
 

 
 

บทนาํ 
 

1. หลกัการและเหตผุล 

 

การพัฒนาสังคมไทยตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 มีเปาหมายการพัฒนา
คนไทยทุกคนต้ังแตกอนเกิดจนถึงวัยชรา เปนเปาหมายของ
การพัฒนาตลอดชวงชีวิต อาทิ การสงเสรมิสงัคมแหงการเรยีนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  การสรางความเปนธรรมในสังคม     
การผลักดันใหเปนสังคมสวัสดิการ ซ่ึงสอดคลองกับนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ(คสช.) ดานสังคม
จิตวิทยา การศึกษา การพัฒนาอาชีพและรายได  แม ว า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถดําเนินการได
ตามแผนตอเนื่อง มุงÊÙ�การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  
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แตในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยรวมยังใหความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจดวย
กลไกระดับกระทรวง กรม และโครงสรางการบริหารงาน ยังไม
บูรณาการงานการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมใหเปนไป
อยางสมดุล ทําใหปญหาสังคมสะสมมาแตอดีตยังไมไดถูก
คลี่คลายทั้งหมด หลายประเด็นเปนปญหาที่มีความรุนแรงและ
ซับซอนเพิ่มข้ึน เชน แมวัยใส ระบบบริการรองรับสําหรับ
สังคมผูสูงอายุในชนบท เปนตน ซ่ึงกระบวนการพัฒนาสังคม
จึงควรเปนกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนและกับคนภายนอก 
หรือหนวยงานภายนอก  

 

 
 

จึงจะทําให เกิดกลไกการพัฒนารวมกัน และ
สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการตอไปได การ
พัฒนาสังคมแบบมีสวนรวม เปนแนวคิดที่อยูภายใต กรอบการ
พัฒนาชุมชนที่มองสังคมแบบองครวม(Holistic) ที่ทุกภาคสวน
ของชุมชนมีความเช่ือมโยงกันโดยมีกลุมเปาหมายเปน
ศูนยกลางการพัฒนา (Target Oriented)  
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ดังนั้นเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการพัฒนา จึงตอง
พัฒนาใหสอดคลองไปตามแนวคิด แนวทาง การพัฒนาสังคม
แบบมีสวนรวม ซ่ึงในที่นี้จะเปนเครื่องมือการพัฒนาโดยการ
วิจัยแบบมีสวนรวมเปนหลักในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ภาคสวนที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนงาน คือ ภาคีเครือขาย
พัฒนาสังคม  ซ่ึงเปนการดึงความรวมมือของคนในชุมชน  
ผูนําชุมชน อปท. ภาคสวนอื่น ๆ ใหเกิดการประสานงาน  สราง
การมีสวนรวม และสรางการมีจิตอาสาในการทํางานดานการ
พัฒนาสังคมและสวัสดิการใหเกิดข้ึนในพื้นที่และเปนไปใน 

ทิศทางเดียวกนั
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 เปน

หนวยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย มีภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายดาน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยระดับตําบล (คพม.) 
เปนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่  โดยการพัฒนาศักยภาพ
ใหคพม. มีการดําเนินงานการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมใหแกชุมชนทองถิ่น
ของตนเอง ความสําคัญของแนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
ตองใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับแนวคิดแบบมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , คพม. และประชาชนเขามามีสวน
รวม โดยคาดหวังวากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมจะกอใหเกดิ
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การกระตุนจากภายในชุมชน มีคนทํางานเกิดข้ึน ที่เปนลักษณะ
จิตอาสา สามารถทํางานพัฒนาสังคมในฐานผูนําการเปลี่ยนแปลง
(Change agent) สามารถทํางานรวมกับ อปท.  ไดอยางเต็มที่ ต้ังแตการ
สํารวจขอมูล การวิเคราะหขอมูล การออกแบบกิจกรรม การจัด
กระบวนการทํางานที่เหมาะสม และการสรางรูปธรรมการพัฒนา
สังคม ที่เปนประโยชนตอกลุมเปาหมาย ชุมชน และสังคม
โดยรวม เพื่อใหสังคมอยูดี มีสุข ครอบครัวอบอุน ภายใตการ
จัดสิ่งแวดลอมที่ดี 

 

 

 

 

 
ดังนั้นสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ        

1 - 12 ไดพิจารณาความสําคัญของการพัฒนางานวิชาการ 
ควบคูกับการพัฒนาสังคม จึงเห็นควรจัดโครงการนักวิจัย
ชุมชน เพื่อสรางนักวิจัยชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพคนใน
ชุมชนให เปนกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ทําใหเกิดการสงเสริมการเรียนรูอยางเปนเหตุเปน
ผล โดยฝกปฏิบัติการทําวิจัยอยางงาย การลงมือปฏิบัติจริง
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ตามข้ันตอนการทํางานวิจัยในชุมชนเบ้ืองตน โดยอาศัยขอมูล
จากชุมชนของตนเอง อีกทั้งยังเปนการสรางเครือขาย       
เพื่อรวมกันพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน และเปน
กรอบการเสนอนโยบายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(อปท.) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
 
2. วตัถปุระสงค 

 

2.1 เพื่อสรางนักวิจัยชุมชนดานการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 

2.2 เพื่อสงเสริมองคความรูและฝกปฏิบัติการทํา
วิจัยอยางงายใหกับเครือขายดานการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 

2.3 เพื่อสรางการมีสวนรวมกับเครือขาย พม. 
ระดับพื้นที่ในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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3. เปาหมายการดาํเนนิงาน  

เครือขายดานการพัฒนาสังคมและสวสัดิการระดับ
พื้นที่ของสํานักงานสงเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 1-12 (สสว.) 
รวมพืน้ที่เปาหมาย จํานวน 25 พื้นที่   

 

4.ระยะเวลาดาํเนนิการ 

 เริ่มต้ังแต 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 

 

5. งบประมาณ 

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2558  จํานวน  1,200,000 บาท  
ของสํานักงานสงเสรมิและสนับสนุนวิชาการ  1 – 12 
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6. ผลทีค่าดวาจะไดรบั 

 

6.1 ทําใหมีคณะทํางานนักวิจัยชุมชนดานการ
พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ ในระดับพื้นที่ของสํานักงาน
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 

6.2 ทําใหเกิดวิธีการ และเครื่องมือดานการพัฒนา
ชุมชน โดยเริ่มจากกระบวนการวิจัยชุมชน ที่พัฒนารวมกัน
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รวมกับภาค
ประชาชนในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ   

6.3 เครือขายพม. และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีแผนงาน และกิจกรรม หรือโครงการที่เกิดข้ึนจากปญหาและ
สถานการณทางสังคมที่ตรงกับความเปนจริง และสอดคลอง
กับความตองการของคนในชุมชน 

6.4  ทํ าให เกิดความตระหนักร วมกันในการ
ชวยเหลือกลุมเปาหมายในชุมชน เกิดความรวมมือในการ
แกไขปญหาทางสังคมที่สลับซับซอน ทําใหเกิดการพัฒนา
สังคมเชิงบูรณาการ ระหว างภาคประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
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วธิดีาํเนนิการ 
1. การคัดเลือกพื้นที่  

การคัดเลือกพื้นที่ดําเนินการโครงการนักวิจัย
ชุมชนของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 
กําหนดเกณฑการคัดเลือก 4 ขอ ดังนี้ 

 เปนเครือขายดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย (คพม.) ระดับพื้นที่ของสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 – 12 
 เปนพื้นที่ที่มีผลงานดานการพัฒนาสังคมและจัด

สวัสดิการสังคมมากกวาปละ 2 ผลงาน หรือผลงานเปนที่
ยอมรับ 

 ผูนําชุมชน หรือ ผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ใหการสนับสนุน  และมีความพรอมในการ
ดําเนินงานรวมกัน 

 เครือขายหรือภาคประชาชนในพื้นที่ใหการสนบัสนนุ 
และมีความพรอมในการดําเนินงานรวมกัน 
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  ทั้งนี้สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ           
1 – 12  มีพื้นที่ดําเนินการโครงการนักวิจัยชุมชน  จํานวนทั้งสิ้น 25 
พื้นที่  ดังนี ้

เขต สสว. พืน้ทีด่าํเนนิงาน 

สสว.1 1. ตําบลพิมลราช  อําเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
2. ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา  
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สสว.2 1. ตําบลบางนํ้าผึ้ง  อําเภอพระประแดง   
  จังหวัดสมุทรปราการ 
2. ตําบลวังนํ้าเย็น  อําเภอวังนํ้าเย็น  จังหวัดสระแกว  

สสว.3 1. ตําบลชากบก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 
2. ตําบลปากนํ้าแหลมสิงห  อําเภอแหลมสิงห   
   จังหวัดจันทบุรี  

สสว.4 1. ตําบลวัดแกว  อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
2. ตําบลบานมวง  อําเภอโพธาราม จ.ราชบุรี 

สสว.5 1. ตําบลหายโศก  อําเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย 
2. ตําบลถาวร  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย  

สสว.6 1. ตําบลหนองกุงสวรรค  อําเภอโกสุมพิสัย   
   จังหวัดมหาสารคาม 

2. ตําบลหวยมวง  อําเภอภูผามาน   
   จังหวัดขอนแกน 
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เขต สสว. พืน้ทีด่าํเนนิงาน 

สสว.7 1. ตําบลโพธ์ิไทร  อําเภอพิบูลมังสาหาร   
   จังหวัดอุบลราชธานี 
2. ตําบลแคนนอย  อําเภอคําเขื่อนแกว  จังหวัดยโสธร  

สสว.8 1. ตําบลตลาดใหม  อําเภอวิเศษชัยชาญ   
   จังหวัดอางทอง 
2. ตําบลราชสถิต  อําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง  

สสว.9 1. ตําบลทามะเฟอง  อําเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ  

สสว.10 1. ตําบลปาไผ  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 
2. ตําบลนํ้าแพร  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม  

สสว.11 1. ตําบลนบพิตํา  อําเภอนบพิตํา   
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ตําบลกรุงชิง  อําเภอนบพิตํา   
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. ตําบลกะหรอ  อําเภอนบพิตํา   
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. ตําบลนาเหรง  อําเภอนบพิตํา   
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สสว.12 1. ตําบลทุงนุย  อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 
2. ตําบลเขาขาว  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล  
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2. กระบวนการดาํเนนิงาน 

  วิ ธี ดํ า เนินการ โครงการครั้ งนี้  เปนการ
ประยุกตใชการวิจัยเพื่อทองถิ่น (Community-Based Research)  
ÊÙ�การวิจัยชุมชน  โดยการวิจัยเพื่อทองถิ่น เปนการเปลี่ยน
ยายกระบวนทัศนงานวิจัยเดิม เขาสูกระบวนทัศนใหม โดย
มีการผสมผสานกระบวนทัศนจากฐานความคิด 3 ฐาน 
ไดแก ฐานแรกจากสํานึกคิด ปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่มีการ
เรียกกันวา การวิจัยเชิงปริมาณ ฐานที่สองคือสํานึกคิด
ปรากฏการณนิยม (Phenomenology) ที่เรียกกันวา  การวิจัย
เชิงคุณภาพ และฐานกลุมที่สามคือ สํานึกคิดปฏิบัติการ
นิยม (Praxiology) ที่มุงใชประโยชนจากงานวิจัยสูความ
เคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยมีกระบวนการ
ดังนี้ 

