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บทคัดย่อ 
 

              รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ยุค “Thailand 4.0” ที่ เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยน านวัตกรรมมาเป็น
เครื่องมือในการเพ่ิมผลผลิต (Value – Based Economy) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 3 มิติ 
คือ 1) สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจาก  การขับเคลื่อนประเทศด้วย “เทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม”  และ 3) เน้น “ภาคบริการ”โดยให้บังเกิดผลภายใน 5 ปี (2560 - 
2564) 
              กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ชนบทตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
ภายในปี ๒๕๖๔” 
              เอกสารวิชาการการศึกษา เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พ่ึงตนเองได้ กรณีศึกษา : หมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี  ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ  1) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ท าให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้  2) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พ่ึงตนเองได้  และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้มี
เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ อย่างเหมาะสม      
              ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในบ้านโคกโก  
ผู้น าชุมชนบ้านโคกโก  และประชาชนบ้านโคกโก สรุปได้ ดังนี้ 

1. ปัจจัยการบริหารการพัฒนาหมู่บ้านฯ คือ งบประมาณท่ีเพียงพอ ผู้น าชุมชนต้อง 
ซื่อสัตย์สุจริตและได้รับความร่วมมือจากประชาชน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนาหมู่บ้าน        
ที่จ าเป็น คือ เครื่องกระจายเสียง การสื่อสารสร้างการรับรู้  วิธีการบริหารจัดการ คือ ต้องมี
คณะท างาน และกระจายงานให้ทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการสรุปผลการด าเนินงานและปัญหา
อุปสรรคให้ชาวบ้านรับทราบด้วย มีกระบวนการบริหารงาน/บริหารโครงการของหมู่บ้านตามขั้นตอน
(วางแผน ลงมือท า ตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนา) และความร่วมมือจากประชาชน หัวหน้าคุ้มบ้าน 
ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน                
              2.  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านฯ คือ การว่างงาน ขาดความรู้ 
งบประมาณไม่เพียงพอ ภัยแล้งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน ขาดผู้น ารุ่นใหม่สืบ
ทอด(สืบสาน)ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดปัจจัยการผลิต  ข้าวราคาตกต่ า  ในหมู่บ้านมีผู้สูงอายุมาก  
ราษฎรมีรายได้ไม่เพียงพอ  และขาดการเข้าถึงเทคโนโลยี 
             3. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านฯ คือ ขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ าท่วม หาแหล่งน้ าเพ่ิม และขยาย
เขตประปาของหมู่บ้าน จัดท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ ภาครัฐให้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่
ประชาชน ทุกภาคส่วนควรด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
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 บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

      1.1.1 ความเป็นมา  
            การพัฒนาประเทศไทยตั้งแตํเริ่มใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๒ 
ได๎เน๎น   การพัฒนาด๎านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยํางควบคูํกันเรื่อยมา แตํในยุคปัจจุบัน
ประเทศตําง ๆ  มีการแขํงขันทางเศรษฐกิจกันสูงมาก ทุกประเทศมุํงเปูาหมายการพัฒนาไปสูํการมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ที่สูงขึ้น จึงได๎เน๎นการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นหลัก คณะ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง
เศรษฐกิจ ไปสูํยุค “Thailand 4.0” ที ่เน๎นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยน านวัตกรรม มาเป็นเครื่องมือใน
การเพ่ิมผลผลิต (Value – Based Economy) แบบท าน๎อยได๎มาก เป็นการขับเคลื่อนให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางน๎อย 3 มิติ คือ 1) เปลี่ยนจากผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ์” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม” 
2) เปลี่ยนจาก  การขับเคลื่อนประเทศด๎วย “ภาคอุตสาหกรรม” ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วย “เทคโนโลยี 
ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม”  และ 3) เปลี่ยนจากการเน๎น “ภาคการผลิตสินค๎า” ไปสูํการเน๎น 
“ภาคบริการ” ดังนั้น “Thailand 4.0”  จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโต     
ทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New Engines สูํ Growth) ด๎วยการแปลงความหลากหลายเชิงชีวภาพและเชิง
วัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน และให๎ บังเกิดผลภายใน 5 ปี (2560 - 2564)  
  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นหนํวยงานที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
ชนบทตามนโยบายของรัฐบาลภายใต๎ปรัชญาการพัฒนาชุมชน ที่กลําววํา มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี      
มีสิทธิ เสรีภาพ  มีความสามารถ และพัฒนาได๎หากได๎รับโอกาส โดยขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ        
ของรัฐบาลมาตั้งแตํ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน ด๎วยวิธีการสํงเสริม สนับสนุน และสร๎างการมีสํวน
รํวมให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎รํวมกันในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาของชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีทัศนคติที่ดีในการรํวมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู๎จักการปกครองตนเองตามวิถีทางในระบอบ
ประชาธิปไตย มีบุคลากรในต าแหนํงพัฒนากร เป็นข๎าราชการหลัก ที่ท างานรํวมกับประชาชน       
ในหมูํบ๎าน ต าบล สร๎างพลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน ให๎ชุมชนเข๎มแข็ง พ่ึงตนเองได๎อยํางยั่งยืน     
               ปัจจุบันกรมการพัฒนาชุมชนได๎เริ่มขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  
พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๔ ภายใต๎วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ ภายในปี 
๒๕๖๔  มีพันธกิจ ๔  พันธกิจ คือ  
               ๑) พัฒนาระบบกลไกการมีสํวนรํวมและการเรียนรู๎การพ่ึงตนเอง 
               ๒) พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให๎พึ่งตนเองได๎  
               ๓) สร๎างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให๎มั่นคงตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
              ๔) พัฒนาองค์กรให๎มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและ
เชี่ยวชาญการท างานเชิงบูรณาการ  
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               โดยขับเคลื่อนพันธกิจ ด๎วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น คือ  
               ๑) สร๎างสรรค์ชุมชนให๎พึ่งตนเองได๎  
               ๒) สํงเสริมเศรษฐกิจฐานรากให๎ขยายตัว    
               ๓) เสริมสร๎างทุนชุมชนให๎มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  
               ๔) เสริมสร๎างองค์กรให๎มีขีดสมรรถนะสูง  
               ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน เชื่อมั่นวําการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง      
และชุมชนพ่ึงตนเองได๎ เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ส าคัญ และจะชํวยให๎ประชาชนที่อาศัยอยูํในชนบท    
พ๎นจากความทุกขย์าก ความล าบาก และพ่ึงตนเองได๎อยํางมั่นคง 
 

       1.1.2 ความส าคัญของปัญหา 
  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด๎วย  Thailand 4.0 ให๎ส าเร็จตามเปูาหมาย

ภายในเวลา ที่ก าหนดมิใชํเรื่องงําย เพราะยังมีปัจจัยอีกหลาย ๆ ปัจจัย ที่ประเทศไทยไมํมีการเตรียม
ตัว  และเตรียมการมากํอน  โดยเฉพาะระบบการศึกษาไทย คํานิยมของคนไทย และวินัยของคนไทย    
ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญ ที่จะท าให๎คนไทย เป็นคนที่มีสมรรถนะชีวิตทั้ง 3 ด๎าน คือ  ความรู๎ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และลักษณะชีวิต (Life Characteristic) และในความจริงแท๎แนํนอน
ของประเทศไทยขณะนี้  คือ ประชาชนที่อาศัยอยูํ ในชนบท ของประเทศไทย มีหมูํบ๎านทั้งหมด 
74,965 หมูํบ๎าน 7,255 ต าบล 878 อ าเภอ 76 จังหวัด ในจ านวนหมูํบ๎านดังกลําว ประชาชน 
สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได๎ไมํมาก ไมํสามารถน านวัตกรรมสมัยใหมํไปใช๎ในการ
พัฒนาการผลิตได๎อยํางสมบูรณ์ ซึ่งมีจ านวนมากกกวํา 20 ล๎านคน และปัจจุบันนี้ คําครองชีพ     
ของประชาชนปรับเพ่ิมสูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากอดีตที่ผํานมา เนื่องจากมี
คําใช๎จํายในชีวิตประจ าวันหลายด๎านที่จ าเป็นต๎องจําย เพ่ือให๎สามารถด ารงชีพอยูํในยุคปัจจุบันได๎ 
ได๎แกํ คําโทรศัพท์มือถือ คําอินเทอร์เน็ต คําน้ ามันรถ/คําเดินทาง คําบ ารุงรักษารถยนต์/รถมอเตอร์
ไซด์ คําไฟฟูา/น้ าประปา คําใช๎จํายเครื่องอุปโภค/บริโภค  คําใช๎จํายในการศึกษา คําอาหาร    เป็นต๎น 
เหลํานี้คือคําใช๎จํายที่เป็นต๎นทุนที่จะต๎องมีรายได๎ที่เพียงพอ เพ่ือไมํให๎ประชาชนเป็นหนี้สินล๎นพ๎นตัว 
ซึ่งหากประเทศไทยจัดการกับปัญหาเบื้องต๎นเหลํานี้ได๎ จะท าให๎หมูํบ๎านมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  
และกลายเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได ๎ตํอไป 
 

       ๑.๑.๓ เหตุผล 
  บ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหมูํบ๎าน
ทีม่ีการพัฒนามาอยํางยาวนานตํอเนื่อง ได๎รับรางวัลการประกวดเป็นจ านวนมาก จนเป็นที่ยอมรับและ
เป็นสถานที่ศึกษาดูงานการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหมูํบ๎านที่ถือได๎วํามีเศรษฐกิจฐานราก
มั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎  มีวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นวิถีชีวิตของคนพ้ืนเมืองอันเป็นเอกลักษณ์  
ทีม่ีความเหนียวแนํนในความรักความสามัคคี การชํวยเหลือเกื้อกูล การรํวมแรงรํวมใจกันพัฒนา  
จึงท าให ๎มีความนําสนใจที่จะศึกษา เพ่ือน าไปเป็นต๎นแบบของการ “พัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐาน
รากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎” ตํอไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
       1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ท าให๎หมูํบ๎านมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง       
และชุมชนพึ่งตนเองได๎ 
       1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง     
และชุมชนพึ่งตนเองได๎ 
       1.2.3 เพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจ 
ฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได๎ อยํางเหมาะสม 
    
1.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
      1.3.1 กรอบแนวคิดปัจจัยการบริหารเ พ่ือเป็นกรอบการศึกษาวําจังหวัดสุพรรณบุรี              
ให๎ความส าคัญกับปัจจัยการบริหาร และบริหารปัจจัยเหลํานั้นอยํางไรบ๎าง ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎ปัจจัย 
4M เพ่ือใช๎เป็นกรอบส าหรับการค๎นหาปัจจัยหรือทรัพยากรที่ใช๎ในการด าเนินงาน  ประกอบด๎วย  
  1) คน (Man)  
  ๒) เงินหรือทุน (Money)  
  ๓) วัตถุดิบ (Material)  
  ๔) การจัดการ (Management)  
 

        1.3.2 กรอบแนวคิดกระบวนการบริหารงานเพ่ือเป็นกรอบการศึกษาวําจังหวัดสุพรรณบุรี           
ได๎ปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจตามกระบวนการบริหารงานอยํางไรบ๎าง ในการศึกษาครั้งนี้ใช๎วงจร   
เดมิง (Deming Cycle) เพ่ือใช๎เป็นกรอบส าหรับการค๎นหาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด๎วย  
  1) การวางแผน (Plan)  
  ๒) การลงมือท า (Do)  
  ๓) การตรวจสอบ (Check)  
  ๔) การปรับปรุงแก๎ไข (Act)  
 
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
       1.4.1 แนวทางการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎          
ซึ่งสามารถน าผลการด าเนินงานของหนํวยงานภายนอกหมูํบ๎านกับประชาชนและผู๎น าชุมชน        
หมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการอยําง
เหมาะสมกับสภาพของหมูํบ๎าน 
       1.4.2 คาดการณ์ปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดขึ้น ท าให๎สามารถปูองกันหรือหาแนวทางในการ
จัดการกับปัญหาและอุปสรรคได๎ทันสถานการณ์  
       1.4.3 สามารถบริหารงบประมาณคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจ
ฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได๎ ในปีถัดไปเพ่ือขยายผลวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสมขับเคลื่อน
ภารกิจไปสูํหมูํบ๎านอ่ืน  
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
  การศึกษาการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ กรณีศึกษา
หมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี  ผู๎ศึกษาได๎ก าหนด
ขอบเขตการศึกษา ๔ มิติ ดังนี้ 
 ๑.๕.๑ มิติด๎านพ้ืนที่   
  ศึกษาข๎อมูลการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎     
ในพ้ืนทีห่มูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๑.๕.๒ มิติด๎านเนื้อหา  
  ๑) เนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยหรือทรัพยากรที่น ามาใช๎ในการด าเนินงานตามปัจจัยการบริหาร 
4M จากกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได๎  
  ๒) เนื้อหาเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก๎ไขปัญหากระบวนการปฏิบัติงานตาม
กรอบวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  จากกฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาหมูํบ๎าน      
ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
 ๑.๕.๓ มิติด๎านเวลา  
  ศึกษาการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มี เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑.๕.๔ มิติด๎านประชากร  
  ศึกษากับประชากร ๓ กลุํม  
  ๑) ผู๎ปฏิบัติการในหมูํบ๎าน เป็นผู๎บริหารและบุคลากรของหนํวยงานในพ้ืนที่ระดับต าบล    
หรือระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด ตามลักษณะของโครงสร๎างหนํวยงานที่เข๎าถึงหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ 
๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี  
  ๒) ผู๎น าชุมชนที่อาศัยอยูํในบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ หรืออาศัยอยูํในต าบลมะขามล๎ม ที่มีสํวน
รํวมในการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี       
ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎  
  ๓) ประชาชนผู๎อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 
1.๖ นิยามศัพท์เฉพาะ 
           1.6.1 การพัฒนาหมูํบ๎าน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหมูํบ๎านให๎เป็นไปตามความต๎องการ
ของประชาชนที่อาศัยอยูํหมูํบ๎านและสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทั้งที่ เป็นการ
เปลี่ยนแปลงหมูํบ๎านโดยประชาชนและผู๎น าชุมชนในหมูํบ๎าน หรือโดยความรํวมมือของประชาชน 
และผู๎น าชุมชนกับหนํวยงานภายนอก หรือหนํวยงานภายนอกเป็นหนํวยด าเนินการก็ได๎ แตํต๎องเป็นไป
ตามความต๎องการของประชาชนที่อาศัยอยูํหมูํบ๎านนั้น 
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 1.6.2 ชุมชนพ่ึงตนเองได๎ หมายถึง ประชาชนและผู๎น าชุมชนสามารถด าเนิน วิถีชีวิต     
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได๎ด๎วยตนเอง และมีความสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
โดยสามารถแก๎ไขปัญหา ปรับตัวให๎ทันการเปลี่ยนแปลง และด าเนินการประชาชนอยูํเย็นเป็นสุข  
ภายใต๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6.3 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง หมายถึง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และผลผลิตทางเศรษฐกิจ           
มีความเพียงพอที่จะท าให๎ประชาชนในหมูํบ๎าน ทุนชุมชนมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลในการ   
ให๎ประชาชนเข๎าถึงแหลํงทุนอยํางเพียงพอและเหมาะสม 

 1.6.4 แนวทางแก๎ไขปัญหา อุปสรรค  หมายถึง  แนวทางที่ควรด าเนินการเพ่ือปรับปรุง
วิธีการ หรือปรับปรุงรูปแบบให๎สามารถขจัดปัญหา อุปสรรคให๎หมดไปได๎ 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 การพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎  ผู๎ศึกษาได๎ค๎นคว๎า
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย 
  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน   
  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาหมูํบ๎าน   
  แนวคิดเก่ียวกับการพึ่งตนเองของชุมชน   
  แนวคิดเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวคิดเก่ียวกับ Thailand 4.0 
  สภาพหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ย่ังยืน   
2.1.1 ความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยํางยั่งยืน       

เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาหมูํบ๎าน ที่ปรากฏขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยการประชุมสุดยอดระดับ
โลกวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา ณ กรุงสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน เรียกวํา รายงานบรันดท์
แลนด์ (Brundtland Report) ได๎เสนอให๎มนุษย์ค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติบนโลก  
และเสนอให๎ด าเนินการพัฒนาควบคูํไปกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ในลักษณะที่สมดุล เพ่ือไมํให๎ระบบนิเวศเสียสมดุล เป็นการอนุรักษ์และปูองกันทรัพยากรธรรมชาติ
แล ะสิ่ ง แ ว ดล๎ อม  ลั กษณะของก า ร พัฒนาจึ ง เ ป็ นแบบบู รณากา ร ในด๎ านสิ่ ง แ ว ดล๎ อม                     
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ  ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านสังคม สมัชชาโลกวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 
(The World Commission on Environment and Development) ได๎แนะน าแนวทางการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลกไว๎วําต๎อง ฟ้ืนฟูความเจริญก๎าวหน๎าทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม        
และสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมดุลเหมาะสมอยูํเสมอ โดยค านึงถึงความจ าเป็นและความต๎องการด๎าน
หน๎าที่การงาน อาหาร พลังงาน น้ า สุขอนามัย ควบคุมจ านวนประชากร  และการจัดการอนุรักษ์  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีและจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
อยํางเหมาะสมและค านึงถึงด๎านสิ่งแวดล๎อม  ด๎านสังคม และด๎านเศรษฐกิจคูํกันเสมอในการตัดสินใจ  
นอกจากนี้แนวคิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนได๎ทบทวนรูปแบบการผลิตและการบริโภค ให๎เป็นรูปแบบ  
ที่น าสูํความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ 3 รูปแบบ โดยรูปแบบที่หนึ่งการผลิตรูปแบบใหมํ ที่น าวัตถุดิบ
จากธรรมชาติมาใช๎ในกระบวนการผลิตต๎องลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ของวัตถุดิบ  ลดระดับการใช๎วัตถุดิบบริสุทธิ์  และสํงเสริมการน าวัตถุดิบกลับมาใช๎ใหมํ รูปแบบที่สอง
การใช๎แบบใหมํที่ลดความสิ้นเปลืองของการใช๎ผลิตภัณฑ์โดยใช๎ให๎ถึงศักยภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์  
นั้น ๆ และเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รูปแบบที่สาม การจัดระบบแบบใหมํ 
ปรับเปลี่ยนระบบของกระบวนการตัดสินใจ โดยการเพ่ิมระดับการมีสํวนรํวมของสาธารณชน       
เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมรํวมกันในการตัดสินใจตั้งแตํการรับฟังข๎อเสนอแนะ  ความคิดเห็น  
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และรํวมบริหารจัดการ ลดการติดสินบน  เพ่ิมความโปรํงใสในการบริหาร กระจายอ านาจการบริหาร 
สูํท๎องถิ่น เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและสร๎างเงินทุนชุมชน ลักษณะส าคัญของการพัฒนา
อยํางยั่งยืนจึงมีลักษณะ สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาได๎ตามเหมาะสม  มีความเทําเทียมกัน     
และความยุติธรรมในทุกระดับสามารถน าแผนมาใช๎ระยะยาวได๎และมีแผนปูองกันไว๎ลํวงหน๎าพร๎อมกับ
มีความแตกตํางกันในแตํละท๎องถิ่น ระยะเวลา และการผสมผสานกันของคํานิยมและทรัพยากร    
โดยคิดเชื่อมโยงระบบทั้งสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ และสังคม เมื่อมีการวิเคราะห์คุณสมบัติของครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ที่มีการปฏิบัติเชํนนี้ยํอมมีความยั่งยืนในการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ให๎มั่นคงได๎ตํอไปในอนาคต 
 2.1.2  องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั ่งยืน  องค์ประกอบพื้นฐานส าคัญในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีจ านวน 3 ด๎าน ได๎แกํ  
       ๑ )  ด ๎านสิ ่ง แวดล๎อม  ท า ให ๎ม ีมากขึ ้นจากการ ใช ๎เทคโน โลยีที ่เ หมาะสม     
และอนุรักษ์ทรัพยากรพ้ืนฐานให๎มั่นคง  
       ๒) ด๎านสังคม มีการจัดสรรความเทํา เทียมกันในการใช๎ทรัพยากรที ่เป็น
ตัวชี้วัดพ้ืนฐานที่เพียงพอและจ ากัดจ านวนประชากร  
        ๓) ด๎านเศรษฐกิจ ต๎องเติบโตอยํางเหมาะสมไมํท าลายสิ่งแวดล๎อมและความ
สมดุลในระบบนิเวศ  
   องค์ประกอบดังกลําวเป็นสํวนของการพัฒนาที ่มุ ํง เน๎นการสร๎า งความสมดุล
ระหวํางการพัฒนาการพัฒนาการพัฒนาการอนุรักษ์การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การพัฒนาเศรษฐกิจ     
การพัฒนาและการอนุรักษ์ทางสังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาทางการเมือง การพัฒนาทุกด๎าน 
มีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกันไมํสามารถแยกประเด็นการพัฒนาด๎านใดออกไปได๎ จึงเป็นลักษณะ
ของการบูรณาการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาที่ยั ่งยืนนั้น ต๎องอาศัยกลไกส าคัญ คือ  การมีสํวนรํวม   
ของประชาชน เนื่องจากประชาชนยํอมรู๎ปัญหาและความต๎องการในพ้ืนที่ของตนได๎ดีกวําเจ๎าหน๎าที่
จากภายนอก การสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนจึงเป็นการสร๎างความเป็นเจ๎าของในกิจกรรมการ
พัฒนารํวมกัน ทั้งนี้บนพื้นฐานของความรู๎เทคนิควิชาการที่ถูกต๎องประกอบการตัดสินใจ ในการมีสํวน
รํวมในการพัฒนาประเทศโดยมีการแนะน าให๎ค าปรึกษาจากวิชาการที่ ถูกต๎อง การพัฒนาที่ยั่งยืน     
จึงเป็นการพัฒนาชุมชนอยํางมีความสมดุลโดยมี ปัจจัยหลักที่ส าคัญ คือ ปัจจัยด๎านสิ่งแวดล๎อม ปัจจัย
ด๎านเศรษฐกิจ ปัจจัยด๎านสังคม และปัจจัยด๎านการมีสํวนรํวม (กรมการพัฒนาชุมชน. 2548 ก : 33)   
 2.1.3  แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวทางส าคัญ
ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมของสมัชชาโลกวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา ที่ประเทศบราซิล เมื่อปี 
พ.ศ. 2533  มีสมาชิกรํวมประชุม จ านวน 179 ประเทศ  เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับใช๎     
ให๎สอดคล๎องกับปัญหาและความจ าเป็นแตํละท๎องถิ่น ลักษณะของแผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ได๎สรุปสาระส าคัญท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได๎ ดังนี้  
     ๑) การก าหนดแผนงานต๎องเอ้ือตํอการรํวมมือของทุกฝุายในสํวนของการตัดสินใจ
โดยเฉพาะชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยูํในท๎องถิ่น   
    ๒) มีการเปิดโอกาสให๎หนํวยงานระดับท๎องถิ่นเป็นผู๎ก าหนดนโยบายเอง และต๎อง
ค านึงถึงสิทธิของคนท๎องถิ่น สตรี รวมถึงผู๎ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน   
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      ๓) นโยบายและเปูาหมายต๎องค านึงถึงสิ่งแวดล๎อม สังคม และเศรษฐกิจ  
    ๔) สํงเสริมให๎มีการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมอยํ า งมี ประสิทธิภาพ
สูงสุด   
  ๕) มีการปูองกันคุ๎มครองและบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางดีตามการกระจาย
ประชากร  และการพัฒนาตามขีดความสามารถของ พ้ืนที่ให๎มีการพัฒนากฎระเบียบอยํางครอบคลุม
และน ากลไก   ทางเศรษฐกิจมาใช๎เพื่อสํงเสริมการใช๎ประโยชน์สิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพ   
  6) แผนงานการจัดการสิ่งแวดล๎อมค านึงถึงองค์ประกอบทุกด๎านเป็นหนึ่งเดียวกัน     
เชํน  ครอบคลุมหลายชุมชนที่อยูํในเขตปันน้ าเดียวกัน รวมทั้งค านึงถึงผลกระทบตํอชุมชนที่อยูํ   
ปลายน้ าด๎วย   
  7) ค านึงถึงผลกระทบของแผนที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศโดยรวม ทั้งทางธรรมชาติ       
และมนุษย์ โดยพิจารณาใช๎ระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมแบบดั้งเดิมเป็นกรณีศึกษาเพ่ือหา      
แนวทางแก๎ไข และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่มีความเหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่น   
  8) จัดให๎มีระบบข๎อมูลที่เหมาะสมในการพัฒนาแผนการจัดการสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการ
วิเคราะห์ ที่ถูกต๎อง มีการแบํงปันข๎อมูลความรู๎ และวิธีการของแผนที่ประสบผลส าเร็จไปสูํท๎องถิ่น 
อ่ืน ๆ โดยเน๎นที่ผู๎อาศัยในท๎องถิ่น   
  9) จัดเก็บและดูแลระบบข๎อมูลไว๎ในระดับชุมชนไมํต๎องใช๎คําใช๎จํายสูง ท าได๎งําย 
และปรับปรุงได๎รวดเร็ว  พร๎อมประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องแผนให๎ประชาชนรู๎   
  10) มีการประเมินผลได๎ผลเสีย ความเสี่ยง และผลกระทบอยํางถูกต๎อง พร๎อมทั้งท าการ
วิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนาแผนการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎ดียิ่งขึ้น  
  ๑๑) การจัดการศึกษาและฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมหลากหลายแขนงวิชาเพ่ือพัฒนา
บุคลากรให๎มีความตระหนักและให๎ความรู๎แกํประชาชนอยํางรอบรู๎ถึงความส าคัญของการจัดการ 
และแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งหน๎าที่ของประชาชนต๎องรํวมมือตํอความส าเร็จของแผน โดยแผน
ต๎องเน๎นให๎ประชาชนรํวมมือโดยเฉพาะกลุํมท่ีถูกละเลย   
  ๑๒) ให๎ทุกหนํวยงาน องค์กร และบุคคล ต๎องฝึกตนให๎คิดถึงภาพรวม เป็นหลัก
ค านึงถึงผลกระทบทุกด๎านทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน และหวังผลระยะยาวแทนการหวังผล 
ระยะสั้น 
 2.1.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) องค์การสหประชาชาติได๎ก าหนดเปูาหมาย         
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือขับเคลื่อนไปสูํทิศทางที่พึงประสงค์อยํางเป็นรูปธรรม มีจ านวน ๑๗ เปูาหมาย 
ดังนี้ 
  ๑) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนที่ 
  ๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการและสนับสนุน
การท าเกษตรอยํางยั่งยืน 
  ๓) สร๎างหลักประกันให๎คนมีชีวิตที่มีคุณภาพและสํงเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศ 
ทุกวัย 
  ๔) การสร๎างหลักประกันให๎การสึกษามีคุณภาพอยํางเทําเทียมและครอบคลุม  
และสํงเสริมโอกาสในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตส าหนับทุกคน 
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  ๕) บรรลุความเทําเทียมระหวํางเพศ และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํสตรี 
และเด็กหญิง 
  ๖) สร๎างหลักประกันให๎มีน้ าใช๎ และมีการบริหารจัดการน้ า และสุขาภิบาลอยํางยั่งยืน
ส าหรับทุกคน 
  ๗) สร๎างหลักประกันให๎สามารถเข๎าถึงพลังงานอยํางยั่งยืนในราคาที่เหมาะสม 
  ๘) สํงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง และการจ๎างงานเต็มอัตรา      
และงานที่มีคุณคําส าหรับทุกคน 
  ๙) สร๎างโครงสร๎างพ้ืนที่ฐานที่สามารถต๎านทานและรองรับตํอการเปลี่ยนแปลง สํงเสริม
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม 
  ๑๐) ลดความไมํเทําเทียมท้ังภายในและระหวํางประเทศ 
  ๑๑) สร๎างความปลอดภัยและภูมิค๎ุมกันให๎เมืองและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ 
  ๑๒) สํงเสริมรูปแบบการผลิตและบริโภคท่ียั่งยืน 
  ๑๓) เรํงรัดด าเนินการด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
  ๑๔) อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรอยํางยั่งยืน 
  ๑๕) ปกปูอง ฟ้ืนฟู และสํงเสริมการใช๎ระบบนิเวศน์บนบกอยํางยั่งยืน 
  ๑๖) สํงเสริมสังคมท่ีสงบสุข ทุกคนสามารถเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรม สร๎างสถาบัน 
ที่มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ  
  ๑๗) เสริมสร๎างความแข็งแกรํงของกลไกด าเนินงานและหุ๎นสํวนความรํวมมือระดับโลก 
 

