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บทคัดย่อ 

               การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ: 1) ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2) สร้างรูปแบบของการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขา
ดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) ประเมินรูปแบบของการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึกและการจัด
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้น าและผู้อาวุโสในชุมชนจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มสนทนาได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 10 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเฉพาะ
ประเด็นหลัก/แบบแผนหลัก 
               ผลการด าเนินการวิจัยนี้มีดังนี้ : 1. ในด้านสภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนารูปแบบบูรณา การการ
พัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.1 สังคม : ประชาชนในต าบลเขาดินโดยภาพรวมเป็นผู้รักสันติ
และมีความรักกันและกัน ผู้น าชุมชนและชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนใน
ชุมชน 1.2 เทคโนโลยี : ผู ้น าชุมชนและชาวบ้านโดยภาพรวมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมใน
ขณะเดียวกันก็สงวนรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคง 1.3 เศรษฐกิจ : มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการวางแผนและการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดเพื่อรายได้ที่ดีของชาวบ้านและต าบลเขาดิน
โดยรวม 1.4 การเมือง : ผู้น าชุมชนเน้นความส าคัญของการกระจายอ านาจและฉันทามติ และ 2. รูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิง เทรา สร้างขึ้นจากข้อมูลที่เก็บรวม
รวมมาได้จากการวิจัยครั้งนี้ เน้นความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายต่างๆ3. รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเห็นชอบจากผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 10 คน
ที่เข้าร่วมกลุ่มสนทนา    
ค าส าคัญ: การพัฒนาแบบบูรณาการ, ต าบลเขาดิน, ความเป็นเลิศ 
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Abstract 
 The purposes of this qualitative research were to: 1) study the present circumstances of the 
integrated development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District, Bangpakong District, 
Chachoengsao Province, 2) create a model of integrated development aiming for the excellence of Khao 
Din Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province, and 3) evaluate the model of integrated 
development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao 
Province. The tools used for data collection were a set of in-depth interviews and a focus group. The 
samples used for in-depth interviews were 40 community leaders and elders  obtained by purposive 
sampling. Also, the samples for a focus group were 10 experts and other associated persons. The 
collected data were processed for content analysis by emphasizing on major themes/patterns. The 
findings were as follows: 1. According to the present circumstances of integrated development aiming for 
the excellence of Khao Din Sub-District, the researchers found that the integrated development was 
comprised of 4 major aspects, including: 1.1 Society: in overall, the people in Khao Din Sub-district were 
peaceful and loved each other, whereby the community leaders and villagers helped each other for 
developing the quality of lives in the community; 1.2 Technology : in overall, the community leaders and 
villagers appropriately applied the modern technologies while strongly preserved the local wisdoms and 
traditional ways of life; 1.3 Economy : They shared ideas in planning and managing the production and 
marketing for increasing the income of villagers and Khao-Din Sub-district as a whole; and 1.4 Politics: the 
community leaders focused on the importance of decentralization. 2. The model of integrated 
development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District was created according to the data 
obtained from this research, which emphasizing on the collaboration among community leaders, villagers, 
officials, academicians, and  also the other associated persons and networks. 3. The model of integrated 
development aiming for the excellence of Khao Din Sub-District was approved by all of 10 experts and 
associated persons who joined the focus group. 
Keywords: integrated development, Khao-Din Sub-District, excellence 
 
วันที่รับบทความ             : 01 สิงหาคม พ.ศ.2561 
วันที่แก้ไขบทความ          : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
1. บทน า 
 การพัฒนาแบบกระจุกตัวเฉพาะบางพื้นที่บางชุมชน 
โดยไม่กระจายความเจริญไปยังพื้นที่หรือชุมชนอื่นด้วย
อย่ างสมดุล เกิด ช่องว่ างระหว่างคนรวยกับคนจน
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังที่วิรัช วิรัชนิภาวรรณ [1] 
ได้กล่าวไว้ ดังที่วิฑูรย์  เลี่ยนจ ารูญ [2] ได้กล่าวไว้ว่า 
ความเป็นจริงของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ชนบทซึ่งมีวิถีชีวิตที่เศรษฐกิจผสมผสานกับวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี การครอบเศรษฐกิจทุน
นิยมลงไปในสังคมชนบทไทย จึงไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหา
เศรษฐกิจได้ แต่กลับท าให้เสียสมดุลระหว่างรายได้กับ

