
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ลาํดบั
ที ่

ข้อความ 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
27 ท่านเห็นวา่การส่งแผนชุมชนใหก้บัอาํเภอจะ

ทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 
     

28 ท่านเห็นวา่อาํเภอนาํแผนชุมชนท่ีหมู่บา้น
ส่งไปจดัทาํเป็นแผน พฒันาอาํเภอจะทาํให้
แผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

29 ท่านเห็นวา่ ส.อบต.หมู่บา้นไดผ้ลกัดนัแผนงาน/
โครงการไปสู่การของบประมาณจาก อบต.จะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

30 ท่านเห็นวา่การส่งต่อแผนงาน/โครงการ
ตามท่ีหมู่บา้นเสนอไปสู่ระดบัจงัหวดัจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูกนาํ ไปสู่การปฏิบติั 

     

31 ท่านเห็นวา่จงัหวดัใหค้วามสาํคญักบัแผน
ชุมชนและนาํแผนชุมชนไปบรรจุเขา้
แผนพฒันาจงัหวดั 

     

32 ท่านเห็นวา่ตาํบลนาตาลมีการบูรณาการแผน
ชุมชนในระดบัตาํบล 

     

33 ท่านเห็นวา่อาํเภอนาตาลไดมี้การบูรณาการ
แผนชุมชนในระดบัอาํเภอ 

     

34 ท่านเห็นวา่จงัหวดัอุบลราชธานีไดมี้การมี
การบูรณาการแผนชุมชนในระดบัจงัหวดั 

     

35 ท่านเห็นวา่การบูรณาการแผนชุมชนระดบั
ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดัจะสามารถทาํให้
แผนงาน/โครงการตามแผนชุมชนถกูนาํไปสู่
การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

     

ปัจจัยด้านการสนับสนุนแผนชุมชนของผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 
36 ท่านเห็นวา่ชาวบา้นในหมู่บา้นใหค้วาม

ร่วมมือเป็นอยา่งดีในการจดัทาํแผนชุมชนจะ
ทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

37 ท่านเห็นวา่ชาวบา้นในหมู่บา้นเห็นดว้ยกบั
การมีแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
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ลาํดบั
ที ่

ข้อความ 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
นาํไปสู่การปฏิบติั 

38 ท่านเห็นวา่หมู่บา้นท่านมีความสามคัคีและ
สนบัสนุนแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

     

39 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นทุกคนเห็น
ความสาํคญัของการจดัทาํแผนชุมชนจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

40 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นเขา้ร่วม
ประชุมทุกคนในการจดัทาํแผนชุมชนจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

41 ท่านเห็นวา่ อบต.ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมในเวที
การจดัทาํแผนชุมชนของหมู่บา้นท่านทุกคร้ัง
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

42 ท่านเห็นวา่ อบต. ใหค้วามร่วมมือกบัหมู่บา้น
ในกระบวนการแผนชุมชนเป็นอยา่งดีจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

43 ท่านเห็นวา่นายก อบต.ใหค้วามสาํคญักบัแผน
ชุมชนของหมู่บา้นจะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

     

44 ท่านเห็นวา่การท่ีหมู่บา้นไดรั้บการช่วยเหลือ
เป็นอยา่งดีจาก อบต. เม่ือหมู่บา้นท่านร้องขอ
จะทาํใหแ้ผนชุมชนถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

45 ท่านเห็นวา่นายอาํเภอท่ีใหค้วามสาํคญักบั
แผนชุมชนของหมู่บา้นจะทาํใหแ้ผนชุมชน
ถกูนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

46 ท่านเห็นวา่อาํเภอส่งเจา้หนา้ท่ีมาเป็นพ่ีเล้ียง
ใหค้าํแนะนาํในเวทีการจดัทาํแผนชุมชนของ
หมู่บา้นท่านทุกคร้ังจะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

     

47 ท่านเห็นวา่การท่ีนายอาํเภอไดเ้ขา้ร่วม      
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ลาํดบั
ที ่