 2.1.5  การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย  มีแนวความคิดที่สอดคล๎องกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ส าคัญ ได๎แกํ การพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
หรือที่เรียกว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เน๎นการพึ่งตนเองและความ
พอเพียงเป็นหัวใจส าคัญ ตั้งแตํระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศชาติ โดยค านึงถึงสภาพ 
ทางกายภาพของท๎องถิ่น ระบบนิเวศของชุมชน และสภาพสังคมของประชาชนในแตํละพื้นที่ 
หลักการส าคัญตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สุเมธ ตันติเวชกุล.  2543 : 16) 
เป็นความเรียบงํายในด๎านหลักการและเทคโนโลยี ใช๎เวลาสั้นในการท างานให๎เกิดประโยชน์ และการ
แก๎ปัญหาอยํางมีประสิทธิภาพด๎วยการใช๎สติในการวิเคราะห์เหตุการณ์ โดยน าผลของการด าเนิน
กิจกรรมสูํประชาชนโดยตรง เพ่ือให๎ประชาชนสามารถเผชิญกับปัญหาให๎มีภูมิคุ๎มกันมีการวางรากฐาน
สนับสนุนให๎ประชาชนสามารถอยูํดีกินดี ด๎วยหลักการพออยูํพอกิน มีการค านึงถึงความปลอดภัย
มั่นคงของสิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมทางสังคมของชุมชน มากกวําการยึดอยูํ
กับหลักการทางวิชาการที่อาจไมํ เหมาะสมกับท๎องถิ่น รวมทั้งให๎การสนับสนุนความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ด๎วยความรํวมมือในด๎านความคิด และการปฏิบัติงานแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้  
 สรุปได้ว่า  แนวความคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน มีหลักการที่สอดคล๎องกับแนวคิดปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยการค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อม           
และสามารถสนองความต๎องการในปัจจุบันโดยไมํสํงผลเสียตํอความต๎องการในอนาคต มีการค านึงถึง
ความเป็นองค์รวมโดยมองวําการจะท าสิ่งใดต๎องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งอ่ืน ๆ และค านึงถึง
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เทคโนโลยีและองค์ความรู๎ใหมํ วําควรเป็นไปในทางสร๎างสรรค์และเอ้ือประโยชน์อยํางสอดคล๎อง    
และเหมาะสมกับสิ่งแวดล๎อมสภาพท๎องถิ่น  
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน   
 2.2.1 ระดับความเข้มแข็งและความสามารถชุมชน  (กรมการพัฒนาชุมชน.  2547  
ข  :   7-8)  เป็นการก าหนดตามระดับความรุนแรงของปัญหา ความสามารถของชุมชนและเครือขําย
องค์กรชุมชนในการรํวมกันแก๎ไขปัญหา มี 4 ประเภท ได๎แกํ 
      1) ชุมชนอ่อนแอและขาดพลัง ชุมชนประเภทนี้วนเวียนอยูํในวงจรปัญหาสี่ด๎าน 
ได๎แกํ หนี้สิน  การผลิต การบริโภค และการถูกครอบง าทางวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลูกโซํ
ยากตํอการแก๎ไขให๎หลุดพ๎นได๎และนานไปปัญหาเหลํานี้มีความรุนแรงและซับซ๎อนมากขึ้น นั่นคือ 
หนี้สินที่เรื้อรัง     และพอกพูนขึ้นทุกปีเป็นการหมุนหนี้โดยกู๎เงินจากแหลํงหนึ่งมาใช๎หนี้อีกแหลํงหนึ่ง  
การผลิตเป็นการเกษตรเพ่ือการค๎าที่ใช๎ทุนเข๎มข๎นเป็นการเกษตรท าลายธรรมชาติและการผลิต       
ในชุมชนผลตอบแทนต่ าและไมํแนํนอน การบริโภคของชุมชนกระแสบริโภคนิยมเน๎นการซื้อจาก
ภายนอกมากกวําการผลิตใช๎เอง หรือแลกเปลี่ยนกันในชุมชน  และการถูกครอบง าทางวัฒนธรรม
ชุมชนถูกครองง าความคิดให๎เชื่อในศักยภาพของความรู๎และทรัพยากรนอกชุมชน ชุมชนประเภทนี้   
จึงขาดพลังและความสามารถที่จะแก๎ไขปัญหาโดยใช๎ศักยภาพจากภายในชุมชน 
  2) ชุมชนพึ่งตนเอง เป็นชุมชนที่เคยผํานวิกฤตตําง ๆ คํอนข๎างรุนแรงและแก๎ไขปัญหา
แบบ หันหลังกลับ จึงได๎ระดมภูมิปัญญาของคนในชุมชน ค๎นหาความรู๎ในการด ารงชีพของคนรุํนกํอน
ค๎นหาทรัพยากรและทุนทางสังคมที่ยังหลงเหลืออยูํในชุมชนน ามาเป็นทุนเริ่มต๎นในการรํวมกันคิด 
รํวมกันท า รํวมกันสรรค์สร๎างสิ่งที่ดีในอดีตให๎กลับคืนมาสมบูรณ์ดังเดิม รํวมกันเรียนรู๎ถึงความหมาย
ของการด ารงชีวิต ชุมชนประเภทนี้เน๎นความสุขทางใจ ความพอเพียง และการใช๎แนวคิดทางสาย
กลางในการด ารงชีวิตเป็นชุมชนแบบเรียบงํายพ่ึงตนเองในชุมชนในด๎านการผลิตและการบริโภคใช๎
วัตถุดิบในชุมชนและไมํท าลายสิ่งแวดล๎อมในการพัฒนาตัวชี้วัดการผลิตใช๎แนวคิดวัฒนธรรมจัดการ
เกื้อกูลระหวํางสมาชิกและกิจกรรมชุมชนที่เกิดขึ้นเน๎นการใช๎ทุนและศักยภาพภายในของชุมชนในการ
แก๎ไขปัญหาของชุมชน 
  3) ชุมชนที่เริ่มฟื้นตัว เป็นชุมชนที่เคยมีปัญหาคล๎ายกับประเภทชุมชนอํอนแอและขาด
พลัง แตํชุมชนลักษณะนี้ไมํปลํอยให๎ชีวิตตกอยูํในวังวนถึงกับหาทางออกไมํได๎ ชุมชนจึงเกิดความ
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต๎องชํวยกันแก๎ไขปัญหาด๎วยตนเองให๎มากที่สุด มีการสร๎างจิตส านึกอนุรักษ์
ท๎องถิ่น พยายามใช๎ทุน ที่มีอยูํในชุมชน ใช๎โครงการพัฒนาและงบประมาณของรัฐอยํางฉลาด โดยการ
ประสานระหวํางความเข๎มแข็งภายในชุมชนกับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนอยํางลงตัว 
  4) ชุมชนโลกาภิวัตน์ เป็นชุมชนที่คํอนข๎างมีความสามารถและประสบการณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม ชุมชนมีโอกาสเข๎าถึงแหลํงความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ มีการ
ผลิตสินค๎าการเกษตรและสินค๎านอกภาคการเกษตรที่เน๎นเอกลักษณ์และความเป็นท๎องถิ่นสอดคล๎อง
กับรสนิยมและความต๎องการของลูกค๎า จากปัญหาที่สะสมในอดีตสินค๎าชุมชนไมํได๎รับการสํงเสริม
การตลาดเทําที่ควรท าให๎การน าตนเองออกไปแขํงขันกับภายนอกจึงเป็นสภาวะที่ต๎องเสี่ยงและเรํง
พัฒนาตนเองเป็นขนานใหญํ ถ๎าพัฒนาได๎ทันก็ได๎รับผลตอบแทนมหาศาล แตํถ๎าพัฒนาไมํทันก็อาจ
ประสบปัญหาวิกฤตได๎มากกวําประเภทชุมชนอํอนแอและขาดพลังก็ได๎ 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเองของชุมชน   
 2.3.1 ความหมายการพึ่งตนเองของชุมชน  (สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ขอนแกํน.  2542 : 3) สรุปความหมายวํา  การพ่ึงตนเองของชุมชน หมายถึง ความสัมพันธ์ระหวําง
ตนเองกับชุมชนเพื่อหาแนวทางท่ีต๎องด ารงชีวิตด๎วยความสามารถของตนเองให๎ด ารงตนอยูํอยํางอิสระ 
มั่นคง สมบูรณ์     ทั้งระดับบุคคล และระดับชุมชน เป็นความสามารถทางความคิด ที่มีทัศนะการมอง
ปัญหาและการตัดสินใจด๎วยตนเองในการด าเนินการโดยสถาบันของชุมชนหรือองค์กรชุมชน         
เ พ่ือประโยชน์ของชุมชนทั้งในด๎านการแก๎ปัญหา และการพัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชน            
การพ่ึงตนเองที่ไมํน าไปสูํการพ่ึงพา เป็นการพ่ึงชุมชนอยํางรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง พร๎อมกับไมํมุํง
แขํงขัน ไมํมุํงครอบง าเหนือกวําที่น าสูํความเป็นไทตํอกันชํวยเหลือเกื้อกูลกัน การพ่ึงตนเองมีมากขึ้น
ได๎หากมีองค์กรของประชาชนมาก ไมํจ าเป็นต๎องหมายถึง  องค์กรทุติยภูมิ องค์กรปฐมภูมิ  อยํางเชํน
ครอบครัวที่มีมากขึ้นก็เป็นองค์กรชุมชนเหมือนกัน ไมํควรยึดติดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเกณฑ์
การตัดสินใจ การวิเคราะห์ถึงสมรรถนะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรของชุมชน จึงเป็นการตัดสินใจใน
การด าเนินการโดยชุมชน  เพ่ือประโยชน์ในด๎านการแก๎ไขปัญหา  และด๎านการพัฒนาความเข๎มแข็ง
ของชุมชน  ให๎สามารถน าไปสูํการพ่ึงตนเองของชุมชนได๎ในด๎านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
วัฒนธรรม  สิ่งแวดล๎อม  และทรัพยากรชุมชน (บัณฑร อํอนด า.  2530 : 5)  
 2.3.2 องค์ประกอบการพึ่งตนเองของชุมชน มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ด๎าน(ประเวศ วะสี.
2530) ได๎แกํ 
  1) จิตใจที่เป็นธรรม เป็นจิตใจที่เป็นธรรมะ มีความขยันหมั่นเพียร ไมํกลัวล าบาก      
ไมํโลภมาก  มีสันโดษในธรรม ใช๎จํายประหยัด ใฝุรู๎และพัฒนาอยูํเสมอ ลดอบายมุขและกิเลสให๎มีน๎อย
ที่สุด และท าให๎เกิดความสมดุลในจิตใจ 
  2) เศรษฐกิจการผลิต ที่สามารถสร๎างภาวะสมดุลให๎เกิดขึ้นระหวํางความต๎องการ    
และขีดความสามารถการสนองความต๎องการเป็นระบบเศรษฐกิจในการแขํงขันกับภายนอก ที่สามารถ
ออมและลงทุนรวมกลุํมเพ่ือการผลิต และตลาดส าหรับอนาคตให๎สมดุลระหวํางการผลิตและการ
บริโภค ทีส่มบูรณ์ตํอการเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
  3) สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่พอเพียงตํอการใช๎ประโยชน์จ าเป็นในการ
ด ารงชีวิตและมีความยั่งยืนในอนาคตของทรัพยากรด๎วยการบริโภคท่ีกํอให๎เกิดผลกระทบสิ่งแวดล๎อม 
  4) เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน ซึ่งเป็นเครื่องมือพ้ืนบ๎านหรือเทคโนโลยี
สมัยใหมํที่มีความทันสมัยก็ได๎เพียงแตํควบคุมได๎  และเหมาะสมตํอชุมชนเพ่ือใช๎ในการผลิตและการ
รับสํงข๎อมูลขําวสาร 
  5) สังคมและวัฒนธรรม เป็นระบบชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล๎อม    
ใกล๎ตัว อันเป็นวัฒนธรรมที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ มีสถาบันครอบครัวและชุมชนเข๎มแข็ง มีสถาบันชุมชน     
ที่ชํวยพัฒนาจิตใจ การศึกษา การสาธารณสุข  ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี และชํวยให๎เกิดความ
สมดุลทุกด๎าน 
  องค์ประกอบการพ่ึงตนเอง จึงต๎องมีกระบวนการสร๎างขีดความสามารถของชุมชน            
คือ  กระบวนการสร๎างความสมดุลของสาระการพ่ึงตนเอง ที่สอดคล๎องความกลมกลืนระหวําง
เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ จิตใจ และสังคมวัฒนธรรม    
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 2.3.3  ลักษณะการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นลักษณะของการพัฒนาที่ใช๎ชุมชนเป็นฐาน
การพัฒนา (Community-based  Development  Approach) ด๎วยการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
ชุมชนในทุกด๎าน โดยการอยูํรํวมกันอยํางประสานกลมกลืนและการด ารงชีวิตให๎อยูํรอดได๎ด๎วยตนเอง
ให๎เป็นไปอยํางสมดุลกัน  และมีความสุขรํวมกันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน กํอให๎เกิดการพัฒนา    
ที่ ตํอ เนื่ องของคน และชุมชน จากรากฐานทางด๎ านศักยภาพและวัฒนธรรมของชุมชน               
และความสามารถของประชาชน ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล๎อม
และทรัพยากร ให๎เป็นเรื่องเดียวกัน เมื่อปัจจัยเหลํานี้เชื่อมโยงเป็นองค์ประกอบตํอกัน ท าให๎เกิดความ
สมดุลหรือมั่นคงในที่สุด 
 2.3.4 การพัฒนาแนวคิดการพึ่งตนเองของชุมชน การพ่ึงตนเองถ๎าน าแนวทางของวิบูลย์    
เข็มเฉลิม และ อยูํ สุนทรชัย (ประเวศ วะสี.  2530 : 2-4) มาสังเคราะห์รํวมกันท าให๎เห็นปัจจัย    
ที่จ าเป็นตํอการพัฒนาการพ่ึงตนเองของชุมชนส าคัญอยูํ 3 ประการ ได๎แกํ 
      1)  การพ่ึงตนเองของชุมชน ต๎องปฏิบัติตนให๎เกิดพฤติกรรมการแสดงอยูํในขอบเขต
หลักทางสายกลางของพุทธศาสนา  
      2) การพ่ึงตนเองของชุมชนที่ชาวบ๎านเสนอให๎เพ่ิมสติ เพ่ิมหลักในการมองทางออก        
ที่ไมํโถมตัวเข๎าหาระบบเศรษฐกิจแบบบริโภคนิยม เพิ่มแนวทางการลดละและการพ่ึงพา เริ่มตั้งแตํการ
ลดละการเสพอบายมุข ลดต๎นทุนปัจจัยการผลิต ลดสั่งซื้อปุ๋ย ลดพื้นที่การปลูกข๎าว เป็นต๎น   
  3) เงื่อนไขการพ่ึงตนเองของชุมชนแบบครบวงจร เป็นการเปลี่ยนฐานการผลิตจากข๎าว
ไปสูํ ไรํนาสวนผสม ผลิตเพ่ือบริโภค เป็นวงจรที่ตอบสนองความต๎องการเพียงด ารงชีวิตตั วเองแบบ
ปลอดตลาด  โดยวิเคราะห์วําผลผลิตอยํางหนึ่งเกื้อกูลผลผลิตอีกอยํางหนึ่งได๎อยําง ดีตามวัฏจักรการ
เกื้อกูลของกลไกธรรมชาติ เงื่อนไขการพัฒนาที่มุํงสูํการพ่ึงตนเองมีอยูํ 6 ประการ ได๎แกํ 
   3.1)  การพัฒนาจะต๎องเป็นแบบกลุํม (Collective) ชาวบ๎านต๎องอยูํรํวมกัน       
เป็นชุมชนเป็นหมูํบ๎านไมํใชํลักษณะตํางคนตํางอยูํ 
   3.2)  ต๎องมีจิตส านึกมีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual Aid) การพ่ึงตนเอง
ขึ้นอยูํกับจิตใจ ความสมัครใจในการท ากิจกรรมการพัฒนาลักษณะเชํนนั้นของชุมชน 
   3.3)  จิตส านึกต๎องผลิตซ้ าขึ้นมาอีกให๎ได๎   ต๎องสร๎ างขึ้นมาใหมํให๎แจํมชัด          
และตํอเนื่อง ในการแสดงออกด๎านพฤติกรรมและความคิด 
   3.4)  มีการรวมตัวกันในรูปแบบสหพันธ์  การรวมตัวกันเป็นกลุํมในหมูํบ๎าน      
และสามารถรวมกันเป็นสหพันธ์ที่ใหญํขึ้นไป  กลําวคือต๎องพัฒนาให๎เป็นพ้ืนที่  โดยพ้ืนที่ดังกลําวควร
มียุ๎งฉาง  โรงสี  โรงเรียน  ศูนย์วัฒนธรรม  และศูนย์สิ่งแวดล๎อม  ให๎สามารถตํอรองกับสถาบัน 
องค์กรจากภายนอกได๎อยํางมีพลังและอ านาจ  พร๎อมทั้งให๎ความส าคัญกับการสร๎างเครือขํายเพ่ือ
กํอให๎เกิดเครือขํายของชุมชน 
   3.5)  การประสานวัฒนธรรม  สํงเสริมให๎ชาวบ๎านประสานวัฒนธรรมของตนเอง
หรือกิจกรรมของตนเองกับสมาชิกกลุํมอ่ืนในชุมชนให๎ชํวยเหลือกันได๎ 
   3.6)  มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล๎อมธรรมชาติ และควรเป็นชุมชน         
ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติให๎มั่นคงด๎วย  
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 สรุปได้ว่า  การพัฒนาการพ่ึงตนเองของชุมชน ต๎องให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎ทุกด๎าน 
โดยเฉพาะการที่ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการให๎มีความสมดุลระหวํางด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด๎านสังคม และด๎านเศรษฐกิจให๎สร๎างความยั่งยืนในการพ่ึงตนเอง การพัฒนาให๎
เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่น าไปสูํการพ่ึงตนเองของชุมชนได๎อนาคตระยะ
ยาว 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4.1 ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การ
สร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัวพอสมควรตํอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน  ภายใต๎เงื่อนไขพ้ืนฐานความรู๎คูํคุณธรรม  (กรมการพัฒนาชุมชน.  2549  :  3)  
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสให๎ความหมายเศรษฐกิจพอพียงไว๎
วํามีความหมายกว๎างขวาง  คือค าวําพอก็เพียงพอ  เพียงนี้ก็พอ  ท าอะไรต๎องพอเพียง  หมายความวํา  
พอประมาณ ไมํสุดโตํง  ไมํโลภอยํางมาก  อาจมีมากมีของหรูหราก็ได๎  แตํต๎องไมํเบียดเบียนคนอ่ืน  
ต๎องให๎พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง  ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียงความคิด    
ก็เหมือนกัน ความพอเพียง ในความคิดเป็นการแสดงความคิดของตัวเอง ความเห็นของตัวเอง      
แล๎วปลํอยให๎คนพูดอ่ืนบ๎าง และมาพิจารณาวําที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียง  อันไหนเข๎าเรื่อง  
ถ๎าไมํเข๎าเรื่องก็แก๎ไข  ถ๎าพูดกันโดยที่ไมํรู๎เรื่องกันก็กลายเป็นการทะเลาะกัน เป็นการด ารงชีวิตอยูํ
อยํางพอดีแล๎วขยับขยายให๎มีมากขึ้นไปอีกก็ได๎โดยถูกต๎องชอบธรรมเป็นล าดับ  (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. 2548 ข : 111-118) 
 

  2.4.2 ประเภทเศรษฐกิจพอเพียง ได๎แกํ 
       1) เศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะการจับต๎องได๎ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). 
2542 : 37-38) แยกออกได๎เป็น 2 ลักษณะ ได๎แกํ 
       1.1) ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอยํางวัตถุวิสัย คือ ต๎องมีกินมีใช๎ มีปัจจัยสี่
เพียงพอ  พอสมควรกับอัตภาพ ตรงกันกับการพ่ึงตนเองได๎ในทางเศรษฐกิจ   
       1.2) เศรษฐกิจพอเพียงอยํางจิตวิสัย  คือ มีความรู๎สึกเพียงพอ พอในความรู๎สึก 
บางคน    มีเป็นล๎านก็ไมํพอ บางคนมีนิดเดียวก็พอเป็นการพอเพียงทางจิตเพ่ือใช๎ทรัพยากรในการ
ด ารงอยูํเทํานั้น 
      2) เศรษฐกิจพอเพียงตามระดับพฤติกรรมแสดงออกของบุคคล เป็นการจ าแนก
เศรษฐกิจพอเ พียงตามระดับของผลที่ แสดงออกจากพฤติกรรมของบุคคล มี  3  ระดับ 
(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  2547 ข : 3-5) ได๎แกํ 
      2.1) เศรษฐกิจพอเพียงระดับจิตส านึก เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกชุมชนแตํละคน
ตระหนักถึงความสุขและความพอใจในการใช๎ชีวิตอยํางพอดี รู๎สึกถึงความพอเพียงในการด าเนินชีวิต
อยํางสมถะประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองได๎อยํางถูกต๎องไมํอดอยาก ไมํโลภที่ต๎องตักตวง       
ไมํเบียดเบียนผู๎อ่ืนจนเกินความจ าเป็น  คิดเผื่อแผํแบํงปันยังสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในชุมชนด๎วย อยํางไร   
ก็ตามระดับความพอเพียงของสมาชิกแตํละคนไมํเทําเทียมกัน แตํสมาชิกทุกคนที่ด าเนินชีวิตตาม
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเห็นสอดคล๎องกันในการยึดมั่นในหลักการส าคัญ คือ หลักการใช๎ชีวิตบน
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พ้ืนฐานของการรู๎จักตนเอง รู๎จักพัฒนาตนเองด๎านการท าจิตใจให๎ผํองใสด๎วยความเจริญใจและมีความ
เย็นใจอยูํเป็นประจ าอยํางตํอเนื่อง หลักการคิดพ่ึงพาตนเองและพ่ึงพากันและกันในการด าเนิน
กิจกรรมตําง ๆ เมื่อมีปัญหาจากการด าเนินชีวิตก็สามารถใช๎สติปัญญาไตรํตรองหาสาเหตุของปัญหา
และแก๎ไขไปตามเหตุและตัวชี้วัดด๎วยความสามารถ และศักยภาพที่ชุมชนมีอยูํ ด๎วยการปรึกษาหารือ
ถ๎อยทีถ๎อยอาศัยชํวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนกํอนคิดพ่ึงพาอาศัยผู๎อ่ืน  และหลักการใช๎ชีวิตอยําง
พอเพียง รู๎จักลดกิเลสความต๎องการของตนเองลงเพ่ือให๎เหลือแรงก าลังและเวลาที่เพีย งพอในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ประโยชน์แกํสํวนรวมให๎มากข้ึน   
     2.2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับปฏิบัติ เป็นการน าหลักการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎กับสมาชิกในชุมชนโดยยึดหลักของการพ่ึงตนเองให๎ได๎ในระดับครอบครัวกํอน มีการบริหาร
จัดการครอบครัวอยํางพอดี ประหยัด ไมํฟุุมเฟือย โดยสมาชิกแตํละคนต๎องรู๎จักตนเองโดยรู๎ข๎อมูล
รายรับและรายจํายในครอบครัว รู๎จักการรักษาระดับการใช๎จํายของตนไมํให๎เป็นหนี้หรือเป็นหนี้      
ให๎เกิดผลในการสร๎างภูมิคุ๎มกันโดยไมํท าให๎ครอบครัวเดือดร๎อน รู๎จักน าเอาศักยภาพที่มีอยูํในตนเอง
ออกมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ที่สุด  โดยเฉพาะความสามารถพ่ึงตนเองในเรื่องปัจจัยสี่ เมื่อพ่ึงตนเองด๎าน
ปัจจัยสี่ได๎แล๎วสมาชิกทุกคนควรพัฒนาตนเองให๎สามารถอยูํได๎อยํางพอเพียง  คือ ด าเนินชีวิตโดยยึด
หลักทางสายกลาง ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธศาสนา ให๎ตนเองอยูํได๎อยํางสมดุล           
มีความสุขที่แท๎ โดยไมํรู๎สึกขาดแคลนไมํคิดเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนสิ่งแวดล๎อม ด าเนินชีวิตให๎มุํง
ท าการเกษตรแบบพออยูํพอกิน ปลูกพืชไว๎กินเองกํอนหากเหลือจึงขายและขยายพันธุ์ สนับสนุนให๎มี
กิจกรรมเสริมสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางสมาชิก แทนการใช๎เทคโนโลยี อยูํรวมกันอยํางเอ้ืออาทร     
มีความคิดที่แจกจํายแบํงปันให๎ผู๎อ่ืนซึ่งท าให๎เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี ลดความเห็นแกํตัวและสร๎ างความ
พอเพียงให๎เกิดขึ้นในจิตใจ สามารถท าให๎สมาชิก มีทรัพยากรใช๎หมุนเวียนได๎ตลอดทั้งปีอยํางพอเพียง 
เก็บไว๎เพ่ือยังชีพ มีจิตใจค านึงถึงการแบํงปันกันให๎เกิดการรวมกลุํมทางสังคมสร๎างเป็นเครือขําย
เชื่อมโยง ให๎สมาชิกรู๎จักพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู๎จากธรรมชาติและประสบการณ์ของตนหรือจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันให๎เกิดเป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ที่ทุกคนชํวยกันพัฒนาชีวิตของตนเอง    
และชุมชนรํวมกัน  มีการสืบทอดและเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎เป็นสังคมที่ใช๎คุณธรรม      
เป็นตัวน าในระดับปฏิบัติ มีกิจกรรมชุมชนที่สอดคล๎องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
   2.3) เศรษฐกิจพอเพียงระดับปฏิเวธ เป็นผลการปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญา       
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนกันนั้นครอบคลุมถึงการวัดผลหลังการปฏิบัติ  
คือ สมาชิกชุมชนได๎พัฒนาชีวิตของตนเองให๎ดีขึ้นโดยเริ่มจากการพัฒนาจิตใจให๎เกิดความพอเพียง   
ในทุกระดับของการด าเนินชีวิต ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับสังคม  ได๎แกํ   
                          2.3.1) ปฏิเวธระดับครอบครัว เป็นการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยูํ  
ในลักษณะที่พ่ึงพาตนเองได๎อยํางมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจ สามารถด าเนินชีวิตได๎โดยไมํ
เบียดเบียนตนเองและผู๎ อ่ืน รวมทั้งไมํเป็นหนี้หรือภาระผูกพันอนาคตของตนและครอบครัว           
แตํสามารถหาตัวชี้วัดที่มาเลี้ยงตนเองได๎โดยมีสํวนเหลือส าหรับออมในครอบครัวด๎วย   
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                          2.3.2) ปฏิเวธระดับชุมชน เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกมีความพอเพียงในระดับ
ครอบครัวกํอน และรู๎จักรวมกลุํมกันท าประโยชน์สํวนรวมในการบริหารจัดการตัวชี้วัดทรัพยากร          
และสิ่งแวดล๎อมชุมชน จัดการกับภูมิปัญญาหรือศักยภาพของสมาชิกในท๎องถิ่นให๎สามารถน าไปใช๎
ด าเนินชีวิตได๎อยํางถูกต๎องและสมดุลกับสิ่งแวดล๎อม เพ่ือให๎เกิดความเป็นอยูํที่พอเพียงของชุมชน   
                          2.3.3 ปฏิเวธระดับสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุํมของชุมชนหลายแหํงที่มีผล
ปฏิบัติระดับชุมชนมารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ สืบทอดภูมิปัญญาและรํวมพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให๎เกิดเป็นเครือขํายเชื่อมโยงระหวํางชุมชนและสังคมแหํงความพอเพียง 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับ Thailand 4.0 
           2.5.1 ยุคของการพัฒนาประเทศไทยตามแนวคิด Thailand 4.0 การพัฒนาประเทศ   
ได๎เน๎นการพัฒนาด๎านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยํางควบคูํกันเรื่อยมา แตํในยุคปัจจุบันประเทศ
ตําง ๆ แขํงขันทางเศรษฐกิจกันสูงมาก ทุกประเทศมุํงเปูาหมายการพัฒนาไปสูํการมีผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ (GDP) ที่สูงขึ้น จึงได๎เน๎นการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นหลัก รัฐบาลได๎ก าหนดยุค  
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย แบํงออกเป็น 4 ยุค ดังนี้  
     ๑) ยุคแรก “Thailand 1.0”เป็นยุคที่การพัฒนาเศรษฐกิจอาศัยผลผลิตจากการ
เกษตรกรรม เป็นหลัก ได๎แกํ การท านา การปลูกพืชไรํ การปลูกพืชสวน การประมง และการปศุสัตว์
เป็นต๎น 
     ๒) ยุคที่สอง “Thailand 2.0” เป็นยุคที่การพัฒนาเศรษฐกิจด๎านอุตสาหกรรมเบา
เพ่ิมมากขึ้น ได๎แกํ การผลิตรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า 
เครื่องนุํงหํม เป็นต๎น 
     ๓) ยุคที่สาม “Thailand 3.0” เป็นยุคที่การพัฒนาเศรษฐกิจได๎มุํงไปสูํด๎าน
อุตสาหกรรมหนักและการสํงออก ได๎แกํ อุตสาหกรรมเหล็กกล๎า รถยนต์ น้ ามัน ก๏าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น  

     ๔) ยุคที่สี่ “Thailand 4.0” เป็นยุคที่การพัฒนาเศรษฐกิจได๎น านวัตกรรมมาเป็น
เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต (Value – Based Economy)  

 

 2.5.2 การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 เป็นการพัฒนาประเทศแบบท าน๎อย
ได๎มาก เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New Engines สูํ Growth) ด๎วยการแปลง
ความหลากหลายเชิงชีวภาพและเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน และเกิดผลภายใน 
5 ปี (พ.ศ. 2564)  ให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางน๎อย 3 มิติ คือ  
      1) เปลี่ยนจากผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ”์ ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม”  
      2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย “ภาคอุตสาหกรรม” ไปสูํการขับเคลื่อน
ด๎วย “เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม”  
      3) เปลี่ยนจากการเน๎น “ภาคการผลิตสินค๎า” ไปสูํการเน๎น “ภาคบริการ”  
 

 2.5.3 กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ Thailand 4.0 นับตั้งแตํอดีตเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีรายได๎อยูํในระดับปานกลาง คณะรัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํโครงสร๎าง
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เศรษฐกิจยุคที่สี่ “Thailand 4.0” ให๎ส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาที่ก าหนด มี 2 ประเด็นที่ส าคัญ 
คือ  

      1) เป็นจุดเริ่มต๎นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ในการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็น ประเทศท่ีมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน อยํางเป็นรูปธรรม 

      2) เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ      
การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อม ๆ กัน 

 

 2.5.4 การเตรียมตัวและเตรียมการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด๎วย Model 
Thailand 4.0 ไมํใชํเรื่องงําย เพราะยังมีปัจจัยอีกหลายปัจจัย ที่ประเทศไทยไมํมีการเตรียมตัว     
และเตรียมการมากํอนหน๎านี้  โดยเฉพาะระบบการศึกษาไทย คํานิยมรักการอํานหนังสือ และวินัย
ส าคัญของคนไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือเตรียมตัวและเตรียมการให๎คนไทย เป็นคนที่มี
สมรรถนะชีวิต 3 ด๎าน คือ 

  1) ด๎านความรู๎ (Knowledge)  
   ๑.๑) รู๎ลึก 
   ๑.๒) รู๎กว๎าง 
   ๑.๓) รู๎ไกล 
  2) ด๎านทักษะ (Skill) 
   ๒.๑) ทักษะในการคิด การใช๎เหตุผล และการตัดสินใจ 
   ๒.๒) ทักษะการใช๎ภาษา และการสื่อสาร 
   ๒.๓) ทักษะการจัดการ การจัดระบบ การใช๎เทคโนโลยี และการประกอบการ 
  3) ด๎านลักษณะชีวิต (Life Characteristic) 
   ๓.๑) มีวิสัยทัศน์ มีวินัย มุํงมั่นขยันพากเพียร เอาจริงเอาจัง อดทน กระท าดีทุกเวลา

รอบคอบ พูดและคิดแงํบวก และกล๎าหาญ 
   ๓.๒) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ รักษาค าพูด รับผิดชอบ ถํอมใจ ไวตํอความรู๎สึกผู๎อ่ืน 

เสียสละ และยุติธรรม 
   ๓.๓) มีความซื่อตรงและเท่ียงธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต และรู๎จักบังคับตนเอง 
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2.6 สภาพหมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 2.6.1 ความเป็นมาของหมู่บ้านโคกโก 
  เมื่อประมาณปี พ.ศ.  ๒๓๐๐ ได๎มีประชากรกลุํมหนึ่งได๎ย๎ายถิ่นฐานมาอยูํที่เนินต๎นขํอย   
และต๎นตะโก อยูํทางทิศตะวันออก เป็นปุาสภาพรกร๎างมาก ตํอมาได๎ขยายอาณาเขตปลูกสร๎าง
บ๎านเรือนที่อยูํอาศัย เพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ จึงได๎ท าการตั้งชื่อหมูํบ๎านขึ้น  ซึ่งบางคนก็เรียกโคกขํอย บาง
คนก็เรียกโคกโก เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น สํวนใหญํเรียกวําโคกโกมากขึ้น จึงได๎ตั้งชื่อหมูํ บ๎านวํา 
“โคกโก” มาจนถึงทุกวันนี้ 

ภาพประกอบ แผนผังหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

  หมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี มีการสืบ
เชื้อสายมาจากลาวพวน ปัจจุบันนี้ก็ยังคงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว๎หลายอยําง  
ลักษณะบ๎านเรือนของบ๎านโคกโก ไมํมีรั้วกั้นระหวํางเรือนสามารถเดินตํอเนื่องถึงกันได๎  มีล าราง
ธรรมชาติ ซึ่งใช๎ประโยชน์รํวมกัน มีลานดินระหวํางกลุํมเรือนเล็กบ๎าง ใหญํบ๎าง ตามขนาดของพ้ืนที่
และขนาดของตัวเรือน ที่รายล๎อม มีพืชพรรณไม๎ยืนต๎นที่เป็นไม๎ผล ปลูกล๎อมพ้ืนที่ มีแปลงพืชผักสวน
ครัวซึ่งแบํงปันกันใช๎หลายครัวเรือน เป็นลักษณะของสังคมเครือญาติ ที่มีความเอ้ืออารีตํอกัน ซึ่งชาว
โคกโก มีสิ่งเหลํานี้อยํางเดํนชัด รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีภายในหมูํบ๎าน มีการพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน ให๎ความเคารพญาติผู๎ใหญํและพ่ีน๎องมีความรู๎สึกและส านึกในหมูํเหลํารํวมกันและแม๎วํา
บ๎านโคกโกจะต๎องผจญกับภาวะน้ าหลากทุกปี แตํชาวโคกโกก็สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาวะ
ธรรมชาติได๎ ด๎วยมีการสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม การจักสานอุปกรณ์จับปลา และเครื่องมือ
เครื่องใช๎ในครัวเรือน ท าให๎ชาวโคกโกด ารงชีวิตที่มีเอกภาพกับสิ่งแวดล๎อมอยํางมีความสุข  
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 2.6.2 หมูํบ๎านโคกโก มีพ้ืนที่ 2,400 ไรํ เป็นพ้ืนที่อยูํอาศัยและแหลํงน้ า 650 ไรํ          
ที่ท าการเกษตร ๑,๗๕๐ ไรํ อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอบางปลาม๎า  ๑๖ กิโลเมตร  
                อาณาเขต 
  ทิศเหนือ  ติดตํอพ้ืนที่ หมูํที่ ๑๒ บ๎านกระทุํมใหญํ ต าบลมะขามล๎ม 
  ทิศใต๎  ติดตํอพ้ืนที่ หมูํที่  ๖ บ๎านรางบัว ต าบลวัดโบสถ ์
  ทิศตะวันออก ติดตํอพ้ืนที่ หมูํที่  ๗ บ๎านคูบัว ต าบลวัดดาว 
  ทิศตะวันตก  ติดตํอพ้ืนที่ หมูํที่  ๒ บ๎านทําตลาด ต าบลวัดโบสถ์  
 

 2.6.3 ประชากร (ข๎อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙) หมูํบ๎านโคกโก มีครัวเรือน ทั้งหมด 11๕  
ครัวเรือน ประชากร ๒๙๕ คน เป็นเพศชาย 14๒ คน และเพศหญิง 1๕๓ คน มีรายได๎เฉลี่ย คนละ 
๕๑,๙๐๖ บาท/ปี  รายได๎ครัวเรือน เฉลี่ย ๑๓๓,๑๕๐ บาท/ปี 
 

 2.6.4 ผู๎น าชุมชน และกลุํม องค์กรในชุมชน 
  ๑) ผู๎น าชุมชน ประกอบด๎วย 
   ๑.๑) นายศักดิ์ศิลป์ วงษ์พันธุ์   ผู๎ใหญํบ๎าน 
   ๑.2) นายกฤษณพล  ศรีโปฎก   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
   ๑.๓) นายเกดิษฐ์  งามมําว   ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  
   1.4) นายเฉลิมพล  โรจทนงค์    สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  
   ๑.5) นายสมพงษ์  ข าศิริ    สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  
  ๒) กลุํม องค์กรในชุมชน 
              ๒.๑) กลุํมด๎านทุนชุมชน  จ านวน ๓ กลุํม 
     2.2) กลุํมด๎านการประกอบอาชีพ  จ านวน ๒ กลุํม 
   2.3) กลุํมด๎านผู๎น าอาสา  จ านวน ๙ กลุํม   
   2.4) ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จ านวน       ๑ กลุํม 
   2.5) ปราชญ์ชาวบ๎าน  จ านวน ๒ ราย 
  