2.1 การเตรียมชุมชน 

2.1.1 การเขารวมกับคนในชุมชน เพื่อเปน
นักวิจัยชุมชน เพื่อศึกษาปญหาวิ เคราะหสามเหตุตอ
ปรากฏการณ ที่พบ สัมผัสอยู และคนในชุมชนตองการให
เกิดการแกไข เปลี่ยนแปลง โดยรวมกันศึกษาชุมชน คนหา 
ปญหา สาเหตุ 
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2.1.2 คนหาและคัดเลือกอาสาสมัครที่มีจิต
สาธารณะเขารวมวิจัยตามความถนัดที่เขาหากลุมเปาหมาย  
การรับฟง การทวนขอสรุป การบันทึกขอมูล 

2.1.3 การพัฒนาโจทยวิจัย การต้ังคําถามวิจัย 

2.1.4 สรางภาพฝนของชุมชนที่ตองการเนน
ทิศทางตอไป 

2.1.5 มีการทบทวนโจทยวิจัย และแจกแจงโจทย
อาน ตามที่ตองการอยากรู อยากรวบรวม อยากเห็น อยาก
ทําความเขาใจ ที่สามารถศึกษาไดจากคําถามวิจัยหลัก 
กระบวนการศึกษาและกิจกรรมวิจัยในรายละเอียด 

-ใครเปนกลุมเปาหมายที่จะใหศึกษา    
-ใชวิธีไหน                 -เวลานานเทาไร     
-ใชเครื่องมืออะไร     -จะวิเคราะหอยางไร 

2.2 การออกแบบ และกําหนดแผนงานการวิจัย 

2.2.1  การกําหนดประเด็นการศึกษาวิจัย 

2.2.2 การกําหนดวัตถุประสงควิจัย เนนการ 
ไดมาซ่ึงขอมูลที่ตอบคําถามวิจัย และกระบวนการแกไข
ปญหา 

2.2.3 วิเคราะหตนทุนเดิม เพื่อชวยใหงานวิจัย 

สามารถตอยอดความรูตนทุนเดิมได 
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2.2.4 วางแผนชวงเวลาในการดําเนินกิจกรรมวิจัย 

2.2.5 คนหา กําหนดกลุมคนหลากหลายที่เขา
รวมกิจกรรม โดยคํานึงถึงกลุมคนที่เผชิญกับปญหานั้น 

2.2.6 สรางเครื่องมือและวิธีการวิจัย เนน
เครื่องมือ วิธีการที่สรางโอกาสใหทุกคนคิดได แสดงความ
คิดเห็นไดในระดับหนึ่ง 

2.3 การสํารวจ สัมภาษณ 

2.3.1 ดําเนินการเก็บขอมูล ตามแผนงานที่
กําหนด 

 มีการนัดหมายกลุมเปาหมาย 

 บอกวัตถุประสงค  และระยะเวลาการ
สัมภาษณ เก็บขอมูล 

 ขออนุญาตบันทึกขอมูล 
 ดําเนินการสัมภาษณ 
 สัมภาษณระดับลึก 
 สัมภาษณกลุม 

 การสังเกต 

 การขอบคุณ และอาจนัดแนะการประชุม
รวมวิเคราะห 
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2.3.2 การตรวจสอบขอมูล รายวันและการ
จัดเก็บขอมูลเพิ่มเติมใหสมบูรณ 

2.3.3 การเขียนบันทึกขอมูลตามประเด็นที่
กําหนด และเตรียมนําเสนอในที่ประชุม 

 

2.4 ขัน้การประมวลและวเิคราะหผล และคดิคนเปน
โครงการกจิกรรม 

2.4.1 ประชุมทีมวิจัยกลุมยอย และผูนําชุมชน 
ผูรูในชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูล และจัดลําดับที่ตอบคําถาม
หลัก หรือคําถามรอง 

2.4.2 สรุปผลการวิเคราะหที่ตอบตามโจทยแต
ละขอ และวิเคราะหเพิ่มจากผูนํา 

2.4.3 นําเสนอผลการศึกษากับประชาคมใน
ตําบล โดยมีองคประกอบจาก อบต. กํานัน ผูใหญบาน รพ.
สต. โรงเรียน วัด องคกรชุมชนตางๆ (กลุมเด็ก – เยาวชน 
กลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน) 

2.4.4 วิเคราะหและอภิปรายรวมในเวทีประชุม 
ตองหาทางออก ทางเลือก ซ่ึงออกมารูปของโครงการ         
/ กิจกรรม โดยที่ประชุมตองรวมพิจารณาในประเด็น 
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หลักการและเหตุผล 
• ทําไมตองทําโครงการ / กิจกรรมนี้ 
• โครงการ / กิจกรรม จะชวยยกระดับความเปนอยู

ไดอยางไร 
• โครงการ / กิจกรรม จะเริ่มอยางไร และชุมชนภาคี

มีสวนรวม 

เปาหมายของโครงการ / กิจกรรม 

• วัตถุประสงคโครงการที่ดําเนินงานในพื้นที่ 
• กระบวนการของโครงการ / กิจกรรม 

• อยากเห็นอะไรเกิดข้ึน เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
กระบวนการทํางาน 

• โครงการ / กิจกรรม นี้มีกระบวนการ ข้ันตอน
ดําเนินการอยางไร 

• ใครบางเขารวม และรวมในบทบาทอยางไร 
 

 2.5 การถอดบทเรยีนโครงการ 
 การหาผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ
นักวิจัยชุมชนครั้งนี้ ไดนํากระบวนการถอดบทเรียนมา
ประยุกตใชหาขอสรุป โดยต้ังวัตถุประสงคของการถอด
บทเรียนไวดังนี้ 
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2.5.1  เพื่อศึกษาบทบาทของชุมชนตอการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น (แนวคิด ข้ันตอน การมีสวน
รวมของชุมชน)  

2.5.2 เพือ่ศึกษาผลผลิต ผลกระทบตอ
กลุมเปาหมายในชุมชนภายหลงัการดําเนนิงานโครงการ/
กิจกรรม 

ข้ันตอนการถอดบทเรียน   มีดังนี้ 
1) นัดหมายนายกอบต./เทศบาลหรือผูแทน และ

ผูบริหาร อปท.นั้นๆ 2-3คน/แกนนําโครงการ 3-4 คน/ 
ผูรับประโยชน  3-4 คน ประชุมรวมกันหลังการจัด
กิจกรรมทันที หรือทอดระยะเวลาออกไปไมนานนัก  

2) ช้ีแจงวัตถุประสงค กระบวนการประชุม  และ
ดําเนินการประชุม 

3) ดําเนินการถอดบทเรียน ตามประเด็น/
แนวทาง ดังนี้ 

3.1)ทบทวนประเด็นปญหาที่ ชุมชนเลือก 
สรุปผลจากการจัดเก็บขอมูลโดยนักวิจัยชุมชน/เครื่องมือ 
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผลที่คาดวา
จะไดรับจากโครงการ (กอนจัดทําโครงการ)  
 

 



 
 

 

18 

3.2) ประเด็นอภิปรายผลที่ไดรับ 

หลังจากจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

 ผลที่จะไดรับ ทั้งผลผลิตและ 
ผลลัพธ 

 เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
( ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย  / ผู ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร /  ผ ล ที่ มี ต อ
กลุมเปาหมาย ครอบครัว ชุมชน  ผูเกี่ยวของ ทั้งเชิงบวก 
และเชิงลบ) 

 วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง มาจากสิ่งใด  (เชน ผูนํา  ผูรับประโยชน 
วิธีการ ทักษะ เครื่องมือ วิธีการ สถานที่ การสนับสนุน ความ
สอดคลองกับความตองการ บรรยากาศ)   

3.3) มีปญหาในการดําเนินโครงการวิจัย  
และดําเนินโครงการ/กิจกรรมอยางไร 

3.4) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงในระยะ 
ตอไป 

  ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทาง/ประเด็นการจัด
ประชุมถอดบทเรียนผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชน ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังนี้ 



 

 

ตารางที ่1 การทบทวนสาระสาํคญัโครงการ/กจิกรรม  
ทีด่าํเนนิการในพืน้ที ่ 

 

ประเดน็
ปญหาที่

ชมุชนเลอืก 

สรปุผลจากการจดัเกบ็
ขอมลู 

โดยนกัวจิยัชมุชน / 
เครือ่งมอื 

วตัถปุระ 
สงค 
โครง 
การ/

กจิกรรม 

กลุม 

เปา 
หมาย 

กจิ 
กรรม 

งบ 

ประ 
มาณ 

ผลทีค่าดวา
จะไดรบั

จาก
โครงการ 

(กอนจัดทํา
โครงการ) 

ตัวอยางเชน 
 

- ปญหา 
: ปริมาณ
ขยะลน สง
กล่ินเหม็น 
เก็บขยะ
อาทิตยละ 
2ครั้งนอย
เกินไป สัตว
คุยเข่ีย 

ตัวอยางเชน 

1 .คนในชุมชน คิดว า 
ป ญ ห า ถั ง ข ย ะ ไ ม
เพียงพอ เปนปญหา
มากที่สุด รอยละ 30.07 
2 . ร อ ย ล ะ  2 9 . 9 2 
ตองการจัดการขยะ ใน
เ รื่ อ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวก/ใหความรวมมือ
ใหรถขยะเขาไดสะดวก
มากที่สุด  
3.แนวทางการแกไขใน
การจัดการขยะของคน
ในชุมชน ไดแก จัดเก็บ
ขยะสัปดาหละ2-3 ครั้ง 
และใหความรูในการคัด
แยกขยะและนําขยะไป
ใชประโยชน เปนตน 

- เ ครื่อ ง มือ วิ จัย  คือ 
แบบสอบถาม 

     



 

 

ตารางที ่2  สรปุการอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํ 
โครงการ/กจิกรรม 

ชือ่โครงการ/กจิกรรม ...................................................................... 
 

ผลทีจ่ะ
ไดรบั 

เกดิการ
เปลีย่นแปลง

อะไรบาง 
(ท้ังเชิงบวก 
และเชิงลบ) 

วเิคราะหสาเหตทุี่
ทาํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลง 

ปญหาใน
การ

ดําเนนิ
โครงการ/
กจิกรรม 

แนวทางการ
พฒันา/  

ปรบัปรงุใน
ระยะตอไป 

ผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลัพธ 

 เชน ...
กลุมเปาหมาย/ผู
ดําเนินโครงการ/
ผลท่ีมีตอ
กลุมเปาหมาย  
 

 

 

 

ครอบครัว 
ชุมชนและ
ผูเกี่ยวของ 

 เชน .... ผูนํา  
ผูรับประโยชน 
วิธีการ ทักษะ 
เคร่ืองมือ วิธีการ 
สถานท่ี การ
สนับสนุน ความ
สอดคลองกับ
ความตองการ 
บรรยากาศ 

  



 
 

 

21 

สรปุภาพรวมวธิดีาํเนนิการโครงการนกัวจิยัชมุชน 
 

 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

การใชขอมูลมือสอง (ขอมูลทั่วไป  และกลุมเปาหมาย) 

การสุมตัวอยาง คัดเลือกกลุมเปาหมาย และวางแผนการสํารวจ

การสํารวจ  สัมภาษณ กลุมเปาหมาย 4 - 12 คน   โดยทีมวิจัย 2 คน/หมูบาน 

การคัดเลือกพ้ืนที่ตําบล 1. ขั้นเตรียมการ 

2. ขั้นดําเนินการ
ประชุมเวทีท่ี 1 

การนําเสนอขอมูลโดยผูนําชุมชนและประเมินเพ่ือระบุปญหา 

บทบาทนักวิจัยชุมชน 
 นําพาไปสัมภาษณกลุมเปาหมาย 

ตามหลักการที่กําหนด  
 แนะนําตัว วัตถุประสงค  ผลที่

คาดวาจะไดรับ 
 ชวนพูดคุย เรื่องทั่วไป กอนเขาสู

ประเด็นสัมภาษณ 

 สงนักวิจัยภายนอกกลับอปท. 
และอานทบทวนแบบสอบถาม
เพ่ือสรุป และนําเสนอวันรุงข้ึน 

เดินไป พูดคุยกันไป 
เพิ่มเตมิ /วิเคราะห

ขอมูล 

การสรางกรอบ -แตกประเด็นในทีป่ระชุม

การสรางแบบสอบถาม  

ใหคําแนะนํากอนสัมภาษณ วิธีการสัมภาษณ และ หลัง

บทบาทนักวิจัยภายนอก 
 ขออนุญาตสัมภาษณ และจด

บันทึก บอกเวลาที่ใชในการ
สัมภาษณ  

 ดําเนินการสัมภาษณเฉพาะคน
แรก ของกลุมเปาหมาย รวม 1-2 
คน เพือ่เปนตัวอยาง  

 อาน ทบทวนประเด็นที่เปน
ขอสรุป 

 ขอบคุณผูใหสัมภาษณ  
 สงมอบแบบสัมภาษณใหนักวิจัย

สสว.  