รายจ่ายในครัวเรือนมีความรุนแรงยิ่งขึ้น การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการโดยการปรับรูปแบบการท างานให้
มีลักษณะเชิงบูรณาการในการบริหารการปกครองของ
ต าบลเขาดินเป็นไปแบบบูรณาการ บริหารโดยใช้ความ
สนิทชิดเช้ือแบบเครือญาติ ความรู้รักสามัคคี และการมี
ส่วนร่วมมาเป็นหัวใจในการบริหารการปกครองโดยทุก
ภาคส่วนในต าบล อย่างเช่น วัด โรงเรียน ่าายปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล กลุ่ม
อาชีพ อสม.ฯลฯ ล้วนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใน
เมื่อมีกิจกรรมที่จะต้องกระท าร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน
ท า ให้ภาระกิจหรืองานที่ เกิ ดขึ้น ในต าบลประสบ
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ความส าเร็จลุล่วงด้วยดเีป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่ง
มักจะได้ค าชมเชยจากต าบลพื้นที่ใกล้เคียงในเขต อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เสมอๆ ผลการวิจัยที่ได้
สามารถน าผลการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และพัฒนาแบบการบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ใช้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหาร และผู้น าท้องถิ่นในการการพัฒนา
เพื่อความเป็นเลิศของท้องถิ่นของประเทศต่อไปใน
อนาคต ปัจจัยหลักและลักษณะเด่นของต าบลเขาดินที่
น าไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ และจากการท างาน
ประกอบอาชีพมาหลายพื้นที่  บาง ชุมชนประสบ
ความส าเร็จ บางชุมชนไม่ประสบความส าเร็จ แต่จากการ
สังเกตโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยจะประสบความส าเร็จ
มากนัก เนื่องจากสาเหตุของปัจจัยภายในด้านต่างๆ ของ
ท้องถิ่นนั้นๆเอง ซึ่งเป็นตัวปัญหาส าคัญในการบริหาร
จัดการงานในองค์กรนั้นๆ ท าให้ชุมชนนั้ นไม่น าไปสู่
ความส าเร็จในการบริหารพื้นที่ของตนเองอย่างที่มีให้เห็น
เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ประกอบกับวัฒนธรรมที่
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่คนยุคปัจจุบันบางอย่างเต็ม
ไปด้วยคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ บางรูปแบบจะแ่งการ
สั่งสมภูมิปัญญาท้องถิ่น เอาไว้อย่างลึกซึ้งน่าภาคภูมิใจ  
ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตระหนักถึงรูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความเหมาะสม 
สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการต าบลเขาดิน อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราได้จริง และเพื่อหารูปแบบ
การพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขา
ดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามเป้าหมาย
ของการศึกษาในสภาพการเปลี่ยนแปลงของปัจจุบัน 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของชุมชนต าบลเขาดิน อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิง
วิชาการและเชิงปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพทางการปกครอง
โดยรวมของประเทศต่อไป 
 
 

2.วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี ้
     1) เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของ
รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของ
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
     2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
     3) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
    กลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้
อาวุโสหมู่บ้าน จากตัวแทนชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 กลุ่ม ดังน้ี  
          1) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้น าชุมชน  จ านวน 20 คน 
ประกอบด้วย ก านัน จ านวน 1 คน นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 7 คน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 6 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน พระสงฆ์ จ านวน 1 รูป 
ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 1 คน  
          2) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน     
20 คน ได้แก่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอาศัยอยู่ต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรามีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
          3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการจัด
ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) จ านวน 10 คน
ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดเขาดิน นายอ าเภอบางปะกง 
อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดเขาดิน อดีตก านันต าบลเขาดิน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาดิน อาสาสมัครพัฒนาชุมชนต าบล
เขาดิน ผู้ทรงคุณวุฒิต าบลเขาดิน และปราชญ์ชาวบ้านใน
ต าบลเขาดิน 
 
4. วิธีการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้พื้นที่ในเขตต าบลเขา
ดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ใช้วิธีเลือกสุมตัว
อย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อันเป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการพิจารณาเลือก
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ตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่ได้รับจาก
ก ร ะ บ ว น วิ ธี ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ  ( Qualitative 
Research) ดังกล่าวมาด าเนินการประมวลผลข้อมูลอัน
น าไปสู่ข้อค้นพบนพบตอไป 
 โดยผู วิจัยได ก าหนดหลักเกณฑ ในการพิจารณา
คัดเลือกกลุมตัวอยางส าหรับน ามาใชในกระบวนวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) อันมีหลัก
เกณฑ ประการส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างดังตอไปนี ้
 1) กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะเปนบุคคลที่มีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลหรือเปนบุคคลที่มีประสบการณ์
ในด้านการด าเนินงานการบริหาร หรือเข้าใจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาในต าบลเขาดินเป็นอย่างดี 
 2) กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะเปนบุคคลที่มีการ
แสดงตนหรือมีการปฎิสัมพันธกับภาคสังคมโดยทั่วไป 
อันเปนบุคคลที่ภาคสังคมโดยทั่วไปใหการยอมรับในการ
แสดงบทบาททางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการการ
เป็นผู้น าชุมชน   
 3) กลุมตัวอยางที่มีคุณลักษณะในการเปนผูน าทาง
ความคิดโดยเปนบุคคลที่มี ความสามารถหรือคุณลักษณะ
ในการโน มน าวหรือชักจูงให บุคคลอื่นๆ ที่มีความ
หลากหลาย มีความคิดเห็นหรือทรรศนะที่คลอยตามการ
โนมนาวหรือชักจูงของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่อง
เกี่ยวกับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการใน
การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลรวมทั้งเปนบุคคล
ที่มีคุณลักษณะที่สามารถเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงทาง
ความคิด ระหวางกลุมคนในสังคมได้ 
 
5. ผลการวิจัย 
     5.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการ
ด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชน และผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน 11 คน พบว่า ทั้ง 4 
ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสังคม พบว่า มีการรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารง
ชีพ กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 

และชุมชนมีการประสานความร่วมมือ มีความสามัคคี และ
เคารพกฎกติกาของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
ซึ่งประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ วัฒนธรรมชุมชน และ
การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 2) ด้านเทคโนโลยี พบว่า 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
เก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น แบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพื่อ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของ
ส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานในหลายๆ เรื่อง ทั้ งยัง
ตอบสนองต่อการท างานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคสังคม ต่างน าเทคโนโลยี เข้ามา
ประยุกต์ใช้ต่อการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาพัฒนาตนเอง 
การใช้เทคโนโลยี และระบบเครือข่าย 3) ด้านเศรษฐกิจ 
พบว่า ผู้น าต้องตื่นตัวและรู้ เท่ากันความเป็นไปของ
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์
ทางเศรษฐกิจ ที่ท าให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มีการจัดวาง
แผนการจั ดการระบบการผลิ ต  การจ าหน่ ายที่ มี
ความสัมพันธ์ เ ช่ือมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ในรูปของการรวมกลุ่ม การแปรรูปการ
ผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนองความต้องการใน
การด ารงชีพของชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจขององค์กรชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่ง
ประกอบด้วยการประกอบอาชีพ การตลาด และทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม 4) ด้านการเมือง พบว่า การสนับสนุน
จากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของชุมชน 
ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนอาจจะแบ่งเป็น 
สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ การสนับสนุน
อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้น า การ
บริหารจัดการ และอุดมการณ์      
     5.2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
สัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างเป็น STEP MODEL ที่ได้จาก
สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ประกอบด้วย 1) ด้าน
สังคม (S=social )ของต าบลเขาดิน คือ (1) การมี
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ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน (2) วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย (3) ความเข้มแข็งในชุมชน   
2) ด้านเทคโนโลยี (T=Technology) ของต าบลเขาดิน 
คือ (1) การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (2) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (3) ระบบเครือข่าย
ที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชน 3) ด้าน
เศรษฐกิจ (E=Economic) ของต าบลเขาดิน คือ (1) การ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม (2) ทัพยากรและ
สภาพแวดล้อม (3) บรรจุภัณฑ์และการตลาด 4) ด้าน
การเมือง (P=Politics) ของต าบลเขาดิน คือ (1) ภาวะ
ผู้น า (2) การบริหารจัดการท้องถิ่น (3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
อุดมการณ์ (4) การกระจายอ านาจ 
     5.3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ด้านสังคม (S=social) ของ
ต าบลเขาดินมีการปฏิสมัพันธ์ในครอบครวัและชุมชนแบบ
ครอบครัวรวมอยู่อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้งเดิม เป็น
สังคมที่ มีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นที่เด่นในเรื่องการท า
ขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณี
ดั้งเดิม ภาษาถิ่นเรียกว่าเกี่ยวทาง อันส่งผลต่อความ
เข้มแข็งในชุมชนเพราะท าให้ประชาชนในชุมชนมีความ
เข้มแข็งในการให้ความร่วมมือรู้รักสามัคคีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี จึงสามารถช่วยกันสอดส่อง
ดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าความรู้และความทันสมัย
ด้านเทคโนโลยี (T=Technology) เข้ามาพัฒนาต าบลเขา
ดินด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้าอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นในพื้นที่ และต้องอาศัย
เครือข่ายที่ประสานองค์กรภายนอกชุมชนมาช่วยพัฒนา
ท้องถิ่น หากต าบลเขาดินมีสังคมหรือชุมชนที่ร่วมกลุ่ม
อาชีพพร้อมน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางใน
การจ าน่ายแล้วก็จะท าให้เศรษฐกิจ (E=Economic) ของ
ต าบลเขาดินไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
ซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงอัน
ส่งผลถึงทัพยากรและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ก็จะอุดม
สมบูรณ์เนื่องจากคนในพื้นที่มีความหวงแหนเพื่อให้มี
อาชีพที่ยั่งยืนตลอดไป พร้อมทั้งการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการตลาดก็มีความจ าเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งเป็นการสอดรับ
นโยบายการบริหารท้องถิ่นด้านการเมือง (P=Politics) 