 2.6.5 ความโดดเดํนและผลงาน  
                     หมูํบ๎านโคกโก มีความโดดเดํนและผลงานการพัฒนาหมูํบ๎านที่ประสบผลส าเร็จ
หลากหลาย ดังนี้ 
  ๑) ผลิตภัณฑ์และประเพณีของหมูํบ๎าน ประกอบด๎วย 
   ๑.๑) เครื่องจักสาน ทีส่มัยกํอนชาวโคกโกได๎ปลูก “ต๎นไผํสีสุก”  ไว๎ในที่สาธารณะ       
คนละ 2-3 กอ เผื่อเอาไว๎ใช๎ประโยชน์ในการจักสาน และตํอมาได๎มีการรวมกลุํม อาชีพจักสาน
อุปกรณ์ประมงขึ้น และได๎มีผู๎ติดตํอขอซื้ออยํางตํอเนื่องจนถึงทุกวันนี้ โดยตลาดที่ส าคัญ คือ ตลาด 
บางลี่ อ าเภอสองพ่ีน๎อง ทุกสัปดาห์มียอดขายประมาณ 400-500 ชิ้น ซึ่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP ที่โดดเดํนของบ๎านโคกโก นอกจากนี้ยังได๎รวมตัวกันเรียนรู๎การท าเตาเศรษฐกิจ (เตาเศรษฐี) 
เพ่ิมข้ึนอีกด๎วย 
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  1.2) ประเพณีก าฟูา หมูํบ๎านโคกโกมีประเพณีในชํวงวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3         
คือ ประพณี  ก าฟูา จุดเดํน คือ การเผาข๎าวหลามทุกหลังคาเรือน เพ่ือน าไปท าบุญที่วัดเนินเกษม    
โดยทุกคนจะหยุดท างานหนึ่งวัน โดยเชื่อวําหากใครท างาน โบราณบอกวํา ฟูาจะผํา ทุกคนจึงหยุด
งานและมาเลํนกีฬาพ้ืนบ๎าน จ าพวก วิ่งวิบาก วิ่งกระสอบ นับวําเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ให๎
ลูกหลานอยูํพร๎อมหน๎าพร๎อมตากันได ๎
  1.3) ประเพณีสงกรานต์ ชาวโคกโกได๎จัดให๎มีการรดน้ าขอพรผู๎สูงอายุของหมูํบ๎าน 
ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป เพ่ือเป็นศิริมงคล ในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี  โดยใช๎งบประมาณของชุมชน 
ทั้งนี้ได๎ใช๎โอกาสวันประเพณีสงกรานต์รํวมบริจาคเข๎ากองทุนแมํของแผํนดิน  และกองทุนกลางพัฒนา
หมูํบ๎านอีกด๎วย 
  ๑.๔) ประเพณีประจ าปีหลวงปูุปั้น จัดขึ้นในเดือน 6 ของทุกปี หลวงปูุปั้น เป็นพระ
อาจารย์ ที่มีวิชาตําง ๆ มากมาย สมัยกํอนยังไมํมีครูสอนหนังสือ หลวงปูุปั้นจึงเป็นพระครูสอนหนังสือ
ให๎แกํประชาชนในหมูํบ๎านให๎อํานออก เขียนได๎ และมีวิชาการท ายารักษาโรคตําง ๆ เป็นที่นับถือ    
แกํบรรดาลูกศิษย์และประชาชนที่มาเข๎ารับการรักษาอยํางมาก  จึงได๎จัดงานประเพณี มีมหรสพ
จ าพวกลิเก และดนตรี ท าการสมโภชน์เป็นเวลา 2 วัน   
  ๑.๕) ประเพณีสารทพวน เป็นประเพณีที่เริ่มท ากันมาหลายปี ตั้งแตํปูุยําตายาย           
ได๎สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยประเพณี มีการน าขนมกระยาสารท ข๎าวเหนียวแดง กาละแม  
ขนมกง สํวนประเภทอาหาร ได๎แกํ ขนมจีน น้ ายา น้ าพริก ทั่วทุกหลั งคาเรือน ในวันขึ้น 2 ค่ า        
จะเป็นวันที่ชาวบ๎านเรียกกันวํา “วันไขวํสาด” ซึ่งญาติพ่ีน๎องตําง ๆ ตามที่รู๎จักกันจะน าของมาใสํ
กระจาด เชํน นมกระป๋อง กล๎วยตําง ๆ อาหารแห๎ง พอวันรุํงขึ้น (เดือน 3 ขึ้น 3 ค่ า) ก็จะน ากระจาด
ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด      โดยที่ท ากันมา มีกระจาดมากที่สุด ถึง 96 กระจาดด๎วยกัน 
  ๒) ผลงานความภาคภูมิใจ 
 ๒.๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได๎รับการประกาศเกียรติคุณจากส านักงานต ารวจแหํงชาติ             
วําคณะท างาน กต.ตร.ชุมชน/หมูํบ๎าน หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม สามารถรณรงค์และปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุด๎านการจราจร โดยไมํมีผู๎เสียชีวิตในเขตพ้ืนที่ 
 ๒.๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได๎รับคัดเลือกจากอ าเภอบางปลาม๎า ให๎เป็นหมูํบ๎านเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงมีพระชนมายุ ๘๑ พรรษา 
 ๒.๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได๎รับคัดเลือกเป็นหมูํบ๎านคนดีศรีสุพรรณ ระดับต าบล ต าบล
มะขามล๎ม ได๎รับรางวัลที่ ๒ 
 ๒.๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ รวํมกับทุกหมูํบ๎านในต าบลมะขามล๎ม เข๎ารํวมประกวดต าบลคนดี
ศรีสุพรรณ โดยบ๎านโคกโกเป็นผู๎แทนของต าบลในการน าเสนอ ประเด็นที่ ๑๑ เรื่องไมํพัวพันยาเสพติด          
ได๎รับรางวัลที่ ๑ 
 ๒.๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได๎รับเลือกเป็นหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินและรับ
พระราชทาน          เงินขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 ๒.๖) พ.ศ. ๒๕๕๓ ผํานการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 
ประเภท หมูํบ๎าน 
 



 
 

20 
 

                ๒.๗) พ.ศ. ๒๕๕๓ ชาวโคกโกรํวมสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมูํ ๑๐๐,๐๐๐ รูป          
ทุกหมูํบ๎านทั่วไทย “บวชพระสร๎างบุญ สร๎างสุขทั้งแผํนดิน” และเป็นเจ๎าภาพตักบาตรข๎าวสาร 
อาหารแห๎ง พระภิกษุ จ านวน ๗๕ รูป เป็นเวลา ๕ วัน ตามโครงการบวชพระ ๑๐๐ ,๐๐ รูป        
ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ๒.๘) พ.ศ.  ๒๕๕๔ ได๎รับรางวัลจากองค์การบริหารสํวนต าบลมะขามล๎ม           
เป็นหมูํบ๎านที่มีประชาชนมาใช๎สิทธิเลือกตั้งสูงสุดในอันดับ ๓ ร๎อยละ ๘๐.๕๗ ของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 
                    ๒.๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุํมจักสานอุปกรณ์ประมงบ๎านโคกโก ได๎รับการคัดเลือก      
เป็นกลุํมอาชีพ (OTOP) ที่มีผลงานดีเดํน ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู๎น าเครือขํายพัฒนาชุมชนดีเดํน 
ประจ าปี ๒๕๕๕ 
                  ๒.๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุํมจักสานอุปกรณ์ประมงบ๎านโคกโก ได๎รับอนุญาตให๎แสดง
เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ชุมชนกับสิ่งประดิษฐ์จากไม๎ไผํ มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๘๔/๒๕๕๖ 
                    2.11) พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุํมจักสานอุปกรณ์ประมงบ๎านโคกโก ได๎รับการคัดสรรเป็น
ผลิตภัณฑ์ ระดับสองดาว ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก ตามโครงการคัดสรรสุดยอด    
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
             2.๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับอ าเภอ ตามโครงการประกวด
ผลงานของคณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม.) ที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม)  
ดีเดํน (A)  
             ๒.๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได๎รับการคัดเลือกจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางปลาม๎า     
ให๎เป็นหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ อยูํดี กินดี 
                   ๒.๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎รับการคัดเลือกจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางปลาม๎า     
ให๎เป็นเรียนรู๎กองทุนแมํของแผํนดิน ระดับอ าเภอ  
                     ๒.๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศกองทุนแมํ ของแผํนดินดีเดํน             
ระดับจังหวัด 
 ๒.๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎รับรางวัลหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง อยูํ เย็นเป็นสุข           
จังหวัดสุพรรณบุรี 
                    ๒.๑๗) พ.ศ.  ๒๕๕๗ ได๎รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลการปฏิบัติ งาน                   
ของคณะกรรมการหมูํบ๎าน(กม.) ที่มีผลงานโดดเดํน (บ๎านฉัน มีดี) ระดับอ าเภอ 
                    ๒.๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู๎ใหญํบ๎าน (นายศักดิ์ศิลป์ วงศ์พันธุ์) ได๎รับรางวัลผู๎ใหญํบ๎าน
ดีเดํน 
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2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.7.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (2538) ได๎รายงานการ
วิจัย เรื่อง  การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจในชนบท มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าความเข๎าใจและได๎มาซึ่งความรู๎
เกี่ยวกับสถานภาพปัญหาและศักยภาพของชนบทไทย เพ่ือค๎นหาและคิดค๎นรูปแบบการพัฒนาชนบท
บนฐานการพ่ึงตนเอง และเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งข๎อเสนอแนะเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับรัฐบาลในการวาง
นโยบายการพัฒนา  ผลการวิจัยแยกเป็นสองสํวน ดังนี้  
   ส่วนที่ 1. สํวนที่เป็นความรู๎ ประกอบด๎วย 
    1. TERMS  Model  หมายถึงรูปแบบชุมชนที่จะพ่ึงตนเองได๎ ต๎องพ่ึงตนเองให๎ได๎
ทั้ง 5 ด๎าน คือ Technology :  T  หมายถึง การพ่ึงพาตนเองด๎านเทคโนโลยี Economic:  E  
หมายถึงการพ่ึงพาตนเองด๎าน เศรษฐกิจ  Resource :  R  หมายถึงการพ่ึงพาตนเองด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  Mind:  M  หมายถึงการพ่ึงพาตนเองด๎านจิตใจ  Social: S  หมายถึงการพ่ึงพา
ตนเองด๎าน สังคมวัฒนธรรม 
    2. BAN หมายถึงกิจกรรม 3 ประการที่ชุมชนต๎องท า เพ่ือให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎         
คือ  ความสมดุล : Balance   ขีดความสามารถในการจัดการชุมชน : Ability  การสร๎างเครือขําย : 
Network 
    3. PAR  หมายถึง วิธีการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดการพ่ึงตนเอง  
P : Participatory คือการมีสํวนรํวม   A : Action คือการกระท าให๎ชุมชนเจริญก๎าวหน๎า  
R :  Research  หมายถึงการวิจัย 
    4. ตารางการปฏิบัติหน๎าที่ของตัวแปรแตํละตัว (Functional  matrix)  เป็น
ตารางการท างานขององค์ประกอบตํางๆซึ่งปฏิบัติหน๎าที่ขององค์ประกอบของ TERMS  แตํละตัว
ที่มีผลสัมพันธ์ตํอองค์ประกอบตัวอื่นและองค์ประกอบตัวอื่นก็มากระทบกับตัวที่เริ่มต๎นด๎วย ผล
แหํงความสัมพันธ์ตํอกันอยูํในรูปแบบที่สร๎างความสมดุลให๎เกิดขึ้นในชนบท   
    5. รูปแบบการพ่ึงพาตนเองแบบพัฒนา (Developed  Self  Reliance  
Model)       คือการมีตัวแบบ 2  รูปแบบซ๎อนกัน  วงในหมายถึง  การพ่ึงตนเองและวงนอกหมายถึง
การพัฒนา  โดยการพ่ึงตนเองต๎องอาศัยพ้ืนฐานปรัชญาตะวันออกคือต๎องปรัชญาชีวิตไทย ขณะที่การ
พัฒนาต๎องอาศัยพ้ืนฐานปรัชญาตะวันตก  
 

   ส่วนที่ 2  สํวนที่เป็นกระบวนการ  ประกอบด๎วย 
    1. กระบวนการ  PAR เป็นการมีสํวนรํวมของบุคคล 3 ฝุาย ได๎แกํ        
ฝุายพัฒนา  ฝุายนักวิชาการ  ฝุายชาวบ๎าน ซึ่งตํางฝุายจะแสดงบทบาททั้งผู๎กระท าการพัฒนาและท า
การวิจัย 
    2. กระบวนการ BAN เป็นการด าเนินกิจกรรม 3 ประการ คือ  
                             1) การด ารง สภาพการสมดุลในแตํละปัจจัยทั้งห๎าด๎าน และการด ารงความ
สมดุลระหวํางปัจจัยทั้งห๎าด๎านด๎วย  
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                             2) การเสริมสร๎างความสามารถในการจัดการตนเอง ดูแลตนเอง ควบคุม
ตนเอง ชี้แนะตนเอง น าทางตนเองทั้งชาวบ๎านแตํละคน แตํละกลุํมและทั้งชุมชน ท าอยํางไรจะให๎
มีความรู๎ความสามารถเพ่ิมข้ึนจนพ่ึงตนเองได๎  
                             3) การสร๎างเครือขํายโดยมองหาเพ่ือนในชุมชนอ่ืนเพ่ือการชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน จะเป็นการรักษาสภาพการพ่ึงตนเองให๎ยั่งยืน   
    3. กระบวนการขัดเกลาทางสังคมใหมํ  (Resocialization)  เป็นการถํายทอด
จากผู๎รู๎  สูํผู๎รับในเรื่องปัจจัยการพึ่งตนเองทั้งห๎าด๎าน  โดยวัดได๎จากจากการที่ชาวบ๎านมีความรู๎ความ
เข๎าใจรวมถึงความช านาญในการใช๎ปัจจัยการพ่ึงตนเอง 
 

   ผลการวิจัยดังกลําวสรุปได๎วํา สํวนที่เป็นองค์ความรู๎ประกอบด๎วย TERMS Model  
ที่เป็นรูปแบบการพ่ึงตนเองห๎าด๎าน  BAN  เป็นกิจกรรมการพ่ึงตนเอง PAR เป็นวิธีการด าเนินงาน
เพ่ือให๎เกิดการพ่ึงตนเอง สํวนที่เป็นกระบวนการประกอบด๎วยกระบวนการ PAR, BAN และ 
Resocialization  สามารถน าปัจจัยการพ่ึงตนเองตามตัวแบบ  TREMS  ไปวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์
หาปัจจัยการพ่ึงตนเองในระดับหมูํบ๎านตํอไป โดยน าตัวแบบการพ่ึงตนเอง ห๎าด๎าน ที่ประกอบด๎วย   
ตัวแบบ TERMS (T หมายถึง การพ่ึงพาตนเองด๎านเทคโนโลยี   E หมายถึงการพ่ึงพาตนเองด๎าน 
เศรษฐกิจ    R หมายถึงการพ่ึงพาตนเองด๎านทรัพยากรธรรมชาติ  M หมายถึงการพ่ึงพาตนเองด๎านจิตใจ 
S หมายถึงการพ่ึงพาตนเองด๎าน สังคมวัฒนธรรม) มาวิเคราะห์เพ่ือสร๎างองค์ประกอบหลักในการ
พ่ึงตนเอง  
  2.7.2 ดารณี  รักดี  (2540)  ได๎ศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
เพ่ืออาชีพในชุมชนพ่ึงตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบด๎วย  1) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
รูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออาชีพในชุมชนพ่ึงตนเอง 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ืออาชีพในชุมชนพ่ึงตนเอง   ขั้นที่ 3  พัฒนารูปแบบโดยน าข๎อมูลมาสังเคราะห์และพัฒนารูปแบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ืออาชีพในชุมชนพ่ึงตนเอง  กลุํมตัวอยําง โดยศึกษาชุมชน 5 ชุมชน 
ผลการวิจัย  พบวํา  องค์ประกอบตํอการพ่ึงตนเองประกอบด๎วย  องค์ประกอบภาวะความสมดุลตาม
ตัวแบบ TERMS แตํละตัวและองค์ประกอบความสามารถการพ่ึงตนเองตามตัวแบบ TERMS  แตํละ
ตัว  ได๎รูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่ออาชีพในชุมชนพ่ึงตนเองประกอบด๎วย  รูปแบบของผู๎ให๎
การศึกษาและรูปแบบผู๎รับการศึกษา  ผลการศึกษานี้เป็นการน าตัวแบบ  TERMS  Model  ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย มาเป็นตัวแบบในการศึกษาแตํเน๎นไปที่ด๎าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การวิจัยนี้สามารถน ารูปแบบและวิธีการวิจัยมาประยุกต์ใช๎ในการวิจัยได๎ 
 
    2.7.3 วรรณี  แกมเกตุ  (2545)  ได๎รายงานวิจัยโครงการ  การพัฒนาตัวบํงชี้
ความสามารถในการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท  โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษา
สภาพทั่วไปของครอบครัวและชุมชนชนบท 2) ศึกษาความแตกตํางของสถานภาพการพ่ึงพา
ตนเองตามตัวชี้วัด THERMS ระหวํางครอบครัวที่มีภูมิหลังตํางกัน  3)เพ่ือวิเคราะห์และตรวจสอบ
ความตรงหรือความสอดคล๎องของรูปแบบของครอบครัวกับข๎อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือสร๎างตัวบํงชี้
ความสามารถในการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท 4) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่สํงผล
ตํอตัวบํงชี้ความสามารถในการพ่ึงตนเอง  5) ศึกษารูปแบบและกระบวนการในการพ่ึงตนเอง 
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วิธีการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยใช๎ Delphi  technique   เพ่ือหาตัวบํงชี้
เบื้องต๎น  น าตัวบํงชี้มาสร๎างเครื่องมือเพ่ือเก็บข๎อมูล  วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ   
                  ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบและกระบวนการในการพ่ึงตนเองของชุมชน ประกอบด๎วย   
   1) การวิเคราะห์ปัญหาและการเรียนรู๎ตนเอง   
   2) การสร๎างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนา   
   3) การแสวงหาแหลํงทุนเพ่ือการพัฒนา   
   4) การสร๎างกลุํมเพ่ือใช๎กระบวนการกลุํมสร๎างคน   
   5) การจัดตั้งกลุํมอาชีพและหาแนวทางในการพัฒนากลุํมอาชีพ   
   6) มีกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน   
   7) การจัดการระบบการบริหารหมูํบ๎าน  
   8) การสร๎างจิตส านึกในการพ่ึงตนเอง   
   9) การขอรับการสนับสนุนจากภายนอก   
  ตัวบํงชี้ความสามารถในการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท  ประกอบด๎วย  
ตัวแบบ THERMS   องค์ประกอบที่แตกตํางจากตัวแบบของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหํงประเทศไทย  คือ  H หมายถึงการพ่ึงพาตนเอง ด๎านสาธารณสุข  และได๎ให๎ค าแนะน าในการวิจัย
ครั้ งตํอไปวํา ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับรูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาสูํการพ่ึงตนเองของครอบครัวและชุมชน โดยน าผลการวิจัย ครั้งนี้ มาใช๎เป็นฐาน
ในการพัฒนาแล๎วน าไปทดลองใช๎กับหมูํบ๎านน ารํอง ติดตามผลเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงเพ่ือปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาและน าไปสูํการขยายผลตํอไป  ผลการศึกษางานวิจัยนี้พบวํามีองค์ประกอบที่มี
การศึกษาเพิ่มเติมจากตัวแบบ TERMS Model  โดยเพ่ิมองค์ประกอบด๎านสุขภาพ (Health)       
มาท าการวิจัยด๎วย  ท าให๎มีกรอบการพ่ึงตนเองมากขึ้น สามารถน าองค์ประกอบการพ่ึงตนเองและตัวแปร
ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ใช๎ในการวิจัยได๎ 
  2.7.4 ภมรรัตน์  ส ุธรรม  (2546)  ได๎ท าการวิจ ัยเรื ่อง พลวัตชุมชนกับการ
พึ่งตนเองในภาคตะวันตก เป็นโครงการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนโดยการสนับสนุนโดยส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาพลวัตชุมชนกับกระบวนการพัฒนา เพ่ือการ
พ่ึงตนเองของชุมชน  โดยเน๎นศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางองค์กรชุมชนกับการพ่ึงตนเองของชุมชน 
วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม กลุํมตัวอยําง  ใช๎กรณีศึกษา
ชุมชนเข๎มแข็งพ่ึงตนเองได๎ที่มีผลการด าเนินงานขององค์กรชุมชนที่เข๎มแข็งโดยศึกษาในภาคตะวันตก 
7 จังหวัด  เจาะลึก 5 ชุมชนโดยเจาะจง  ผลการวิจัย  พบวํา  องค์กรมีความสัมพันธ์กับการพ่ึงพา
ตนเองของชุมชนด๎าน  เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
การเมืองการปกครอง องค์ประกอบส าคัญขององค์กรชุมชนที่เข๎มแข็ง  การสร๎างเครือขําย มีการ 
บูรณาการ เน๎นกิจกรรมด๎านเศรษฐกิจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ให๎ความส าคัญกับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์    ที่สมบูรณ์  ปัจจัยรํวม คือคณะกรรมการ หรือผู๎น าที่เข๎มแข็ง  
ใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม  กระบวนการสร๎างการเรียนรู๎  การสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก  ชุมชน   
มีผู๎น าชุมชนเข๎มแข็ง  โดยมีค าแนะน าวํา  รัฐควรผลักดันให๎น านโยบายการน าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นนโยบายหลักในการ พัฒนาประเทศ โดยมีองค์กรชุมชนเป็นแกนน าในการพัฒนา  
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ผลการวิจัยนี้ได๎ก าหนดองค์ประกอบการพ่ึงตนเองที่แตกตํางจากนักวิจัยคนอ่ืน คือ  องค์ประกอบการ
พ่ึงตนเองด๎านการเมืองการปกครอง  สามารถน าองค์ประกอบและตัวแปรของการวิจัยมาวิเคราะห์       
และสังเคราะห์เพื่อใช๎ประโยชน์ในการวิจัยได๎ 
  2.7.5 สรฤทธ จันสุข (2552) ได๎ศึกษาเรื่อง ตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถท าให๎ประชาชนในชุมชนเกิดพฤติกรรมการด ารงชีวิตด๎วยความ
พอประมาณ  มีเหตุมีผล และมีการสร๎างภูมิค๎ุมกันภัยที่ดี โดยศึกษาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดหลัก   
แตํละด๎านกับตัวชี้วัดยํอยของการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และองค์ประกอบ
การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได๎วํา มีตัวชี้วัดหลักทั้งหมด จ านวน 5 ด๎าน และตัวชี้วัดยํอย 
จ านวน 60 ตัวชีว้ัด  ดังนี้ 
   1)  ตัวชี้วัดด๎านจิตใจและความรู๎สึก      จ านวน  14  ตัวชี้วัด  
   2)  ตัวชี้วัดด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมกายภาพ  จ านวน  10  ตวัชี้วัด 
         3)  ตัวชีว้ัดด๎านเทคโนโลยีและการเรียนรู๎      จ านวน  12  ตัวชี้วัด 
   4)  ตัวชี้วัดด๎านเศรษฐกิจ       จ านวน  12  ตัวชี้วัด   
   5)  ตัวชี้วัดด๎านสังคมและวัฒนธรรม      จ านวน  12  ตัวชี้วัด 
  นอกจากนี้ สรฤทธ จันสุข ยังได๎ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าข๎อมูลเชิงประจักษ์จากการส ารวจตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามาวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยวิธีวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ท าการ
หมุนแกนแบบออร์โธกอนอลวิธีแวริแมกซ์ เพื่อให๎ตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบมากข้ึน 
วิเคราะห์เนื้อหาและการจัดกลุํมขององค์ประกอบด๎วยหลักเหตุและผล เพื่อให๎ตัวชี้วัดภายใน
องค์ประกอบและการตั้งชื่อองค์ประกอบมีความเหมาะสมกลมกลืนกัน ผลการศึกษาองค์ประกอบ 
การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 12 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    1)  องค์ประกอบด๎านการแก๎ไขปัญหาชุมชน   
    2)  องค์ประกอบด๎านวัฒนธรรมชุมชน   
    3)  องค์ประกอบด๎านความสนใจการจัดการชุมชน   
    4)  องค์ประกอบด๎านความพึงพอใจวิถีชุมชน   
    5)  องค์ประกอบด๎านทรัพยากรน้ าและบริการสาธารณะ   
    6)  องค์ประกอบด๎านทรัพยากรที่ใช๎ด ารงชีวิต   
   7)  องค์ประกอบด๎านระบบเศรษฐกิจ   
    8)  องค์ประกอบด๎านผลิตผลและรายได๎   
    9)  องค์ประกอบด๎านกิจกรรมสํวนรวม   
   10)  องค์ประกอบด๎านการสนับสนุนการเรียนรู๎   
   11)  องค์ประกอบด๎านงานอาชีพ   
   12)  องค์ประกอบด๎านทิศทางอนาคตชุมชน   
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  2.7.7 ประมวล เภตรา (2553) ได๎ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ   
การพ่ึงตนเองของชุมชนในจังหวัดร๎อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการพ่ึงตนเอง       
ของชุมชน เพ่ือสร๎างรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  และเพ่ือประเมิน
การใช๎รูปแบบกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ครอบครัวต๎นแบบตามตัวแปรห๎าด๎านตามแบบประเมินหมูํบ๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2552 คือ ด๎านจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ การเรียนรู๎ ทรัพยากรธรรมชาติ       
และสิ่งแวดล๎อม ผลการวิจัยพบวํารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการพ่ึงตนเองของชุมชน        
มีองค์ประกอบส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ 1) การวิจัยแบบมีสํวนรํวม 6 ขั้นตอน และแผนการจัด
กิจกรรม 18 กิจกรรม  ดังนี้    
   1. เตรียมชุมชน  ประกอบด๎วย 1) ท าความเข๎าใจกับผู๎น าชุมชน 2) ค๎นหาครอบครัว
ต๎นแบบ 3) ศึกษาสภาพการพ่ึงตนเองชุมชนเปูาหมาย   
   2. การสร๎างแรงจูงใจ จิตส านึก สํงเสริมการมีสํวนรํวมและการมีสํวนรํวมในการสร๎าง
วิสัยทัศน์ประกอบด๎วย  1) สร๎างแรงจูงใจในจิตส านึกในการท างานรํวมกัน  2) สร๎างวิสัยทัศน์ความ
เข๎าใจการพัฒนารูปแบบขีดความสามารถการพ่ึงตนเองของชุมชน  3) สร๎างความเข๎าใจในกิจกรรม
การพัฒนา  ขีดความสามารถการพึ่งตนเองของชุมชน   
   3. ค๎นหาปัญหาและจัดท าแผนพัฒนาขีดความสามารถการพ่ึงตนเอง ประกอบด๎วย              
1) จัดกิจกรรมค๎นหาปัญหา 2) จัดล าดับความส าคัญของปัญหา 3) จัดท าแผนพัฒนาขีดความสามารถ  
การพ่ึงตนเองของชุมชน  4) สร๎างตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถการพึ่งพาตนเอง   
   4.  น าแผนไปปฏิบัติและพัฒนารูปแบบขีดความสามารถการพ่ึงพาตนเอง 
ประกอบด๎วย 1) สํงเสริม แสวงหาความรู๎และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสํวนหนึ่งของการ
พ่ึงพาตนเองของชุมชน  2) ทบทวนแผนและด าเนินการน ารํองใช๎กิจกรรมการพัฒนารูปแบบขีด
ความสามารถการพึ่งพาตนเอง  3) สะท๎อนผลและปรับปรุงรูปแบบขีดความสามารถการพ่ึงพาตนเอง
ของชุมชนให๎บรรลุตัวชี้วัด   
   5. ประเมินตามตัวบํงชี ้  ประกอบด๎วย 1) ความส าเร็จหลังการด าเนินการ
แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการด าเนินงาน  2) การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ   
   6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประมวลสรุป  ประกอบด๎วย 1) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ระดับครอบครัว  2) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของชุมชน  3) ถอดองค์ความรู๎และประมวลผลสรุป   
  โดยมีค าแนะน าในการวิจัยครั้งตํอไปวํา  ควรศึกษากระบวนการเรียนรู๎ควบคูํกับการ
ปฏิบัติของกลุํมองค์กรเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุํม  มีการสรุป  ถอดบทเรียนและควรมีการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะให๎แกํผู๎น าชุมชน  องค์กร  ให๎มีประสิทธิภาพ    
ในการจัดการความรู๎ การศึกษานี้ชี้ให๎เห็นวํามีองค์ประกอบการพ่ึงตนเองที่เพ่ิมเติมคือ การพ่ึงตนเอง
ด๎านการเรียนรู๎ โดยน าองค์ประกอบและตัวแปร ตามแบบประเมินหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง         
มาประยุกต์ใช๎   
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 การพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ เป็นการศึกษาวิจัย 
เชิงคุณภาพ ด๎วยการเลือกเจาะจงหมูํบ๎านที่มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพึ่งตนเองได๎  
โดยคัดเลือกหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่  ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี          
เป็นหมูํบ๎านกรณศีึกษา ซ่ึงมีวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
       3.1.1 ประชากร ผู๎ศึกษาได๎ก าหนดประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
  ๑) ผู๎ปฏิบัติงานในหมูํบ๎าน เป็นผู๎บริหารและบุคลากรของหนํวยงานในพ้ืนที่ระดับต าบล    
หรือระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด ตามลักษณะของโครงสร๎างหนํวยงานที่เข๎าถึงหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ 
๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี  
  ๒) ผู๎น าชุมชนที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า 
จังหวัดสุพรรณบุรี หรืออาศัยอยูํในต าบลมะขามล๎ม ที่มีสํวนรํวมในการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก ให๎มี
เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎  
  ๓) ประชาชนผู๎อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
       3.1.2 กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษา  
  ๑) ผู๎ปฏิบัติงานในหมูํบ๎านที่เป็นผู๎บริหารและบุคลากรของหนํวยงาน ได๎ก าหนดกลุํม
ตัวอยําง ที่ครอบคลุมทุกด๎าน ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา 
วัฒนธรรม และประเพณี สุขภาพ การสร๎างอาชีพและรายได๎ การสร๎างความเข๎มแข็ง การพัฒนา
ศักยภาพผู๎น า       และชุมชน โดยก าหนดกลุํมตัวอยํางแบบแยกหนํวยงานออกเป็นด๎านตําง ๆ 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 5 หนํวยงาน โดยสุํมเลือกหนํวยงานและบุคคลที่ใช๎ในการสัมภาษณ์แบบงําย 
  ๒) ผู๎น าชุมชนที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หรืออาศัยอยูํในต าบลมะขามล๎ม ที่มีสํวนรํวม
ในการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี ให๎มี
เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ ได๎ก าหนดกลุํมตัวอยําง จ านวน 10 คน ประกอบด๎วย 
ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล ประธานกลุํมด๎านการเงินและทุน 
ประธานกลุํมด๎านอาชีพ ประธานกลุํมทางสังคม ผู๎น าเยาวชน ผู๎น าของผู๎สูงอายุ ผู๎น าสตรี อาสาสมัคร
ตําง ๆ ปราชญ์ชุมชนด๎านตําง ๆ    
  ๓) ประชาชนผู๎อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได๎ก าหนดกลุํมตัวอยําง จ านวนไมํน๎อยกวํา 30 ครัวเรือน (ไมํน๎อยกวํา 1 ใน 4 
ของครัวเรือนทั้งหมด) เป็นหัวหน๎าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนนั้นก็ได๎ที่สามารถให๎ข๎อมูล       
ได๎อยํางถูกต๎อง  
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์  โดยจัดท าแบบสัมภาษณ์ออกเป็น     
๓ ชุด ตามลักษณะของประชากร ดังนี้ 
 3.2.1 แบบสัมภาษณ์ผู๎ปฏิบัติงานในหมูํบ๎านที่เป็นผู๎บริหารและบุคลากรของหนํวยงาน  
เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอก การบริหารงานพัฒนาหมูํบ๎าน ค๎นหาโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ การวางแผนพัฒนาหมูํบ๎านของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม  
แบํงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
  ๑) สํวนที่ ๑ ข๎อมูลของผู๎รับการสัมภาษณ์ 
  ๒) สํวนที่ ๒ ปัจจัยส าคัญและกระบวนการบริหารการพัฒนาหมูํบ๎าน 
  3) สํวนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก๎ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาหมูํบ๎าน 
 

 3.2.2 แบบสัมภาษณ์ผู๎น าชุมชนที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก  เป็นการสัมภาษณ์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยส าคัญและกระบวนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ทิศทางการพัฒนาหมูํบ๎านของประชาชน    
และผู๎น าชุมชน และวิธีการปฏิบัติงานที่ผู๎น าชุมชนใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน แบํงเนื้อหา    
ของแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
  ๑) สํวนที่ ๑ ข๎อมูลของผู๎รับการสัมภาษณ์ 
  ๒) สํวนที่ ๒ ปัจจัยส าคัญและกระบวนการบริหารการพัฒนาหมูํบ๎าน 
  3) สํวนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก๎ไขปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาหมูํบ๎าน 
 

 3.2.3 แบบสัมภาษณ์ประชาชนผู๎อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม  
อ า เภอบางปลาม๎า  จั งหวัดสุพรรณบุรี   เป็นการสัมภาษณ์ เ พ่ือศึกษาผลส า เร็จที่ เกิดขึ้ น                
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน การสนองตอบตํอความต๎องการของประชาชน       
ในชุมชน แบํงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 สํวน ดังนี้ 
  ๑) สํวนที่ ๑ ข๎อมูลของผู๎รับการสัมภาษณ์ 
  ๒) สํวนที่ ๒ ความคาดหวังที่ต๎องการจากการพัฒนาหมูํบ๎าน 
  3) สํวนที่ ๓ ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนในการพัฒนาหมูํบ๎าน 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ทั้ง ๓ ฉบับ ผู๎ศึกษาได๎ก าหนดขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้  
 ๓.๓.๑ ก าหนดเจ๎าหน๎าที่ผู๎สัมภาษณ์ โดยแบํงเป็น ผู๎สัมภาษณ์หนํวยงานที่ปฏิบัติงาน      
ในหมูํบ๎าน   ผู๎สัมภาษณ์ผู๎น าชุมชน และผู๎สัมภาษณ์ประชาชน ให๎ได๎ตามจ านวนกลุํมตัวอยํางท่ีก าหนด 
 3.3.2 จัดประชุมชี้แจงผู๎จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลให๎มีความเข๎าใจในแบบสัมภาษณ์ตรงตาม
เจตนารมณ์ เพ่ือให๎เกิดความชัดเจนของข๎อค าถามทีส่ัมภาษณ์ 
 3.3.๓ เจ๎าหน๎าที่ผู๎สัมภาษณ์ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เปูาหมายตามจ านวนกลุํมตัวอยํางที่ก าหนด 
 3.3.๔ ตรวจสอบความครบถ๎วนสมบูรณ์ของข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์แตํละราย 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎รับการสัมภาษณ์ ใช๎วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยการหาคําร๎อยละ 
เพ่ือก าหนดสัดสํวนของข๎อมูลแตํละด๎าน  
 3.4.2 ข๎อมูลที่เป็นค าตอบจากการสัมภาษณ์น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต๎องของแบบสัมภาษณ์ทุกฉบับให๎เรียบร๎อย และน ามาวิเคราะห์โดยการพรรณนาเชิงเนื้อหา     
และน าข๎อมูลที่ได๎มาจัดกลุํมให๎เข๎ากับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์   
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
กรณีศึกษา : หมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี   
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู๎ศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ท าให๎
หมูํบ๎านมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนา
หมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ และแนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรค    
ที่ส าคัญในการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจ ฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ อยํางเหมาะสม   
ของทั้ง 3 กลุํมตัวอยําง ดังนี้ 
 

4.1 หน่วยงานที่เข้าไปปฏิบัติงานในบ้านโคกโก                                                                       

      ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                                          

             สัมภาษณ์ข๎อมูลจากหัวหน๎าสํวนระดับอ าเภอ และนายก อบต. รวม 6 ทําน ได๎แกํ
พัฒนาการอ าเภอ  ปศุสัตว์อ าเภอ  กศน.อ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ปลัดอ าเภอ(หัวหน๎ากลุํมงาน
บริหารงานปกครอง)  และนายก อบต.                                                                        
ถือว่า ผู๎ให๎ข๎อมูลทั้ง 6 ทําน เป็นบุคคลส าคัญในระดับอ าเภอ ที่มีผลตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน ต าบล    

             ระยะเวลาที่ผู๎ให๎ข๎อมูลเข๎าไปท างานในหมูํบ๎านนี้ทั้ง 6 ทําน เฉลี่ยคนละ 4 ปี 4 เดือน    
ถือว่า ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎เข๎าไปท างานในหมูํบ๎านนี้คํอยข๎างนาน   โดยผู๎ให๎ข๎อมูลเข๎าไปท างานในหมูํบ๎านนี้ 
มากที่สุด เป็นเวลา 7 ปี 2 เดือน  และน๎อยที่สุด เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน  

             ระดับความผูกพันและความเข๎าใจเกี่ยวกับหมูํบ๎านของหัวหน๎าสํวนระดับอ าเภอ และนายก 
อบต.   อยูํในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ทําน  และอยูํในระดับมาก จ านวน 4 ทําน                              
ถือว่า ผู๎ให๎ข๎อมูล มีความผูกพันและความเข๎าใจเกี่ยวกับหมูํบ๎านอยูํในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด 
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      ส่วนที่ 2 ปัจจัยส าคัญและกระบวนการบริหารการพัฒนาหมู่บ้าน 

      2.1 ในชํวงหนึ่งปีที่ผํานมา หนํวยงานได๎น าปัจจัยส าคัญใดบ๎าง เข๎าไปสูํหมูํบ๎านโคกโก มีปริมาณ
มากน๎อยเพียงใด  ะมีวิธีการน าเข๎าไปอยํางไร ใน ๕ ประเด็นดังตํอไปนี้  
 

           ๑) งบประมาณ หรือเงินทุน (แหลํงทุน การจัดสรร การใช๎จําย) 
หนํวยงาน จ านวนเงิน/งบฯ(บาท) โครงการ/กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน       150,000               - สร๎างบํอก าจัดขยะ ด๎วยการสนับสนุนจาก       
    อ าเภอ                                                        บริษัท SCG 

                      500,000              - ซื้อปุ๋ย พันธุ์ข๎าวปลูก น้ ามันเชื้อเพลิง  
                                                                   ดว๎ยงบ กทบ.  
 