3. ข้ันการสํารวจ 
สัมภาษณ 
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การพัฒนาโครงการ กิจกรรม และการผลักดันใหเกิดระบบสวสัดิการ 

โดยผานการพัฒนาคน 

4. ขั้นการประมวลและวิเคราะหผล 
และคิดคนเปนโครงการกิจกรรม 

การบันทึกลงตารางการวิเคราะห 

สรุปปญหาความตองการ แนวทางแกไข 

นําเสนอผลการศึกษากับ อปท.  อภิปรายแนวทางดําเนินการแกไข 

การพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ กิจกรรมทีแ่กไขปญหาจาก อปท. และหนวยงานอื่นๆ 

การกําหนด เลือกโครงการ กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

นัดหมายการเขารวมดําเนินการ สังเกตการณผลของโครงการ กิจกรรมโครงการ  

เขารวมสังเกตการณโครงการ 1 กิจกรรม   

ประชุม AAR ผูเขารวมและคณะทํางาน    

5.ขั้นตอนถอดบทเรียนโครงการ  

 

วัตถุประสงค กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แนวทางการปรับปรุงแกไข 
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ผลการดาํเนนิงาน 

โครงการนกัวจิยัชมุชน 
ในพืน้ทีส่าํนกังานสงเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ 1 – 12 

 

  การดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนของ
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 ในป พ.ศ. 2558            
มีกระบวนการทํางานเริ่มจากการจัดประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการของสสว.1 – 12 การเลือกพื้นที่ทํางาน
ภาคสนาม การเลือกนักวิ จัย ชุมชนและประชุมกํ าหนด
วัตถุประสงค กรอบ และเครื่องมือการวิจัย การเก็บขอมูลโดย
นักวิจัยชุมชน การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การนําเสนอใน
ที่ประชุมตําบล เพื่ อจัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม         
การดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และการประชุมถอด
บทเรียน ทั้งนี้สามารถสรุปผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชนในพื้นที่สํารักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12   
ไดดังนี้ 
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1. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  (สสว.1) 

 

1.1 ตาํบลพมิลราช  อาํเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบรุ ี

1.1.1 โครงการสรางจติอาสาพฒันาชมุชน 
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 1.1.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก  
ปญหาผูดอยโอกาสทีย่ากไรตองการการดูแล 

1.1.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน  

1) ผูดอยโอกาสที่ยากไร ปวยเปนโรค 

ประจําตัว มากกวา รอยละ 60 

2) คนในครอบครัวผูสูงอายุไมคอยมีเวลาดูแล 
ตองไปทํางาน เวลากลางวันตองดูตนเอง  

3) ผูดอยโอกาสมีปญหาอื่นๆ เชน ไมมีที่อยูอาศัย
แนนอน (ประชากรแฝง)ไมมีรถรับ-สงไปโรงพยาบาล  

4) ตองการเครื่องอุปโภคมากที่สุด   
รองลงมา รถเข็นวิลแชร  

 

1.1.4 เครือ่งมอื  
แบบสอบถามการดูแลผูปวยติดเตียงที ่

ยากไร/ผูพิการในตําบลพิมลราช 

1.1.5 วตัถปุระสงค 
1) เพื่อชวยเหลอืผูดอยโอกาสและผูยากไรในชุมชน 

2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

3) เพือ่สรางความสามคัคใีนชุมชน 
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1.1.6 กลุมเปาหมาย 

ผูยากไรและผูดอยโอกาสในชุมชน หมูละ 5 คน 
รวม 40 คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1.1.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) ประชุมผูที่มีจิตอาสาที่จะเขารวมกิจกรรม 

2) ลงพื้นที่สํารวจกลุมเปาหมายและความตองการ 

3) คัดเลือกกลุมเปาหมายหมูละ 5 คน  
4) วางแผนการชวยเหลือและดําเนินการชวยเหลือ 

5) สรางคูหู (บัดด้ี) ดูแลผูปวย  

6) สรางกิจกรรมสัมพนัธระหวางจิตอาสาและผูปวย 
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1.1.8 งบประมาณ 

จํานวน 30,000 บาท 

1.1.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
1) ทําใหผูดอยโอกาสและผูยากไรมีคุณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน  
2) ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชน 
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1.2 ตาํบลบางนมโค  อาํเภอเสนา  จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
   

1.2.1 โครงการปนน้ําใจชวยเหลือผูดอยโอกาสและ        
คนพิการ ตําบลบางนมโค  
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1.2.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

ปญหาผูดอยโอกาสและคนพิการไมไดรับสวัสดิการ 

ที่เพียงพอ 

        1.2.3 สรุปผลจากการจัดเก็บขอมลูโดยนักวิจัยชุมชน 
1) รายไดของกลุมเปาหมายสวนใหญตํ่ากวา 1,000 บาท/

เดือน รองลงมามีรายได 1,000 – 1,500 บาท/เดือน และมีรายได      
1,600 – 2,000 บาท/เดือน 

2) ความตองการอุปกรณของกลุมเปาหมาย พบวา สวน
ใหญตองการแพมเพิสมากที่สุด รองลงมาคือ ไมค้ํายัน ไมเทาสามขา 
ผายาง และที่นอน 

3) ความตองการดูแลจากภาครัฐ พบวา กลุมเปาหมาย
ตองการเงินมากที่สุด รอยละ 46.4 รองลงมาตองการเครื่องอุปโภค
บริโภค คิดเปนรอยละ 21.4 และตองการเรื่องสุขภาพ รอยละ 14.3 

1.2.4 เครื่องมือ 
แบบสอบถามปญหาผูดอยโอกาส (ผูสูงอายุและคน 

พิการ) ตําบลบางนมโค 
      1.2.5 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาสและคนพกิารใน
ตําบลบางนมโค 

2. เพื่อขยายสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนให
ครอบคลุมทั่วถึงผูดอยโอกาสและคนพิการในตําบลบางนมโค 

 3. เพื่อเพิ่มชองทางการขอรับทุนสนับสนุนแก 
ผูดอยโอกาสและคนพิการในตําบลบางนมโค 
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1.2.6 กลุมเปาหมาย 

ผูดอยโอกาสและคนพิการในตําบลบางนมโค 
จํานวน 11 หมูบาน หมูละ 3 คน รวมจาํนวน 33 คน 

 

1.2.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลบางนมโค คัดเลือกผูดอยโอกาสและคนพิการในตําบลบาง
นมโคเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล ซ่ึง
พิจารณารวม 28 คน จากการสํารวจของนักวิจัยชุมชน เมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ 2558 เปนเกณฑครั้งแรก จากนั้นจึงพิจารณา
กลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสและคนพิการตามหมูตางๆ ใน
ตําบลบางนมโคตอไป 

2) จัดทําทะเบียนและใหความรูเกี่ยวกับ
กองทุนสวัสดิการชุมชนและสิทธิประโยชนที่กลุมเปาหมายจะ
ไดรับ 

3) ประชาสัมพันธเชิญชวนภาคเอกชนและ
ผูมีจิตศรัทธารวมสมทบทุนในการชวยเหลือ 

3.1) จัดทําเอกสารเผยแพร  
ประชาสัมพันธ 

   3.2) เจรจา เชิญชวนภาคเอกชนและหาง 

รานตางๆ  
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3.3) คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลบางนมโค จัดสรรงบประมาณเพื่อชวยเหลือ
สวัสดิการแกผูดอยโอกาสและคนพิการที่เปนสมาชิกกองทุนฯ 

3.4) สรุปและติดตามผลการดําเนินงาน 
1.2.8 งบประมาณ 

จํานวน 13,200 บาท 
 

1.2.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
 1. ทําใหผูดอยโอกาสและคนพิการในตําบลบาง 

นมโคไดรับความชวยเหลือ 

2.ทําใหกองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดการขยาย 

สมาชิกไดครอบคลุมทั่วถึงผูดอยโอกาสและคนพิการในตําบล
บางนมโค 

3.ทําใหเกิดการเพิ่มชองทางการขอรับทุน 

สนับสนุนแกผูดอยโอกาสและคนพิการในตําบลบางนมโค 
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2.  ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (สสว.2) 

 
  2.1 ตาํบลบางน้าํผึง้  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 

      
2.1.1 โครงการพันธุไมที่สามารถทนตอสภาพน้ําเค็มได 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

2.1.2  ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

ปญหาน้ําเค็มที่เขามาในตําบลทําใหตนไมที่ปลูก
ลมตาย และไมสมารถปลูกตนไมใหมทดแทนได จึงตองการหา
ตนไมที่สามารถปลูกในสภาพน้ําเค็ม/ดินเค็มได เพื่อใหชาวบาน
ยังคงมีรายไดจากการเกษตรอยู 
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2.1.3  สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

  1) การต้ังสมมุติฐานปญหาของชุมชน โดย
กําหนดปญหา ไดแก ปญหาน้ําเค็ม ขยะ น้ําเสีย และรายไดใน
ครัวเรือนไมเพียงพอ 

2) การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม จาก 

ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 209 คน ซ่ึงมีผูตอบวาปญหา
น้ําเค็มเปนปญหาของชุมชน จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 
48.3  

3) ดําเนินการวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหา  
โดยวิเคราะห สาเหตุ ผลกระทบโดยพบวาแนวทางแกไขปญหา
น้ําเค็มมีหลายประการ เชน การเปดประตูน้ําทุกคลอง การซอม
ประตูน้ําที่ชํารุด การขุดลอกคลองระบายน้ํา และการขุดบอกัก
เก็บน้ําเพื่อทําการเกษตรซ่ึงแนวทางแกไขปญหาดังกลาวนักวิจัย
ชุมชนวิเคราะหแลวพบวาไมสามารถจะดําเนินการในระยะเวลาที่
กําหนดประกอบกับงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนไม
เพียงพอ จึงเปลี่ยนแนวคิดจาก “การแกปญหา” เปนการ 
“ปรับตัว” 

4) วางแผนการดําเนินการวิจัย 
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2.1.4 เครือ่งมอื 

        แบบสอบถาม 
 

2.1.5 วตัถปุระสงค 
1) เพื่อศึกษาชนดิของพันธไมยืนตนที่ทนตอสภาพ

น้ํากรอยและน้ําเค็มของตําบลบางน้ําผึ้ง 

2) เพื่อสรางรายไดใหกับสมาชิกในชุมชน 

3) เพือ่สรางทางเลอืกในการทําการเกษตรใหกับ
เกษตรกร 
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2.1.6 กลุมเปาหมาย 

นักวิจัยชุมชนตําบลบางน้ําผึ้ง จํานวน 25 คน 
 

2.1.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) ประชุมทีมงานนักวิจัยชุมชน 

2) ศึกษาคนควารวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของ 

3) สํารวจความตองการและแปลงทดลอง                 
4) หาพนัธไมยืนตนทีท่นตอสภาพดิน น้ํากรอยและน้ําเค็ม  
5) ทดลองโดยการตรวจสอบสภาพน้ําและดิน 

6) เก็บขอมลูและสรุปผล 
 

2.1.8 งบประมาณ 

จํานวน 10,000 บาท 
 

2.1.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
        1) ทราบวามีตนไมชนิดใดบางทีส่ามารถปลูกให
ทนตอสภาพน้ํากรอยและน้ําเค็มได 

      2) นักวิจัยชุมชนสามารถนาํความรูทีไ่ดรับ 

ไปเผยแพรใหกับคนในชุมชนไดรับทราบ 
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2.2  ตาํบลวงัน้าํเยน็  อาํเภอวงัน้าํเยน็  จงัหวดัสระแกว 

 
2.2.1 โครงการคณุแมวยัใส 

 

 

 

 

 



 
 

 

38 

2.2.2  ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

ปญหาเด็กและเยาวชนที่มพีฤติกรรมไม
เหมาะสม โดยเฉพาะปญหาเรื่องเพศสัมพันธ 

 

2.2.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

1) การต้ังสมมุติฐานปญหาของชุมชน 
โดยกําหนดปญหา ไดแก ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาผูสูงอายุ  

2) การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 170 คน ซ่ึงมีผูตอบวาปญหา
เด็กและเยาวชนเปนปญหาของชุมชน จํานวน 105 คน คิดเปน
รอยละ 61.8 

3) ดําเนินการวิเคราะหแนวทางการแกไข
ปญหา โดยวิเคราะห สาเหตุ ผลกระทบวามีพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชนอะไรบางที่ตองแกไข 

4) วิ เคราะหจุดแข็งของชุมชนและตัว
นักวิจัยชุมชนเพื่อหาวิธีการแกไขปญหา 

5) วางแผนการดําเนินการวิจัย 
 

2.2.4 เครือ่งมอื 

 แบบสอบถาม 
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2.2.5 วตัถปุระสงค 
1) สรางความตระหนักและองคความรู

เรื่องบทบาทและคุณคาของความเปนชาย/หญิงในสังคม
พัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ สัมพันธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน การเสริมสรางสุขภาพวยัรุน 

2) เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง
ของวัยรุน และมีทักษะในการปฏิเสธตอพฤติกรรมที่เสี่ยงตอ
การดํารงชีวิต 

 

2.2.6 กลุมเปาหมาย 

เยาวชนในพืน้ทีท่ี่อยูในกลุมเสี่ยง       
ในพืน้ที่เทศบาลวงัน้ําเย็น จํานวน 30 คน 
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2.2.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) ประชุมทีมงานนักวิจัยชุมชน 

2) เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณจาก สสว.2 
3) ติดตอวิทยากร จากโรงพยาบาลวังน้ําเย็น 

4) ประสานชุมชนและโรงเรียนในการ 

คัดเลือกเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการ 

5) ดําเนินกิจกรรมโดยการอบรมใหความรู 
แกเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการ 

6) ติดตามประเมินผลและสรุปขอมูล 
 

2.2.8 งบประมาณ 

จํานวน 10,000 บาท 
2.2.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  

1)  เด็กและเยาวชนทั่ วไปมีทักษะและ
ภูมิคุมกันในการจัดการกับสถานการณที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศ 

2) เสริมสรางความภูมิใจในตนเองของ
วัยรุน และมีทักษะในการปฏิเสธตอพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการ
ดํารงชีวิต 
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3. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  (สสว.3) 

 
3.1 ตาํบลชากบก  อาํเภอบานคาย  จงัหวดัระยอง 

 

       3.1.1 โครงการบานสุขภาพดีชุมชนนาอยู 
 

 
 
 
 

 

3.1.2  ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 
    ปญหาการบริหารจัดการขยะ 

 

3.1.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

1) คนในชุมชนสวนใหญจะมีการคัดแยกขยะ 
เปนจํานวนรอยละ 89.3 และที่ไมมีการคัดแยกขยะจํานวน 

รอยละ 10.7  
2) รอยละ 89.3 ของผูตอบแบบสอบถามที่มี

ความตองการทีจะคัดแยกขยะเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการขยะ
ไดงาย 
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3) แนวทางในการแกไขในการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนและชุมชน ไดแก การคัดแยกขวดแกว แยกขยะเปยก 
ขยะแหง การใชถุงดําในการใสขยะเปยก ขุดหลุมฝง มีถังขยะ
ไวหนาบานเพื่อแยกขวดแกวและขวดพลาสติก แยกเศษอาหาร
เพื่อนํามาทําปุยหมัก แบงขยะเปนกลุม เชนขยะอินทรีย หรือ
ขยะทั่วไป เปนตน 

 

3.1.4  เครือ่งมอื  
    แบบสอบถาม 

 

3.1.5 วตัถปุระสงค 
                         1) เพือ่ใหชุมชนสะอาดมีสิง่แวดลอมที่ดี 

    2) เพือ่ใหคนในชุมชนมสีุขภาพ อนามัยทีดี่ 
 

3.1.6 กลุมเปาหมาย 

    1) เจาหนาที่เทศบาลตําบลชากบก   
             2) ผูใหญบาน   3) กํานนั   4) ผูนําชุมชน 
     

3.1.7) ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

 1) จัดประชุมทําความเขาใจกับครวัเรือนใน
ตําบลชากบกเกี่ยวกับการดูแลชุมชนและการทิ้งขยะในชุมชน 

2) ประสานการบรรจทุําแผนใหนายกเทศบาล 

ตําบลชากบกประจําป 
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3) ดําเนินการจัดซ้ือภาชนะรองรับขยะมูล 

ฝอย จํานวน 240ใบ 

4) ดําเนินการจางเหมาบริการจัดเก็บขยะ เปน 

รายเดือน ๆ ละ 13,000 บาท เปนเวลา 6 เดือน รายละเอียด
ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน 

 จัดใหมีคนปฏิบัติงานประจําทายรถขยะ
อยางนอย 2 คน 

 จัดใหมีชุดใสปฏิบัติงานซ่ึงประกอบดวย  
เสื้อชุดปฏิบัติงานโดยเฉพาะ ผาปดจมูก  
รองเทาบูท ถุงมือ 

5) ดําเนินการจัดเก็บใหเสร็จภายในเวลา 14.00 น. 

6) ใหทําความสะอาดรถบรรทุกขยะหลงันําขยะ 
ไปกําจัดแลวทุกครั้ง 

7) ติดตามการดําเนนิการ 
 

3.1.8 งบประมาณ 

งบประมาณของเทศบาลตําบลชากบก   
อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  จํานวน 100,000 บาท        
(หนึ่งแสนบาทถวน)  
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3.1.9  ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
1) เกิดการผลักดันเขาสูวาระการประชุมประจําเดือน

ของทองถิ่น 

2) เกิดการผลักดันบรรจุโครงการเขาอยูในแผน 3 
ปของทองถิ่น 

3) สามารถจัดซ้ือถังขยะภายในเดือนเมษายน 2558 

4) ทําใหมีผูปฏิบัติงานประจํารถขยะ จํานวน 2 คน 

 ผูปฏิบัติงานมีชุดใสในการ 

ปฏิบัติงานที่มิดชิดและปลอดภัย 

5) มีการจัดเก็บขยะและเคลื่อนยายขยะมูลฝอย 

เสร็จภายในเวลา 14.00 น. 

6) มีการทําความสะอาดรถบรรทุกขนขยะทุกครั้ง 

          7) มีการจัดเก็บขยะในวันจันทร วันพุธ และวันศุกร 
ในพื้นที่ทั้ง 10 หมูเสร็จเรียบรอยภายในเวลา 04.00-14.00 น. 
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3.2 ตาํบลปากน้าํแหลมสงิห  อาํเภอแหลมสงิห  จงัหวดัจนัทบรุ ี
  

  3.2.1 โครงการสรางพลังชุมชนลดมลพิษเพื่อสุขภาพ 
 

 
 

 

3.2.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

         ปญหามลพิษทางอากาศ (การเผาขยะ) 
 

3.2.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

 1) คนในชุมชนรอยละ 58.3 ไมมีการคัด 

แยกขยะในครัวเรือน 

2) รอยละ 57.1 ของคนในชุมชนไมมีสวนรวมกับ
เทศบาลในการแกไขปญหามลพิษทางอากาศ 

3) สวนใหญคนในชุมชนจะมีการจัดเผาขยะ 
กลางแจงเองจํานวนรอยละ 54.2 

4) แนวทางในการแกไขในการจัดการปญหามลพิษ 

ทางอากาศในชุมชน คือ ตองเพิ่มจุดต้ังถังขยะเปยก ขยะแหง 
ตามสถานที่ชุมชน ตองการใหมีเตาเผาขยะจะไดไมตองให
ประชาชนเผาเองทําใหกลิ่นรบกวนชาวบาน ใหมีการรณรงคไม
เผาขยะในบานและกลางแจง เปนตน 
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3.2.4 เครือ่งมอื 

    แบบสอบถาม 

3.2.5 วตัถปุระสงค 
 1) เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดลอมในชุมชน 

2) เพื่อสรางคุณภาพชีวิตในชุมชน 

3) เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่ดีข้ึนในชุมชน 

4) เพื่อสรางการมีสวนรวมระหวางเทศบาล 

ตําบลปากน้ําแหลมสิงหกับชุมชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอ 

3.2.6 กลุมเปาหมาย 

    ประธานชุมชน จํานวน 16 ชุมชนๆละ 5 คน  
รวมทั้งสิ้น 80 คน 

     3.2.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1)  จัดประชุมรวมแสดงความคิดเห็นการ
บริหารจัดการขยะของชุมชนโดยวิธีการจัดการในชุมชน      
เปนการสรางพลังชุมชนลดมลพิษเพื่อสุขภาพ 

2)ลงพื้นที่สํารวจกลุมเปาหมายและความ
ตองการ 

3) มีการวางแผนการดําเนินงานและสถานที่ 
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3.2.8 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ 

1) ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางเทศบาลฯกับ 

ชุมชนผานกิจกรรม 

     2) ทําใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

    3) ทําใหสภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน 

    4) ทําใหมีการจัดหาสถานที่ในการนําขยะไปทิ้ง  
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4. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4  (สสว.4) 
 

4.1 ตาํบลวดัแกว  อาํเภอบางแพ  จงัหวดัราชบรุ ี  
     

  4.1.1 โครงการบรหิารจดัการขยะ 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          
 

4.1.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

การบริหารจดัการขยะ 
4.1.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

1) สภาพพื้นที ่
 อบต.วัดแกว  มี 11 หมูบาน  ประชากร  5,760 

คน ความหนาแนนของประชากร 236คน/ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่กึ่ง
เมืองกึ่งชนบท  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
เลี้ยงสัตว พื้นที่ติดกับถนนทางหลวงแผนดิน วิถีชีวิตประชาชนเปนการ
พึ่งพาธรรมชาติ  
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2) แผนพัฒนา 3 ป (2559-2561) 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม  

และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 ยุทธศาสตรดานศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปญญาทองถิ่น 

3) กระบวนการกําหนดปญหาเพื่อนําไปสูการจัดทาํโครงการ 
/กิจกรรม   

3.1) การวิเคราะหปญหาจากโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาตําบล 3 ป 
3.2) การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา  
3.3) การวิเคราะหสาเหตุปญหา  
3.4) การกําหนดแนวทางแกไข  
3.5) โครงการ/กิจกรรม วิธดํีาเนินการ  ผูรับผิดชอบ 

/ผูรวมดําเนินการ งบประมาณ  
 

4.1.4 เครือ่งมอื 

    การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 
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4.1.5 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