ของต าบลเขาดิน ซึ่งมีผู้น ามีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและบางท่านเป็นผู้เคยรับ
ราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัลก านันยอดเยี่ยมจึง
สามารถท่ีจะน าพาต าบลเขาดินพัฒนาไปในทิศทางที่ดี จ า
ท าให้การบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเป็นต าบลที่ถูกก าหนด
ในการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการ EEC จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพื้นที่ให้สอดคล้องและตอบรับ
กับนโยบายการพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ไกล มีอุดมการณ์ที่มุ่ งมั่นสร้าง
ความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง จึงวางแนวทาง
ในเรื่องของการกระจายอ านาจด้วยการแบ่งหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน ซึ่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะแบ่งหน้าที่กันท าใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน และมีการแบ่งหน้าที่กันท า
อย่างเป็นระบบ 

 
6. อภิปรายผล 
 6.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการ
ด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น า
ชุมชน และผู้อาวุโสหมู่บ้าน จ านวน 11 คน พบว่า ทั้ง 4 
ด้านประกอบด้วย 1) ด้านสังคม พบว่า มีการรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารง
ชีพ กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน 
(บวร) และชุมชนมีการประสานความร่วมมือ มีความ
สามัคคี และเคารพกฎกติกาของชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่ างสงบสุข  ซึ่ งประกอบด้ วย การมี ปฏิ สั มพันธ์ 
วัฒนธรรมชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 2) 
ด้านเทคโนโลยี  พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แบบดั้งเดิม มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การผลติ
ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของส่วนร่วมเพื่อให้สมาชิกได้ใช้
ประโยชน์ร่ วมกัน เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานในหลายๆ เรื่อง ท้ังยังตอบสนองต่อการท างาน
ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม 
ต่างน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ต่อการท างานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 
การศึกษาพัฒนาตนเอง การใช้เทคโนโลยี และระบบ
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เครือข่าย 3) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้น าต้องตื่นตัวและรู้
เท่ากันความเป็นไปของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ ที่ท าให้ชุมชนมี
เศรษฐกิจดี มีการจัดวางแผนการจัดการระบบการผลิต 
การจ าหน่ายที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันให้สมาชิกใน
ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในรูปของการรวมกลุ่ม การ
แปรรูปการผลิต โดยมีระบบการผลิตที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการในการด ารงชีพของชุมชนเป็นหลัก ส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจขององค์กรชุมชนด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิ ต ซึ่ งประกอบด้วยการประกอบอาชีพ 
การตลาด และทรัพยากรและสภาพแวดล้อม 4) ด้าน
การเมือง พบว่า การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานของชุมชน ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน
ให้ชุมชนมีการพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง การ
สนับสนุนอาจจะแบ่งเป็น สนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการ การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการพัฒนาต่อยอดการด าเนินงาน 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้น า การบริหารจัดการ และอุดมการณ์ 
สอดคล้องกับวันชัย ธงชัย [3] ท่ีสรุปว่า ผู้น าที่มีภาวะผู้น า
ด้านการเปลี่ยนแปลง จะเป็นการ กระตุ้นให้เกิดความ
สนใจจากผู้ร่วมงานสามารถโน้มน้าว ให้เกิดการตระหนักรู้
ในด้านพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ องค์การ โดยผู้น า
ระดับสูงจะยกระดับอุดมการณ์ความเช่ือ ของผู้ร่วมงาน 
ตลอดจนการพัฒนาความสามารถ ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีมี
ศักยภาพสูงขึ้นมีศักยภาพมาก สอดคล้องกับของ ศุภ
ลักษณ์ เศษธะพานิช [4] ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้มีอิทธิพล
สูงสุดในการผลักดันและขับเคลื่อนสถานศึกษาก้าวสู่ความ
เป็นเลิศ โดยอาศัย การท างานที่เป็นระบบ การผลักดัน
ความคิด วิสัยทัศน์ ไปสู่การปฏิบัติ และยังสอดคล้องกับ
วิทยา จันทร์แดง [5] ที่สรุปว่าการมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้
ชุมชนเข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน และระบบสนับสนุนชุมชน
เข้มแข็ ง ได้ แก่  ระบบความรู้  ระบบข้อมูล ระบบ
ความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง พร้อมทั้งแนวทางในการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟื้นฟูชุมชน แนวทางด้าน
การปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการด ารงอยู่ของ
ชุมชน อีกท้ังยังสอดคล้องกับฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก [6] ที่
สรุปว่าการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในเขตชานเมือง เทศบาลเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า สื่อมี