2. ส านักงานปศุสัตว์            -               - การเลี้ยงเป็ด ไกํ หมู 
    อ าเภอ  
 
3. ส านักงาน กศน.            1,600               - การใช๎ระบบน้ าหยด 

    อ าเภอ  
      
4. ส านักงานเกษตร        150,000               - สร๎างศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ผํานทาง 

    อ าเภอ                                                        กลุํมเกษตร ท านาแปลงใหญํ โดยให๎แกํ  
                                                                    เกษตรกรที่ท านาประสบภัยแล๎ง 

       

5. ส านักงานปกครอง       750,000               - สร๎างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 

    อ าเภอ              - สร๎างส๎วมสาธารณะ 6 ห๎อง 
 
6. อบต. มะขามล๎ม               -                    - ขุดลอกคลอง/ล าน้ า 

                            - ลงลูกรังถนนภายในหมูํบ๎าน 
รวม 1,551,600 บาท  

 

              สรุป ในชํวงหนึ่งปีที่ผํานมา หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 หนํวย ได๎สนับสนุนงบประมาณไมํน๎อย
กวํา 1,551,600 บาท ไปพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก ทั้งในเรื่องบํอก าจัดขยะ ปุ๋ย พันธุ์ข๎าวปลูก น้ ามัน
เชื้อเพลิง ระบบน้ าหยด ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส๎วมสาธารณะ   
6 ห๎อง ขุดลอกคลอง/ล าน้ า และลงลูกรังถนนภายในหมูํบ๎าน 
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       ๒) บุคลากร (ทีมงาน ภาคีพัฒนา กลุํมเปูาหมาย แรงจูงใจ การมีสํวนรํวม) 
หนํวยงาน กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - พัฒนากร เน๎นการมีสํวนรํวม และประสานงานกับ 5 ภาคี ได๎แกํ  
    อ าเภอ        เกษตรต าบล  กศน.  สาธารณสุขต าบล  ปลัดอ าเภอ และ อบต.        
 
2. ส านักงานปศุสัตว์      - จนท.ปศุสัตว์ประสานงานในพื้นที่ 
    อ าเภอ  
 
3. ส านักงาน กศน.      - ครู กศน.ประจ าต าบล และครูอาสาสมัคร รํวมส ารวจความต๎องการ   
    อ าเภอ                           ของประชาชน รํวมจัดท าเวทีประชาคม รํวมมือกับประชาชน 
                                       เรื่องการใช๎ระบบน้ าหยด 
      
4. ส านักงานเกษตร      - เกษตรต าบล รํวมมือกับภาคีในระดับต าบลท างานในหมูํบ๎าน 

อ าเภอ                           
   
5. ส านักงานปกครอง      - ปลัดอ าเภอผู๎รับผิดชอบต าบล ท างานรํวมมือกับภาคีการพัฒนา  
    อ าเภอ                           เน๎นการมีสํวนรํวม 

              
6. อบต. มะขามล๎ม     - นักพัฒนาชุมชน และทีมของชําง อบต. เข๎าไปชํวยเหลือในการค านวณ  
                                      แบบโครงการต าบลละ 5 ล๎านบาท และโครงการหมูํบ๎านละ   
                                      250,000 บาท 
 

              สรุป หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 หนํวย ได๎สนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข๎าไปด าเนินโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือรํวมพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก โดยท างานเป็นทีม เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน/ภาคี
การพัฒนา และพ่ีน๎องประชาชน  
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         ๓) อุปกรณ์หรือเครื่องมือการท างาน (วัสดุ เครื่องใช๎ส านักงาน ระบบงาน) 
หนํวยงาน กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน      - วัสดุ เครื่องใช๎ส านักงานตําง ๆ จัดสรรให๎ในการจัดแตํละกิจกรรม 

    อ าเภอ                        - ระบบงาน ใช๎พัฒนากรประสานการด าเนินงานกับคณะกรรมการ 

                                      ของแตํละกลุํม เชํน กทบ.  กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  สตรี   
                                      OTOP  กองทุนแมํของแผํนดิน         
 
2. ส านักงานปศุสัตว์                                                - 
    อ าเภอ  
 
3. ส านักงาน กศน.      - อุปกรณ์ตําง ๆ จัดสรรให๎ในการจัดกิจกรรม 

    อ าเภอ                        - เรื่องการใช๎ระบบน้ าหยด ใช๎จัดท าเวที ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
                                      บ๎านโคกโก 

                            
4. ส านักงานเกษตร      - มีเอกสารแจกเกษตรกร และให๎วัสดุโครงการในบางโครงการ 

อ าเภอ                           
  

5. ส านักงานปกครอง           - 
    อ าเภอ 
          
6. อบต. มะขามล๎ม     - ชํวยจัดท าเอกาสารของหมูํบ๎าน แบบแปลนโครงการตําง ๆ 
 
 

              สรุป หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 4 หนํวย ได๎สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงานตําง ๆ 
จัดสรรให๎ในการจัดแตํละกิจกรรม เอกสาร รวมทั้งการมอบหมายให๎พัฒนากร ท าหน๎าที่ประสานการ
ด าเนินงานกับคณะกรรมการของแตํละกลุํม 
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          ๔) การบริหารจัดการ วิธีใดที่น ามาใช๎ (ใช๎การมีสํวนรํวม  กระจายงาน  มอบอ านาจ                   
              ตั้งคณะท างาน  การแขํงขัน) 

หนํวยงาน กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - การบริหารจัดการในการจัดกิจกรรม ใช๎พัฒนากรเป็นผู๎เชื่อมประสาน 

    อ าเภอ                       - การบริหารจัดการหมูํบ๎าน ศก.พพ. ประชุม หนส.ราชการ ประชุม 

                                     พัฒนากร ประชุม กม.เพื่อแจงรายละเอียดโครงการ  
                                   - ในแตํละกลุํมกิจกรรมจะมีกรรมการรับผิดชอบ มอบ หนส.ราชการ 

                                     รับผิดชอบตัวชี้วัด 6x2 และทีมพัฒนากร รับผิดชอบตัวแทน ตัวชี้วัด  
                                     6x2  และติดตามรายงานผลเป็นระยะ 

 
2. ส านักงานปศุสัตว์     - ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงบ๎านโคกโก การเลี้ยงเป็ด ไกํ หมู   
    อ าเภอ                          มีการแบํงหน๎าที่รับผิดชอบเป็นรายกลุํม  
                                   - คณะกรรมการกลุํมบริหารจัดการ 
   
3. ส านักงาน กศน.      - การบริหารจัดการในการจัดกิจกรรม ใช๎กระบวนการการมีสํวน 
    อ าเภอ                           รํวมจัดเวทีประชาคม  

               - กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นตามความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 

  
4. ส านักงานเกษตร      - การบริหารจัดการในการจัดกิจกรรม ใช๎เกษตรกรตัวแทนประสาน 

    อ าเภอ                          กับเกษตรต าบล ในการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ และท างานรํวมกับ 

                                      กลุํมเกษตรกร และยุวเกษตรกร                        
   
5. ส านักงานปกครอง      - ปลัดอ าเภอผู๎รับผิดชอบต าบล ประสานกับ ผญบ. ผช.ผญบ.  
    อ าเภอ                           ในการประชุม กม. และราษฎร   
                                    - แตํงตั้ง คกก.จัดซื้อ  ตรวจรับ  เบิกจํายโครงการต าบลละ 5 ล๎านบาท 

                                      และโครงการหมูํบ๎านละ 250,000 บาท 

  
6. อบต. มะขามล๎ม     - ทีมบริหารของ อบต. ประสานสมาชิก อบต. และ กม. ในการประชุม 

                                     เพ่ือพัฒนาหมูํบ๎าน  
                                   - มอบงานให๎ จนท. และสมาชิก อบต. 
 

              สรุป หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 หนํวย ได๎ใช๎วิธีการบริหารจัดการ โดยใช๎บุคลากรในสังกัดท า
หน๎าที่เชื่อมประสานในระดับพ้ืนที่ มีการประชุมแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบและติดตามผลในทุกระดับ 
ตั้งแตํ หนส.ราชการระดับอ าเภอ ทีมต าบล  ทีมบริหารของ อบต.  ทีมพัฒนาชุมชน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน 
และสมาชิก อบต.  รวมทั้งการ ใช๎กระบวนการการมีสํวนรํวมจัดเวทีประชาคม  
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         ๕) ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตํอการปฏิบัติงาน 
หนํวยงาน กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - การประสานกับ อบต. และ กม. ทีมงาน พช.ต๎องให๎ความส าคัญ  
    อ าเภอ                       - เน๎นการประชุม เจรจาตํอรอง แบํงงานกันท า 
                                   - มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน การเยี่ยมเยียนแบบเป็นทางการ 

                                     และไมํเป็นทางการ 
                                      
2. ส านักงานปศุสัตว์     - การออกไปเยี่ยมติดตาม  
    อ าเภอ                       - ฟังขําวสารการพัฒนาวํามีปัญหาใดบ๎าง หาทางแก๎ไข  
  
3. ส านักงาน กศน.           -  
    อ าเภอ                           

 
4. ส านักงานเกษตร           -  
    อ าเภอ                           
   
5. ส านักงานปกครอง      - ปลัดอ าเภอ เน๎นภาคีการพัฒนาในระดับต าบล  
    อ าเภอ                           
 
6. อบต. มะขามล๎ม     - การใช๎ความสัมพันธ์สํวนตัวกับสมาชิก อบต. กม. และประชาชนทั่วไป 

                                   - การไปรํวมกิจกรรมทั้งเรื่องสํวนรวม และสํวนตัวของประชาชน 
 

              สรุป หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 4 หนํวย ได๎ให๎ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตํอการ
ปฏิบัติงาน คือ การประสานกับ อบต. และ กม.  การใช๎ภาคีการพัฒนาในระดับต าบล การแบํงงาน 

กันท า  การติดตามผลการปฏิบัติงาน การเยี่ยมเยียนแบบเป็นทางการและไมํเป็นทางการ การใช๎
ความสัมพันธ์สํวนตัวกับสมาชิก อบต. กม. และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการไปรํวมกิจกรรม ทั้งเรื่อง
สํวนรวม และเรื่องสํวนตัวของประชาชน  การติดตามขําวสารการพัฒนาวํามีปัญหาใดบ๎าง                       
เพ่ือเรํงหาทางแก๎ไข  
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      ๒.๒ กระบวนการบริหารงานที่ใช๎ในการบริหารงานหรือบริหารโครงการของหมูํบ๎านโคกโก  
      หนวํยงาน มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานหรือบริหารโครงการอยํางไรบ๎าง  
 

          ๑) ขั้นตอนการวางแผน 
หนํวยงาน 

 
กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - ศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ ได๎แกํข๎อมูลทั่วไปของหมูํบ๎าน  
    อ าเภอ                         สภาพความเป็นอยูํองค์กร นอภ.มอบหมาย หนส.ราชการรับผิดชอบ 

                                     เป็นรายคุ๎มบ๎าน รายกิจกรรม และมีการวางแผนงบประมาณ 

 
2. ส านักงานปศุสัตว์      - ก าหนดกิจกรรม  ค๎นหาผู๎สนใจในแตํละกิจกรรม  จัดหาสถานที่   
    อ าเภอ                   คัดเลือกกรรมการ  และวางแผนปฏิบัติ 
 
3. ส านักงาน กศน.      - ก าหนดกลุํมเปูาหมายและความต๎องการ 

    อ าเภอ                - เข๎ารํวมประชุมตามวาระของหมูํบ๎าน      
                                    - จัดท าเวทีประชาคม 
          
4. ส านักงานเกษตร      - ศึกษาข๎อมูลของพืชเศรษฐกิจทุกชนิด  
    อ าเภอ                        - คณะกรรมการกลุํมเกษตรกร และเกษตรกรของหมูํบ๎านมีการประชุม 

                                      วางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติรํวมกัน  
                                    - เน๎นวางแผนชํวงฤดูการท านา 
   
5. ส านักงานปกครอง      - รํวมกับภาคีการพัฒนาในการจัดท าแผนชุมชนของหมูํบ๎าน โดยใช๎ 
    อ าเภอ                           ข๎อมูล จปฐ. ข๎อมูล กชช. 2ค และเหตุการณ์ปัจจุบัน ในการตัดสินใจ 

                                       ของ กม.  
                                    - ใช๎กรรมการบริหารคุ๎มบ๎าน 5 คุ๎ม รํวมกิจกรรมตําง ๆ 

              
6. อบต. มะขามล๎ม     - รํวมกับ สนง.พัฒนาชุมชนอ าเภอ เกษตร  ปศุสัตว์ กศน. และปกครอง  
                                     ส ารวจข๎อมูลของหมูํบ๎าน แล๎วจัดท าแผนของ อบต.  
 

              สรุป หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 หนํวย มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานหรือบริหาร
โครงการ  ในขั้นตอนการวางแผน คือ การศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  มอบหมายความรับผิดชอบ
เป็นรายคุ๎มบ๎าน/รายกิจกรรม  ก าหนดกลุํมเปูาหมายและความต๎องการ รํวมประชุมตามวาระของ
หมูํบ๎าน จัดท าเวทีประชาคม  รํวมกับภาคีการพัฒนาในการจัดท าแผนชุมชนของหมูํบ๎าน และแผน
ของ อบต.  และก าหนดแนวทางปฏิบัติรํวมกัน 
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          2) ขั้นตอนการลงมือท า 
หนํวยงาน 

 
กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - ท างานเป็นทีม มีทีมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอ าเภอ ทีมพัฒนาชุมชน  
    อ าเภอ                         ทีมภาคีการพัฒนาระดับต าบล ทีม กม. 
                                   - จัดท าแผนปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน  
                                   - เน๎นการเข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา 

 
2. ส านักงานปศุสัตว์      - นัด   
    อ าเภอ                        -  จนท.ปศุสัตว์ ลงพ้ืนที่จัดเตรียมพันธุ์สัตว์ โรงเรือน อาหารสัตว์  
                                       และให๎ความรู๎แกํเกษตรกร 
 
3. ส านักงาน กศน.      - ด าเนินกิจกรรมที่ตรงกับความต๎องการของชุมชน 

    อ าเภอ                 
          
4. ส านักงานเกษตร      - คณะกรรมการกลุํมเกษตรกร รํวมกันจัดท ากิจกรรม แบํงงานตาม 

    อ าเภอ                          ความถนัดและแบํงความรับผิดชอบ  
                                    - สนง.เกษตรอ าเภอ รับผิดชอบแปลงนาข๎าว แปลงมะนาว และพืชผัก 

                                      สวนครัว 

 
5. ส านักงานปกครอง      - จัดท าแผนปฏิบัติงานรํวมกัน  
   อ าเภอ                         - จัดให๎มีการประกวดคุ๎มบ๎าน 5 คุ๎ม และจัดหารางวัลมอบให๎ 
                                      คุ๎มที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ   
                                                  
6. อบต. มะขามล๎ม     - ใช๎กระบวนการประสานของสมาชิก อบต. และ กม. ในการด าเนิน 

                                     กิจกรรม  
                                   - สนับสนุนกิจกรรมการต๎อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดตําง ๆ  
                                     30 คณะ 
 

              สรุป หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 หนํวย มีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานหรือบริหาร
โครงการ ในขั้นตอนการลงมือท า คือ ท างานเป็นทีม ทั้งทีมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอ าเภอ ทีม
พัฒนาชุมชน ทีมภาคีการพัฒนาระดับต าบล และทีม กม.  ประชุมกรรมการกลุํมกิจกรรมตําง ๆ 
ค๎นหาผู๎สนใจในแตํละกิจกรรม  ด าเนินกิจกรรมที่ตรงกับความต๎องการของชุมชน จัดท าแผน
ปฏิบัติงานรํวมกัน  รํวมกันจัดท ากิจกรรม แบํงงานตามความถนัด และแบํงความรับผิดชอบ  
รวมทั้งจัดให๎มีการประกวดคุ๎มบ๎าน 5 คุ๎ม 
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           3) ขั้นตอนการตรวจสอบ 
หนํวยงาน 

 
กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - ให๎พัฒนากรติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของแตํละกิจกรรม  
    อ าเภอ                       - สรุปผลการด าเนินงานน าเสนอตํอที่ประชุม หนส.ราชการ ที่ประชุม  
                                     กม. เพ่ือให๎ได๎รับทราบความคืบหน๎าและปัญหาอุปสรรค 

 
2. ส านักงานปศุสัตว์      - ก าหนดระยะเวลาเป็นรายเดือนในการติดตามแตํละกิจกรรม  
    อ าเภอ                         
 
3. ส านักงาน กศน.      - ประสานงานกับผู๎น าชุมชน เพ่ือติดตามการจัดกิจกรรมในแตํละ 

    อ าเภอ                           หลักสูตร 

                             
4. ส านักงานเกษตร      - รายงานผลให๎เกษตรต าบล ทราบเป็นรายเดือน 

    อ าเภอ                        - น าปัญหาเข๎าที่ประชุมกลุํมเกษตรกร และเสนอ กม. ตํอไป 

 
5. ส านักงานปกครอง      - ติดตามในพื้นที่เป็นระยะ  
   อ าเภอ                         - ให๎ปลัดอ าเภอรายงานผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดการพัฒนาหมูํบ๎าน 
                                                                       
6. อบต. มะขามล๎ม     - เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องในแตํละกิจกรรม ประสานและรายงานเป็น 

                                      เอกสาร       
 

             สรุป หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 หนํวย มีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารงานหรือบริหาร
โครงการ   ในขั้นตอนการตรวจสอบ คือ ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของแตํละกิจกรรมทุกเดือน 
สรุปผลการด าเนินงานน าเสนอตํอที่ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอ าเภอ และที่ประชุม กม. เพื่อ
รายงานความคืบหน๎าและปัญหาอุปสรรค 
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           4) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
หนํวยงาน 

 
กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - ให๎ที่ประชุมของกรรมการได๎พิจารณาถึงปัญหา และสาเหตุของความ 

    อ าเภอ                          ไมํส าเร็จ รวมทั้งแนวทางแก๎ไข เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติที่ดีขึ้นตํอไป 

 
2. ส านักงานปศุสัตว์      - น าปัญหาของแตํละกิจกรรมมาพูดคุยในที่ประชุม แล๎วหาแนว 

    อ าเภอ                          ทางแก๎ไข  
                                    - ประสานงานปศุสัตว์จังหวัด                            
 
3. ส านักงาน กศน.      - ใช๎วิธีการตํอยอดอาชีพ/กิจกรรม ตามที่กลุํมเปูาหมายต๎องการ 

    อ าเภอ                 
          
4. ส านักงานเกษตร      - กิจกรรมใดมีปัญหา น าเข๎าท่ีประชุม หาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ 
    อ าเภอ                          รํวมกัน หาแนวทางแก๎ไข ตํอไป 

                               
5. ส านักงานปกครอง      - มีการจัดสรรงบประมาณในสํวนของ กนอ. ลงมาสนับสนุน  
    อ าเภอ                           และในการพัฒนาหมูํบ๎าน จะต๎องท าแบบองค์รวมของทุกหนํวยงาน  
                                                                       
6. อบต. มะขามล๎ม         -  
 

             สรุป หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 5 หนํวย มีกระบวนการและข้ันตอนการบริหารงานหรือบริหาร
โครงการ  ในขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา คือ ให๎ที่ประชุมได๎พิจารณาถึงปัญหา และสาเหตุของ
ความไมํส าเร็จ  รวมทั้งแนวทางแก๎ไข เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติที่ดีข้ึนตํอไป  รวมทั้งการพัฒนาหมูํบ๎าน 
จะต๎องท าแบบองค์รวมของทุกหนํวยงาน  
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          5) ขั้นตอนส าคัญอ่ืน ๆ  
หนํวยงาน 

 
กิจกรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - การติดตาม และการเยี่ยมเยียนแบบไมํเป็นทางการ  
    อ าเภอ                       - การไปรํวมงานอ่ืน ๆ ในคุ๎มบ๎าน ท าให๎ได๎มีการพบปะพูดคุยกับ
กรรมการ  
                                     และสมาชิกบางคน 
 

2. ส านักงานปศุสัตว์          -  
    อ าเภอ                         
 
3. ส านักงาน กศน.          -  
    อ าเภอ                 
          
4. ส านักงานเกษตร          -  
    อ าเภอ                           
 
5. ส านักงานปกครอง          -  
    อ าเภอ                           
                                                                       
6. อบต. มะขามล๎ม         -  
 

             สรุป กระบวนการและข้ันตอนการบริหารงานหรือบริหารโครงการ ในขั้นตอนส าคัญอ่ืน ๆ   
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางปลาม๎า ได๎ให๎ความเห็นไว๎ดังนี้ คือ การติดตามและการเยี่ยมเยียน
แบบไมํเป็นทางการ  รวมทั้งการไปรํวมงาน   ของหมูํบ๎าน ท าให๎ได๎มีโอกาสพบปะพูดคุยกับชาวบ๎าน 
กรรมการ  และผู๎น าชุมชนมากข้ึน จะท าให๎ได๎รับทราบปัญหาและความต๎องการของประชาชนที่เป็น
จริงมากข้ึน 
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      ส่วนที่ ๓  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  
 

           ๓.๑ ปัญหาที่พบเห็นอยํางเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก 
หนํวยงาน 

 
ปัญหาที่พบเห็นอยํางเป็นรูปธรรม 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - ปัญหาภัยแล๎งในรอบ 2 ปี ที่ผํานมา  
    อ าเภอ                       - ปัญหาการวํางงาน 

    - ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ประสบปัญหาภัยแล๎ง 
                                      
2. ส านักงานปศุสัตว์      - ปัญหาภัยแล๎งในรอบ 2 ปี ที่ผํานมา 

    อ าเภอ                - การดูแลแตํละกิจกรรม 
                                    - การขาดความรู๎ความเข๎าใจในแตํละเรื่อง 
 
3. ส านักงาน กศน.      - ขาดแคลนน้ า 

    อ าเภอ                - งบประมาณในแตํละกิจกรรมไมํเพียงพอ ท าให๎ไมํสามารถพัฒนาได๎ 
                                      อยํางทั่วถึง      
          
4. ส านักงานเกษตร      - ปัญหาภัยแล๎ง 

    อ าเภอ                        - ผู๎รับผิดชอบแปลงกิจกรรมศูนย์เรียนรู๎ มีภารกิจมาก  
   
5. ส านักงานปกครอง      - ปัญหาภัยแล๎งในรอบ 2 ปี ที่ผํานมา 

   อ าเภอ                         - สถานที่ประชุมคับแคบ 

              
6. อบต. มะขามล๎ม     - ปัญหาภัยแล๎ง                                      
                                   - อบต. มีงบประมาณไมํเพียงพอ 
 

             สรุป ปัญหาที่หนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 หนํวย พบเห็นอยํางเป็นรูปธรรมในการพัฒนา
หมูํบ๎านโคกโก  คือ ปัญหาภัยแล๎งในรอบ 2 ปี ที่ผํานมา ปัญหาการวํางงาน การขาดความรู๎ความ
เข๎าใจในแตํละเรื่อง งบประมาณในแตํละกิจกรรมไมํเพียงพอ ท าให๎ไมํสามารถพัฒนาได๎อยํางทั่วถึง 
ผู๎รับผิดชอบแปลงกิจกรรมศูนย์เรียนรู๎มีภารกิจมาก สถานที่ประชุมคับแคบ และ อบต. มีงบประมาณ
สนับสนุนไมํเพียงพอ 
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           ๓.๒ อุปสรรคที่ท าให๎การด าเนินงานพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก เป็นไปไมํสะดวก 
หนํวยงาน อุปสรรคการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - ราษฎรที่อยูํในหมูํบ๎าน เป็นผู๎สูงอายุ  
    อ าเภอ                       - ชํวงฤดูการท านา กับการพัฒนาตรงกันบางชํวง 

    - ผู๎น าชุมชนมีต าแหนํงที่ซ้ าซ๎อนกัน 

    - สํวนราชการมีภารกิจมาก                                      
 
2. ส านักงานปศุสัตว์      - ผู๎น ามีภารกิจมาก 

    อ าเภอ                 
 
3. ส านักงาน กศน.      - ภัยแล๎ง ท าให๎กิจกรรมที่ด าเนินการไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร      
    อ าเภอ                 
          
4. ส านักงานเกษตร      - ภารกิจในหน๎าที่มีมาก 

    อ าเภอ                        - สภาพความสมบูรณ์ของดินในศูนย์เรียนรู๎ ไมํดี  
   
5. ส านักงานปกครอง      - ราษฎรเป็นผู๎สูงอายุ 
   อ าเภอ                          
              
6. อบต. มะขามล๎ม     - ราษฎรมีรายได๎ไมํเพียงพอ                                      
                                   - ผู๎สูงอายุมีมาก 
              
              สรุป อุปสรรคที่ท าให๎การด าเนินงานพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก ของหนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 
หนํวย เป็นไปไมํสะดวก คือ ในหมูํบ๎านมีผู๎สูงอายุมาก ราษฎรมีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎น าชุมชนมีภารกิจ
มาก สํวนราชการมีภารกิจมาก ดินในศูนย์เรียนรู๎ไมํอุดมสมบูรณ์ ชํวงฤดูการท านากับการพัฒนาบาง
ชํวงตรงกัน 
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            ๓.๓ แนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรค ที่ได๎ด าเนินการ หรือเสนอเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง   
                  ด าเนินการ  

หนํวยงาน แนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรค 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - จัดหางบประมาณเพ่ิม เพ่ือขุดบํอบาดาล และตํอเติมทํอประปา 

    อ าเภอ                          หมูํบ๎าน  
                                   - นัดประชุมกับชาวบ๎านในเวลาชํวงเย็น 

    - ประสานให๎หนํวยงานตําง ๆ ไปประชุมพร๎อม ๆ กัน                                      
 
2. ส านักงานปศุสัตว์      - ประสานกับหนํวยงานอื่น 

    อ าเภอ                - ของบประมาณจาก กบอ.   
 
3. ส านักงาน กศน.      - รองบประมาณใหมํที่หนํวยงานจะสนับสนุน เพ่ือตํอยอดกิจกรรมเดิม 
    อ าเภอ                           ให๎ดีขึ้น      
                              
4. ส านักงานเกษตร      - หาแหลํงน้ าเพ่ิม 

    อ าเภอ                        - จัดท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ 

   
5. ส านักงานปกครอง      - จัดหางบประมาณสร๎างอาคารอเนกประสงค์ และห๎องน้ าสาธารณะ 

   อ าเภอ                          
              
6. อบต. มะขามล๎ม     - ระดมแรงงานจากตํางหมูํบ๎านมาชํวยในบางกรณี 
                                   - อบต. สนับสนุนคําอาหารในการพัฒนาหมูํบ๎าน 
 

              สรุป แนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรค ที่ได๎ด าเนินการหรือเสนอเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ด าเนินการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก ของหนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 6 หนํวย คือ จัดหางบประมาณเพ่ิม      
เพ่ือขุดบํอบาดาลและตํอเติม ทํอประปาหมูํบ๎าน หาแหลํงน้ าเพ่ิม จัดท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ 
จัดหางบประมาณสร๎างอาคารอเนกประสงค์ และห๎องน้ าสาธารณะ  ระดมแรงงานจากตํางหมูํบ๎าน  
มาชํวยในบางกรณี นัดประชุมกับชาวบ๎านในเวลาชํวงเย็น โดยประสานให๎หนํวยงานตําง ๆ ไปประชุม
พร๎อม ๆ กัน 
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          ๓.๔ ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หรือหมูํบ๎านอ่ืน ๆ          
                ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได๎ 

หนํวยงาน ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ 

1. ส านักงานพัฒนาชุมชน     - การพัฒนาหมูํบ๎านให๎ประสบความส าเร็จ ต๎องวางแผน เตรียมการ 

    อ าเภอ                          ลํวงหน๎า ใช๎เวลา ใช๎ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน  และผู๎น าชุมชน                 
                                      ต๎องเข๎มแข็ง 
                                                                  
2. ส านักงานปศุสัตว์          -  
    อ าเภอ                 
 
3. ส านักงาน กศน.          -  
    อ าเภอ                 
          
4. ส านักงานเกษตร      - คณะกรรมการศูนย์เรียนรู๎ ต๎องมีความรู๎จริงในแตํละกิจกรรม 

    อ าเภอ                          ที่รับผิดชอบมีความมุํงมั่น และทํุมเทในการปฏิบัติงาน  
   
5. ส านักงานปกครอง          - 
   อ าเภอ                          
              
6. อบต. มะขามล๎ม         -  
 

               สรุป ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หรือหมูํบ๎าน
อ่ืน ๆ ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ ของหนํวยงานตําง ๆ ทั้ง 2 หนํวย  
คือ การพัฒนาหมูํบ๎านให๎ประสบความส าเร็จผู๎น าชุมชนต๎องเข๎มแข็ง ต๎องวางแผนเตรียมการลํวงหน๎า 
ใช๎เวลา  และใช๎ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน  รวมทั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู๎  ต๎องมีความรู๎จริง   
ในแตํละกิจกรรมที่รับผิดชอบ มีความมํุงมั่น และทํุมเทในการปฏิบัติงาน  
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4.2 ผู้น าชุมชนบ้านโคกโก                                                                       

       ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์                

            สัมภาษณ์ข๎อมูลจากผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก จ านวน 10 ทําน ได๎แกํ ผู๎ใหญํบ๎าน  ผู๎ชํวย
ผู๎ใหญํบ๎าน 2 ทําน  กรรมการหมูํบ๎าน  ประธานกองทุนแมํของแผํนดิน/เป็นกรรมการหมูํบ๎านด๎วย
สมาชิกสภา อบต./เป็นหัวหน๎าคุ๎มบ๎าน ด๎วย   หัวหน๎าคุ๎มบ๎าน  3 ทําน  และรองหัวหน๎าคุ๎มบ๎าน    
ถือว่า ผู๎ให๎ข๎อมูลทั้ง 10 ทําน เป็นบุคคลส าคัญของบ๎านโคกโก ที่มีสํวนส าคัญตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน 

 ระยะเวลาที่ผู๎ให๎ข๎อมูลเป็นผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก ทั้ง 10 ทําน เฉลี่ยคนละ 10 ปี 7 เดือน 

ถือว่า ผู๎ให๎ข๎อมูล เป็นผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก มานานมาก   โดยผู๎ให๎ข๎อมูล เป็นผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก 
มากที่สุด เป็นเวลา 13 ปี  และน๎อยที่สุด เป็นเวลา 8 ปี 

   
ระดับความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของบ๎านโคกโกจากอดีตถึงปัจจุบัน ของผู๎น าชุมชนบ๎าน 

โคกโก ทั้ง 10 ทําน อยูํในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ทําน  และอยูํในระดับมาก จ านวน 7 ทําน  
ถือว่า ระดับความเข๎าใจของผู๎น าชุมชน เกี่ยวกับพัฒนาการของบ๎านโคกโกจากอดีตถึงปัจจุบัน  

อยูํในระดับมาก ถึงมากท่ีสุด 
 

       ส่วนที่ 2 ปัจจัยส าคัญและกระบวนการบริหารการพัฒนาหมู่บ้าน 

         ๒.๑ ในชํวงปีที่ผํานมา บ๎านโคกโกได๎รับการสนับสนุนในการพัฒนาหมูํบ๎าน ดังนี้ 
               ๑) งบประมาณ หรือเงินทุน (แหลํงทุน การจัดสรร การใช๎จําย) 
                   บ๎านโคกโก ได๎รับการสนับสนุนในการพัฒนาหมูํบ๎านด๎านงบประมาณ 

หรือเงินทุนจากหนํวยงานตําง ๆ ในระดับอ าเภอ ได๎แกํ พัฒนาชุมชน ปกครอง เกษตร สาธารณสุข 
ปศุสัตว์  ปูองกันและบรรเทา  สาธารณภัย  รวมทั้งวัด ภาคเอกชน(บริษัท SCG) ร๎านค๎า และในสํวนที่
ประชาชนสมทบ ด๎วย  