 ที่มาและสาเหตุของขยะ 
 แหลงที่มาของขยะ 
 ผลกระทบจากขยะตอชุมชน 

 วิธีการจัดการขยะ 
 ลดขยะ  คัดแยกขยะ  การ Re-use  Re-cycle ขยะ  

การสรางมูลคาเพิ่มจากขยะ การสรางจิตอาสา การรณรงคไมใช
ถุงพลาสติก การจัดหาถึงขยะ และการจัดทําเตาเผาขยะ 

4.1.6  ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
เปนโครงการที่ตอบงานดานการสนับสนุนวิชาการ

ของ สสว. เพื่อตอยอดการทํางานของพื้นที่ที่เปนรูปธรรม 
สามารถนําไปใชในการจัดทําแผนงาน/โครงการในเชิงการ
ปองกันและแกไขปญหาของพื้นที่ การสะทอนขอมูล/คืนขอมูล
ใหแกพื้นที่ 
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4.2 ตาํบลบานมวง  อาํเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบรุ ี
      

 4.2.1 กจิกรรมตาสบัปะรด 
 

 

 
 

4.2.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

 การปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
 

4.2.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดย 

นกัวจิยัชมุชน 

1) สภาพพื้นที ่
   อบต. บานมวง มี 8 หมูบาน ประชากร  

3,758คน  สภาพพื้นที่มีแมน้ําแมกลองไหลผาน  ไมติดถนนทางหลวง
แผนดินประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ลักษณะเดน
ของชุมชนคือ ความเปนเช้ือชาติชาวมอญ มีวัฒนธรรมประเพณีที่
เขมแข็ง  มีพิพิธภัณฑบานมวงเปนสถานที่ทองเที่ยว  
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2) กระบวนการกําหนดปญหาเพือ่นําไปสูการ 
จัดทําโครงการ/กิจกรรม   

2.1)การวิเคราะหปญหาจากโครงการ/
กิจกรรมตามแผนพัฒนาตําบล 3 ป 

2.2)การเรยีงลําดับความสําคัญของปญหา  
2.3)การวิเคราะหสาเหตุปญหา  
2.4)การกําหนดแนวทางแกไข  
2.5)โครงการ/กิจกรรม  วิธีดําเนนิการ  

ผูรับผิดชอบ/ผูรวมดําเนนิการ  งบประมาณ  
 

 

 
4.2.4  เครือ่งมอื 

การจัดเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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             4.2.5 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

                   1) ยาเสพติดในชุมชนมีอะไรบาง 

        2)ผลกระทบของยาเสพติดตอบุคคล  
ครอบครัว และชุมชน 

3)การเขามาของยาเสพติดในชุมชนมีทาง 

ใดบาง 

4)วิธีการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน 
 

          4.2.6 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
1) เปนโครงการที่ตอบงานดานการ 

สนับสนุนวิชาการของ สสว. เพื่อตอยอดการทํางานของพื้นที่    
ที่เปนรูปธรรม 

                           2) สามารถนําไปใชในการจัดทําแผนงาน/
โครงการในเชิงการปองกันและแกไขปญหาของพื้นที่การสะทอน
ขอมูล/คืนขอมูลใหแกพื้นที่ 
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5. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5  (สสว.5) 

 
 5.1 ตาํบลหายโศก  อาํเภอพทุไธสง  จงัหวดับรุรีมัย 

    

5.1.1 โครงการอนรุกัษและฟนฟปูาชมุชนตาํบลหายโศก 
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5.1.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

    ปาชุมชนตําบลหายโศกถูกทําลาย 
               5.1.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

1) คนในชุมชนคิดวา คนที่เขาไปหาพืช ผัก
ตางๆ ในปา ไดทําลายและไมมีการปลูกทดแทนข้ึน  ซ่ึงในวัน
หนาปาเหลานี้อาจจะไมมีใหเห็นถึงรุนลูกรุนหลาน รอยละ53.02 

2) รอยละ 45.08ตองการอนุรักษปาชุมชน
ของตําบล  

3) แนวทางแกไขในการทําลายปาชุมชน ไดแก 
เพาะพันธุกลาไมพื้นเมือง เพื่อทดแทนที่ถูกทําลาย 

 

   5.1.4 เครือ่งมอื 

แบบสอบถาม 
 

  5.1.5 วตัถปุระสงค 
1) เพื่อสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนเห็น 

ความสําคัญของปาชุมชนรวมกัน 

2) เพื่อใหปาคงความอุดมสมบูรณ สวยงาม  
อยางยั่งยืน 

3) เพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

5.1.6 กลุมเปาหมาย 

ปาชุมชนตําบลหายโศก  จํานวน 1 โคก 
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5.1.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

                  กิจกรรมที่ 1 
1) สํารวจขอมูลทรัพยากรที่มีในปาชุมชน 

2) วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ 

3)เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลที่ไดจากการสํารวจ 
 

กิจกรรมที่ 2 

                  1) จัดต้ังอาสาสมัครดูแลปาชุมชน 

 2) สงเสริมการเพาะพันธุกลาไมพื้นเมือง 

                 3) ปลูกและดูแลรักษา 
 

กิจกรรมที่ 3 

1)จัดระบบขอมูลของทรัพยากรปาชุมชนใหเปน 

ปจจุบัน 

2)เยาวชนคนรักปา (มัคคุเทศกนอย) 

5.1.8 งบประมาณ 

งบประมาณสนับสนุนจากองคการบรหิารสวน
ตําบลหายโศก จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
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5.1.9  ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
 1) คนในชุมชน มีจิตสํานึกรักปามากข้ึน 

2) พื้นที่ปามีความอุดมสมบูรณ สวยงาม และมี
ความยั่งยืน 

3) มีปาเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 
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5.2 ตาํบลถาวร  อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ จงัหวดับรุรีมัย 

5.2.1 โครงการปนจกัรยานสรางจติสาํนกึอนรุกัษ
สิง่แวดลอม 

 

 
 
 

5.2.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

การมั่วสุมยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
 

5.23 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

1) คนในชุมชน คิดวา เด็กและเยาวชนมีการชุมนุม
กันทีล่านกีฬาประจําตําบลทุกเยน็ โดยมีการทําลายสิ่งของที่เปน
ของสาธารณะประโยชน และอาจจะมีการมัว่สมุยาเสพติดตามมา 
รอยละ 33.08 
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2) รอยละ 41.77ตองการใหเด็กและเยาวชนใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนและมีจิตสํานกึในการรักสิ่งแวดลอม 

3) แนวทางการแกไขในการลดการมั่วสุมของเด็ก
และเยาวชน ควรจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางให
เกิดประโยชนและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

5.2.4 เครือ่งมอื 

แบบสอบถาม 
5.2.5 วตัถปุระสงค 

 1)  เพือ่สรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน  
รักสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและลดมลภาวะ 
                    2) เพื่อสรางสุขภาพ สานสามคัคใีหเด็กและเยาวชน 

และเปนแบบอยางในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

5.2.6 กลุมเปาหมาย 

เด็กและเยาวชน ในตําบลถาวร จํานวน 11 หมูบานๆ 
ละ  2 คน/รุน  รวมทั้งหมด 22 คน 

 

 5.2.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

                   1) กําหนดพื้นที่ดําเนินการ 

                  2) ระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละจุดที่กําหนดไว 
3) สรุปผลที่ไดจากการจัดทําโครงการ 

      



 
 

 

61 

สถานที่สําคัญในตําบลถาวร 

   จุดที่ ๑  สํานักสงฆเขาหลุบ 

   จุดที่ ๒  วัดนิคมเขตฯ 

   จุดที่ ๓  วัดนอย 

   จุดที่ ๔  คลองสอง 

   จุดที่ ๕  วัดปาหนองหิน 

   จุดที่ ๖  วัดปาชุมชน หมูที่ ๘ 
 

         5.2.8 งบประมาณ 

        งบประมาณสนับสนนุจากเทศบาลตําบลถาวร   
จํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท 

 

        5.2.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
1) เด็กและเยาวชนสนุก เพลดิเพลนิ 

2) เด็กไดเรียนรูเรือ่งคุณธรรมและจริยธรรม 

3) รวมเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

4) เด็กไดรวมกิจกรรมกับผูใหญ 
5) เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน 

6) เด็กและเยาวชนไดรูบริบทพื้นที ่
7) ชุมชนมีสวนรวมในการสงเสริมกจิกรรม 

เด็กและเยาวชน 
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6. ผลการดําเนินงานโครงการนกัวจิยัชมุชนในพืน้ทีส่าํนกังาน
สงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6  (สสว.6) 

6.1 ตาํบลหนองกงุสวรรค  อาํเภอโกสมุพสิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
     

        6.1.1 โครงการ “การศึกษาการแกไขปญหาดนิเสือ่มสภาพ
ในตําบลหนองกุงสวรรค อําเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม” 
 

 

 
 
 
 
 
 

        6.1.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 
     ปญหาดินเสื่อมสภาพ สงผลกระทบตอการทาํเกษตร 
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6.1.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

๑) พฤติกรรมการทําใหดินเสื่อมสภาพ สวนใหญ
มีการตัดไมที่เปนอินทรียวัตถุ มีการปลูกพืชชนิดเดียวตลอดทัง้
ปและตอเนื่องหลายป และมีพฤติกรรมการใชปุยเคมีเปนสวน
ใหญ  จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบสาเหตุของดิน
เสื่อมสภาพ คือ การใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชมากเกินไป 

ทั้งการตัดไมทําลายปา เปลี่ยนพฤติกรรมการใชปุย งดใช
สารเคมีและยากําจัดวัชพืช 

๒) แนวทางในการแกไขปญหาดินเสื่อมสภาพจาก
พฤติกรรมการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ คือ การลดใชสารเคมี
และปุยเคมี การสงเสริมใชปุยอินทรีย การปรับและรักษาสภาพ
ดินหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต รูวิธีดูแลรักษาสภาพดินอยางไร
หลังการเก็บเกี่ยว เชน รูวาจะปรับสภาพดินทรายดวยวิธีการ
หวานปุยคอกผสมปุยหมัก และปลูกพืชตระกูลถั่วตาง ๆ และ
ปลูกพืชหมุนเวียน อยาปลูกพืชอยางเดิมซํ้าซาก ไถกลบตอซัง
ขาว และรูวาจะปรับสภาพดินเค็มดวยวิธีการใชวัชพืชแหงพวก
ใบไมแหงตาง ๆ และแกลบสด แลวไถกลบเพื่อตากหนาดิน 

 6.1.4  เครือ่งมอื 

แบบสอบถาม 
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6.1.5 วตัถปุระสงค 
๑) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชประโยชนที่ดิน 

ของประชาชนในพืน้ที่ตําบลหนองกุงสวรรค 
๒) เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาจากพฤติกรรม 

การใชประโยชนที่ดินในพืน้ที่ตําบลหนองกุงสวรรค 
6.1.6 กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย เปนเกษตร ที่มีอายุต้ังแต  
๒๕ ปข้ึนไป ที่ทําการเกษตรในพืน้ที ่จํานวนกลุมเปาคิดจากรอย
ละ ๒๐ ของจํานวนครวัเรือนทั้งหมดในแตละหมูบาน ดังนี ้