บทบาทและความจ าเป็นต่อการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสื่อเทคโนโลยีการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน คือ เกมการเรียนรู้ 
และมีประสิทธิภาพ 
 6.2 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็น
เลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พบว่า ประกอบด้วย 4 ด้านตามที่แสดงในภาพ STEP 
MODEL ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องและส่งเสริมซึ่ง
กันโดยที่ด้านสังคม (S=social) ของต าบลเขาดินที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนแบบครอบครัวรวมอยู่
อาศัยติดกันและเป็นสังคมดั้งเดิม มีวัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นที่เด่นในเรื่องการท าขวัญข้าว ประเพณีแข่งขันการ
เกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม ภาษาถิ่นเรียกว่าเกี่ยว
ทาง ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าความรู้และความ
ทันสมัยด้านเทคโนโลยี (T=Technology) เข้ามาพัฒนา
ต าบลเขาดินด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางในการ
จ าหน่ายสินค้าอย่างแพร่หลายเกิดขึ้นในพื้นที่ และต้อง
อาศัยเครือข่ายที่ประสานองค์กรภายนอกชุมชนมาช่วย
พัฒนาท้องถิ่น เหล่านี้จะส่งเสริมให้ด้ านเศรษฐกิจ 
(E=Economic) ของต าบลเขาดินไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป
สินค้ าทางการเกษตรซึ่ งเป็นอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงอันส่งผลถึงทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ก็จะอุดมสมบูรณ์เนื่องจากคนใน
พื้นที่มีความหวงแหนเพื่อให้มีอาชีพที่ยั่งยืนตลอดไป ซึ่ง
สอดรับกับนโยบายการบริหารท้องถิ่นด้านการเมือง 
(P=Politics) ของต าบลเขาดิน ที่มีผู้น ามีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ครอบคลุมทุกด้านและ
บางท่านเป็นผู้เคยรับราชการมาก่อน และยังได้รับรางวัล
ก านันยอดเยี่ยมจึงสามารถที่จะน าพาต าบลเขาดินพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดี การบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเป็นต าบลที่
ถูกก าหนดในการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับโครงการ 
EEC จึงต้องปรับเปลี่ยนและปรับตัวในพ้ืนท่ีให้สอดคล้อง
และตอบรับกับนโยบายการพัฒนาในอนาคตที่จะมาถึง 
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงต้องมีวิสัยทัศน์ไกล มีอุดมการณ์ที่
มุ่งมั่นสร้างความสุขให้ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และมี
การแบ่งหน้าที่กันท าอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับสิริ
ยา ห้าวหาญ [7] ท่ีสรุปว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พบว่า 1. องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้ 5) การบริหาร
จัดการ 6) เครือข่ายร่วมพัฒนา และ7) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และยังสอดคล้องกับพรทิพย์ ขุนวิเศษ [8] ได้
สรุปว่ารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท พบว่า 1) การพัฒนาคุณภาพกา
รบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทอยู่ในระดับมาก โดยอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน (ด้านลักษณะกองทุน ด้านการน ากองทุน 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัดวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และด้านการจัด
กระบวนการ 2) ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทอยู่ในระดับมาก 
โดย อยู่ในระดับมากทุกด้าน (ด้านการบริหารจัดการมี
ความเป็นเลิศ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการผลลัพธ์การ
ด าเนินงาน) 3) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและ
ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาทมีความสัมพันธ์กันในเชิงปฏิฐาน
ในระดับมากที่สุด 4) รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 3 
ประการ คือ (1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การมุ่งเน้นบุคลากร 
การน ากองทุน ลักษณะกองทุน และระบบสนับสนุน (2) 
ปัจจัยกระบวนการ ได้แก่ การวัดวิเคราะห์และจัดการ
ความรู้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดกระบวนการและ
การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) 
ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการมีส่วนร่วมและด้านผลลัพธ์การด าเนินงาน 
 6.3 ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่น าเสนอมาดีมากสามารถน าไปใช้
และขับเคลื่อนชุมชน ต าบล ไปสู่ความเลิศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้ผู้ที่ได้น างานวิจัยช้ินนี้ไป
ศึกษาจะได้น าแนวคิดการน าสิ่งที่ดีงามในท้องถิ่นสร้างให้
เป็นองค์ความรู้พัฒนาเป็นต้นแบบให้คนได้ศึกษาและน าไป
เป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับสิริยา ห้าว
หาญ [7] ท่ีสรุปว่า รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ

สถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขต พื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา พบว่า 1. องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้ 5) การบริหาร
จัดการ 6) เครือข่ายร่วมพัฒนา และ7) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
 
7. บทสรุป 
 รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศ
ของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 7.1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและการ
ด าเนินงานการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ทั้ง 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านสังคม มีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันในด้านอาชีพ สวัสดิการ และการด ารงชีพ 
กระจายอ านาจในการติดสินใจและส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน 2) ด้านเทคโนโลยี มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี เก่าและ
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม 3) ด้านเศรษฐกิจ ผู้น ามี
การตื่นตัวและรู้ เท่ากันความเป็นไปของเศรษฐกิจทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ คิดค้นกลยุทธ์ทาง
เศรษฐกิจ ที่ท าให้ ชุมชนมีเศรษฐกิจดี  มีการจัดวาง
แผนการจัดการระบบการผลิต  การจ าหน่ ายที่ มี
ความสัมพันธ์เ ช่ือมโยงกันให้สมาชิกในชุมชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 4) ด้านการเมือง มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของชุมชน ใน
การช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
7.2 ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์
เจาะลึก พบว่า รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อ
ความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา สร้างเป็น STEP MODEL ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ด้านสังคม (S=social )ของต าบลเขาดิน คือ (1) การมี
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน (2) วัฒนธรรมชุมชน
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย (3) ความเข้มแข็งในชุมชน  2) 
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ด้านเทคโนโลยี (T=Technology) ของต าบลเขาดิน คือ 
(1) การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม (2) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (3) ระบบเครือข่าย
ที่ประสานกันภายในและภายนอกชุมชน 3) ด้าน
เศรษฐกิจ (E=Economic) ของต าบลเขาดิน คือ (1) การ
ประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม (2) ทัพยากรและ
สภาพแวดล้อม (3) บรรจุภัณฑ์และการตลาด 4) ด้าน
การเมือง (P=Politics) ของต าบลเขาดิน คือ (1) ภาวะ
ผู้น า (2) การบริหารจัดการท้องถิ่น (3) วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
อุดมการณ์ (4) การกระจายอ านาจ 
 7.3 ผลการประเมนิรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการ
เพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวม พบว่า รูปแบบการพัฒนา
แบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่น าเสนอมาดีมากสามารถ
น าไปใช้และขับเคลื่อนชุมชน ต าบล ไปสู่ความเลิศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ผู้ที่ได้น างานวิจัยช้ิน
นี้ไปศึกษาจะได้น าแนวคิดการน าสิ่งที่ดีงามในท้องถิ่น
สร้างให้เป็นองค์ความรู้พัฒนาเป็นต้นแบบให้คนได้ศึกษา
และน าไปเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี 
 
8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

8.1 งานวิจัยนี้ ได้มีการสร้างรูปแบบการพัฒนาแบบ
บูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบาง
ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควร
มีการน ารูปแบบไปทดลองใช้และประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อความเป็นเลิศที่แตกต่างกัน เช่น ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการกระตุ่นและเร่งรัดการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารพื้นที่ในบริบทท่ีแตกต่างกัน 

8.2 งานวิจัยนี้ ศึกษารูปแบบการพัฒนาแบบบูรณา
การเพื่อความเป็นเลิศของต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการ
วิจัยพัฒนารูปแบบแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของ
ระดับจังหวัดเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาท่ีเป็นเลิศในระดับสากล 
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