          โครงการตําง ๆ ได๎แกํ โครงการต าบลละ 5 ล๎านบาท โครงการหมูํบ๎านละ  
200,000 บาท  โครงการหมูํบ๎านละ 250,000 บาท  โครงการขุดบํอบาดาล โครงการสร๎างอาคาร
ศูนย์เรียนรู๎เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  โครงการสร๎างอาคารอเนกประสงค์  โครงการสร๎างส๎วม
สาธารณะ โครงการปวงประชาเป็นสุข   โครงการนาแปลงใหญํ  โครงการซํอมแซมประตูเปิด -ปิด
คลองชลประทาน  โครงการ SML ปรับพ้ืนที่เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการลานตากข๎าว  โครงการบํอ
ก าจัดขยะ SCG  โครงการซํอมบํอเลี้ยงปลา  โครงการซํอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน 
โครงการจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์ข๎าวปลูก น้ ามันเชื้อเพลิง ด๎วยงบ กทบ.  โครงการเลี้ยงไกํไขํ   และโครงการ
เลี้ยงเป็ดไขํ          

                    สรุป ในชํวงหนึ่งปีที่ผํานมา บ๎านโคกโกได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ 
หรือเงินทุนจากหนํวยงานตําง ๆ ในระดับอ าเภอ ได๎แกํ พัฒนาชุมชน ปกครอง เกษตร สาธารณสุข 
ปศุสัตว์ ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต๎น รวมทั้งวัด ภาคเอกชน(บริษัท SCG) ร๎านค๎า  
และในสํวนที่ประชาชนสมทบด๎วยเป็นจ านวนมาก มีโครงการตําง ๆ ที่ด าเนินการในหมูํบ๎าน          
ไมํน๎อยกวํา 18 โครงการ 
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               ๒) บุคลากร (ทีมงาน ภาคีพัฒนา กลุํมเปูาหมาย แรงจูงใจ การมีสํวนรํวม) 
                   บุคลากร ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาหมูํบ๎าน ซึ่งบ๎านโคกโก ได๎รับการ 

สนับสนุนและความรํวมมือจากทุกภาคสํวนทั้งภายในและภายนอกหมูํบ๎าน ได๎ แกํ ผู๎ใหญํบ๎าน 
คณะกรรมการหมูํบ๎าน หัวหน๎าคุ๎มบ๎าน ชาวบ๎านโคกโก พระสงฆ์ ผู๎สูงอายุ นักเรียน ทีมงานพัฒนา
ชุมชน อสม. กศน. เกษตร สาธารณสุข กทบ. รวมทั้งสํวนราชการในระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด    

 

                  สรุป บ๎านโคกโก ได๎รับการสนับสนุนและความรํวมมือเป็นอยํางดี  
จากบุคลากรของทุกภาคสํวนทั้งคนภายใน และสํวนราชการและภาคเอกชนภายนอกหมูํบ๎าน  

 

              ๓) อุปกรณ์หรือเครื่องมือการท างาน (วัสดุ เครื่องใช๎ส านักงาน ระบบงาน) 
                  อุปกรณ์หรือเครื่องมือการท างานที่ได๎จัดหาจากหนํวยตําง ๆ  ได๎แกํ เครื่อง 

ปั้มน า/เครื่องวิดน้ า เครื่องถํายเอกสาร ตู๎เอกสาร โต๏ะเก๎าอ้ี เครื่องเสียง เครื่องท าปุ๋ยอัดเม็ด เครื่อง
ผสม เครื่องตีปุน เป็นต๎น 

        อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ชาวบ๎านน ามาใช๎สมทบ ได๎แกํ มีด จอบ เสียม พลั่ว  
เครื่องฉีดยา   

        ระบบงานที่ใช๎ คือ ใช๎ข๎อมูล แผนชุมชน และความรํวมมือรํวมใจจากทุกฝุาย  
 

        สรุป บ๎านโคกโก ได๎รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือการท างาน 
จากหนํวยงานตําง ๆ ที่เข๎าไปพัฒนาหมูํบ๎าน และจากชาวบ๎านน ามาสมทบ โดยมีระบบงานท่ีใช๎ คือ ใช๎
ข๎อมูล แผนชุมชน และความรํวมมือรํวมใจจากทุกฝุาย  
 

          ๔) วิธีการบริหารจัดการที่น ามาใช๎ (การมีสํวนรํวม กระจายงาน มอบอ านาจ  
ตั้งคณะท างาน การแขํงขัน) 

            บ๎านโคกโก ใช๎วิธีการบริหารจัดการ ดังนี้ คือ 
                   - ตั้งคณะท างาน 
                   - ตั้งคุ๎มบ๎าน 
                   - กระจายงาน(แบํงกันท า) มอบหมายให๎ทุกคนมีสํวนรํวม 
                   - ด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ 
                   - บริหารจัดการโดยผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน และหัวหน๎าคุ๎มบ๎าน  

อยํางตํอเนื่อง   
 

            สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก ใช๎วิธีการบริหารจัดการ โดยการตั้งคณะท างาน  
ตั้งคุ๎มบ๎าน กระจายงาน (แบํงกันท า) มอบหมายให๎ทุกคนมีสํวนรํวม แล๎วด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ 
ภายใต๎การบริหารจัดการ  โดยผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน และหัวหน๎าคุ๎มบ๎าน อยํางตํอเนื่อง   
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                     ๒.๒ ปัจจัยใด(งบประมาณหรือเงินทุน บุคลากร อุปกรณ์หรือเครื่องมือการท างาน 
และวิธีการบริหาร จัดการที่น ามาใช๎) เป็นปัจจัยส าคัญ ที่มีผลตํอการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐาน
รากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 

                 ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําปัจจัยทั้ง 4  (งบประมาณหรือ
เงินทุน บุคลากร อุปกรณ์หรือเครื่องมือการท างาน และวิธีการบริหารจัดการที่น ามาใช๎) เป็นปัจจัย
ส าคัญ นอกจากนี้ยังมีความเห็นวํา ความรํวมมือรํวมใจจากประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด รองลงไป
คืองบประมาณ เครื่องจักร/เครื่องมือในการท างาน การบริหารจัดการ และการแบํงหน๎าที่ความ
รับผิดชอบ ตามล าดับ 

 

               สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําปัจจัยงบประมาณ 
หรือเงินทุน บุคลากร อุปกรณ์หรือเครื่องมือการท างาน และการบริหารจัดการ  รวมทั้งความรํวมมือ
รํวมใจจากประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด ที่มีผลตํอการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง
และชุมชนพึ่งตนเองได๎  

 
           ๒.๓ สิ่งที่มีอยูํในหมูํบ๎านโคกโก มีปัจจัยใดบ๎างที่ส าคัญและมีผลตํอการพัฒนา 

หมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ (เรียงล าดับ) 
        ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําปัจจัยที่ส าคัญและมีผลตํอการ 

พัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ เรียงตามล าดับความส าคัญ ดังนี้  
         1) ความรํวมมือรํวมใจของประชาชน ผู๎น าชุมชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
         2) งบประมาณ หรือเงินทุนที่ได๎จากการบริจาคของประชาชน  
                       และภาคเอกชน 
         3) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างาน 
         4) การบริหารจัดการที่ดีและมีความซื่อสัตย์   
         5) การบริหารจัดการทรัพยากรในหมูํบ๎าน 
 

        สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําสิ่งที่มีอยูํในหมูํบ๎านโคกโก  
ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญและมีผลตํอการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
เรียงตามล าดับความส าคัญ  ดังนี้ 

         1) ความรํวมมือรํวมใจ 
          2) งบประมาณ หรือเงินทุน 
          3) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างาน 
          4) การบริหารจัดการที่ดีและมีความซื่อสัตย์   
          5) การบริหารจัดการทรัพยากรในหมูํบ๎านอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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           ๒.๔ การพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎  
มีกระบวนการบริหารงาน หรือบริหารโครงการของผู๎น าชุมชนในหมูํบ๎านโคกโก อยํางไรบ๎าง จึงจะเกิด
ผลส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม 

๑) ขั้นตอนการวางแผน 
 ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนการวางแผน ทั้งผู๎น าชุมชน  

หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการดังนี้  
1) ประชุมหารือรํวมกัน 
2) รํวมกันคิดและตัดสินใจ 
3) วางแผนรํวมกัน 
4) หาแนวทางรํวมกัน   
 

 สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนการวางแผน ทั้งผู๎น า 
ชุมชน หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการประชุมหารือรํวมกัน 
รํวมกันคิดและตัดสินใจ วางแผนรํวมกัน และหาแนวทางรํวมกัน   

 
  2) ขั้นตอนการลงมือท า 

 ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนการลงมือท า ทั้งผู๎น าชุมชน  
หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการดังนี้  

1) มอบหมาย(แบํง)งานกันท า 
2) ชํวยกันท างานตามที่ได๎รับมอบหมาย 
3) ทุกภาคสํวนในชุมชนชํวยกันด าเนินงาน 
 

 สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนการลงมือท า ทั้งผู๎น า 
ชุมชน หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องมอบหมาย(แบํง)งานให๎ชาวบ๎าน     
และทุกภาคสํวนในหมูํบ๎านชํวยกันท างาน ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 
  3) ขั้นตอนการตรวจสอบ 

 ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนการตรวจสอบ ทั้งผู๎น าชุมชน  
หัวหน๎าคุ๎ม กลุํม/องค์กร ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการดังนี้  

1) ชํวยกันตรวจสอบดูแลการท างานของเราเอง 
2) ชํวยกันดูผลการด าเนินงานวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไมํ 
 

  สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนการตรวจสอบ ทั้งผู๎น า 
ชุมชน หัวหน๎าคุ๎ม กลุํม/องค์กร ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องชํวยกันตรวจสอบดูแลการ
ท างานของตนเอง และชํวยกันดูผลการด าเนินงานวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไมํ 
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  4) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
 ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา ทั้ง
ผู๎น าชุมชน  

 หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการดังนี้  
1) แก๎ไขปรับปรุงงานที่บกพรํอง(ไมํส าเร็จ) ให๎ส าเร็จ 
2) ประชุมทุกเดือนเพื่อรํวมพูดคุยและปรับปรุงเพ่ิมเติมให๎เป็นที่พึงพอใจ 
3) สร๎างจุดเดํนให๎คนไปเยือนหมูํบ๎าน 
 

   สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนการปรับปรุง 
และพัฒนา ทั้งผู๎น าชุมชน หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการแก๎ไข
ปรับปรุงงานที่บกพรํอง(ไมํส าเร็จ) ให๎ส าเร็จทันที ประชุมกันทุกเดือนเพ่ือรํวมพูดคุยและปรับปรุง
เพ่ิมเติมให๎เป็นที่พึงพอใจ และสร๎างจุดเดํนของหมูํบ๎านเพื่อให๎คนไปเยือน 

 
  5) ขั้นตอนส าคัญอ่ืน ๆ  

 ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนส าคัญอ่ืน ๆ ทั้งผู๎น าชุมชน  
หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ที่ต๎องด าเนินการ ได๎แกํ  

1) ส ารวจข๎อมูลตําง ๆ ให๎ถูกต๎องครบถ๎วน เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการท าแผน 
     หมูํบ๎าน 
2) เสริมสร๎างความรู๎ความสามารถด๎านตําง ๆ ให๎กับประชาชน  
 

 สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําในขั้นตอนส าคัญอ่ืน ๆ ทั้งผู๎น า 
ชุมชน หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ที่ต๎องด าเนินการ ได๎แกํ การส ารวจข๎อมูล
ตําง ๆ ให๎ถูกต๎องครบถ๎วน เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการท าแผนหมูํบ๎าน และเสริมสร๎างความรู๎
ความสามารถด๎านตําง ๆ ให๎กับประชาชนเพิ่มขึ้น  
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     ส่วนที่ ๓  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  
 

    ๓.๑ ปัญหาที่พบเห็นอยํางเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก 
ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําปัญหาที่พบเห็นอยํางเป็นรูปธรรม     

ในการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก(เรียงตามล าดับ) มีดังนี้ คือ  
 1) ภัยแล๎งหน๎าแล๎ง และน้ าทํวมหน๎าฝน 
 2) ขาดผู๎น ารุํนใหมํสืบทอด(สืบสาน)ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 3) ขาดปัจจัยการผลิต 
 4) ข๎าวราคาตกต่ า   
 5) ประชาชน(บางสํวน)ขาดความรํวมมือ/ขาดความสามัคคี 
 6) รายได๎ชุมชนต่ า 
 7) ผลผลิตข๎าวตกต่ า   
 8) ศัตรูพืช 

9) ของแพง 
10) ลดต๎นทุนการผลิตได๎ไมํมาก 
11) ดินเสื่อมสภาพ 
 

สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําปัญหาส าคัญท่ีพบเห็นอยํางเป็น 
รูปธรรมในการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก(เรียงตามล าดับ) คือ ภัยแล๎งหน๎าแล๎งและน้ าทํวมหน๎าฝน       
ขาดผู๎น ารุํนใหมํสืบทอด(สืบสาน)ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ขาดปัจจัยการผลิต ข๎าวราคาตกต่ า ประชาชน
(บางสํวน)ขาดความรํวมมือ/ขาดความสามัคคี และรายได๎ชุมชนต่ า 

 

    ๓.๒ อุปสรรคที่ท าให๎การด าเนินงานพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก เป็นไปไมํสะดวก 
ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําอุปสรรคที่ท าให๎การด าเนินงานพัฒนา 

หมูํบ๎านโคกโก เป็นไปไมํสะดวก(เรียงตามล าดับ) มีดังนี้ คือ  
 1) ขาดผู๎น ารุํนใหมํสืบทอด(สืบสาน)วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น 
 2) ขาดแรงงาน 
 3) ขาดงบประมาณ  
 4) ขาดข๎อมูลที่มีคุณภาพในการวางแผน 
 5) วางแผนไมํสอดคล๎องกับปัญหา 

6) ขาดการสํงเสริมให๎ความรู๎แกํผู๎น ารุํนใหมํ 
 7) ขาดการเข๎าถึงเทคโนโลยี 

. 

สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําอุปสรรคที่ท าให๎การด าเนินงาน 
พัฒนาหมูํบ๎านโคกโก เป็นไปไมํสะดวก(เรียงตามล าดับ) คือ การขาดผู๎น ารุํนใหมํสืบทอด(สืบสาน)
วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น  การขาดแรงงาน การขาดงบประมาณ การขาดข๎อมูลที่มีคุณภาพ   
ในการวางแผน  การวางแผนไมํสอดคล๎องกับปัญหา  การขาดการสํงเสริมให๎ความรู๎แกํผู๎น ารุํนใหมํ 
และการขาดการเข๎าถึงเทคโนโลยี 
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 ๓.๓ แนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคที่ได๎ด าเนินการ หรือเสนอเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ด าเนินการ  

ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําแนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคที่ได๎ 
ด าเนินการ หรือเสนอเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องด าเนินการ(เรียงตามล าดับ) มีดังนี้ คือ  

 1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยตําง ๆ เพิ่มขึ้น 
 2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก๎ปัญหาภัยแล๎ง และน้ าทํวม 
 3) ประชุมบํอย ๆ เพื่อลดปัญหาตําง ๆ ให๎น๎อยลง  
 4) ภาครัฐให๎องค์ความรู๎ด๎านตําง ๆ  
 5) ถํายทอดภูมิปัญญาสูํรุํนหลัง 

6) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชใหมํ 
 7) ทุกภาคสํวนลงไปด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ 
 8) สร๎างผู๎น ารุํนใหมํ 
 9) ขุดลอกคลอง 

10) ท ากิจกรรมที่ท าให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม(สามัคคี)มากข้ึน 
 11) พยายามจัดงานประเพณีของหมูํบ๎านอยํางสม่ าเสมอ(มีศูนย์เรียนรู๎วัฒนธรรม  
                ของหมูํบ๎าน) 
 

สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีความเห็นวําแนวทางแก๎ไขปัญหา 
และอุปสรรคที่ได๎ด าเนินการ หรือเสนอเพ่ือให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องด าเนินการ(เรียงตามล าดับ) คือ การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยตําง ๆ เพ่ิมขึ้น  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก๎ปัญหาภัย
แล๎ง และน้ าทํวม  การประชุมบํอย ๆ เพ่ือลดปัญหาตําง ๆ ให๎น๎อยลง ภาครัฐให๎องค์ความรู๎ด๎านตําง ๆ 
การถํายทอดภูมิปัญญาสูํรุํนหลัง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชใหมํ และทุกภาคสํวนควร 
ด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ 
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๓.๔ ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หรือหมูํบ๎านอื่น ๆ          
      ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
   ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการ 

พัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หรือหมูํบ๎านอื่น ๆ ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ ดังนี้ คือ  
 1) จัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอตํอการพัฒนาหมูํบ๎านอยํางตํอเนื่อง 
 2) รัฐบาลควรสนับสนุนให๎มีการด าเนินโครงการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงอยําง 
               ตํอเนื่อง 
 3) พัฒนาหมูํบ๎านให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎  
 4) สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎วิชาการและประสบการณ์ใหมํ ๆ  
 5) จัดกิจกรรมที่ท าให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม(สามัคคี)มากข้ึน 
 6) วางแผนพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง 

7) ทุกภาคสํวนเข๎าไปสนับสนุนให๎ประชาชนพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานราก 
    มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได๎ 
. 

   สรุป ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก สํวนมากมีข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ตํอการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หรือหมูํบ๎านอ่ืน ๆ ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
คือ ต๎องจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอตํอการพัฒนาหมูํบ๎านอยํางตํอเนื่อง รัฐบาลควรสนับสนุนให๎มี
การด าเนินโครงการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงอยํางตํอเนื่อง พัฒนาหมูํบ๎านให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎วิชาการและประสบการณ์ใหมํ ๆ จัดกิจกรรมที่ท าให๎ประชาชนเข๎ามามี
สํวนรํวม(สามัคคี)มากขึ้น วางแผนพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง และทุกภาคสํวนควรเข๎าไปสนับสนุนให๎
ประชาชนพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
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4.3 ประชาชนในหมู่บ้านโคกโก         

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
      สัมภาษณ์ข๎อมูลจากประชาชนในบ๎านโคกโก จ านวน 35 ทําน/ครัวเรือน 

      1) ทั้ง 35 ครัวเรือน มีสมาชิกอาศัยอยูํในครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 3.7 คน  
      2) ทั้ง 35 ทําน อาศัยอยูํที่บ๎านโคกโก เฉลี่ยคนละ 51 ปี 5 เดือน 

          - คนที่อยูํนานที่สุด 75 ปี รองลงมา 68 ปี  และ 67 ปี ตามล าดับ 

          - คนที่อยูํน๎อยที่สุด   5 ปี ถัดขึ้นไป  14 ปี  และ 21 ปี ตามล าดับ 

      3) ทั้ง 35 ทําน อาศัยอยูํที่บ๎านโคกโก ตั้งแตํเกิด 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.71  
 

      ถือว่า ผู๎ให๎ข๎อมูลทั้ง 35 ทําน เป็นคนบ๎านโคกโกอยํางแท๎จริง เพราะสํวนมากอยูํกัน 

มานานมากกวํา 51 ปี และอยูํมาตั้งแตํเกิด ถึงร๎อยละ 65.71 
 

      4) ทั้ง 35 ทําน มีระดับความเข๎าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎านโคกโก 
จากอดีต จนถึงปัจจุบันอยูํในระดับมาก จ านวน 30 คน คิดเป็นร๎อยละ 85.71  และอยูํในระดับ 
มากที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.29     

 

      ถือว่า ผู๎ให๎ข๎อมูลทั้ง 35 ทําน เป็นคนบ๎านโคกโก ที่มีระดับความเข๎าใจเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎านโคกโก จากอดีตจนถึงปัจจุบันอยํางแท๎จริง เพราะมีความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของหมูํบ๎านโคกโก อยูํในระดับมาก ถึงมากที่สุด 

 

              ส่วนที่ ๒  ความคาดหวังของการพัฒนาหมู่บ้าน 
          ๒.๑ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หมูํบ๎านโคกโก มีการเปลี่ยนแปลงในสํวนที่ดีขึ้น 
ด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

๑) หมูํบ๎านได๎รับการพัฒนาเจริญขึ้นมาก เศรษฐกิจของหมูํบ๎านดีขึ้น  
มีคันกั้นน้ าไมํให๎น้ าทํวม  สิ่งแวดล๎อมและที่สาธารณะมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร๎อยมากข้ึน 

๒) ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช๎ มีแสงสวํางในบริเวณหมูํบ๎านตามถนน ซึ่งในอดีต 
ใช๎ตะเกียง แล๎วเปลี่ยนมาใชํไฟฟูาในแตํละครัวเรือนจนครบทุกครัวเรือน  

๓) ทุกครัวเรือนมีน้ าประปาใช๎ ซึ่งในอดีตใช๎น้ าคลอง และน้ าฝน แล๎วเปลี่ยน 
มาใช๎น้ าประปาในแตํละครัวเรือนจนครบทุกครัวเรือน  

๔) ในหมูํบ๎านมีถนนที่สะดวกสบาย ทั้งถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง 
๕) ชาวบ๎านมีความสามัคคี มีอาชีพตําง ๆ เพิ่มขึ้น  ประชาชนใช๎หลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  มีการพัฒนาจิตใจ  และมีการเก็บออมเงิน 
 

                    สรุป จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หมูํบ๎านโคกโก มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น 
ในทุก ๆ ด๎าน ได๎แกํ ไฟฟูา  ประปา  ถนน  อาชีพ การเก็บออมเงิน และการพัฒนาจิตใจ 
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                      ๒.๒ เศรษฐกิจฐานรากของหมูํบ๎าน (ทุน ปัจจัย อาชีพ สินค๎า ตลาด) จะเรียกวํา    
มีความม่ันคง ประชาชนคาดหวังไว๎ดังนี้ 

๑) หมูํบ๎านมีแหลํงเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ที่ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎งําย 
เพ่ือกู๎ไปประกอบอาชีพได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 
            2) มีกองทุนหมูํบ๎าน  กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และกองทุนสหกรณ์ที่ดี
และมีความมั่นคง สามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เป็นแหลํงเงินกู๎ดอกเบี้ยต่ าส าหรับ
ประชาชนได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 
                             3) ธนาคารตําง ๆที่คุ๎นเคย ได๎แกํ ธกส. และธนาคารออมสิน คิดดอกเบี้ย 
ต่ า ท าให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎งําย เพ่ือกู๎ไปประกอบอาชีพได๎อยํางสะดวกรวดเร็ว 
             4) ประชาชนมีน้ าเพียงพอตํอการท านา ได๎ผลผลิตดี และราคาข๎าวไมํตกต่ า 
                     5) ประชาชนมีอาชีพมั่นคง รายได๎ดี และมีอาชีพเสริม(กลุํมอาชีพตําง ๆ) 
                              6) สินค๎าอุปโภคบริโภค และคําครองชีพไมํแพง       

                              สรุป เศรษฐกิจฐานรากของหมูํบ๎านจะเรียกวํา มีความมั่นคง ประชาชน
คาดหวังไว๎วําหมูํบ๎านต๎องมีแหลํงเงินทุนดอกเบี้ยต่ า  กองทุนหมูํบ๎าน กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
และกองทุนสหกรณ์ ที่มีอยูํในหมูํบ๎านต๎องดีและมีความม่ันคง   ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน  
คิดดอกเบี้ยต่ า  มีน้ าเพียงพอตํอการท านา ได๎ผลผลิตดี และราคาข๎าวไมํตกต่ า  ประชาชนมีอาชีพ
มั่นคง รายได๎ดี และมีอาชีพเสริม  และสินค๎าอุปโภคบริโภค(คําครองชีพ)ไมํแพง 
 
                      ๒.๓ หมูํบ๎านโคกโก จะเรียกวําเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได๎ ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

๑) ประชาชนมีความขยันหมั่นเพียร ใช๎จํายอยํางประหยัด และเก็บออมเงิน 
๒) ทุกคนมีอาชีพ มีงานท า และมีอาชีพเสริม(ไมํมีคนวํางงาน) 
๓) ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม๎ไว๎กินเอง โดยยึดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๔) หมูํบ๎านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนใฝุหาความรู๎ใหมํ ๆ  

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ลดต๎นทุน และหาชํองทางการจ าหนํายผลผลิต 
๕) ประชาชนในหมูํบ๎านชํวยเหลือเกื้อกูลกัน 

 

           สรุป บ๎านโคกโกจะเป็นชุมชนพ่ึงตนเองได๎  ประชาชนต๎องมีความ
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด เก็บออม มีอาชีพ มีงานท า มีอาชีพเสริม ปลูกพืชผักสวนครัว และผลไม๎    
ไว๎กินเองโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  ประชาชนใฝุหา
ความรู๎ใหมํ ๆ และชํวยเหลือเกื้อกูลกัน 
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                     ๒.๔ ปัจจัยตํอไปนี้ควรมีลักษณะอยํางไร จึงจะเหมาะสมตํอการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก  
       2.4.๑ งบประมาณหรือเงินทุน  
       1) ต๎องมีงบประมาณอยํางเพียงพอตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน   

โดยเฉพาะการแก๎ไขปัญหาสัญของหมูํบ๎าน โดยต๎องขอรับการสนับสนุนจากสํวนราชการตําง ๆ อบต. 
และภาคเอกชน  

       2) ใช๎งบท าประโยชน์ตํอสํวนรวมให๎มากที่สุด      
                3) จัดล าดับความส าคัญของโครงการที่จะใช๎งบประมาณ 
       4) พัฒนาตามแผนที่วางไว๎              
 

                 สรุป ต๎องมีงบประมาณอยํางเพียงพอตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน  ใช๎งบประมาณ 
ที่ได๎มาท าประโยชน์ตํอสํวนรวมให๎มากท่ีสุด  จัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพัฒนาตามแผน 
ที่วางไว๎  
 

        2.4.๒ บุคคลและผู๎น าชุมชน  
             1) ผู๎น าต๎องซื่อสัตย์สุจริต ไมํคดโกง โปรํงใส ตรวจสอบได๎  
        2) เสียสละ ท างานจริง ขยันขันแข็ง ชํวยเหลือชาวบ๎าน  

เห็นประโยชน์ตํอสํวนรวม ไมํเห็นแกํตัว 
                                      3) ประสานงานดี มีวิสัยทัศน์ กล๎าคิดกล๎าท า มีความรับผิดชอบ 
มีการประชุมหารือกับชาวบ๎านอยํางสม่ าเสมอ 

         4) นิสัยดี ใจดี พูดจาดี เข๎าถึงงําย คลุกคลีกับชาวบ๎าน เป็นกลาง 
ไมํเลือกข๎าง  

                            5) เข๎มแข็ง น าพาชาวบ๎านพัฒนาหมูํบ๎าน เป็นแกนหลักในการ 
จัดการและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในชุมชน  และท างานเป็นทีม          

 

                  สรุป ผู๎น าต๎องซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ขยันขันแข็ง ประสานงานดี มีวิสัยทัศน์ 
มีความรับผิดชอบ นิสัยดี พูดจาดี และเป็นแกนหลักในการจัดการและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในชุมชน 

 
       2.4.3 อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช๎ในการท างาน  

             1) เครื่องกระจายเสียง สื่อสารประชาสัมพันธ์ หอกระจายขําว 
        2) ปูายประชาสัมพันธ์ข๎อมูลที่ชัดเจน ปูายจราจร  

                                      3) สถานที่ประชุม(อาคารอเนกประสงค์) 
         4) เครื่องตัดหญ๎า เครื่องวิดน้ า 
                            5) ปฏิทินงานประจ าปี       
 

                  สรุป อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช๎ในการท างาน ที่จ าเป็นคือ เครื่องกระจาย 
เสียง การสื่อสารสร๎างการรับรู๎ การประชาสัมพันธ์ ปูายประชาสัมพันธ์ข๎อมูลที่ชัดเจน สถานที่ประชุม 
เครื่องตัดหญ๎า เครื่องวิดน้ า และปฏิทินงานพัฒนาประจ าปี      
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       2.4.๔ การบริหารจัดการ หรือวิธีการท างานของชุมชน 
             1) แบํงหน๎าที่ในการปฏิบัติของคนในชุมชน 
        2) วางแผนงานดี 

                                      3) ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ท าความเข๎าใจให๎ทราบโดยทั่วกัน 
                                      4) ตั้งคณะท างาน ตั้งคุ๎มบ๎าน บริหารจัดการดี  มีน้ าใจกับทุก ๆคน 
ในหมูํบ๎าน เสียสละ 

        5) ด าเนินงานตามแผน ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 
                           6) สรุปผลการด าเนินงานให๎ที่ประชุมทราบ ให๎ชาวบ๎านทราบ 
 

                 สรุป การบริหารชุมชน หรือวิธีการท างานของชุมชนที่ดีนั้นต๎องมีการแบํง 
หน๎าที่ในการปฏิบัติงานของคนในชุมชน วางแผนงานดี ประชุมชี้แจงท าความเข๎าใจให๎ทราบโดยทั่วกัน 
ตั้งคณะท างาน ตั้งคุ๎มบ๎าน บริหารจัดการดี  ด าเนินงานตามแผน และสรุปผลการด าเนินงาน 
ให๎ชาวบ๎านทราบ 
 
          ส่วนที่ ๓  ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นในการพัฒนาหมู่บ้าน   
             ๓.๑ ในรอบปีที่ผํานมาสิ่งที่เป็นการพัฒนาของหมูํบ๎านโคกโก ได๎แกํ 

       1) มีอาคารอเนกประสงค์(ศาลาประชาคม หอประชุม) 
2) มีห๎องน้ าสาธารณะ 

                     3) มีผู๎มาศึกษาดูงานที่หมูํบ๎านโคกโก เป็นจ านวนมาก 
                             4) มีศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 

  5) ขยายเขตประปา 
                  6) แบํงค๎ุมบ๎าน 
                     7) ขุดเจาะบํอบาดาล 
                     8) มีบํอขยะ บํอปุ๋ยหมัก 
                     9) ซํอแซมถนน 
                    10) ปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล๎อม เพ่ิงแสงสวํางในหมูํบ๎าน 
                    11) ฝึกอบรมอาชีพ และสํงเสริมการเลี้ยงไกํ 
 

                   สรุป สิ่งที่เป็นการพัฒนาของหมูํบ๎านโคกโก คือ อาคารอเนกประสงค์  
ห๎องน้ าสาธารณะ ผู๎มาศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง ขยายเขตประปา แบํงคุ๎มบ๎าน      
ขุดเจาะบํอบาดาล บํอขยะ บํอปุ๋ยหมัก ซํอแซมถนน ปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล๎อม เพ่ิงแสงสวําง         
ในหมูํบ๎าน ฝึกอบรมอาชีพ และเลี้ยงไกํ 
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                ๓.๒ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหมูํบ๎านโคกโก นั้นเป็นไปอยํางไร 
1) มีอาคารอเนกประสงค์ต๎อนรับอยํางเหมาะสม 
2) มีผู๎มาศึกษาดูงานที่หมูํบ๎านโคกโก เป็นจ านวนมาก 

                     3) มีอาชีพมากขึ้น เลี้ยงปลา ปลูกมะนาว ปลูกผักไว๎กินเอง 
                               4) มีการพัฒนาหมูํบ๎านมากขึ้น 
   5) มีความสามัคคีกันในหมูํบ๎าน ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน 
                             6) มีระบบประปา ไฟฟูาดีขึ้น 

          7) มีห๎องน้ าสาธารณะ 
 8) หมูํบ๎านมีเศรษฐกิจดีข้ึน 

9) มีน้ าสะอาดเพียงพอ มีการเจาะบํอบาดาล 
10) มีศูนย์เรียนรู๎ทางการเกษตร(นาแปลงใหญํ) 

 

สรุป หมูํบ๎านโคกโก มีการเปลี่ยนแปลง คือ  มีอาคารอเนกประสงค์ มีผู๎ไป 
ศึกษาดูงาน ชาวบ๎านมีอาชีพมากขึ้น มีการพัฒนาหมูํบ๎านมากขึ้น ชาวบ๎านมีความสามัคคี ชํวยเหลือ
เกื้อกูลกัน มีระบบประปา ไฟฟูาดีขึ้น มีห๎องน้ าสาธารณะ หมูํบ๎านมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีน้ าสะอาด
เพียงพอ และมีศูนย์เรียนรู๎ทางการเกษตร 

 
               ๓.3 การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในรอบสองปีที่ผํานมา  
     1) ปลูกพืชผักสวนครัวไว๎กินเอง เพื่อลดรายจําย เชํน มะนาว ขํา ตะไคร๎   
                     2) มีอาชีพใหมํ เชํน เลี้ยงไกํ เลี้ยงเป็ด สานตระกร๎า เย็บผ๎าโหล   

3) มีน้ าสะอาดใช๎เพียงพอ 
                               4) มีการพัฒนาบ๎านเรือนให๎สะอาดมากขึ้น 
   5) แปรรูปผลผลิตเกษตร ท าปุ๋ยใช๎เอง  ศึกษาการท านาแบบชีวภาพ 
                             6) หารายได๎พิเศษ มีรายได๎มากข้ึน มีเงินออม  

 7) ท าบัญชีครัวเรือน ประหยัด 
 

สรุป ในรอบสองปีที่ผํานมาครัวเรือนตําง ๆ ของหมูํบ๎านโคกโก มีการ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี คือ  มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว๎กินเอง เพ่ือลดรายจําย เลี้ยงไกํ เลี้ยงเป็ด 
สานตระกร๎า เย็บผ๎าโหล  มีน้ าสะอาดใช๎เพียงพอ บ๎านเรือนสะอาดมากขึ้น แปรรูปผลผลิตเกษตร ท า
ปุ๋ยใช๎เอง มีรายได๎มากข้ึน มีเงินออม ท าบัญชีครัวเรือน และใช๎จํายอยํางประหยัด 
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    ๓.๔ ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หรือ
หมูํบ๎านอื่น ๆ ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 

     1) ชาวบ๎านต๎องมีความสามัคคีปรองดองรักใครํ ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน 
                     2) ท าให๎ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาดีขึ้น และหาชํองทางการจ าหนําย 