- หมูที ่๑ จํานวน ๒๔ ครัวเรือน 

- หมูที ่๒ จํานวน ๔๒ ครัวเรอืน 

- หมูที ่๓ จํานวน ๒๓ ครัวเรือน 

- หมูที ่๔ จํานวน ๑๕ ครัวเรอืน 

- หมูที ่๕ จํานวน ๒๙ ครวัเรือน 

- หมูที ่๖ จํานวน ๓๓ ครัวเรอืน 

- หมูที ่๗ จํานวน ๑๘ ครัวเรอืน 

- หมูที ่๘ จํานวน ๓๓ ครัวเรอืน 

- หมูที ่๙ จํานวน ๒๒ ครัวเรอืน 

- หมูที ่๑๐ จํานวน ๒๒ ครัวเรือน 

รวมทั้งสิน้ ๒๖๑ ครัวเรอืน 
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6.1.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

๑) กิจกรรมการใหความรูและฝกอบรมแกนักวิจยั
ชุมชน เพือ่กําหนดขอเสนอโครงการวจิัย 

๒) การเก็บรวบรวมขอมลูตามขอเสนอ
โครงการวิจยัอยางงาย  

๓) กิจกรรมสรุปผลการวิจยั และเวทีนําเสนอ
ผลการวิจัยอยางงายของนักวิจัยชุมชน สสว.๖ แกภาคีเครือขาย
ในพืน้ที ่ 

 

 6.1.8 งบประมาณ 

จากสํานักงานสงเสริมและสนับสนนุวิชาการ 6  
จํานวน 40,000 บาท  

 
 

          6.1.9  ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
๑) ทําใหทราบสาเหตุ และการหาแนวทางแกไข 

ปญหา 
๒) ประชาชนตระหนักถึงการบริหารพื้นดิน 

ของตนเอง 

3) ผูนําชุมชนและผูเขารวมโครงการนําผล
การศึกษาไปใชประโยชนตอไป 

4) ลดตนทุนในการผลิตของเกษตรกร 
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6.2 ตาํบลหวยมวง  อาํเภอภผูามาน  จงัหวดัขอนแกน 
      

     6.2.1  โครงการ “การศึกษาผลกระทบของแหลง
น้ําจากการใชสารเคมีในพื้นที่ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน 

จังหวัดขอนแกน” 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                    6.2.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

       สารเคมีปะปนอยูในน้ํา ทําใหน้ําเสีย สงผล 

ใหกิดกลิน่เหมน็กระทบถึงชาวบาน และสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 
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                   6.2.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

๑) เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใชสารเคมีทําการเกษตร โดยมีการใชสารเคมีใกลกับ
แหลงน้ําสาธารณะ ในขณะที่สภาพแหลงน้ํายังสามารถใช
ประโยชนไดรวมทั้งยังสามารถนําสัตวน้ํามารับประทานได 

๒) แนวทางในการแกไขปญหาผลกระทบ
จากการใชสารเคมี แนวทางหนึ่งคือการรณรงคและสงเสริมให
ลดใชสารเคมีในการทําการเกษตร นอกจากนี้ยังพบอีกวาใน
ชวงเวลา 5 ปที่ผานมา มีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรเทา
เดิม ในขณะที่บางสวนใชสารเคมีเพิ่มข้ึน 

๓) เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามมีการ
ใชสารเคมีในการทําการเกษตรมากที่สุดคือ “การใชปุยเคมี” 
โดยมีการใชสารเคมี/ยากําจัดศัตรูพืช และสารเคมี/ยากําจัด
แมลงในปริมาณนอย และใชมากที่สุดในชวงเดือนเมษายน – 

มิถุนายน และอีกชวงคือ เดือนกรกฎาคม – กันยายน ในขณะที่
หากมีหนวยงานใดใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการใชสารเคมีแก
เกษตรกร เกษตรกรสวนใหญคิดวาจะนําวิธีการเหลานั้นไปปรับ
ใช รวมทั้งการลดใชสารเคมีแลวหันมาใชปุยชีวภาพแทน
ปุยเคมีในการทําการเกษตรดวย 
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• ขอบเขตของการศึกษา ไดแก ๑) เชิง
พื้นที่ คือ พื้นที่ตําบลหวยมวง อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน 
๒) เชิงกลุมเปาหมาย คือ ประชากรที่สุมตัวอยางกับประชาชนที่
ทําการเกษตรกรระหวางอายุ ๒๕ ปข้ึนไป ๓) เชิงประเด็น คือ 

ผลกระทบของแหลงน้ําจากการใชปุยเคมี 
 

                     6.2.4 เครือ่งมอื 

 แบบสอบถาม 
 

6.2.5  วตัถปุระสงค 
   ๑) เพื่อใหทราบสภาพของแหลงน้ําทีไ่ดรับ
ผลกระทบจากการใชสารเคมใีนพื้นที่ตําบลหวยมวง 

๒) เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา
ผลกระทบจากการใชสารเคม ี

๓) เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการใช
สารเคมีของประชาชนในพื้นที ่

 

6.2.6 กลุมเปาหมาย 

1) กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรที่ใช 
สารเคม ีทําการสุมคัดเลือกจากกลุมตัวอยาง โดยพิจารณาจาก
ครัวเรอืนละหนึ่งคน 
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2) กลุมตัวอยางที่มีอายุต้ังแต ๒๕ ปข้ึนไป
โดยไมจํากัดเพศชายหรอืหญิง 

3)  ประชากรในการศึกษาใชกลุม
ตัวอยาง จํานวนรอยละ ๔ ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ตําบล
หวยมวง (จํานวนประชากรทั้งสิ้น ๗,๑๔๔ คน) คิดเปนจํานวนกลุม
ตัวอยางจํานวน ๒๘๕ หนวยตัวอยาง 

 

6.2.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

๑) กิจกรรมการใหความรูและฝกอบรมแก 
นักวิจัยชุมชนเพือ่กําหนดขอเสนอโครงการวิจัย  

๒) การเก็บรวบรวมขอมูลตามขอเสนอ 

โครงการวิจยั 

๓) กิจกรรมสรุปและนําเสนอผลการวิจยั
ของนักวิจัยชุมชน แกภาคีเครอืขายในพืน้ที ่

 

6.2.8  งบประมาณ 

จากสํานักงานสงเสริมและสนับสนนุ 
วิชาการ 6 จาํนวน 40,000 บาท 

6.2.9  ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ   
   ๑) ทําใหมีน้ําที่สะอาดปลอดภัยจาก
สารพิษไวบริโภคอปุโภค 
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๒) ทําใหรูวิธีปองกนัตนเองจากแหลงน้ําที ่
มีสารพิษ 

๓) ทําใหรูวิธีปองกนัแหลงน้ําไมให 
ปนเปอนสารพิษจากการใชสารเคม ี

๔) ทําใหรูจักโทษของสารเคม ี

๕) ชวยลดการใชสารเคม ี
๖) ทําใหปลอดภัยจากสารพิษที่ตกคาง 

จากการใชสารเคม ี
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7. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7  (สสว.7) 

 
7.1 ตาํบลโพธิไ์ทร  อาํเภอพบิลูมงัสาหาร  จงัหวดักาฬสนิธุ 
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      7.1.1  ประเด็นปญหาที่ชุมชนเลือก 

       ปญหาเด็ก เยาวชน มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
 
 

    7.1.2  สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

      นักวิจัยชุมชนไดรวมกันคิดวิเคราะห สังเคราะห
เชิงรุก เพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา โดยใชคําถาม
วา ทําไม เพราะอะไร เพื่อคนหาสาเหตุตนตอของปญหา ที่
ประชุมไดคัดเลือก ๓ ประเด็นปญหามาแบงสรุปคิดวิเคราะห
เชิงลึกอภิปราย แลกเปลี่ยน 

   - ปญหาเด็กเยาวชนมีพฤติกรรมไม
เหมาะสม สาเหตุ คือ ครอบครัวขาดความอบอุน หยาราง ติดสิ่ง
เสพติด ยาเสพติด เพราะอยากรูอยากลองตามเพื่อน เลียบแบบ 
สื่อสารรวดเร็ว สิ่งแวดลอมไมเหมาะสม 

   - ปญหาความเห็นแกตัว ขาดความสามัคคี 
ขาดการมีสวนรวม สาเหตุ คือ ขาดจิตสํานึกตอสวนรวม ขัดแยง
ทางการเมือง ไมมีคุณธรรม 

   - ปญหาความยากจน หนี้สิน สาเหตุ คือ 
ประสบภัยธรรมชาติ ไมมีที่ดินทํากินหรือมีไมเพียงพอ ติดการ
พนัน ยาเสพติด ไมเอาใจใสการทํามาหากิน พอทํางานคนเดียว 
มีลูกมาก ไมมีงานทํา 
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7.1.3  เครือ่งมอื 

การจัดเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 

แบบประเมินความพงึพอใจ 
 

7.1.4 กลุมเปาหมาย 

ผูนําชุมชนทองถิน่ และคณะกรรมการกลุม
นักวิจัยชุมชนตําบลโพธิ์ไทร จํานวน ๓๐ คน  

 

         7.1.5 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

การใหความรูในการสรางนักวิจัยชุมชน
เพื่อทํางานพัฒนาดวยจิตอาสา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม การวิจัยชุมชนโดยใชขอมูลที่ถูกตองเปนจริงจะนําไปสู
การพัฒนาแกไข ปญหาชุมชนไดตอไป และการเขียนโครงการ 
มีข้ันตอนดังนี้ 

                1)การเปดประเด็นโดยใหผูเขารวมประชุม 

แสดงความคิดเห็น ความรูสึกตอสภาพสังคมไทยโดยใชบัตรคํา 
สรุปไดวา คนไทยเห็นแกตัว ขาดระเบียบวินัย ขาดความสามัคคี 
รับวัฒนธรรมไมดี แตถึงอยางไรก็ยังสงบนาอยูกวาหลายๆ 
ประเทศ 

                         2)สรุปผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
คือ ปญหาสังคมที่ยังรุนแรง สืบเนื่องมาจาก พอแม ผูปกครอง 
บางสวนยังไมสามารถอุปการะเลี้ยงดู พัฒนาบุตรหลานไดดี 



 
 

 

74 

ลูก-หลานมีปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสมในรูปแบบตางๆ 
เติบโตข้ึนไปสรางปญหาใหสังคมชุมชน จึงไดเสนอการสราง
ความอบอุนเขมแข็งในครอบครัว เปนรั้วปองกันแกไขปญหา
สังคม โดยใชบัญญัติ ๑๐ ประการ และ ๑๐ ขอควรปฏิบัติของพอ 
แม ผูปกครอง เพื่อลูกที่เกง ดี มีความสุขและไมสรางปญหาให
พอแม ชุมชน สังคม เปนการทํางานเชิงรุก เชิงปองกัน 

                            3)ผูรวมประชุมสํารวจสภาพปญหาที่คนใน
ตําบลโพธิ์ไทร ยังประสบอยู สรุปได ๔ ประเด็น คือ คนเห็นแกตัว 
ขาดความสามัคคี ขาดการมีสวนรวม , โครงสรางพื้นฐานไฟฟา
ไมทั่วถึง ถนนไมดี ชํารุด, เด็ก เยาวชน มีปญหาพฤติกรรมไม
เหมาะสมตางๆ และปญหาความยากจน หนี้สิน วางงานหลังฤดู
เพาะปลูก 

                           4)ที่ประชุมเลือกประเด็นปญหาที่นาสนใจ
อยากแกปญหาและอยูในวิสัยที่จะทําใหที่ประชุมเลือกประเด็น
ปญหาเด็ก เยาวชน มีพฤติกรรมไมเหมาะสม เพื่อ เสนอ
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการตอไป 

                          5)การใหความรูวิธีการเขียนโครงการ มี
หัวขอหลักอะไรบางและใหที่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกลุม
นักวิจัยชุมชน ตําบลโพธิ์ไทร เพื่อดําเนินการตอไป คือ 
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นางรจนา แพงสุวรรณ ประธานกรรมการ 