ข้อความ 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ประชุมกบัหมู่บา้นท่านเพื่อรับฟังการจดัทาํ
ประชาคมแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนถกู
นาํไปสู่การปฏิบติั 

48 ท่านเห็นวา่หน่วยงานราชการในพื้นท่ีให้
ความสาํคญักบัแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผน
ชุมชนถูกนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

49 หมู่บา้นของท่านไดรั้บการสนบัสนุนเป็น
อยา่งดีจากส่วนราชการ 

     

50 ท่านเห็นวา่การไดรั้บการสนบัสนุนของผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ประชาชนในหมู่บา้น 
กรรมการหมู่บา้น ส่วนราชการจะทาํใหแ้ผน 
ชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

ปัจจัยด้านสมรรถนะของ คณะกรรมการหมู่บ้าน  
51 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีไดรั้บการ

ยอมรับจากประชาชนในหมู่บา้นจะสามารถนาํ
แผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

52 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานราชการในพื้นท่ีจะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

53 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีไม่มีความ
ขดัแยง้และมีความสามคัคีรักใคร่กนัจะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

54 ท่านเห็นวา่การมีคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเป็น
ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถเป็นอยา่งดีจะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

55 ท่านเห็นวา่การมีคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมี
ความ สัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัการเมืองทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ี ไดแ้ก่ นายก อบต. สจ. และ ส.ส. จะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

56 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีการแบ่ง      
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ลาํดบั
ที ่

ข้อความ 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบในแต่ละดา้นชดัเจนจะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

57 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีความรู้
เก่ียวกบักระบวน การแผนชุมชนและมี
ประสบการณ์ในการจดัทาํแผนชุมชนจะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

58 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีรู้วา่ตอ้ง
เสนอของบประมาณ จากหน่วยงานใดบา้งจะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

59 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นของท่านมี
ความสามารถหาแหล่งเงินงบประมาณเพ่ือมา
ดาํเนินการโครงการตามแผนชุมชน 

     

60 ท่านเห็นวา่คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมี
ความสามารถเชิญชวนใหช้าวบา้นในหมู่บา้น
เขา้มาร่วมกนัทาํกิจกรรมตามแผนชุมชนจะ
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

61 คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีมีเขม้แขง็จะสามารถ
นาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัได ้

     

ปัจจัยด้านการจัดสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอ 
62 ท่านเห็นวา่หมู่บา้นท่ีมีแหล่งงบประมาณและ

ทรัพยากรท่ีพร้อมจะสามารถนาํแผนชุมชน
ไปสู่การปฏิบติั 

     

63 ท่านเห็นวา่ ถา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลการ
จดัสรรงบประมาณเพื่อรองรับการดาํเนินงาน
ตามโครงการตามแผนชุมชนท่ีหมู่บา้นเสนอ 
จะทาํใหส้ามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 

     

64 ท่านเห็นวา่อาํเภอ หรือส่วนราชการอ่ืน  ๆใน
พ้ืนท่ีมีจดัสรรงบประมาณเพ่ือมารองรับ
โครงการกิจกรรมตามแผนชุมชนจะทาํให้
สามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั 
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ลาํดบั
ที ่

ข้อความ 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
65 ท่านเห็นวา่หมู่บา้นท่านมีงบประมาณเพ่ือใช้

สาํหรับดาํเนินโครงการตามแผนชุมชน 
     

66 ท่านเช่ือวา่ ถา้ส่วนราชการมี การกาํหนดกรอบ
วงเงินงบประมาณสาํหรับจดัสรรใหห้มู่บา้นใช้
ในการดาํเนินโครงการตามแผนชุมชนจะทาํ
ใหแ้ผนชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

67 ท่านเห็นวา่ การไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
จากภาคเอกชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติั 

     

68 ท่านเห็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นเขตความ
รับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
งบประมาณจาํนวนมากจะมีโอกาสทาํใหแ้ผน
ชุมชนสามารถนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