โดยเฉพาะข๎าวเปลือก 
     3) ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจําย ปลูกผักไว๎กิน
เอง ท าปุ๋ยใช๎เอง  ศึกษาการท านาแบบชีวภาพ 

4) เพ่ิมไฟฟูาสํองสวํางให๎ทั่วทั้งหมูํบ๎าน 
                               5) มแีหลํงเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 
   6) ทุกคนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได๎ มีอาชีพเสริม 
                             7) น้ าชลประทานดี มีโรงสีข๎าวชุมชน 

 8) มี WIFI แรง ๆ ฟรี เพ่ืองานและอาชีพ 
 9) ผู๎น ามีความจริงใจ มีความรัก และไมํแบํงพวก 

 

     สรุป ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มี
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ มีดังนี้คือ ชาวบ๎านต๎องมีความสามัคคีปรองดองรักใครํ 
ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาดี ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีแหลํงเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ทุกคนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได๎ น้ าชลประทานดี มีโรงสีข๎าวชุมชน  
มี WIFI แรง ๆ ฟรี เพ่ืองานและอาชีพ ผู๎น ามีความจริงใจ และไมํแบํงพรรคแบํงพวก 
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สรุปผลการศึกษาจากกลุม่ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม 
 

             สรุปผลการศึกษาจากกลุํมตัวอยํางทั้ง 3 กลุํม คือ หนํวยงานที่เข๎าไปปฏิบัติงานในบ๎าน
โคกโก  ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก  และประชาชนบ๎านโคกโก ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 
 

1. ปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ท าให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชน 
พึ่งตนเองได้  คือ  
                1.1 งบประมาณท่ีเพียงตํอการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาหมูํบ๎าน ทั้งงบประมาณ 
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และการสมทบจากประชาชน โดยใช๎งบประมาณนั้นให๎เกิดประโยชน์ 
ตํอสํวนรวมให๎มากท่ีสุด มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพัฒนาตามแผนที่วางไว๎ 

     1.2 ผู๎น าชุมชนต๎องซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ขยันขันแข็ง ประสานงานดี มีวิสัยทัศน์ 
มีความรับผิดชอบ นิสัยดี พูดจาดี และเป็นแกนหลักในการจัดการและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในชุมชน 
รวมทั้งหมูํบ๎านต๎องได๎รับการสนับสนุนและความรํวมมือจากประชาชน บุคลากรของทุกภาคสํวน     
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และท างานเป็นทีม 
                1.3 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนาหมูํบ๎าน ที่จ าเป็น คือ เครื่องกระจายเสียง      
การสื่อสารสร๎างการรับรู๎ การประชาสัมพันธ์  ปูายประชาสัมพันธ์ข๎อมูลที่ชัดเจน สถานที่ประชุม จอบ
เสียม เครื่องตัดหญ๎า เครื่องวิดน้ า และปฏิทินงานพัฒนาประจ าปี เป็นต๎น ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  
ในการพัฒนาหมูํบ๎าน ดังกลําวได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข๎า
ไปรํวมพัฒนาหมูํบ๎านและด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ของประชาชนและการสมทบ
เงินด๎วย 

      1.4 วิธีการบริหารจัดการ คือ ต๎องมกีารตั้งคณะท างาน ตั้งคุ๎มบ๎าน กระจายงาน   
(แบํงงานกันท า) มอบหมายให๎ทุกคนมีสํวนรํวม แบํงหน๎าที่ในการปฏิบัติงานของคนในชุมชน ประชุม
ชี้แจงท าความเข๎าใจให๎ทราบโดยทั่วกัน แล๎วด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ ภายใต๎การบริหารจัดการ
อยํางมีประสิทธิภาพโดยผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน และหัวหน๎าคุ๎มบ๎าน อยํางตํอเนื่อง  
รวมทั้งมีการสรุปผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคให๎ชาวบ๎านรับทราบด๎วย 

      1.5 กระบวนการบริหารงาน/บริหารโครงการของหมูํบ๎านตามขั้นตอน 
            1) การวางแผน 

                           - ต๎องท าการศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  มอบหมายความรับผิดชอบเป็นราย 
คุ๎มบ๎าน/รายกิจกรรม  ก าหนดกลุํมเปูาหมายและความต๎องการ รํวมประชุมตามวาระของหมูํบ๎าน 
จัดท าเวทีประชาคม  รํวมกับภาคีการพัฒนาในการจัดท าแผนชุมชนของหมูํบ๎าน และแผนของ อบต.  
และก าหนดแนวทางปฏิบัติรํวมกัน 

          - ผู๎น าชุมชน หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการ 
ประชุมหารือรํวมกัน รํวมกันคิดและตัดสินใจ วางแผนรํวมกัน และหาแนวทางรํวมกัน   
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           2) การลงมือท า 
                          - ท างานเป็นทีม ทั้งทีมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอ าเภอ ทีมพัฒนาชุมชน     
ทีมภาคีการพัฒนาระดับต าบล และทีมคณะกรรมการหมูํบ๎าน   
                         - ประชุมกรรมการกลุํมกิจกรรมตําง ๆ ค๎นหาผู๎สนใจในแตํละกิจกรรม  ด าเนิน
กิจกรรมที่ตรงกับความต๎องการของชุมชน จัดท าแผนปฏิบัติงานรํวมกัน  รํวมกันจัดท ากิจกรรม    
แบํงงานตามความถนัดและแบํงความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดให๎มีการประกวดคุ๎มบ๎าน 5 คุ๎ม 

                         - ต๎องมอบหมาย(แบํง)งานให๎ชาวบ๎าน และทุกภาคสํวนในหมูํบ๎านชํวยกันท างาน 
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 

3) การตรวจสอบ 
                          - ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของแตํละกิจกรรมทุกเดือน สรุปผลการ
ด าเนินงานน าเสนอตํอที่ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอ าเภอ และที่ประชุมคณะกรรมการ  
หมูํบ๎าน (กม.)  เพ่ือรายงานความคืบหน๎าและปัญหาอุปสรรค 

         - ต๎องชํวยกันตรวจสอบดูแลการท างานของตนเอง และชํวยกันดูผลการ 
ด าเนินงานวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไมํ 
 

           4) การปรับปรุงและพัฒนา 
                         - ให๎ที่ประชุมได๎พิจารณาถึงปัญหา และสาเหตุของความไมํส าเร็จ  รวมทั้ง
แนวทางแก๎ไข เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติที่ดีขึ้นตํอไป  รวมทั้งการพัฒนาหมูํบ๎าน จะต๎องท าแบบองค์รวม
ของทุกหนํวยงาน  
                         - ต๎องด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงงานที่บกพรํอง(ไมํส าเร็จ) ให๎ส าเร็จทันที ประชุม
กันทุกเดือนเพื่อรํวมพูดคุยและปรับปรุงเพ่ิมเติมให๎เป็นที่พึงพอใจ และสร๎างจุดเดํนของหมูํบ๎านเพ่ือให๎
คนไปเยือน 

 

          5) อ่ืน ๆ 
                        - การติดตามและการเยี่ยมเยียนแบบไมํเป็นทางการ  รวมทั้งการไปรํวมงาน   
ของหมูํบ๎าน ท าให๎ได๎มีโอกาสพบปะพูดคุยกับชาวบ๎าน กรรมการ  และผู๎น าชุมชนมากข้ึน จะท าให๎
ได๎รับทราบปัญหาและความต๎องการของประชาชนที่เป็นจริงมากขึ้น 

                        - การส ารวจข๎อมูลตําง ๆ ให๎ถูกต๎องครบถ๎วน เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการท าแผน
หมูํบ๎าน และเสริมสร๎างความรู๎ความสามารถด๎านตําง ๆ ให๎กับประชาชนเพิ่มขึ้น  
 

                1.6 ความรํวมมือจากประชาชน หัวหน๎าคุ๎มบ๎าน ผู๎น าชุมชน คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน                
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2.  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคง 
และชุมชนพึ่งตนเองได้ คือ  
                 2.1 ปัญหา 

                       1) การวํางงาน การขาดความรู๎ความเข๎าใจในแตํละเรื่อง งบประมาณในแตํละ
กิจกรรมไมํเพียงพอท าให๎ไมํสามารถพัฒนาได๎อยํางทั่วถึง ผู๎รับผิดชอบแปลงกิจกรรมศูนย์เรียนรู๎       
มีภารกิจมาก สถานที่ประชุมคับแคบ และ อบต. มีงบประมาณสนับสนุนไมํเพียงพอ 
                       2) ภัยแล๎งในรอบ 2 ปีที่ผํานมา และน้ าทํวมในชํวงฤดูฝน ขาดผู๎น ารุํนใหมํสืบทอด
(สืบสาน)ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ขาดปัจจัยการผลิต  ข๎าวราคาตกต่ า ประชาชน(บางสํวน)ขาดความ
รํวมมือ/ขาดความสามัคคี และรายได๎ชุมชนต่ า 
                 2.2 อุปสรรค 
                       1) ในหมูํบ๎านมีผู๎สูงอายุมาก  ราษฎรมีรายได๎ไมํเพียงพอ  ผู๎น าชุมชนมีภารกิจมาก 
สํวนราชการมีภารกิจมาก  ดินในศูนย์เรียนรู๎ไมํอุดมสมบูรณ์  ชํวงฤดูการท านากับการพัฒนาบางชํวง
ตรงกัน 

                       2) การขาดผู๎น ารุํนใหมํสืบทอด(สืบสาน)วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น  ขาด
แรงงาน ขาดงบประมาณ ขาดข๎อมูลที่มีคุณภาพในการวางแผน  วางแผนไมํสอดคล๎องกับปัญหา  ขาด
การสํงเสริมให๎ความรู๎แกํผู๎น ารุํนใหมํ และขาดการเข๎าถึงเทคโนโลยี 
 

3.  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจ 
ฐานรากม่ันคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ อย่างเหมาะสม คือ 
                 3.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยตําง ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือแก๎ปัญหาภัยแล๎ง 
และปัญหาน้ าทํวม ขุดบํอบาดาล หาแหลํงน้ าเพ่ิม และขยายเขตประปาของหมูํบ๎าน  
                 3.2 จัดท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ  
                 3.3 ระดมแรงงานจากตํางหมูํบ๎านมาชํวยในบางกรณี   
                 3.4 นัดประชุมกับชาวบ๎านในเวลาชํวงเย็น โดยประสานให๎หนํวยงานตําง ๆ ไปประชุม
พร๎อม ๆ กัน จัดประชุมบํอย ๆ เพื่อลดปัญหาตําง ๆ ให๎น๎อยลง 
                 3.5 ภาครัฐให๎องค์ความรู๎ด๎านตําง ๆ แกํประชาชน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปลูก
พืชใหมํ  และการถํายทอดภูมิปัญญาสูํรุํนหลัง  
                 3.6 ทุกภาคสํวนควรด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ 
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          ๔.  ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หรือหมูํบ๎านอ่ืน ๆ          
               ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได๎ 
               4.1 การพัฒนาหมูํบ๎านให๎ประสบความส าเร็จผู๎น าชุมชนต๎องเข๎มแข็ง มีความจริงใจ และ
ไมํแบํงพรรคแบํงพวก ต๎องวางแผนเตรียมการลํวงหน๎า ใช๎เวลา และใช๎ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน   

             4.2 หนํวยงานตําง ๆ ต๎องจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน      อยําง
ตํอเนื่อง พัฒนาหมูํบ๎านให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎  สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎วิชาการและประสบการณ์
ใหมํ ๆ จัดกิจกรรมที่ท าให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม(สามัคคี)มากขึ้น และทุกภาคสํวนควรเข๎าไป
สนับสนุนให๎ประชาชนพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
               4.3 รัฐบาลควรสนับสนุนให๎มีการด าเนินการโครงการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง     
อยํางตํอเนื่อง 
              4.4 น้ าชลประทานดี  มีโรงสีข๎าวชุมชน และท าให๎พืชผลทางการเกษตรราคาดี 
              4.5 มีแหลํงเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ทุกคนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได๎ 
              4.6 ชาวบ๎านต๎องมีความสามัคคีปรองดองรักใครํ ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน และปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              4.7 หมูํบ๎านมี WIFI แรง ๆ ฟรี เพ่ือเพ่ิมชํองทางในการเรียนรู๎ การท างาน และการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
            การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
กรณีศึกษา : หมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี   
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งประชากรที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ 
 1. ผู๎ปฏิบัติงานในหมูํบ๎าน เป็นผู๎บริหารและบุคลากรของหนํวยงานในพ้ืนที่ระดับต าบล    
หรือระดับอ าเภอ หรือระดับจังหวัด ตามลักษณะของโครงสร๎างหนํวยงานที่เข๎าถึงหมูํบ๎านโคกโก    
หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี  
 2. ผู๎น าชุมชนที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า 
จังหวัดสุพรรณบุรี หรืออาศัยอยูํในต าบลมะขามล๎ม ที่มีสํวนรํวมในการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโกให๎มี
เศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎  
 3. ประชาชนผู๎อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

            กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ  
 1. ผู๎ปฏิบัติงานในหมูํบ๎านที่เป็นผู๎บริหารและบุคลากรของหนํวยงาน จ านวนไมํน๎อยกวํา 5 
หนํวยงาน โดยสุํมเลือกหนํวยงานและบุคคลที่ใช๎ในการสัมภาษณ์แบบงําย 
 2. ผู๎น าชุมชนที่อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก หรืออาศัยอยูํในต าบลมะขามล๎ม ที่มีสํวนรํวมใน
การพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก จ านวน 10 คน  
 3. ประชาชนผู๎อาศัยอยูํในหมูํบ๎านโคกโก เป็นหัวหน๎าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนนั้น
ก็ได๎ ที่สามารถให๎ข๎อมูลได๎อยํางถูกต๎อง จ านวนไมํน๎อยกวํา 30 ครัวเรือน (ไมํน๎อยกวํา 1 ใน 4 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด)               

 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์  จ านวน  ๓ ชุด ตามลักษณะ        
ของประชากร 
 

            วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
            1. เพื่อศึกษาปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ท าให๎หมูํบ๎านมีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง       
และชุมชนพึ่งตนเองได๎ 
            2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญในการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง     
และชุมชนพึ่งตนเองได๎ 
            3. เพื่อหาแนวทางแก๎ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจ 
ฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได๎ อยํางเหมาะสม 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

             ผลการศึกษาจากกลุํมตัวอยํางทั้ง 3 กลุํม คือ หนํวยงานที่เข๎าไปปฏิบัติงานในบ๎านโคกโก  
ผู๎น าชุมชนบ๎านโคกโก  และประชาชนบ๎านโคกโก สรุปได๎ ดังนี้ 
 

1. ปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ท าให้หมู่บ้านมีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชน 
พึ่งตนเองได้  มีดังนี้ คือ  
                1.1 งบประมาณท่ีเพียงพอตํอการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาหมูํบ๎าน ทั้งงบประมาณ 
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และการสมทบจากประชาชน โดยใช๎งบประมาณนั้นให๎เกิดประโยชน์ 
ตํอสํวนรวมให๎มากท่ีสุด มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพัฒนาตามแผนที่วางไว๎ 

     1.2 ผู๎น าชุมชนต๎องซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ขยันขันแข็ง ประสานงานดี มีวิสัยทัศน์ 
มีความรับผิดชอบ นิสัยดี พูดจาดี และเป็นแกนหลักในการจัดการและแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ในชุมชน 
รวมทั้งหมูํบ๎านต๎องได๎รับการสนับสนุนและความรํวมมือจากประชาชน บุคลากรของทุกภาคสํวน     
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และท างานเป็นทีม 
                1.3 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการพัฒนาหมูํบ๎าน ที่จ าเป็น คือ เครื่องกระจายเสียง      
การสื่อสารสร๎างการรับรู๎ การประชาสัมพันธ์  ปูายประชาสัมพันธ์ข๎อมูลที่ชัดเจน สถานที่ประชุม จอบ
เสียม เครื่องตัดหญ๎า เครื่องวิดน้ า และปฏิทินงานพัฒนาประจ าปี เป็นต๎น ซึ่งวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ  
ในการพัฒนาหมูํบ๎าน ดังกลําวได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข๎า
ไปรํวมพัฒนาหมูํบ๎านและด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ของประชาชนและการสมทบ
เงินด๎วย 

      1.4 วิธีการบริหารจัดการ คือ ต๎องมีการตั้งคณะท างาน ตั้งคุ๎มบ๎าน กระจายงาน   
(แบํงงานกันท า) มอบหมายให๎ทุกคนมีสํวนรํวม แบํงหน๎าที่ในการปฏิบัติงานของคนในชุมชน ประชุม
ชี้แจงท าความเข๎าใจให๎ทราบโดยทั่วกัน แล๎วด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ ภายใต๎การบริหารจัดการ
อยํางมีประสิทธิภาพโดยผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน และหัวหน๎าคุ๎มบ๎าน อยํางตํอเนื่อง  
รวมทั้งมีการสรุปผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคให๎ชาวบ๎านรับทราบด๎วย 
 

      1.5 กระบวนการบริหารงาน/บริหารโครงการของหมูํบ๎านตามข้ันตอน 
            1) การวางแผน 

                           - ต๎องท าการศึกษาข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  มอบหมายความรับผิดชอบเป็นราย 
คุ๎มบ๎าน/รายกิจกรรม  ก าหนดกลุํมเปูาหมายและความต๎องการ รํวมประชุมตามวาระของหมูํบ๎าน 
จัดท าเวทีประชาคม  รํวมกับภาคีการพัฒนาในการจัดท าแผนชุมชนของหมูํบ๎าน และแผนของ อบต.  
และก าหนดแนวทางปฏิบัติรํวมกัน 

          - ผู๎น าชุมชน หัวหน๎าคุ๎ม ประชาชน และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ต๎องด าเนินการ 
ประชุมหารือรํวมกัน รํวมกันคิดและตัดสินใจ วางแผนรํวมกัน และหาแนวทางรํวมกัน   
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           2) การลงมือท า 
                          - ท างานเป็นทีม ทั้งทีมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอ าเภอ ทีมพัฒนาชุมชน     
ทีมภาคีการพัฒนาระดับต าบล และทีมคณะกรรมการหมูํบ๎าน   
                         - ประชุมกรรมการกลุํมกิจกรรมตําง ๆ ค๎นหาผู๎สนใจในแตํละกิจกรรม  ด าเนิน
กิจกรรมที่ตรงกับความต๎องการของชุมชน จัดท าแผนปฏิบัติงานรํวมกัน  รํวมกันจัดท ากิจกรรม    
แบํงงานตามความถนัดและแบํงความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดให๎มีการประกวดคุ๎มบ๎าน 5 คุ๎ม 

                         - ต๎องมอบหมาย(แบํง)งานให๎ชาวบ๎าน และทุกภาคสํวนในหมูํบ๎านชํวยกันท างาน 
ตามท่ีได๎รับมอบหมาย 

 

3) การตรวจสอบ 
                          - ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานของแตํละกิจกรรมทุกเดือน สรุปผลการ
ด าเนินงานน าเสนอตํอที่ประชุมหัวหน๎าสํวนราชการระดับอ าเภอ และที่ประชุมคณะกรรมการ  
หมูํบ๎าน (กม.)  เพ่ือรายงานความคืบหน๎าและปัญหาอุปสรรค 

         - ต๎องชํวยกันตรวจสอบดูแลการท างานของตนเอง และชํวยกันดูผลการ 
ด าเนินงานวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไมํ 
 

           4) การปรับปรุงและพัฒนา 
                         - ให๎ที่ประชุมได๎พิจารณาถึงปัญหา และสาเหตุของความไมํส าเร็จ  รวมทั้ง
แนวทางแก๎ไข เพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติที่ดีขึ้นตํอไป  รวมทั้งการพัฒนาหมูํบ๎าน จะต๎องท าแบบองค์รวม
ของทุกหนํวยงาน  
                         - ต๎องด าเนินการแก๎ไขปรับปรุงงานที่บกพรํอง(ไมํส าเร็จ) ให๎ส าเร็จทันที ประชุม
กันทุกเดือนเพื่อรํวมพูดคุยและปรับปรุงเพ่ิมเติมให๎เป็นที่พึงพอใจ และสร๎างจุดเดํนของหมูํบ๎านเพ่ือให๎
คนไปเยือน 

 

          5) อื่น ๆ 
                        - การติดตามและการเยี่ยมเยียนแบบไมํเป็นทางการ  รวมทั้งการไปรํวมงาน   
ของหมูํบ๎าน ท าให๎ได๎มีโอกาสพบปะพูดคุยกับชาวบ๎าน กรรมการ  และผู๎น าชุมชนมากข้ึน จะท าให๎
ได๎รับทราบปัญหาและความต๎องการของประชาชนที่เป็นจริงมากขึ้น 

                        - การส ารวจข๎อมูลตําง ๆ ให๎ถูกต๎องครบถ๎วน เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการท าแผน
หมูํบ๎าน และเสริมสร๎างความรู๎ความสามารถด๎านตําง ๆ ให๎กับประชาชนเพิ่มขึ้น  
 

                 1.6 ความรํวมมือจากประชาชน หัวหน๎าคุ๎มบ๎าน ผู๎น าชุมชน คณะกรรมการหมูํบ๎าน 
และทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
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2.  ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคง 
และชุมชนพึ่งตนเองได้ มีดังนี้ คือ  
                 2.1 ปัญหา 

                       1) การวํางงาน การขาดความรู๎ความเข๎าใจในแตํละเรื่อง งบประมาณในแตํละ
กิจกรรมไมํเพียงพอท าให๎ไมํสามารถพัฒนาได๎อยํางทั่วถึง ผู๎รับผิดชอบแปลงกิจกรรมศูนย์เรียนรู๎       
มีภารกิจมาก สถานที่ประชุมคับแคบ และ อบต. มีงบประมาณสนับสนุนไมํเพียงพอ 
                       2) ภัยแล๎งในรอบ 2 ปีที่ผํานมา และน้ าทํวมในชํวงฤดูฝน ขาดผู๎น ารุํนใหมํสืบทอด
(สืบสาน)ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ขาดปัจจัยการผลิต  ข๎าวราคาตกต่ า ประชาชน(บางสํวน)ขาดความ
รํวมมือ/ขาดความสามัคคี และรายได๎ชุมชนต่ า 
                 2.2 อุปสรรค 
                       1) ในหมูํบ๎านมีผู๎สูงอายุมาก  ราษฎรมีรายได๎ไมํเพียงพอ  ผู๎น าชุมชนมีภารกิจมาก 
สํวนราชการมีภารกิจมาก  ดินในศูนย์เรียนรู๎ไมํอุดมสมบูรณ์  ชํวงฤดูการท านากับการพัฒนาบางชํวง
ตรงกัน 

                       2) การขาดผู๎น ารุํนใหมํสืบทอด(สืบสาน)วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น  ขาด
แรงงาน ขาดงบประมาณ ขาดข๎อมูลที่มีคุณภาพในการวางแผน  วางแผนไมํสอดคล๎องกับปัญหา  ขาด
การสํงเสริมให๎ความรู๎แกํผู๎น ารุํนใหมํ และขาดการเข๎าถึงเทคโนโลยี 
 

3.  แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจ 
ฐานรากม่ันคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ อย่างเหมาะสม มีดังนี้ คือ                  
                 3.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยตําง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือแก๎ปัญหาภัยแล๎ง 
และปัญหาน้ าทํวม ขุดบํอบาดาล หาแหลํงน้ าเพ่ิม และขยายเขตประปาของหมูํบ๎าน  
                 3.2 จัดท าปุ๋ยหมัก และน้ าหมักชีวภาพ  
                 3.3 ระดมแรงงานจากตํางหมูํบ๎านมาชํวยในบางกรณี   
                 3.4 ภาครัฐให๎องค์ความรู๎ด๎านตําง ๆ แกํประชาชน  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปลูก
พืชใหมํ  และการถํายทอดภูมิปัญญาสูํรุํนหลัง 
                 3.5 ทุกภาคสํวนควรด าเนินการตามแผนที่วางไว๎ 
                 3.6 นัดประชุมกับชาวบ๎านในเวลาชํวงเย็น โดยประสานให๎หนํวยงานตําง ๆ ไปประชุม
พร๎อม ๆ กัน จัดประชุมบํอย ๆ เพื่อลดปัญหาตําง ๆ ให๎น๎อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

66 
 

          ๔.  ข๎อคิดเห็น/ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหมูํบ๎านโคกโก หรือหมูํบ๎านอ่ืน ๆ          
               ให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได๎ 
               4.1 การพัฒนาหมูํบ๎านให๎ประสบความส าเร็จผู๎น าชุมชนต๎องเข๎มแข็ง มีความจริงใจ และ
ไมํแบํงพรรคแบํงพวก ต๎องวางแผนเตรียมการลํวงหน๎า ใช๎เวลา และใช๎ความรํวมมือจากทุกภาคสํวน   

             4.2 หนํวยงานตําง ๆ ต๎องจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอตํอการพัฒนาหมูํบ๎าน       
อยํางตํอเนื่อง พัฒนาหมูํบ๎านให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎  สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เรียนรู๎วิชา การและ
ประสบการณ์ใหมํ ๆ จัดกิจกรรมที่ท าให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม(สามัคคี)มากขึ้น และทุกภาคสํวน
ควรเข๎าไปสนับสนุนให๎ประชาชนพัฒนาหมูํบ๎านให๎มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
               4.3 รัฐบาลควรสนับสนุนให๎มีการด าเนินการโครงการหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง     
อยํางตํอเนื่อง 
              4.4 มีน้ าชลประทานดี  มีโรงสีข๎าวชุมชน  และท าให๎พืชผลทางการเกษตรราคาดี 
              4.5 มีแหลํงเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ทุกคนมีอาชีพ มีงานท า และมีรายได๎ 
              4.6 ชาวบ๎านต๎องมีความสามัคคีปรองดองรักใครํ ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน และปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
              4.7 หมูํบ๎านมี WIFI แรง ๆ ฟรี เพ่ือเพ่ิมชํองทางในการเรียนรู๎ การท างาน และการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

 
 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

              บ๎านโคกโก หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม อ าเภอบางปลาม๎า จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นหมูํบ๎าน 
ที่มีการพัฒนามาอยํางยาวนานตํอเนื่อง ได๎รับรางวัลการประกวดเป็นจ านวนมาก จนเป็นที่ยอมรับ 
และเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี มีวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นวิถีชีวิต  
ของคนพ้ืนเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีความเหนียวแนํนในความรักความสามัคคี การชํวยเหลือเกื้อกูล 
และการรํวมแรงรํวมใจกันพัฒนา เป็นหมูํบ๎านที่ถือได๎วํามี “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พ่ึงตนเองได”๎ 
 
               1. ข๎อเสนอแนะส าหรับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
       เพ่ือให๎บ๎านโคกโก เป็นหมูํบ๎านที่มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
ตลอดไป ต๎องมีการด าเนินการดังนี้ 

1)  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีแผนงานโครงการในหมูํบ๎านโคกโก ต๎องท างานเป็นทีม  
2) หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีแผนงานโครงการในหมูํบ๎านโคกโก ต๎องประชุมวางแผน 

รํวมกันกับหมูํบ๎าน เพ่ือท างานแบบบูรณาการในพื้นที่หมูํบ๎านเดียวกัน 
                     3) หนวํยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีแผนงานโครงการในหมูํบ๎านโคกโก ต๎องติดตาม        
และนิเทศการด าเนินงานของหมูํบ๎านอยํางตํอเนื่อง 
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                2. ข๎อเสนอแนะส าหรับผู๎น าชุมชน 
       เพ่ือให๎บ๎านโคกโก เป็นหมูํบ๎านที่มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
ตลอดไป ต๎องมีการด าเนินการดังนี้ 

1) ต๎องคัดเลือกผู๎น าชุมชนที่มีใจรักบ๎านเกิด เข๎ามาเป็นทีมงานของหมูํบ๎าน เพ่ือเป็น 
แกนหลักในการขับเคลื่อนการวางแผนแก๎ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดียิ่งขึ้น 
ตลอดไป 

2) ต๎องเชิญชวนให๎เด็กเยาวชนในหมูํบ๎าน ได๎เข๎ามาเป็นอาสาสมัครรํวมท างานกับ 
ผู๎น าชุมชน ในโอกาสตําง ๆ เพ่ือเตรียมการเป็นคลื่นลูกใหมํที่จะมาสานงานตํอจากผู๎น าชุมชนชุด
ปัจจุบัน และชุดตํอ ๆ ไป 

3) ผู๎น าชุมชน ต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีแกํชาวบ๎าน จึงจะท าให๎เกิดความศรัทธา  
และความรํวมมือในการพัฒนาหมูํบ๎าน 

4) จัดกิจกรรมที่ท าให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมให๎มากข้ึน ซึ่งจะท าให๎เกิดความรัก 
ความสามัคคีของคนในหมูํบ๎าน สํงผลตํอการพัฒนาหมูํบ๎านในระยะยาว 

5) ชุมชนต๎องมีสถานที่ส าหรับประชาชนได๎มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พูดคุย 
ถึงปัญหาของหมูํบ๎านและแนวทางแก๎ไข 
 
                3. ข๎อเสนอแนะส าหรับประชาชน 
       เพ่ือให๎บ๎านโคกโก เป็นหมูํบ๎านที่มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพ่ึงตนเองได๎ 
ตลอดไป ต๎องมีการด าเนินการดังนี้ 

1) บ๎านโคกโก เป็นหมูํบ๎านที่นําอยูํมากกวําหมูํบ๎านอื่น ๆ อีกมากมาย ประชาชน 
ทุกคนของบ๎านโคกโก ต๎องรักษาและหวงแหนความดีของหมูํบ๎านโคกโกไว๎ให๎ลูกหลานได๎อาศัยอยูํ
ตํอไปตราบนานเทํานาน อยํางมีความสุขตลอดไป 

2) ประชาชนบ๎านโคกโก ต๎องมีความรักความสามัคคีปรองดอง และชํวยเหลือเกื้อกูล 
ซ่ึงกันและกัน 

3) ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ขยันอดทน ไมํใช๎จํายเกินตัว ไมํฟุุมเฟือย ประหยัด และเก็บออมเงินไว๎ใช๎ในกรณีจ าเป็น 
                     4) สอนลูกหลานให๎เป็นคนดีมีศีลธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

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

 



 

 

บรรณานุกรม 
 
กรมการพัฒนาชุมชน.  คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน.  กรุงเทพฯ : ส านักส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน, 2549. 
              .  แนวทาวส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนส าหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ : 

บางกอกบล๊อค, 2548. 
              .  ระบบและวิธีการท างานพัฒนาชุมชน.  กรุงเทพฯ : แอล. ที. เพรส, 2547. 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร.  กรุงเทพฯ : ส่วนเศรษฐกิจ

พอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547. 
   .  ประมวลค าในพระบรมราโชวาชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่

พุทธศักราช 2453–2546 ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  กรุงเทพฯ :  สวน
เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548. 

ดารณี รักด.ี  การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพในชุมชนชนบทพึ่งตนเอง.  วิทยานิพนธ์ 
ค.ด.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. 

บัญฑร อ่อนด า.  ตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาชนบท ประสบการณ์จากนักพัฒนา : แนวทางในการก าหนด
กรอบและตัวชี้วัดส าหรับงานพัฒนาชนบท.  กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2530. 

ประมวล เภตรา.  รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถการพึ่งตนเองของชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด.  
วิทยานิพนธ์ ปร.ด.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. 

ประเวศ วะสี.  พุทธเกษตรกรรมกับศานติสุขของสังคมไทย.  กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2530. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).  ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก หมวดสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.    

กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2542. 
ภมรรัตน์ สุธรรม.  พลวัตชุมชนกับการพึ่งตนเองในภาคตะวันตก.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 254๖.  
วรรณี แกมเกตุ.  การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสามารถในการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนชนบท. 

กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2545. 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. เชื้อเพลิงไบโอดีเซลระดับชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจ

พอเพียง. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 25๖0, จาก http://www.tistr.or.th/tistr2006/source/ 
techno/pdf. 254๙. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  ทิศทางการพัฒนาชนบทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.    
ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542. 

สรฤทธ จันสุข.  การศึกษาตัวช้ีวัดการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  วิทยานิพนธ์  
ปร.ด.  มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 25๕๒. 

สุเมธ ตันติเวชกุล.  ใตเ้บื้องพระยุคลบาท.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2543. 
 
 

 

http://www/


 

 

ภาคผนวก 



จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

บ้านโคกโก หมู่ที ่๑ 
ต.มะขามล้ม 



ผูน้ าชุมชน_หมูบ่า้นโคกโก 
หมูท่ ี ่๑  ต. มะขามลม้ อ. บางปลามา้ จ. สพุรรณบรุ ี

นายศักดิ์ศิลป์ วงศ์พันธ์ุ 
         ผู้ใหญ่บ้าน 

นายกฤษณพล ศรีโปฎก 
       ผช. ผู้ใหญ่บ้าน 

นายเกดษิฐ์ งามม่าว 
  ผช. ผู้ใหญ่บ้าน 

นายสมพงษ์ ข าศิริ 
    สมาชิก อบต. 

นางส้มจีน ศราธพันธ์ุ 
           กม. 

นายโสภณ อนิทขันต ี
           กม. 

นายโกมนิทร์ หอมล าดวน 
            กม. 

นายอานนท์ สารวรรณ 
            กม. 

นายสวง ปรีชาจารย์ 
           กม. 