นางละมัย วงศคูณ   รองประธานกรรมการ 

นายทองสุข  โคตรหานาม กรรมการ 

นายบุญเพ็ง  พรรณนาภพ  กรรมการ 

นายอดุม สีดา   กรรมการ 
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7.2 ตาํบลแคนนอย  อาํเภอคาํเขือ่นแกว  จงัหวดักาฬสนิธุ 

7.2.1  ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 
ปญหาเด็กเยาวชน มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

7.2.2  สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

นักวิจัยชุมชนไดรวมกันเลือกประเด็นปญหาที่
สนใจ เพื่อฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะหเชิงลึก คนหาสาเหตุเพื่อ
หาทางปองกันแกไขตอไป แบงกลุมการคิดวิเคราะหโดยใชคํา
ตามหลัก ทําไม เพราะอะไร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการคิด
วิเคราะห 
   - ปญหาเด็ก เยาวชน มีพฤติกรรมไม
เหมาะสม สาเหตุมาจากขาดความอบอุนในครอบครัว พอ แม 
ทะเลาะกัน หยาราง พอแมทํางานไกล ไมมีเวลาใหลูก ใชสิ่งเสพ
ติด ยาเสพติด คบเพื่อนไมดี พอแมตามใจลูกมากเกินไป 

   - ปญหาผลผลิตการเกษตรตกตํ่า สาเหตุ 
คือ ดินเสื่อมคุณภาพ เผาตอซังขาว ขาดแหลงน้ํา ภัยธรรมชาติ 
ไมมีการคัดเมล็ดพันธุ ขาดการดูแลเอาใจใส วัชพืชมาก ใช
สารเคมีมากเกินไป 
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   - ป ญ ห า ค น ไ ม ใ ช ห ลั ก เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงในการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดความยากจน หนี้สิน มี
สาเหตุมากจาก คนขาดความรู ขาดคุณธรรม ขาดความขยัน 
ขาดความพอประมาณ ขาดเหตุผล ขาดภูมิคุมกัน ไมมีการออม 
ใชในสิ่งไมจําเปน 
 

 

 

 
 

7.2.3 เครือ่งมอื 

                  การจัดเวทีแลกเปลีย่นความคิดเหน็ 
 

7.2.4  กลุมเปาหมาย 

ผูนําชุมชน ทองถิ่น อสม.และ
คณะกรรมการกลุมนักวิจัยชุมชนตําบลโพธิไ์ทร จํานวน ๓๐ คน  
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7.2.5 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) เจาหนาที่ สสว.6 เปดประเด็น โดยให
ผู เข ารวมประชุมแสดงความคิดเห็น ความรูสึกตอสภาพ
สังคมไทย โดยใชบัตรคํา สรุปไดวา สังคมไทยยังขัดแยงทาง
ความคิด ใสรายปายสี ขาดความสามัคคี เห็นแกตัว เอารัดเอา
เปรียบ ขาดคุณธรรม ไมมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
ปญหาเด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ไมมีความ
มั่นคงทางการเมือง ราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่า 
   2) สรุปตอที่ประชุมวา แมทางรัฐบาลได
พัฒนาสังคมควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่อง แต
ปญหาสังคมยังทวีความรุนแรง สาเหตุสืบเนื่องมาจาก พอ แม 
ผูปกครอง บางสวนยังไมสามารถอุปการะ เลี้ยงดู พัฒนา
ลูกหลานใหดีได เด็กเยาวชนมีพฤติกรรม มีความคิด ทัศนคติ
ไมเหมาะสม เติบโตก็สรางปญหาใหสังคม จึงไดนําเสนอ
บัญญัติ  ๑๐  ประการ  และ  ๑๐  ขอควรปฏิบัติของพอแม 
ผูปกครอง เพื่อลูกที่เกง ดี มีความสุข คือ การสรางความอบอุน 
เขมแข็งในครอบครัว เปนรั้วปองกันแกไขปญหาสังคม เปน
การทํางานเชิงรุก เชิงปองกัน แทนการทํางานเชิงต้ังรับปญหา 
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   3) ใหผูรวมประชุมสํารวจสภาพปญหา ที่
คนในตําบลแคนนอย ยังประสบอยู ซ่ึงสรุปได คือ ปญหาความ
ยากจน หนี้สิน ขาดที่ดินทํากินหรือมีไมเพียงพอ ขาดแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร ขาดแหลงจางงานในชวงนอกฤดูการเกษตร 
ผลผลิตการเกษตรตกตํ่า ปญหาเด็กและเยาวชนทะเลาะกัน มี
พฤติกรรมไมเหมาะสม ไมใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปญหา
สุขภาพรางกาย 
   4) ใหที่ประชุมเลือกประเด็นปญหาที่
สนใจ เพื่อฝกการคิดวิเคราะห สังเคราะหเชิงลึก คนหาสาเหตุเพื่อ
หาทางปองกันแกไขตอไป แบงกลุมการคิดวิเคราะหโดยใชคํา
ตามหลัก ทําไม เพราะอะไร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการคิด
วิเคราะห 

5) ใหที่การประชุมเลือกประเด็นปญหาที่
สนใจตองการทําโครงการ/กิจกรรม หรือแกปญหาที่ประชุม
เลือกประเด็นปญหาเด็กเยาวชน มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

   6) เจาหนาที่ใหความรูการเขียนโครงการ/
กิจกรรม หัวขอหลักๆของการเขียนโครงการ พรอมใหที่ประชุม
คัดเลือกคณะกรรมการนักวิจัยชุมชนตําบลแคนนอย เพื่อเขียน
เสนอโครงการและดําเนินการตอไป คณะกรรมการประกอบดวย 
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   ๑. นายสุดใจ จวนสาง ประธานกรรมการ 

  ๒. นายวิทย คําทา     รองประธานกรรมการ 

  ๓. นายทน กิจเกียรติ  กรรมการ 

  ๔. นายออนสี ทองปาน  กรรมการ 

  ๕. นายวีระณิต บุงทอง  กรรมการ 
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8.  ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8  (สสว.8) 

 
8.1 ตาํบลราชสถติย  อาํเภอไชโย  จงัหวดัอางทอง 

     

    8.1.1 โครงการสงเสริมการใชสารชีวภาพใน 

การเกษตรเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  8.1.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

         ปญหาการใชสารเคมใีนการทําการเกษตรกรรม 
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8.1.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

            1) คนในชุมชนสวนใหญ มีอาชีพ 

เกษตรกรรม 

                     2) คาใชจายในการเกษตรกรรมที่ตองรับภาระ
มากที่สุด คือ คาสารเคมี  รองลงมา คือ คาปุย 

                     3) ความตองการความชวยเหลือ  สวนใหญ
ตองการความชวยเหลือดานสารเคมีชีวภาพ รองลงมาเปนการ
แปรรูปสินคาทางการเกษตร และตองการศึกษาดูงาน 

 

        8.1.4 เครือ่งมอื 

     แบบสอบถาม 
 

       8.1.5 วตัถปุระสงค 
        1) เพือ่ลดตนทนุการผลิตในภาคการเกษตร 

                 2) เพือ่ทําสารชีวภาพทดแทนสารเคมบีางชนิด 

                3) เพือ่สงเสรมิการรวมกลุมเกษตรอนิทรียชีวภาพ 
 

      8.1.6 กลุมเปาหมาย 

       1) นกัวิจัยชุมชน 

      2) ผูนําชุมชน 

     3) เกษตรกรในตําบลราชสถิตย 
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8.1.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

       1) ประชุมช้ีแจงเพื่อสรางความเขาใจโครงการกับ 

เกษตรกรกลุมเปาหมาย 

      2) ใหความรูเรื่องผลกระทบสารเคมีกับ 

สิ่งแวดลอม      
     3) การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมการใชสารเคมีชีวภาพทดแทนสารเคมี 
              4) สนับสนุนการทําจุลินทรีย ชีวภาพ ชีวภัณฑ และ

เช้ือรา เพื่อใชทดแทนสารเคมีในการทําการเกษตรและการปลูก
ผักที่ลดสารเคมีในลักษณะปลูกผักสวนครัว 

         - การอบรมเชิงปฏิบัติการ  

                   - กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู หลังจากอบรมใช
เวทีเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกนัและกัน 

              5) เวทีสรปุองคความรูที่ไดจากการดําเนนิงาน 

              6) จัดทําชุดความรูเพื่อเผยแพร 
              7) การจัดทําแผนและบูรณาการแผนการจัดการ

แมน้ําลําคลองรวมกับทองถิน่ เพือ่ประกาศเปนนโยบาย
สาธารณะของทองถิ่น 
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            8.1.8 งบประมาณ 

จํานวน  100,000  บาท 
 

           8.1.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
 1. ผูบรหิารทองถิ่นนําโครงการฯ เขาแผนตําบลของ  

อบต. 
2. มีการสนับสนนุ และดําเนนิงานตามแผโครงการฯ  

ที่วางไว 
3. สามารถลดตนทุนการผลิตในภาคการเกษตรได 
4. มกีารใชสารเคมีชีวภาพทดแทนสารเคม ี

5. มีการรวมกลุมเพือ่ทําเกษตรอินทรียชีวภาพ 
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8.2  ตาํบลตลาดใหม อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอางทอง 
     

       8.2.1 โครงการสงเสรมิความรูใหมดานเกษตร
อนิทรยีแกกลุมเกษตรกรตาํบลตลาดใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   8.2.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

           เกษตรกรขาดความรูในดานเกษตรอินทรยี 
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  8.2.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

1) คนในชุมชนสวนใหญ มีอาชีพเกษตรกรรม 

2) คาใชจายในการเกษตรกรรมที่ตองรับภาระมาก
ที่สุด คือ คาเชา , คาเก็บเกี่ยว , คาปุย และคาสารเคมีตามลําดับ 

3) ความตองการความชวยเหลือ สวนใหญ 
ตองการความชวยเหลือดานสารเคมชีีวภาพ รองลงมา

เปนการแปรรูปสินคาทางการเกษตร และตองการศึกษาดูงาน 
 

 8.2.4 เครือ่งมอื 

         แบบสอบถาม 
 

8.2.5  วตัถปุระสงค 
1) เพื่อเพิม่ความรูดานเกษตรอนิทรียใหมๆ 

ใหแกทีมนักวจิัยชุมชนและชาวบาน 

2) เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการทําเกษตร 

อินทรียใหแกเกษตรกร 

3) เพือ่สงเสรมิการรวมกลุมเกษตรอนิทรยี 
ชีวภาพ 

4) เพือ่ลดตนทนุการผลิต 
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 8.2.6 กลุมเปาหมาย 

             1)นกัวิจัยชุมชน 

            2)ผูนําชุมชน 

           3)เกษตรกรในตําบลตลาดใหม 
 

8.2.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) ประชุมช้ีแจงเพือ่สรางความเขาใจโครงการกับ 

เกษตรกรกลุมเปาหมาย 

2) ใหความรูเรือ่งผลกระทบของสารเคม ี

3) ศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ  เกี่ยวกับการทํา 
เกษตรอินทรยีทดแทนการใชสารเคม ี

4) จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ใหความรู 
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย  ชีวภาพ” 

5) ทดลองปฏิบัติจริงในพืน้ที ่
6) จัดเวทถีอดบทเรียนเพื่อสรุปองคความรูทีไ่ด 

จากการฝกอบรม 
 

 8.2.8 งบประมาณ 

จํานวน  50,000  บาท 
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8.2.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ   
1) ผูบริหารทองถิ่นนําโครงการฯ เขาแผนตําบล 

ของ อบต. 
2) มีการสนับสนุน และดําเนินงานตามแผน 

โครงการฯ ที่วางไว 
3) สามารถเพิ่มความรูใหมๆ เกี่ยวกับเกษตร 

อินทรียใหกับเกษตรกร 

4) มีการทําเกษตรอินทรียทดแทนการใช 
สารเคมี 

5) มีการรวมกลุมเพื่อทําเกษตรอินทรียชีวภาพ 
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9. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9  (สสว.9) 