69 ท่านเห็นวา่ถา้ส่วนราชการกาํหนดกรอบ
วงเงินเพ่ือใหห้มู่บา้นใชใ้นการดาํเนิน
โครงการตามแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชน
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

70 ท่านเช่ือวา่ ถา้ส่วนราชการมีการจดัสรร
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือแก่หมู่บา้นในการดาํเนิน
โครงการตามแผนชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชน
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั 

     

71 ท่านเห็นวา่ หน่วยงานราชการจดัส่งบุคลากร
หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้หรือเช่ียวชาญลงมา
ช่วยหมู่บา้นในการดาํเนินโครงการตามแผน
ชุมชนจะทาํใหแ้ผนชุมชนสามารถนาํไปสู่
การปฏิบติั 

     

72 ท่านเห็นการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสถานท่ี
สาํหรับจดัเวทีแผนชุมชนและเวทีการบูรณา
การจากหน่วยงานราชการจะทาํใหแ้ผนชุมชน
สามารถนาํไปสู่การปฏิบติั 
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ลาํดบั
ที ่

ข้อความ 

ความเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

เห็นด้วย
มาก 

ปาน
กลาง 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
73 อบต.มีเจา้หนา้ท่ีพร้อม และเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการหมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรมตาม
แผนชุมชน 

     

74 อบต. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีพร้อมและ
เพียงพอต่อการจดัสรรเพ่ือสนบัสนุนหมู่บา้น
ในการดาํเนินกิจกรรมตามแผนชุมชน 

     

75 ส่วนราชการไดจ้ดัสรรเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ใหแ้ก่หมู่บา้นในการดาํเนินกิจกรรมตามแผน
ชุมชน 

     

76 ท่านเห็นวา่การท่ีหมู่บา้นไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณหรือมีทรัพยากร ท่ีเพียงพอจะทาํให้
ชุมชนสามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติั
ได ้

     

 
ส่วนที ่3: ข้อคดิเห็นและเสนอแนะต่อการนําแผนพฒันาชุมชนไปสู่การไปปฏบิตัิ 
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
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2.2 ปัจจุบนัแผนชุมชนท่ีชาวบา้นในหมู่บา้น/ชุมชนไดจ้ดัทาํนั้นท่านเห็นว่ามีคุณภาพ

หรือไม่ อยา่งไร 
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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3. ปัจจัยด้านการบูรณาการแผนชุมชน 
3.1 การบูรณาการแผนชุมชนมีผลต่อการทาํใหแ้ผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัหรือไม่ 
.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
3.2 มีการบูรณาการแผนชุมชนมีความสาํคญัอยา่งไร   
.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

4. ปัจจัยด้านการสนับสนุนแผนชุมชนของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
4.1 การสนับสนุนแผนชุมชนของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีผลต่อการทาํให้แผนชุมชน

สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดห้รือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
4.2 ท่านเห็นวา่หน่วยงานของท่านไดใ้หก้ารสนบัสนุนกระบวนการแผนชุมชนในดา้น

ใด และอยา่งไร 
........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
 
5. ปัจจัยด้านสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

5.1 สมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้นมีผลต่อการขบัเคล่ือนแผนชุมชนไปสู่การ
ปฏิบติัหรือไม่ 

........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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5.2 ท่านมีความเห็นอยา่งไรต่อสมรรถนะของคณะกรรมการหมู่บา้น 
........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

6. ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากรด้านงบประมาณทีเ่พยีงพอ 
6.1 ท่านคิดว่าการไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรโดยเฉพาะอยา่งยิง่งบประมาณจะมีผลทาํ

ใหส้ามารถนาํแผนชุมชนไปสู่การปฏิบติัไดห้รือไม่อยา่งไร 
........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

 7. ปัญหาสําคญัของการนําแผนชุมชนไปปฏิบัติ 
........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

ข้อเสนอแนะ 
8. ท่านคิดว่าจะสามารถขบัเคล่ือนแผนชุมชนสามารถไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

ไดอ้ยา่งไร 
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