ภาพหมูบ่า้นโคกโก 

๓ 



ภาพหมูบ่า้นโคกโก 

4 



ภาพหมูบ่า้นโคกโก 

5 



ภาพหมูบ่า้นโคกโก 

6 



ภาพการสมัภาษณ์จดัเก็บขอ้มลู 
จากผูน้ าหมูบ่า้น และชาวบา้นโคกโก 

7 



ภาพการสมัภาษณ์จดัเก็บขอ้มลู 
จากผูน้ าหมูบ่า้น และชาวบา้นโคกโก 

8 



ภาพการสมัภาษณ์จดัเก็บขอ้มลู 
จากผูน้ าหมูบ่า้น และชาวบา้นโคกโก 

9 



บ้านโคกโก 
ไทยพวน...ควรค่าการเชิดชู 

 
  
ประวัติหมู่บ้าน 

ชาวโคกโก สืบเชื้อสายมาจากลาวพวน ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตน 
ไว๎หลายอยําง  ลักษณะบ๎านเรือนของบ๎านโคกโกนั้น ไมํมีรั้วกั้นระหวํางเรือนสามารถเดินตํอเนื่องถึงกันได๎  มีล าราง
ธรรมชาติซึ่งใช๎ประโยชน์รํวมกันในกลุํมเรือนตํางๆของหมูํบ๎าน มีลานดินระหวํางกลุํมเรือนเล็กบ๎าง ใหญํบ๎าง   
ตามขนาดของพ้ืนที่และขนาดของตัวเรือนที่รายล๎อม มีพืชพรรณไม๎ยืนต๎นที่เป็นไม๎ผลประเภทตํางๆ ปลูกล๎อมพ้ืนที่ 
มีแปลงพืชผักสวนครัวซึ่งแบํงปันกันใช๎หลายๆครัวเรือน ลักษณะเหลํานี้เป็นลักษณะของสังคมเครือญาติ บํงบอกถึง
ความเอ้ืออารีตํอกัน ซึ่งชาวโคกโกมีสิ่งเหลํานี้อยํางเดํนชัด รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์อันดีภายในหมูํบ๎าน มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน ให๎ความเคารพญาติผู๎ใหญํและพ่ีน๎องมีความรู๎สึกและส านึกในหมูํเหลํารํวมกันและแม๎วําบ๎าน
โคกโกจะต๎องผจญกับภาวะน้ าหลากทุกปี แตํชาวโคกโกก็สามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสภาวะธรรมชาติได๎ ด๎วยมีการสืบ
ทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม การจักสานอุปกรณ์จับปลาและเครื่องมือเครื่องใช๎ในครัวเรือนท าให๎   ชาวโคกโก
ด ารงชีวิตที่มีเอกภาพกับสิ่งแวดล๎อมอยํางมีความสุข และนอกจากความเชื่อ ความศรัทธาในพุทธศาสนาซึ่งฝังแนํน
ในวิถีชีวิตของชาวโคกโกแล๎ว ความเคารพและศรัทธาในผีบรรพบุรุษก็ยังเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่ยังฝังแนํนในจิตใจ 
ซึ่งสิ่งนี้อาจจะดูเป็นสิ่งที่ขัดแย๎งในโลกวิทยาศาสตร์  แตํที่นี่ที่โคกโกอาศัยความเชื่อเหลํานี้ เป็นสิ่งเชื่อมประสาน
รักษาความสัมพันธ์และวัฒนธรรมตํางๆเอาไว๎ได๎อยํางกลมกลืน  
  ความเป็นมาของ ชื่อ “โคกโก” คือ เมื่อประมาณปีพุทธศักราช  ๒๓๐๐ เศษ ได๎มีประชากรกลุํมหนึ่ง
ได๎ย๎ายถิ่นฐานมาอยูํที่เนินต๎นขํอยและต๎นตะโก ซึ่งมีพ้ืนที่ราบสูงอยูํทางทิศตะวันออกเป็นป่าสภาพรกร๎างมาก ตํอมา
ไดข๎ยายอาณาเขตปลูกสร๎างบ๎านเรือนที่อยูํอาศัย เริ่มจาก ๕- ๖ หลังคาเรือน และขยายเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได๎ท า
การตั้งชื่อหมูํบ๎านขึน้  ซึ่งบางคนก็เรียกโคกขํอย,บางคนก็เรียกโคกโก เมื่ออยูํๆไปประชากรเพ่ิมขึ้นสํวนใหญํเรียกวํา
โคกโกมากข้ึน จึงได๎ตั้งชื่อวําหมูํบ๎าน “โคกโก” ตั้งแต ํบัดนั้นจนมาถึงทุกวันนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลท่ัวไป 
 แผนที่แสดงท่ีตั้ง หมู่ที่ ๑ ต.มะขามล้ม 
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 อาณาเขต 
 บ๎านโคกโก อยูํหํางจากท่ีวําการอ าเภอบางปลาม๎า  ๑๖ กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ ติดตํอพ้ืนที่ หมูํที่ ๑๒ บ๎านกระทุํมใหญํ ต าบลมะขามล๎ม 
 ทิศใต๎  ติดตํอพ้ืนที่ หมูํที่  ๖ บ๎านรางบัว ต าบลวัดโบสถ ์
 ทิศตะวันออก ติดตํอพ้ืนที่ หมูํที่  ๗ บ๎านคูบัว ต าบลวัดดาว 
 ทิศตะวันตก ติดตํอพ้ืนที่ หมูํที่  ๒ บ๎านทําตลาด ต าบลวัดโบสถ์ 
  
 พื้นที่       
  มีพ้ืนที่ 2,400 ไร ํ  จ าแนกเป็น 

- พ้ืนที่ปลูกไม๎ยืนต๎น         10 ไรํ  
- พ้ืนที่ท าสวนผัก              20  ไรํ 
- พ้ืนที่ท าสวนผลไม๎            10  ไรํ  
- พ้ืนที่ท าไรํอายุสั้น           10  ไรํ 
- พ้ืนที่ท านา                      1,700 ไรํ 
- พ้ืนที่อาศัยและแหลํงน้ า     650 ไรํ 
 

 ประชากร (ข๎อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙) 
ครัวเรือน ทั้งหมด              11๕  ครัวเรือน 
จ านวนประชากร ทั้งหมด     ๒๙๕  คน  
            -  เพศชาย           14๒  คน     
            -  เพศหญิง          1๕๓  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศชาย, 14๒ 

เพศหญิง, 1๕๓ 
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จ านวนประชากร จ าแนกตามชํวงอายุ ที่อาศัยอยูํในครัวเรือนในวันส ารวจข๎อมูล   

                  ชํวงอายุ                          เพศชาย              เพศหญิง                รวม 
 คน % คน % คน % 
 น๎อยกวํา 1 ปีเต็ม 4 2.82 1 0.65 5 1.69 
 1 ปีเต็ม - 2 ป ี 3 2.11 3 1.96 6 2.03 
 3 ปีเต็ม - 5 ป ี 8 5.63 2 1.31 10 3.39 
 6 ปีเต็ม - 11 ปี 4 2.82 6 3.92 10 3.39 
 12 ปีเต็ม - 14 ปี 2 1.41 4 2.61 6 2.03 
 15 ปีเต็ม - 17 ปี 5 3.52 2 1.31 7 2.37 
 18 ปีเต็ม - 25 ปี 7 4.93 10 6.54 17 5.76 
 26 ปีเต็ม - 49 ปี 38 26.76 33 21.57 71 24.07 
 50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 24 16.90 41 26.80 65 22.03 
 มากกวํา 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 47 33.10 51 33.33 98 33.22 
 รวม 142 100.00 153 100.00 295 100.00 

 
 การศึกษา (ข๎อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙) 
 ระดับการศึกษา เพศ  รวม (คน)  % 
 ชาย (คน) %   หญิง (คน) %   

 ไมํเคยศึกษา 11 7.75 6 3.92 17 5.76 
 อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 4 2.82 2 1.31 6 2.03 
 ต่ ากวําชั้นประถมศึกษา 4 2.82 5 3.27 9 3.05 
 จบชั้นประถมศึกษา 67 47.2 85 55.56 152 51.53 
 (ป. 4, ป. 7, ป. 6) 
 มัธยมศึกษาตอนต๎น 17 11.97 17 11.11 34 11.53 
 (มศ. 1-3, ม. 1-3) 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 23 16.20 14 9.15 37 12.54 
 (มศ. 4-5, ม. 4-6, ปวช.) 
 อนุปริญญา หรือเทียบเทํา 7 4.93 6 3.92 13 4.41 
 ปริญญาตรี หรือเทียบเทํา 9 6.34 17 11.11 26 8.81 
 สูงกวําปริญญาตรี - - 1 0.65 1 0.34 
 รวม 142  100.00 153  100.00 295  100.00 
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 ประกอบอาชีพ (ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙) 
 
 เพศ  รวม (คน)  % 
 ประเภทอาชีพ ชาย (คน) %   หญิง (คน) %   

 เกษตรกรรม - ท านา 55 38.73 57 37.25 112 37.97 
 เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 4 2.82 4 2.61 8 2.71 
 รับราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 3 2.11 6 3.92 9 3.05 
 รับจ๎างทั่วไป 22 15.49 26 16.99 48 16.27 
 ค๎าขาย 2 1.41 7 4.58 9 3.05 
 อาชีพอ่ืน (นอกเหนือที่กลําวแล๎ว) 1 0.70 - - 1 0.34 
 ก าลังศึกษา 18 12.68 18 11.76 36 12.20 
 ไมํมีอาชีพ 37 26.06 35 22.88 72 24.41 
 รวม 142100.00 153100.00 295100.00 
 

รายไดบ๎ุคคลเฉลี่ย ๕๑,๙๐๖ บาท/ปี  รายได๎ครัวเรือนเฉลี่ย ๑๓๓,๑๕๐ บาท/ปี  
 

 ผู้น าชุมชน 
1. นายศักดิ์ศิลป์  วงษ์พันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายกฤษณพล  ศรีโปฎก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายเกดิษฐ์  งามม่าว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
4. นายเฉลิมพล  โรจทนงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
5. นายสมพงษ์  ข าศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

 กลุ่ม/องค์กรต่างๆ   
             - กลุ่มด้านทุนชุมชน   ๓ กลุ่ม 

           - กลุ่มด้านการประกอบอาชีพ  ๒ กลุ่ม 
           - กลุ่มด้านผู้น าอาสา   ๙ กลุ่ม   
           - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ๑ กลุ่ม 
               - ปราชญ์ชาวบ้าน    ๒ ราย   
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 สถานที่ส าคัญ และการคมนาคม การสื่อสาร 
   - วัด 1 แหํง  มีพระ  ๕ รูป      
                   - ลาน/สนามกีฬา   2 แหํง 
                    - สถานที่พักผํอน/สวนสาธารณะ   1 แหํง 
                    - ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน    1 แหํง 
            - อาคารอเนกประสงค์   1 แหํง 
                  - ครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ต  45 ครัวเรือน 
                    - หอกระจายขําว       1 แหํง 
                    - ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง/คอนกรีต  20  กม.         

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน  
     จากข๎อมูล กชช. 2ค ปี ๒๕๕๘ พบวํา บ๎านโคกโกจัดเป็นหมูํบ๎านเรํงรัดพัฒนาอันดับ ๓ และจาก
การจัดเก็บข๎อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ พบวํา มีตัวชี้วัดที่ไมํผํานเกณฑ์จ านวน ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

           - ตัวชี้วัดที่ ๒๒ คนอายุมากกวํา 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได๎ 
             ไมํผํานเกณฑ์ ๔๖ คน คิดเป็นร๎อยละ 46.94                
           - ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได๎  
             ไมํผํานเกณฑ์ ๒๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.๓๘               
           - ตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนในครัวเรือนไมํสูบบุหรี่ 
             ไมํผํานเกณฑ์ ๒๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗.๘๐          
           - ตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนในครัวเรือนไมํดื่มสุรา (ยกเว๎นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 
             ไมํผํานเกณฑ์ ๑๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔.๔๑ 
           - ตัวชี้วัดที่ ๑๐  ครัวเรือนมีน้ าใช๎เพียงพอตลอดปี 

                        ไมํผํานเกณฑ์ ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ ๐.๘๗     
           - ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ครัวเรือนมีการจัดบ๎านเรือนเป็นระเบียบเรียบร๎อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
             ไมํผํานเกณฑ์ ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ ๐.๘๗    
           - ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             ไมํผํานเกณฑ์ ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ ๐.๘๗     
           - ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ครอบครัวมีความอบอุํน 
             ไมํผํานเกณฑ์ ๑ ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ ๐.๘๗     

                     - ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อําน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยํางงํายได๎ 
                       ไมํผํานเกณฑ์ ๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๐.๖๓              
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จากการประชาคมวิเคราะห์ตนเอง พบวํา 
จุดเด่นของบ้านโคกโก คือ 

               - ชาวโคกโกเป็นคนมีจิตใจดี ใจบุญ โอบอ้อมอารี  
               - ชาวโคกโกมีความสามัคคี 
               - ประชาชนมีการตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้าน 

โอกาสของบ๎านโคกโก คือ 
  - ภาครัฐเข้ามาส่งเสริม สนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 
   - มีพ้ืนที่กว้าง และสาธารณูปโภคครบ 
อุปสรรคของบ๎านโคกโก คือ 
   - พ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง  ท าให้

พืชผลการเกษตรเสียหาย 
   - ต้นทุนทางด้านการเกษตรสูง  
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สิ่ง ดีดี...ท่ีโคกโก 
 ของดีของหมูบ่้าน 

สมัยกํอนชาวโคกโกได๎มีการปลูก “ต๎นไผํสีสุก”  ไว๎ในที่สาธารณะคนละ 
2-3 กอ เผื่อเอาไว๎ใช๎ประโยชน์ในการจักสานและอ่ืนๆ ตํอมาได๎มีการสร๎างกลุํม 

ในการจักสานอุปกรณ์ประมงขึ้น และ
ได๎ มี ผู๎ ติ ดตํ อขอซื้ ออยํ า งตํ อ เนื่ อ ง          
จนถึงทุกวันนี้   โดยตลาดที่ส าคัญ           
คือ ตลาดบางลี่  อ า เภอสองพ่ีน๎อง           
ใ น แ ตํ ล ะ สั ป ด า ห์  มี ย อ ด ข า ย 
400 -500 ชิ้น  ซึ่ ง เป็นผลิตภัณฑ์
OTOP ที่โดดเดํนของบ๎านโคกโก 
(ระดับ ๒ ดาว) นอกจากนี้ยังได๎รวมตัว

กันเรียนรู๎การท าเตาเศรษฐกิจ (เตาเศรษฐี) อีกด๎วย 
 

 ประเพณีหมู่บ้านโคกโก 
  - ประเพณีก าฟ้า ขึ้น 3 ค่ า เดือน 3 จุดเดํนของประเพณี คือ การเผาข๎าวหลามทุกหลังคาเรือน 
เพ่ือน าไปท าบุญที่วัดเนินเกษม โดยวันนี้ ให๎ทุกคนหยุดท างาน หนึ่งวัน หากใครท างาน โบราณบอกวํา ฟ้าจะผํา 
ดังนั้น ทุกคนจะหยุดงานและมาเลํนกีฬาพ้ืนบ๎าน จ าพวก วิ่งวิบาก วิ่งกระสอบ รํวมกัน นับวําเป็นกุศโลบายของคน
โบราณที่ให๎ลูกหลานอยูํพร๎อมหน๎าพร๎อมตากัน 
   
            - ประเพณีสงกรานต์ ชาวโคกโกได๎จัดให๎มีการรด
น้ าขอพรผู๎สูงอายุของหมูํบ๎าน ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป เพ่ือเป็นศิริมงคล 
ในวันที่ 15 เมษายนของทุกปี โดยใช๎งบประมาณของชุมชน ทั้งนี้ได๎
ใช๎โอกาสวันประเพณีสงกรานต์รํวมบริจาคเข๎ากองทุนแมํของ
แผํนดินและกองทุนกลางพัฒนาหมูํบ๎านอีกด๎วย 

   
 
- ประเพณีประจ าปี หลวงปู่ปั้น จัดขึ้นในเดือน 6 ของทุกปี  หลวงปู่ปั้น 
นั้นเป็นพระอาจารย์ ที่เกํง มีวิชาตํางๆมากมาย ในสมัยกํอนยังไมํมีครูสอน
หนังสือ หลวงปู่ปั้นจึงเป็นพระครูสอนหนังสือให๎แกํประชาชนในหมูํบ๎าน
ให๎อํานออก เขียนได๎ นอกจากนี้หลวงปู่ปั้นยังมีวิชาการท ายารักษาโรค
ตํางๆ เป็นที่นับถือแกํบรรดาลูกศิษย์และประชาชนที่มาเข๎ารับการรักษา
อยํางมาก  ในการจัดงานประเพณี จะมีมหรสพจ าพวก ลิเกและดนตรี 
เป็นเวลา 2 วัน   
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- ประเพณีสารทพรวน เป็นประเพณีท่ีเริ่มท ากันมาหลายปี ตั้งแตํ ปู่ยําตายาย ได๎สืบทอดกันมา 
จนถึงปัจจุบัน โดยประเพณีมีการน าขนมกระยาสารท ข๎าว
เหนียวแดง กาละแม  ขนมกง ฯลฯ สํวนประเภทอาหาร 
ได๎แกํ ขนมจีน น้ ายา น้ าพริก ทั่วทุกหลังคาเรือน ในวันขึ้น 
2 ค่ า จะเป็น วันที่ชาวบ๎านเรียกกันวํา “วันไขวํสาด”                  
ซึ่งญาติ พ่ีน๎องตํางๆตามที่รู๎จักกันจะน าของมาใสํกระจาด 
เ ชํ น  นมกระป๋ อ ง  กล๎ ว ยตํ า ง ๆ  อาห ารแห๎ ง  ฯลฯ                   
พอวันรุํงขึ้น  (เดือน 3 ขึ้น 3 ค่ า ) ก็จะน ากระจาดไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ที่วัด โดยที่ท ากันมา มีกระจาดมากที่สุด             
ถึง 96 กระจาดด๎วยกัน 
 
 ผลงานความภาคภูมิใจ 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได๎รับการประกาศเกียรติคุณจาก ส านักงานต ารวจแหํงชาติ วํา คณะท างาน 
กต.ตร.ชุมชน/หมูํบ๎าน หมูํที่ ๑ ต าบลมะขามล๎ม สามารถรณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด๎านการจราจร โดยไมํ
มีผู๎เสียชีวิต ในเขตพ้ืนที่ 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได๎รับการคัดเลือกจากอ าเภอบางปลาม๎า ให๎เป็นหมูํบ๎านเฉลิมพระเกียรติฯ           
เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงมีพระชนมายุ ๘๑ พรรษา 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เข๎ารํวมประกวดหมูํบ๎านคนดีศรีสุพรรณ ระดับต าบลมะขามล๎ม ได๎รับรางวัลที่ ๒ 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รํวมกับทุกหมูํบ๎านในต าบลมะขามล๎ม เข๎ารํวมประกวดต าบลคนดีศรีสุพรรณ โดย
บ๎านโคกโกเป็นผู๎แทนของต าบลในการน าเสนอ ประเด็นที่ ๑๑ เรื่องไมํพัวพันยาเสพติด ได๎รับรางวัลที่ ๑ 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได๎รับเลือกเปน็หมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินและได๎รับพระราชทานเงินขวัญถุง
จากสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ผํานการประเมินระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประเภท หมูํบ๎าน 
                     - ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ชาวโคกโกรํวมสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมูํ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมูํบ๎านทั่วไทย 
“บวชพระสร๎างบุญ สร๎างสุขทั้งแผํนดิน” และเป็นเจ๎าภาพตักบาตรข๎าวสาร อาหารแห๎ง พระภิกษุ จ านวน ๗๕ รูป 
เป็นเวลา ๕ วัน ตามโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐ รูป ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
  - ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได๎รับรางวัลจากองค์การบริหารสํวนต าบลมะขามล๎ม เป็นหมูํบ๎านที่มีประชาชน
มาใช๎สิทธิเลือกตั้งสูงสุดในอันดับ ๓ ร๎อยละ ๘๐.๕๗ ของผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 
                     - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุํมจักสานอุปกรณ์ประมงบ๎านโคกโก ได๎รับการคัดเลือกเป็น กลุํมอาชีพ(OTOP) 
ที่มีผลงานดีเดํน ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู๎น าเครือขํายพัฒนาชุมชนดีเดํน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
                     - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุํมจักสานอุปกรณ์ประมงบ๎านโคกโก ได๎รับอนุญาตให๎แสดงเครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับสิ่งประดิษฐ์จากไม๎ไผํ มาตรฐานเลขที่ มผช. ๑๘๔/๒๕๕๖ 
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                    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กลุํมจักสานอุปกรณ์ประมงบ๎านโคกโก ได๎รับการคัดสรรเปน็ผลิตภัณฑ์ ระดับสองดาว 
ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
              - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับอ าเภอ ตามโครงการประกวดผลงานของ
คณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม) ที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูํบ๎าน (กม) ดีเดํน (A)  
            - ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได๎รับการคัดเลือกจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางปลาม๎าให๎เป็นหมูํบ๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ อยูํดี กินดี 
                     - ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎รับการคัดเลือกจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอบางปลาม๎า ให๎เป็นเรียนรู๎
กองทุนแมํของแผํนดิน ระดับอ าเภอ  
                    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศกองทุนแมํของแผํนดินดีเดํน ระดับจังหวัด 
                    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎รับรางวัลหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียง อยูํเย็นเป็นสุข จังหวัดสุพรรณบุรี 
                    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูํบ๎าน
(กม.) ที่มีผลงานโดดเดํน(บ๎านฉัน มีดี)ระดับอ าเภอ 
                    - ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู๎ใหญํบ๎าน(นายศักดิ์ศิลป์ วงศ์พันธุ์) ได๎รับรางวัลผู๎ใหญํบ๎านดีเดํน 
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ดูแล ปกครอง...สองมือร่วมกัน 
 
ประวัติผู้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 

- ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๒๓ นายอิม้ วงษ์พันธุ์ 
- ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๒ นายธรรมนูญ  ดวงแก๎ว  
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๗ นายประเสริฐ  วงษ์พันธุ์ 
- ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๗ นายสมเดช  หอมสุวรรณ 
- ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน นายศักดิ์ศิลป์  วงษ์พันธุ์ 

 เจ้าอาวาสวัดเนินเกษม 
๑. อาจารย์งอน 
๒. อาจารย์เหมือน 
๓. อาจารย์ค้ า 
๔. พระครูปั่น อุตมสาโร 
๕. พระครูสุวรรณ เขมรักษ์ 
๖. พระอธิการรัตนชัย อภินันโท 
๗. พระอธิการวินัย ชิตมาโร 

คณะกรรมการหมู่บ้าน   
๑. นายศักดิ์ศิลป์  วงษ์พันธุ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายกฤษณพล  ศรีโปฏก รองประธาน (โดยต าแหนํง) 
๓. นายไพฑูรย์  ถาวร  รองประธาน (มาจากการเลือก) 

     ๔. นางประหยัด  ชาวโพธิ์หลวง คณะกรรมการ 
๕. นายสมพงษ์  ข าศิริ             คณะกรรมการ 

   ๖.นายเฉลิมพล  โรจทนงค์ คณะกรรมการ 
๗. นายสมชาย ศราธพันธุ์  คณะกรรมการ 

     ๘. นายสมศักดิ์  ตาพันธุ์  คณะกรรมการ 
๙. นายสวง  ปรชีาจารย์  คณะกรรมการ 
๑๐. นายเสนีย์  สาระวรรณ ์ คณะกรรมการ 

                     ๑๑. นางสาวนัฐฐยา  กาวีระ คณะกรรมการ 
๑๒. นางเพลินใจ  ปรีชาจารย์ คณะกรรมการ 
๑๓. นายโกมินทร์  หอมล าดวน คณะกรรมการ 
๑๔. นายอานนท์  สารวรรณ คณะกรรมการ 
๑๕. นางผกา  ระเวง   คณะกรรมการ 
๑๖. นางบุดดา  หอมสุวรรณ คณะกรรมการ 
๑๗. นางแพว  ศราธพันธุ์  คณะกรรมการ 
๑๘. นายโกศล  อินทขันตี  คณะกรรมการ 
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                     ๑๙. นายโสภณ  อินทขันตี คณะกรรมการ 
๒๐. นายสีลา  วงษ์พันธุ์  คณะกรรมการ 
๒๑. น.ส.เฉลียง  วงษ์พันธุ์  คณะกรรมการ 
๒๒. นางจันทร์เป็ง  สุธรรม คณะกรรมการ 
๒๓. นายเกดิษฐ์  งามมําว           เลขานุการ 

                     ๒๔. นางจิรารัช  ระเวง  เหรัญญิก       

     ด้านอ านวยการ 
๑. นายศักดิ์ศิลป์  วงษ์พันธุ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายไพฑูรย์  ถาวร  รองประธาน  
๓. นายกฤษณพล  ศรีโปฏก ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
๔. นายเกดิษฐ์  งามมําว  หัวหน๎าคณะท างานด๎านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร๎อย 

                     ๕. นายเสนยี์  สาระวรรณ์  หัวหน๎าคณะท างานด๎านแผนพัฒนาหมูํบ๎าน 
             ๖. นายโกมินทร์  หอมล าดวน หัวหน๎าคณะท างานด๎านสํงเสริมเศรษฐกิจ 
                     ๗. นายโกศล  อินทขันตี  หัวหน๎าคณะท างานด๎านสังคม สิ่งแวดล๎อม และสาธารณสุข      
                     ๘. นายไพฑูรย์  ถาวร  หัวหน๎าคณะท างานด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                     ๙. นายสมชาย ศราธพันธุ์ คณะกรรมการ 

     ๑๐. นายสมพงษ์  ข าศิริ  คณะกรรมการ 
   ๑๑. น.ส.เฉลียง  วงษ์พันธุ์       เลขานุการ 

                    ๑๑. นางจิรารัช  ระเวง  เหรัญญิก 
     ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 

๑. นายเกดิษฐ์  งามมําว  หัวหน๎าคณะท างาน (ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน) 
๒. นายสมศักดิ์  ตาพันธุ์  คณะท างาน 
๓. นายสวง  ปรชีาจารย์  คณะท างาน 
๔. นายเฉลิมพล  โรจทนงค์  คณะท างาน 

     ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
๑. นายเสนีย์  สาระวรรณ ์ หัวหน๎าคณะท างาน 
๒. น.ส.เฉลียง  วงษ์พันธุ์  คณะท างาน 
๓. นางสาวนัฐฐยา  กาวีระ คณะท างาน 
๔. นางเพลินใจ  ปรีชาจารย์ คณะท างาน 

      ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 
๑. นายโกมินทร์  หอมล าดวน หัวหน๎าคณะท างาน 
๒. นายอานนท์  สารวรรณ คณะท างาน 
๓. นางผกา  ระเวง   คณะท างาน 
๔. นางบุดดา  หอมสุวรรณ คณะท างาน 
๕. นางแพว  ศราธพันธุ์  คณะท างาน   
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        ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข      
                     ๑. นายโกศล  อินทขันตี  หัวหน๎าคณะท างาน 
                     ๒. นางจันทร์เป็ง  สุธรรม  คณะท างาน 
                     ๓. นายโสภณ  อินทขันตี  คณะท างาน 
                     ๔. นายสีลา  วงษ์พันธุ์  คณะท างาน 
        ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. นายไพฑูรย์  ถาวร  หัวหน๎าคณะท างาน 
                     ๒. นางประหยัด  ชาวโพธิ์หลวง คณะท างาน 
                     ๓. นางจิรารัช  ระเวง  คณะท างาน 

      
การแบ่งการปกครองภายในหมู่บ้าน   
      แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านเป็นคุ้มบ้าน จ านวน  5 คุ้ม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดง

ท่ีตั้งคุ้ม 
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 “คุ้มอยูด่ี มีสุข”  
           จุดเด่น : ไร่นา ประปา น้ าท่าสมบูรณ์ 
            ค าขวัญ : ยาม้า  ยาอี  มีอยู่ทั่ว       คุ้มนี้...ไม่มีอยู่ที่ไหน  
                                 ถึงจะมีเราช่วยกันขจัดไป  เราสุขใจ  เพราะลูกหลานไม่ติดยา 
  คุ๎มอยูํดี มีสุข สร๎างข้ึนเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๑  โดยสมาชิกของคุ๎มรํวมกับประชากรในหมูํบ๎าน
รํวมกันสร๎าง บริเวณค๎ุมเป็นที่ดินของ นายนพดล ศราธพันธุ์ อุทิศที่ดินให๎กรมทรัพยากรธรณี ให๎สร๎างถังน้ าประปา
ประจ าหมูํบ๎าน  คณะกรรมการและราษฎรได๎ประชุมและเห็นตรงกันวํา
สถานที่นี้   ยังคงมีเนื้อที่เหลืออยูํบ๎างจึงขออนุญาตเจ๎าของที่จัดสร๎างคุ๎ม
ขึ้นมา บริเวณค๎ุมนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ตารางวา บริเวณโดยรอบคุ๎ม
อยูํดี มีสุขนั้นเป็นพ้ืนที่ท านา และแหลํงน้ าท าเกษตรที่ส าคัญของหมูํบ๎าน  
  วัสดุที ใช๎ ในการกํอสร๎าง ไม๎ -เสา–กระเบื้องนั้น 
คณะกรรมการและสมาชิกของคุ๎มได๎ขอจากเจ๎าอาวาสและกรรมการวัด  
จากที่มีผู๎บริจาคบ๎านทรงไทยเข๎าวัดเนินเกษมเอาไว๎ มาสร๎างเป็น ศาลา
คุ๎ม รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ สมาชิกในคุ๎มรํวมกันบริจาคเงินซื้อวัสดุตํางๆ 

ประโยชน์ที่ได๎รับจากคุ๎ม 
© เป็นศาลาพักผํอนริมทางของราษฎรทั่วไป 
© เป็นที่ประชุมปรึกษาหารือของราษฏรภายในคุ๎ม 
© เป็นศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารตํางๆ 
© เป็นที่จัดกิจกรรมในวันส าคัญตํางๆ เชํน วันแมํแหํงชาติ ,วันพํอ
แหํงชาติ,และประเพณีส าคัญตํางๆภายในหมูํบ๎าน 
 

คณะกรรมการค๎ุม 
 ๑.  นายโกมินทร์  หอมล าดวน ประธานคุ๎ม ๒. นางแพว ศราธพันธุ์  รองประธานคุ๎ม 
 ๓. นางสาวเฉลียง วงษ์พันธุ์ เลขานุการ ๔. นางสาวสุบิน ระเวง  กรรมการ 
 ๕. นางลอ ระเวง            กรรมการ ๖. นางสาวน้ าใส  ชาวโพธิ์หลวง กรรมการ 
 ๗. นายมนตรี  แก๎ววิชิต  กรรมการ ๘. นางอุบล  แก๎ววิชิต  กรรมการ 
 ๙. นางวรรณี  วงษ์พันธุ์  กรรมการ ๑๐. นางสาวต๎องใจ  ถาวร กรรมการ 
 ๑๑. นายไพฑูรย์ ถาวร  ที่ปรึกษาคุ๎ม 
“คุ้มกลางหฤทัย”  
         จุดเดํน    : ภูมิปัญญา จักสาน สร๎างงานสร๎างรายได๎ 
          ค าขวัญ   : ทอเสื่อลือเลื่อง รุํงเรืองจักสาน สรรค์สร๎างต านาน คุ๎มกลางหฤทัย 
        คุ๎มกลางหฤทัย ถือก าเนิดมาจากการมีโครงการคนดี ศรีสุพรรณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ 
พัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสะดวกตํอการบริหารงานภายในหมูํบ๎าน จึงได๎แบํงพ้ืนที่ภายในหมูํบ๎านให๎เป็น
สัดสํวนตามที่ตั้งของบ๎านเรือน บ๎านโคกโก จึงได๎มีการประชุมแบํงคุ๎มตํางๆ ภายในหมูํบ๎านขึ้นโดยคุ๎มกลางหฤทัยก็เป็น
หนึ่งในนั้น โดยในทีป่ระชุมก็ได๎สถานที่บริเวณทางแยก ซึ่งได๎รับการบริจาคพ้ืนที่บางสํวนของบ๎าน นางสาวปาจารีย์ 
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แสงพันตา สํวนวัสดุและอุปกรณ์ในการกํอสร๎างทางคณะกรรมการได๎จัดหามาโดยการบริจาคจากวัดเนิ นเกษมซึ่ง
เป็นวัดประจ าหมูํบ๎าน ประกอบด๎วย เสาโครงสร๎างหลังคาและเศษไม๎ตํางๆ ที่พอจะน ามาตัดตํอแตํงเติมให๎น ามาใช๎
งานได๎ และด๎วยความสามัคคี รํวมมือ รํวมแรงรํวมใจของชาว
ของราษฎรในคุ๎มกลางหฤทัย ประกอบกับมีผู๎บริจาค เงิน ดิน 
อิฐ หิน ปูน ทราย  กระเบื้อง  ไม๎ดอก ไม๎ประดับ โดยเฉพาะ
กระเบื้องหลังคาทั้งหมดได๎รับการอนุเคราะห์จาก นายทอง  
ชาวโพธิ์หลวง เป็นผู๎มอบให๎ จึงท าให๎คุ๎มมีที่ท าการและประสบ
ความส าเร็จไปได๎ด๎วยดี และประโยชน์สูงสุดได๎รับ คือ 

o ใช๎เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม
ประเพณีท าบุญหลังบ๎านทุกๆ ปี และตัก
บาตรตอนเช๎า 

o ใช๎เป็นที่พักผํอน และแหลํงความรู๎ของ
เยาวชนและประชาชน 

o กํอให๎เกิดความรัก ความสามัคคี ความรํวมมือในชุมชนเป็นอยํางดี 
คณะกรรมการคุ้ม 
 ๑.  นายอานนท ์ สาระวรรณ หัวหน๎าคุ๎ม ๒. นายณรงค ์  คงมีเงิน        รองหัวหน๎าคุ๎ม 
 ๓. นายสวําง  โรจน์ทะนงค์ กรรมการ ๔. นายสมชาย  กางถิ่น        กรรมการ 
 ๕. นางสาวดุม  ตาพันธุ์  กรรมการ ๖. นางสถิต  ติณะน๎อย        กรรมการ 
 ๗. นางสาวระเบียบ  วงษ์พันธุ์ กรรมการ ๘. นางสาววรรณา  หอมสุวรรณ กรรมการ 
 ๙. นางสาวสกล ศรีโปฏก  กรรมการ ๑๐. นางสาวส ารวม  ตาพันธุ์     กรรมการ 
 ๑๑. นางทองบวบ  ทัศนสุวรรณ กรรมการ ๑๒. นางสาวปราจารีย์  แสงพันตา เหรัญญิก 
 ๑๓. นายนรินทร์   ศรีรุํงเรือง เลขานุการ 

  
คุ๎มกลางหฤทัยนั้น เป็นศูนย์รวมของภูมิปัญญาพ้ืนบ๎าน  

มีการจักสานอุปกรณ์ประมง เชํน ลอบ แห นับเป็นการสร๎างงาน 
สร๎างรายไดท๎ี่ส าคัญของชาวโคกโก 
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 “คุ้มหอมขจร”  
                   จุดเดํน  : รู๎ ดู ท า ปุย๋หมักชีวภาพ ที่นี่ 
                    ค าขวัญ   : คุ๎มดี สวยเดํน รํมเย็น หอมขจร 
   
 เดิมค๎ุมหอมขจร เป็นศาลาทรงเดิมเป็นพื้นที่ลุํมมีน้ าขัง สมาชิกคุ๎มจึงมี
การรื้อถอนเพ่ือปลูกสร๎างคุ๎มใหมํ โดยการใช๎ที่ดินสาธารณะประโยชน์ของ
หมูํบ๎านน ามาถมให๎สูงขึ้น  โดยได๎ที่ดินปลูกคุ๎มของ นางสาวผัน  ชีพนุรัตน์  

บริจาคให๎และใช๎ไม๎, กระเบื้องเกําสร๎างตามสภาพเดิมและได๎มีการบริจาคทรัพย์และ
วัสดุตํางๆ รํวมกันอยูํเป็นประจ าตลอดโดยใช๎หินที่เก็บมาจากท๎องนาที่ชาวบ๎านทิ้งตาม
ข๎างถนน ทางไปวัดเขาก าแพง อ าเภออํูทอง มาปรับแตํงให๎มีสภาพสวยงามยิ่งขึ้น 
ประโยชน์ภายในคุ๎ม ได๎จัดเป็นที่อํานหนังสือพิมพ์และพักผํอนหยํอนใจแกํผู๎ผํานไปมา
อีกด๎วย ที่ค๎ุมหอมขจรนี้ เป็นต๎นแบบของคุ๎มอ่ืนๆด๎านการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  
 
 

 
คณะกรรมการคุ้ม 
      ๑. นายสมพงษ์ ข าศิริ   หัวหน๎าคุ๎ม ๒. นายโสภณ  อินทขันตี  รองหัวหน๎าคุ๎ม 
 ๓. นางจิรารัช  ระเวง เหรัญญิก ๔. นางส๎มจีน  ศราธพันธุ์  เลขานุการ 
 ๕. นางบังอร  เชื้อสายสิทธิ์  กรรมการ ๖. นายบุญเที่ยง วงษ์พันธุ์ กรรมการ 
 ๗. นางสาวนงค์ลักษณ์  กาบแก๎ว กรรมการ ๘. นางผกา  ระเวง  กรรมการ 
 ๙. นายอ าพร  มาพันธุ์    กรรมการ ๑๐. นายจรูญ  วงษ์พันธุ์  กรรมการ 
 ๑๑. นายศักดิ์ศิลป์  วงษ์พันธุ์  ที่ปรึกษา ๑๒. นายสมศักดิ์   ตาพันธุ์ ที่ปรึกษา 
 
“คุ้มรวมใจพัฒนา” 

จุดเด่น : ร่มรื่น เย็นใจ เย็นกาย 
ค าขวัญ :  ร่วมใจประสาน สร้างความสมานสามัคคี  เพ่ือสิ่งที่ดีร่วมใจพัฒนา  

          คุ๎มรวมใจพัฒนาเดิมเป็นลานดินของวัดที่ใช๎ส าหรับท าบุญหลังบ๎าน 
ซึ่งเป็นประเพณีเกําแกํของหมูํบ๎าน  ตํอมาได๎ย๎ายศาลาอํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน
มาไว๎ที่ลานดินแหํงนี้  เพ่ือใช๎ในการท าบุญของหมูํบ๎านในเวลาตํอมาทางหมูํบ๎านได๎
เข๎ารํวมโครงการหมูํบ๎านเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีการแบํงเป็นคุ๎มตํางๆ ชาวบ๎านจึง               
รํวมแรงรํวมใจกันตกแตํงคุ๎มโดยจัดเป็นสวนหยํอมไว๎ที่ด๎านหน๎าของศาลาคุ๎มและ
ชาวบ๎านได๎ชํวยกันบริจาคเงินเพ่ือเปลี่ยนหลังคาสังกะสีเดิมที่เกําและผุพังมาเป็น
กระเบื้องเพ่ือป้อง กันแดดและฝนได๎อยํางดี 
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ประโยชน์ของคุ้ม   
 เพ่ือใช๎เป็นสถานที่ในการท าบุญหลังบ๎าน และเป็นที่
พักผํอนหยํอนใจและพบปะสังสรรค์ของคนในหมูํบ๎าน ตํอมาได๎
พัฒนาเป็นสวนแหํงสุขภาพอีกด๎วย  ทั้งนี้ในบริเวณทางเข๎าคุ๎ม         
ยังได๎รับอนุญาตจากคุณสุนทร ย๎อยรู๎รอบ  ให๎ใช๎ที่ดินเพ่ือท าการ
ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือใช๎บริโภคในหมูํบ๎าน  จึงเป็นที่มาของค า
วํา  “ คุ๎มรวมใจพัฒนา ”  
คณะกรรมการบริหารคุ้ม 
 ๑.  นายเสนีย์  สาระวรรณ์        หัวหน๎าคุ๎ม ๒. นายกฤษณพล  ศรีโปฏก     รองหัวหน๎าคุ๎ม 
 ๓. นางสาวหทัยกานต์  ศรีสุธรรม เหรัญญิก ๔. นายเกดิษฐ์  งามมําว           เลขานุการ 
 ๕. นายจงดี  สาระวรรณ์  กรรมการ ๖. นายวันชัย  เมธาภิรมย์         กรรมการ 
 ๗. นายยอดชาย เดชานุชิต กรรมการ ๘. นายทินกร  ต๎นส าโรง         กรรมการ 
“คุ้มหมอยาดี”  

จุดเดํน : แปลงพืชผักสมุนไพร สํงเสริมกินอาหารเป็นยา ไมํใชํกินยาเป็นอาหาร 
           ค าขวัญ คุ๎มหมอยาดี ไลํผีเป่าไข๎ รํวมแรงรํวมใจ ปลอดภัยไร๎โรคา 

  “คุ๎ ม หมอยาดี ” เป็ นชื่ อ เ ดิ ม ซึ่ ง ไ ด๎ มี ก า รประกวดหมูํ บ๎ า น พัฒนามาตั้ ง แตํ กํ อนแล๎ ว                          
ในปจัจุบันได๎มีการปรับปรุงใหมํ โดยเริ่มสร๎างเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑            
ซึ่งนายนิยม ศรีโปฏก ได๎บริจาคที่ดินสํวนตัวและใช๎ดินที่สาธารณประโยชน์             
ถมให๎สูงขึ้นและสมาชิกในคุ๎มได๎รํวมกันบริจาคทรัพย์สํวนตัวและวัสดุตํางๆ              
ในการสร๎างคุ๎มให๎สวยงาม สาเหตุที่ชื่อคุ๎มหมอยาดี เป็นเพราะวําแตํกํอนนั้น           
การเข๎าถึงบริการทางการแพทย์เป็นไปด๎วยความล าบาก แตํในละแวกคุ๎มหมอยาดีมี
ปราชญ์ชาวบ๎านที่มีความรู๎ด๎านการรักษาโรค เป็นที่พ่ึงพาให๎กับชาวโคกและใกล๎เคียง 
แม๎ทุกวันนี้ประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นในการเข๎าถึงบริการทางการแพทย์แตํคุ๎ม
หมอยาดีก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นหมอยาดีไว๎ด๎วยการเป็นคุ๎มตัวอยํางด๎านการดูแล

สุขภาพ มีการปลูกพืชผักสมุนไพรที่เป็นประโยชน์
ตํอสุขภาพและการรักษาโรค คนทั่วไปสามารถมา
เก็บมาใช๎ประโยชน์ได๎ ซึ่งทางคุ๎มก็ยินดีในการสํงเสริมให๎ “กินอาหารเป็นยา ไมํใชํ
กินยา เป็นอาหาร” 
 ประโยชน์ของคุ๎ม  เป็นศูนย์รวมของสมาชิกของค๎ุมได๎ปรึกษาหารือกันใน
ตอนเย็น เช๎าเป็นที่ท าบุญตักบาตรประจ าทุกเช๎า   
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คณะกรรมการบริหารคุ้ม 
 ๑. นายสวง  ปรชีาจารย์           หัวหน๎าคุ๎ม        ๒. นายณัฐชนน พันธุ์ศรี       รองหัวหน๎าคุ๎ม 
 ๓. นางประหยัด ชาวโพธิ์หลวง เลขานุการ       ๔. นายโกศล  อินทขันตี       กรรมการ 
 ๕. นางบุดดา  หอมสุวรรณ กรรมการ        ๖. นายบันเทิง  ระเวง       กรรมการ 
 ๗. นายค าแพง  วงษ์พันธุ์  กรรมการ        ๘. นางสาวอังกาบ  วงษ์พันธุ์    กรรมการ 
 ๙. นางนารินทร์ จิรมงคลเลิศ กรรมการ      ๑๐. นางจันทร์เป็ง  สุธรรม        กรรมการ 
 

 รายชื่อคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กรทีม่ีในหมู่บ้าน 

 ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
๑. นายโชคชัย เดชานุชิต     ๒. นางสาวหทัยกานต์  ศรีสุธรรม 

 อาสาพัฒนาชุมชน  (อช.) 
   ๑. นายอานนท์  สาระวรรณ์  ๒. นางแพว  ศราธพันธุ์ 
   ๓. นางส๎มจีน  ศราธพันธุ ์   ๔. นางจันทร์เป็ง  สุธรรม 
   ๕. นางสุรัตตินารี  ศิริพันธุ ์   ๖. น.ส.อาภัสรา  พาลพล 

        ๗. น.ส.ณัฐฐยา  กาวีระ 
 

 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
       คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  

๑. นางเพลินใจ ปรีชาจารย์    ประธานกรรมการ   ๒. นางศิวิลัย  โรจน์ทะนงศ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุภัทธา  พันธุ์ชัยยา  เหรัญญิก             ๔. นางสาวนัฐฐยา  กาวีระ    บัญชี  
๕. นางสาวอาภัสรา  พาลพล    เลขานุการ 

       คณะกรรมการเงินกู้  
๑. นายเสนีย์  สาระวรรณ์        กรรมการ             ๒. นายยอดชาย  เดชานุชิต  กรรมการ 

           ๓. นางสาวสุภัทธา  พันธุ์ชัยยา  กรรมการ 

       คณะกรรมการตรวจสอบ 

๑. นายสมพงษ์ ข าศิริ       กรรมการ              ๒. นายเกดิษฐ์  งามม่าว    กรรมการ 
๓. นายโกมินทร์  หอมล าดวน  กรรมการ 

       คณะกรรมการส่งเสริม 
๑. นายอานนท์  สาระวรรณ์    กรรมการ              ๒. นายสวง  ปรีชาจารย ์     กรรมการ   
๔. นางศิวิลัย  โรจน์ทะนงศ์     กรรมการ 
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 คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
๑. นายโกมินทร์ หอมล าดวน ประธานกรรมการ    ๒. นายสมศักดิ์  ตาพันธุ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเฉลียง  วงษ์พันธุ์ เลขานุการ      ๔. นายอานนท ์ สาระวรรณ รองเลขานุการ 
๕. นางจิรารัช  ระเวง  เหรัญญิก      ๖. นางแพว ศราธพันธุ์ ผู๎ชํวยเหรัญญิก 
๗. นายเกดิษฐ์  งามมําว  นายทะเบียน      ๘. นายสวง ปรีชาจารย ์ นายทะเบียน 
๙. นางบุดดา  หอมสุวรรณ ปฏิคม       ๑๐. นายจรูญ  วงษ์พันธุ์ ปฏิคม 
๑๑. นางสุรัตินาร ี  ศิริพันธุ์ ผู๎ตรวจสอบ      ๑๒. นายพเยาว์  ศรีโปฏก ผู๎ตรวจสอบ 
๑๓. นางวรรณี  วงษ์พันธุ์  ผู๎ตรวจสอบ      ๑๔. นายศักดิ์ศิลป์  วงษพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ 
๑๕. นายวิจิตร วงษ์พันธุ์  ผู๎ชํวยประชาสัมพันธ์  

 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
๑. นายกฤษณพล ศรีโปฏก ประธาน  ๒. นางผกา  ระเวง   รองประธาน   
๓. นายอานนท์  สาระวรรณ์ รองประธาน ๔. นายสมศักดิ์  ตาพันธุ์  นายทะเบียน 
๔. นายศักดิ์ศิลป์  วงษ์พันธุ์ ประชาสัมพันธ์ ๕. นายโชคชัย  เดชานุชิต รองประชาสัมพันธ์ 
๖. น.ส.เฉลียง  วงษ์พันธุ์  เหรัญญิก ๗. นางจันทร์เพ็ง  สุธรรม ผู๎ชวํยเหรัญญิก 
๘. นายธรรมทัศน์  วัชรวงษ ์ เลขานุการ 
  

คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) 
 ๑. นางแพว  ศราธพันธุ์       ประธาน        ๒. นางอุบล  แก๎ววิชิต    รองประธาน 

           ๓. นางศิวิลัย โรจน์ทะนงค์ เลขานุการ     ๔. นางเพลินใจ ปรีชาจารย์    เหรัญญิก                       
           ๕. นางนงค์ลักษณ ์ กาบแก๎ว กรรมการ      ๖. นางวรรณี วงษ์พันธุ์    กรรมการ 
           ๗.  นางสุภาพ มาพันสุ               กรรมการ      ๘.  นางบุดดา หอมสุวรรณ    กรรมการ 
           ๙.  นางนารินทร์  จิรมงคลเลิศ กรรมการ      ๑๐. นางบังอร  เชื้อสายสิทธิ์    กรรมการ 

๑๑. นางสาวสกล   ศรีโปฏก กรรมการ      ๑๒. นางระเบียบ  วงษ์พันธุ์    กรรมการ 
๑๓. นางสถิต  ติณะน๎อย  กรรมการ      ๑๔. นางสาวเฉลียง วงษ์พันธุ์   กรรมการ 
๑๕. นางส าเนียง  อินทขันตี กรรมการ      ๑๖. นางจันทร์เป็ง สุธรรม    กรรมการ 
๑๗. นางจิรารัช  ระเวง  กรรมการ      ๑๘. นางบุญเที่ยง วงษ์พันธุ์   กรรมการ 

          ๑๙. นางบุญม ี ข าศิริ  กรรมการ      ๒๐. นางสาวอังกาบ  วงษ์พันธุ์  กรรมการ 
๒๑. นางส๎มจีน  ศราธพันธุ์  กรรมการ      ๒๒. นางแจํมจันทร์ ทัศนสุวรรณ กรรมการ 
๒๓. นางปภาพร  สินบวรพงศ์   กรรมการ      ๒๔. นายณัฐนนท์  พันธุ์ศรี    กรรมการ 

 
 ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ 

๑.  การรักษาความสะอาดบ๎านเรือน  รํางกายและชุมชน  นางจิรารัช  ระเวง 
๒. การมีจิตส านึกรํวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   นายณัฐนน  พันธุ์ศรี 
๓. การมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย     นายอานนท ์ สารวรรณ 
๔. การเป็นผู๎ประหยัด  อดออมและนิยมไทย   นางบุญเที่ยง  วงษ์พันธุ์ 
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๕. การปฏิบัติตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม   นางสุรัตินารี  ศิริพันธุ์ 
๖. การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีมารยาทแบบไทย    นางผกา  ระเวง 
๗. การมีวินัยจราจร      นางแพว  ศราธพันธุ์ 
๘. การตรงตํอเวลา      นางส๎มจีน  ศราธพันธุ์ 
๙. การปฏิบัติตนเข๎าแถวเรียงล าดับกํอนหลัง   นางสาวต๎องใจ  ถาวร 
๑๐. การปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบข๎อบังคับของชุมชน  นางสาวหทัยกานต์  ศรีสุธรรม 
๑๑. การไมํพัวพันยาเสพติด     นายศักดิ์ศลิป์  วงษ์พันธุ์ 

 
 รายชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

๑. นางแพว ศราธพันธ์  ประธาน  ๒. นางบุดดา  หอมสุวรรณ          รองประธาน 
           ๓. นางส าเนียง   อินทขันตี กรรมการ ๔. นางอ าพร   ต๎นส าโรง  กรรมการ 
           ๕. นางนงค์ลักษณ ์ กาบแก๎ว กรรมการ ๖. นางปภาพร สินบวรพงษ์ กรรมการ 
  ๗. นางสมคิด  หอมสุวรรณ กรรมการ ๘. นางนารินทร์  จิรมงคลเลิศ   กรรมการ 

๙. นางบังอร  เชื้อสายสิทธิ์ กรรมการ ๑๐. นางอุไรวรรณ  แซํเอ่ียว  กรรมการ 
 

 อาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 
๑. นายสวง  ปรชีาจารย์      ประธานกรรมการ ๒. นายสิทธิพงษ์  ระเวง      รองประธานกรรมการ 
๓. นายอ านวย  พันธุ์ชัยยา     กรรมการ  ๔. นางวรรณี  วงษ์พันธุ์      กรรมการ 
๕. นายสมมิตร  กุมมา       กรรมการ  ๖. นางแพว  ศราธพันธุ์        กรรมการ 
๗. นางอุบล  แก๎ววิชิต       กรรมการ  ๘. นายช านาญ  ศรีโปฏก      กรรมการ 
๙. นายสวําง  โรจน์ทะนงค์     กรรมการ  ๑๐. นายสมชาย  กางถิ่น      กรรมการ 
๑๑. นายทวี  บุญยะวรรณ      กรรมการ  ๑๒. นายสมพงษ ์ ข าศิริ      กรรมการ 
๑๓. นายณัชนน พันธุ์ศรี       กรรมการ  ๑๔. นายบุญมี  ติณะน๎อย      กรรมการ 
๑๕. นางประหยัด  ชาวโพธิ์หลวง   กรรมการ 

 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) 

๑. นายโกศล  อินทขันตี  ประธาน  ๒. นางบุดดา  หอมสุวรรณ รองประธาน 
๓. นางสาวเฉลียง  วงษ์พันธุ์ เหรัญญิก ๔. นางวรรณี  วงษ์พันธุ์  เลขานุการ 
๕. นางสาวศรีสมัย  แก๎ววิชิต ที่ปรึกษา ๖. นายวันชัย  เมธาภิรมย์  ที่ปรึกษา 

  ๗. นายเจริญชัย สอดแก๎ว กรรมการ ๘. นางบังอร  เชื้อสายสิทธิ์ กรรมการ 
๙. นายกฤษณพล  ศรีโปฏก กรรมการ ๑๐. นายจรูญ วงษ์พันธุ์  กรรมการ 

 
 อาสาสมัครต ารวจชุมชนประจ าต าบล (อสตชต.) 

๑. นายกฤษณพล  ศรีโปฎก  ๒. นายเกดิษฐ์  งามมําว 
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 อาสาสมัครปศุสัตว ์
           ๑. นายศักดิ์ศิลป์   วงษ์พันธุ์ 
 
 อาสาสมัครรักษาดินแดน 

๑. นายวิจิตร  วงษ์พันธุ์ 
 

 อาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
๑.  นายวิจิตร  วงษ์พันธุ์    ๒. นายสมศักดิ์  ตาพันธุ์  ๓. นายบัญชา  แสงภู ํ
๔. นายประดิษฐ์  หอมสุวรรณ ๕. นายเจริญชัย  สอดแก๎ว ๖. นายช านาญ  ศรีโปฏก 
๗. นายเฉลิมพล  โรจน์ทะนงค์ ๘. นายเอกรินทร์   แก๎ววิชิต ๙. นายสุระกิจ  ข าศิริ 
๑๐. นายมงคล จิรมงคลเลิศ 

 
 คณะกรรมการกลุ่มจกัสานอปุกรณ์ประมง 

๑. นายอานนท ์สารวรรณ   ประธานกรรมการ         ๒. นายกฤษณพล  ศรีโปฏก รองประธานกรรมการ 
          ๓. นายศักดิ์ศิลป์  วงษ์พันธุ์  รองประธานกรรมการ   ๔. นายเกดิษฐ์  งามมําว     กรรมการ 

๕. นายสวง  ปรชีาจารย์    กรรมการ                  ๖. นายสมศักดิ ์ ตาพันธุ์     กรรมการ 
๗. นายบุญเลิศ  วงษ์พันธุ์    กรรมการ             ๘. นายชนินท์ พันธุช์ัยยา    กรรมการ 
๙. นายเจริญชัย สอดแก๎ว     กรรมการ   ๑๐. นายจงดี  สารวรรณ์     กรรมการ 

 
 คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

๑. นายศักดิ์ศิลป์ วงษ์พันธุ์      ๒. นายกฤษณพล ศรีโปฏก 
๓. นายเกดิษฐ์ งามมําว    ๔. นายสมพงษ ์ข าศิริ 
๕. นายเฉลิมพล โรจน์ทะนงค์    ๖. นายเสนีย์ สาระวรรณ์ 
๗. นายสวง  ปรชีาจารย์    ๘. นายอานนท ์  สาระวรรณ 
๙. นายโกมินทร์ หอมล าดวน    ๑๐. นายสมศักดิ ์ ตาพันธุ์ 
๑๑. นายโชคชัย เดชานุชิต    ๑๒. นางส๎มจีน ศราธพันธุ์ 
๑๓. นายพชรพรต ศรีโปฏก    ๑๔. อ.ไพฑูรย์ ถาวร 
๑๕. น.ส.อังกาบ  วงษ์พันธุ์     ๑๖. นางแพว  ศราธพันธุ์ 
๑๗. นางเพลินใจ ปรีชาจารย์    ๑๘. นางบุดดา หอมสุวรรณ 
๑๙. น.ส.คงคา ระเวง    ๒๐. นายโกศล อินทขันตี 
๒๑. น.ส.หทัยกานต์ ศรีสุธรรม    ๒๒. นางอุบล แก๎ววิชิต 
๒๓. นางจิรารัช ระเวง     ๒๔. นายบุญเลิศ วงษ์พันธุ์ 
๒๕. นางแจํมจันทร์ ทัศนสุวรรณ    ๒๖. นางสถิตย์  ติณะน๎อย 
๒๗. น.ส.ดุม ตาพันธุ์     ๒๘. น.ส.ระเบียบ วงษ์พันธุ์ 
๒๙. นายวิจิตร วงษ์พันธุ์    ๓๐. นายยอดชาย  เดชานุชิต 
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แบบสัมภาษณ ์
การพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชมุชนพ่ึงตนเองได้ 

หมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี 
(ส าหรับหน่วยงานที่มีกิจกรรมปฏิบัติงานในหมู่บ้าน) 

 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน     
ให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้  : กรณีศึกษาหมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม     
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

๑.๑ ชื่อ – สกุล .................................................................................................  
๑.๒ ต าแหน่ง ..................................................................................................... 
๑.๓ สังกัด ..........................................................................................................  
๑.๔ ชว่งระยะเวลาที่ได้ท างานในหมู่บ้านโคกโก จ านวน .................. ปี .................... เดือน 
๑.๕ ระดับความผูกพันหรือความเข้าใจ เกี่ยวกับหมู่บ้านโคกโก  
      (  ) ไม่มี    (  ) น้อยที่สุด    (  ) น้อย    (  ) มาก    (  ) มากท่ีสุด 

 
ส่วนที่ ๒  ปัจจัยส าคัญและกระบวนการบริหารการพัฒนาหมู่บ้าน 
 ๒.๑ ในช่วงปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านได้น าปัจจัยส าคัญใดบ้าง เข้าไปสู่หมู่บ้านโคกโก มีปริมาณมาก
น้อยเพียงใด และมีวิธีการน าเข้าไปอย่างไร ใน ๕ ประเด็นดังต่อไปนี้  
  ๑) งบประมาณ หรือเงินทุน (แหล่งทุน การจัดสรร การใช้จ่าย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๒) บุคลากร (ทีมงาน ภาคีพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๓) อุปกรณ์หรือเครื่องมือการท างาน (วัสดุ เครื่องใช้ส านักงาน ระบบงาน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 



  ๔) การบริหารจัดการ วิธีใดที่น ามาใช้ (ใช้การมีส่วนร่วม  กระจายงาน  มอบอ านาจ                        
ตั้งคณะท างาน  การแข่งขัน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๕) ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน (ระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
   ๒.๒ กระบวนการบริหารงานที่ใช้ในการบริหารงานหรือบริหารโครงการของหมู่บ้านโคกโก     
หน่วยงานของท่านมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานหรือบริหารโครงการอย่างไรบ้าง  
  ๑) ขั้นตอนการวางแผน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๒) ขั้นตอนการลงมือท า  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๓) ขั้นตอนการตรวจสอบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 ๔) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  
 ๕) ขั้นตอนส าคัญอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  

๒ 



ส่วนที่ ๓  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
 ๓.๑ ปัญหา ที่พบเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาหมู่บ้านโคกโก 
    ๑) ........................................................................................................................... .............. 
    ๒) ............................................................................................... .......................................... 
    ๓) ........................................................................................................................... .............. 
    ๔) ............................................................. ........................................................................... 
 

 ๓.๒ อุปสรรค ทีท่ าให้การด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านโคกโก เป็นไปไม่สะดวก 
      ๑) ....................................................................................................... .................................. 
    ๒) ........................................................................................................................... .............. 
    ๓) ..................................................................... .................................................................... 
   ๔) ........................................................................................................................... ............. 
 

 ๓.๓ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่ได้ด าเนินการ หรือเสนอเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
      ๑) .......................................................................................................................... ............... 
    ๒) ......................................................................................................................................... 
    ๓) .......................................................................................................................... ............... 
   ๔) ........................................................................................................................................  

 
 ๓.๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านโคกโก หรือหมู่บ้านอ่ืน ๆ         
ให้มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 

***ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูล*** 
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แบบสัมภาษณ ์
การพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชมุชนพ่ึงตนเองได้ 

หมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี 
(ส าหรับผู้น าชุมชนในหมู่บ้าน) 

 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน     
ให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้  : กรณีศึกษาหมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม     
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

๑.๑ ชื่อ – สกุล ...............................................................................................................  
๑.๒ ต าแหน่งปัจจุบัน ........................................................................................... .......... 
๑.๓ ชว่งระยะเวลาที่เป็นผู้น าชุมชนในหมู่บ้านโคกโก  จ านวน .................. ปี  
๑.๔ ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของหมู่บ้านโคกโก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
      (  ) ไมเ่ข้าใจ     (  ) น้อยที่สุด    (  ) น้อย    (  ) มาก    (  ) มากท่ีสุด 

 
ส่วนที่ ๒  ปัจจัยส าคัญและกระบวนการบริหารการพัฒนาหมู่บ้าน 
 ๒.๑ ในช่วงปีที่ผ่านมา หมู่บ้านโคกโก ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาหมู่บ้าน มากน้อยเพียงใด 
  ๑) งบประมาณ หรือเงินทุน (แหล่งทุน การจัดสรร การใช้จ่าย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
  ๒) บุคลากร (การพัฒนาทีมงาน ภาคีพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย แรงจูงใจ การมีส่วนร่วม) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
  ๓) อุปกรณ์หรือเครื่องมือการท างาน (วัสดุ เครื่องใช้ส านักงาน ระบบงาน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 



  ๔) การบริหารจัดการ วิธีใดที่น ามาใช้ (ใช้การมีส่วนร่วม  กระจายงาน มอบอ านาจ  ตั้งคณะท างาน 
การแข่งขัน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 ๒.๒ ท่านคิดว่าปัจจัยใด ตามข้อ ๒.๑ เป็นปัจจัยส าคัญ ที่มีผลต่อการพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจ    
ฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 ๒.๓ ท่านคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้านโคกโก มีปัจจัยใดบ้างที่ส าคัญและมีผลต่อการพัฒนาหมู่บ้าน       
ให้มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  (เรียงล าดับปัจจัยเหล่านั้น) 
    ๑) ............................................................................................... .......................................... 
    ๒) .......................................................................................................................... ............... 
    ๓) ............................................................. ............................................................................ 
    ๔) .......................................................................................................................... .............. 
 
   ๒.๔ การพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้  ท่านคิดว่ามีกระบวนการ
บริหารงานหรือบริหารโครงการของผู้น าชุมชนในหมู่บ้านโคกโก อย่างไรบ้าง จึงจะเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๑) ขั้นตอนการวางแผน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๒) ขั้นตอนการลงมือท า  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๓) ขั้นตอนการตรวจสอบ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 ๔) ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

๒ 



 ๕) ขั้นตอนส าคัญอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  
 
ส่วนที่ ๓  ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
 ๓.๑ ปัญหา ที่พบเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาหมู่บ้านโคกโก 
    ๑) ............................................................................................... .......................................... 
    ๒) .......................................................................................................................... ............... 
    ๓) ............................................................. ............................................................................ 
    ๔) .......................................................................................................................... .............. 

 
 ๓.๒ อุปสรรค ทีท่ าให้การด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านโคกโก เป็นไปไม่สะดวก 

      ๑) .......................................................................................................................... ............... 
    ๒) ..................................................................... .................................................................... 
    ๓) .......................................................................................................................... ............... 
   ๔) ........................................................................................................................................  

 
 ๓.๓ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่ท่านด าเนินการ หรือเสนอเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  

      ๑) .........................................................................................................................................  
    ๒) .......................................................................................................................... ............... 
    ๓) .........................................................................................................................................  
   ๔) .......................................................................................................................... .............. 

 
 ๓.๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านโคกโก หรือหมู่บ้านอ่ืน ๆ         
ให้มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 

***ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูล*** 
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แบบสัมภาษณ ์
การพัฒนาหมู่บ้านให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชมุชนพ่ึงตนเองได้ 

หมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุร ี
(ส าหรับประชาชนในหมู่บ้าน) 

 
ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้าน     
ให้มีเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้  : กรณีศึกษาหมู่บ้านโคกโก หมู่ที่ ๑ ต าบลมะขามล้ม    
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 
 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

๑.๑ ชื่อ – สกุล .......................................................................................... ............................................  
๑.๒ อยู่บ้านเลขท่ี ........................    สมาชิกในครัวเรือน  .............. คน 
๑.๓ ชว่งระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโคกโก  จ านวน .................. ป ี   (  ) ตั้งแต่เกิด   
๑.๔ ระดับความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านโคกโก จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
      (  ) ไม่เข้าใจ     (  ) น้อยที่สุด    (  ) น้อย    (  ) มาก    (  ) มากท่ีสุด 

 
ส่วนที่ ๒  ความคาดหวังของการพัฒนาหมู่บ้าน 
 ๒.๑ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หมู่บ้านโคกโกมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ดีขึ้นด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 ๒.๒ ท่านคาดหวังว่าเศรษฐกิจฐานรากของหมู่บ้าน (ทุน ปัจจัย อาชีพ สินค้า ตลาด) เป็นอย่างไรบ้าง     
จึงจะเรียกว่ามีความมั่นคง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 ๒.๓ ท่านคาดหวังว่าหมู่บ้านโคกโก ควรมีลักษณะอย่างไร จึงจะเรียกว่า ชุมชนพ่ึงตนเองได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 ๒.๔ ท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง จึงจะเหมาะสมในการพัฒนาหมู่บ้านโคกโก  
  ๑) งบประมาณหรือเงินทุน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 



  ๒) บุคคลและผู้น าชุมชน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๓) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
  ๔) การบริหารจัดการ หรือวิธีการท างานของชุมชน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
ส่วนที่ ๓  ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนในการพัฒนาหมู่บ้าน   
 ๓.๑ ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านมองเห็นอะไรบ้างที่เป็นการพัฒนาของหมู่บ้านโคกโก 
    ๑) .......................................................................................................................... ............... 
    ๒) .......................................................................................................................... ............... 
    ๓) ..................................................................................................... .................................... 

 

 ๓.๒ ท่านพบเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชุมชนหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นไปอย่างไร 
      ๑) .......................................................................................................................... ............... 
    ๒) .......................................................................................................................... ............... 
    ๓) ........................................................................................... .............................................. 

 

 ๓.๓ ท่านคิดว่าในรอบสองปีที่ผ่านมา ครอบครัวของท่านมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่                   
หากม ีสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนั้นคืออะไร และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
      ๑) .........................................................................................................................................  
    ๒) .......................................................................................................................... ............... 
    ๓) .........................................................................................................................................  

 

 ๓.๔ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้านโคกโก หรือหมู่บ้านอ่ืน ๆ         
ให้มีเศรษฐกิจฐานรากม่ันคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

***ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูล*** 

๒ 



 
 

 
 
 

ชื่อ –สกุล นายวาทกานต์  ช่อแก้ว      
วัน เดือน ปี เกิด 14 มีนาคม 2502 
ภูมิล าเนา    จังหวัดเพชรบุรี   
วันเข้ารับราชการ     5 มกราคม 2526 
 
 

วุฒิการศึกษา  -ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)                         มศว.บางแสน (ม.บูรพา) 
 -ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)                          มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 -ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม)                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   -ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต(การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ผ่านหลักสูตรอบรม -นักบริหารงานพัฒนาชุมชน ระดับกลาง (นพก.) รุ่นที่   4 (พ.ศ. 2539) 
   -นักบริหารงานพัฒนาชุมชน ระดับสูง (นพส.)    รุ่นที่ 10 (พ.ศ. 2544) 
 

รางวัลเชิดชูเกียรติ     -ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2557 (ครุฑทองค า) 
 

 

  30 ม.ค.  2560 พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี – ปัจจุบัน 
    8 ก.พ.  2559 ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
  13 ม.ค.  2557 พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ 
    1 ก.พ.  2551 ผู้อ านวยการกลุ่มงานข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาชนบท ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
  29 มี.ค.  2549 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน    
  28 ก.ค.  2547 หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและแผน  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 
  15 ม.ค.  2540 หัวหน้าฝา่ยศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กองวิชาการและแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 
  10 เม.ย. 2539 พัฒนาการอ าเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ   
  11 ก.พ.  2537 นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  14 พ.ย.  2532 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 4 กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน 
  24 ม.ค.  2527 นักพัฒนาชุมชน 3 ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
    5 ม.ค.  2526 อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนป่าติ้ววิทยา(สังกัดกรมสามัญศึกษา) อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
 

     

--------------------------------------------------- 

ประวตักิารด ารงต าแหน่ง 

 

ประวตัผิูจ้ดัท า 