 
9.1 ตาํบลทามะเฟอง  อาํเภอพชิยั  จงัหวดัอตุรดติถ 

 
9.1.1  โครงการถอดบทเรยีนโครงการชมุชนรวมใจสาน 

สายใยในครอบครัว 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.2 ประเด็นปญหาที่ชุมชนเลือก 

การใชเวลาใหความอบอุนกับครอบครัวมีนอย 
เด็กวัยรุนสวนใหญติดเพื่อน และติดสังคมออนไลน  ขาด
ปฏิสัมพันธที่ดีในครอบครัว 
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9.1.3 สรุปผลจากการจัดเก็บขอมูลโดยนักวิจัยชุมชน 

    1) การสรางความสัมพันธที่ดีใน 

ครอบครัวจะเปนฐานของความเขาใจของสมาชิกในครอบครัว
ใหเขาใจและมีสํานึกที่ดีตอกัน ลูกมีสํานึกที่ดีตอพอแม และตอ
ญาติผูใหญ 
  2)การแกปญหานี้เปนเรื่องใหญที่ทุกภาคสวน
ตองใหความสําคัญต้ังแตระดับครอบครัว ทองถิ่น ทองที่ใน
ชุมชน และหนวยงานภายนอกที่ตองเขามารวมสนับสนุน 

  3)หน วยงานทุ กหน วยใน ชุมชนต อง เห็ น
ความสําคัญของปญหาในครอบครัวในชุมชนและชวยแกไขและ
ใหกําลังใจ 

  4)ผูนําในชุมชนโดยนายกองคการบริหารสวน
ตําบลไดสนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมตามความตองการของ
ชุมชนที่มีความเปนไปไดและตอบสนองตอการแกปญหาของ
ชุมชน โดยสรางความรวมมือกันทุกสวนในการแกปญหาและมี
ทีมการติดตามผลการดําเนินงานในทุกระยะ 
 

9.1.4 เครื่องมือ 

  การจัดเวทีระดมความคิด / การสนทนากลุม 
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9.1.5 วัตถุประสงค 
      1 )  เพื่ อ รับฟ งปญหา คว าม เ ดือดร อนขอ ง

ครอบครัว สาเหตุของปญหา และความตองการในการแกไข
ปญหาของแตละครอบครัว 

    2)เพื่อใหแตละครอบครัวไดมีเวทีแลกเปลี่ยน
พูดคุยถึงปญหาและแนวทางการแกไข และเกิดการยอมรับซ่ึงกัน
และกันในชุมชน 

   3)เพื่อใหเด็กและเยาวชนในครอบครัวเกิดจิตสํานึก
ที่ดี มีน้ําใจตอพอแม คนในครอบครัว  

 

9.1.6 กลุมเปาหมาย 

        ครอบครัวที่ สมัครใจ เข ารับการอบรมแล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในดํารงชีวิต ทั้งครอบครัวที่มีฐานะดี ปาน
กลาง และยากจน คละกันไปอยางละเทาๆกัน  

 

        9.1.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

      1) อบรมใหความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการดํารงชีวิต 
วิถีพทุธ โดยนาํหลักพระพุทธศาสนามาเปนแนวทางการใชชีวิต  

     2) มีเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียนการใช
ชีวิตที่ผานมา  

    3) การติดตามผลการเยี่ยมครอบครวัที่เขารวม
โครงการ  
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9.1.8 งบประมาณ 

งบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหาร 

สวนตําบล 
 

9.1.9 ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ   
1) เกิดสัมพันธภาพอนัดีในครอบครัว ทําใหเกิด

ครอบครัวอบอุน และเขมแข็ง 

2) เด็กในครอบครวัมสีํานึกที่ดี มนี้ําใจตอคนใน
ครอบครัวและบุคคลอืน่ๆ  

3) ความเขาใจกนัในครอบครัวทําใหลดปญหา
ความรนุแรงในครอบครัวและชุมชนได 
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10. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  (สสว.10) 

 
10.1  ตาํบลปาไผ  อาํเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม 

     
10.1.1 โครงการแนวทางการพัฒนากิจกรรมศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.1.2 ประเด็นปญหาที่ชุมชนเลือก 

การเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุในชุมชน 
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10.1.3 สรุปผลจากการจัดเก็บขอมูลโดยนักวิจัยชุมชน 

นักวิจัยชุมชน ซ่ึงเปนกลุมผูสูงอายุในพื้นที่
ตําบลปาไผ ตองการใหมีการประชาสัมพันธ การเผยแพร
กิจกรรมของเทศบาลเกี่ยวกับผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุไดรับ
ทราบและมีการเขาถึงกิจกรรมมากข้ึน ทั้งนี้เพื่อใหผูสูงอายุไดมี
การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณตอกัน 

 

 10.1.4 เครื่องมือ 

การจัดเวทีพูดคุย 
 

 10.1.5 วัตถุประสงค 
 เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุในพื้นที่ไดมีสวนรวม

ในกิจกรรมที่เทศบาลจัดให 
 10.1.6 กลุมเปาหมาย 

   ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลปาไผ 
 10.1.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

      ดําเนินกิจกรรมผานโรงเรียนผูสูงอายุ 
 10.1.8 งบประมาณ 

 เปนกิจกรรมตอยอดโครงการของเทศบาล 

 10.1.9 ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ   
  ทําใหผูสูงอายุไดเขารวมกิจกรรมของทาง
เทศบาลมากข้ึน 
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10.2 ตาํบลน้าํแพรพฒันา  อาํเภอหางดง  จงัหวดัเชยีงใหม 
     

10.2.1 โครงการปลูกผักสวนครัว 
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10.2.2 ประเด็นปญหาที่ชุมชนเลือก 

การมีสวนรวมของผูรับบริการ 
 

10.2.3 สรุปผลจากการจัดเก็บขอมูลโดยนักวิจัย
ชุมชน 

นักวิจัยชุมชน ไดมองถึงปญหาของพื้นที่
ในเรื่องของการใหความชวยเหลือผูดอยโอกาสในพื้นที่ ที่เปน
แตผูรับเพียงอยางเดียว เงินที่สวนราชการหรือ อปท.ใหความ
ชวยเหลือ มีการใชจายไมเพียงพอและไมรูจักการแสวงหา
รายได รอรับการชวยเหลือทางเดียว  

 

10.2.4 เครื่องมือ 

การจัดเวทีพูดคุย 
 

10.2.5 วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูดอยโอกาสไดมีสวนรวมในการ 

ชวยเหลือตนเองและครอบครัว 
 

10.2.6 กลุมเปาหมาย 

ผูดอยโอกาสในพื้นที่ตําบลน้าํแพร 
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10.2.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การสงเสริมดานอาชีพใหมีการปลูก
พืชผักสวนครัวเปนการลดรายจายของครัวเรือน 

 

10.2.8 งบประมาณ 

เปนกิจกรรมตอยอดโครงการของเทศบาล 
 

10.2.9 ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ  
     ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร ก ร ะ ตุ น ใ ห ผู รั บ ก า ร
ชวยเหลือไดรูจักการชวยเหลือตนเองเพื่อลดการชวยเหลือจาก
ภาครัฐและทองถิ่น 
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11. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  (สสว.11) 

 
11.1 ตาํบลกะหรอ  อาํเภอนบพติาํ  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 
  11.1.1 โครงการสงเสริมการใชภูมิปญญาสมุนไพร
และการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพเพื่อสรางสุขภาพที่ดี
ใหกับคนในชุมชน 
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11.1.2  ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 
การสงเสริมการใชภูมิปญญาสมนุไพร

และการแพทยแผนไทยในการดูแลสุขภาพ 
 

11.1.3  สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

   1) ขับเคลื่อนโดยสภาองคกรชุมชน  มีการ
ประชุมทุกวันที่ 4 ของเดือน มีการพูดคุยใน หลาย ๆ เรื่อง
รวมทั้งการคุยในเรื่องของสมุนไพรและการรักษาโรค 

2)มีการบริหารจัดการโดยมีคณะกรรมการ 
เช่ือมประสานเครือขายกับ อสม. สงเสริมใหคนในชุมชนใช
สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยไมมีงบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงาน มีสมทบจากกองทุนสวัสดิการชุมชน และงบของ
ตนเองบาง 

3) สรางความรู ความเขาใจเรื่องสุขภาพ 
โดยเริ่มจากการใชเองที่บาน ขยายไปสูญาติ พี่นอง เพื่อนบาน 
และขยายไปสูชุมชน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน 

4) สงเสริมใหชุมชนปลูกพริกเพื่อจําหนาย
เนื่องจากปลูกงาย ราคาดี เปนที่ตองการของตลาด ทําใหชุมชนมี
รายได และขยายไปสูการปลูกผักกินเอง 

5) หาความรูเพิ่มเติม เชน เขาฝกอบรม
กับหมอเขียวหมอเขียว การศึกษาจากหนงัสอื เปนตน 
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11.1.4 เครือ่งมอื 
 การจัดเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
11.1.5 วตัถปุระสงค 

   1) เพื่อศึกษาองคความรูในเรื่องสมุนไพร
และการแพทยแผนไทยในชุมชน 

2) เพื่อสงเสริมใหคนในชุมชนดูแลรกัษา
สุขภาพโดยใชสมนุไพรและการแพทยแผนไทย 

3) เพื่อสนับสนุนใหคนในชุมชนใชพืช
สมุนไพรและการแพทยแผนไทยในการรกัษาโรค 

 

11.1.6  กลุมเปาหมาย 

1) ผูปวยจากการกรองของกลุม อสม. 
(เนนการดูแลรักษา ความดัน  เบาหวาน ) 

2) กลุมเสี่ยงในชุมชน (เนนการปองกนัรักษา) 
 

11.1.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) เตรยีมความพรอม 

- ประชุมทีมงาน 

- ประชุมช้ีแจงการดําเนนิงาน 

2) ศกึษาขอมลู 

- สํารวจสุขภาพกลุมคนในชุมชน (ใช 
ขอมลูเดิมจาก อสม.) กลุมผูปวย กลุมเสี่ยง และกลุมทัว่ไป 
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- ศึกษารวบรวมขอมลูองคความรู 
สมุนไพรและการแพทยแผนไทย (สํารวจ  สัมภาษณ  เวทีหมอ
ชาวบาน) 

3) ดาํเนนิการ 

- ทดลองสมุนไพรและการแพทยแผนไทย  

ใน 3 กลุมเปาหมาย ไดแก (1) กลุมผูปวย การตรวจสุขภาพ 
กิจกรรม ดานสุขภาพ เชน ทําอาหารสุขภาพ การใชสมุนไพรใน
การรักษา  (2) กลุมเสี่ยง การตรวจสุขภาพ  กิจกรรมดานสุขภาพ 
เชน ทําอาหารสุขภาพ  การใชสมุนไพรในการรักษา  สงเสริมการ
ปลูกสมุนไพร  (3) กลุมทั่วไป การตรวจสุขภาพ สรางความรู
ความเขาใจเรื่องสุขภาพ กิจกรรมดานสุขภาพ เชน ทําอาหาร
สุขภาพ  สงเสริมการปลูกสมุนไพร 

4) สรปุและประเมนิผล 

- สรุปผลการดําเนินงาน 

- นําเสนอขยายผลการดําเนนิงานในชุมชน 

- สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน 

- จัดทํารายงาน 
 

11.1.8 งบประมาณ 

 จํานวน  45,000 บาท 
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11.1.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
1) มีฐานขอมูลองคความรูเรื่องสมุนไพร

และการแพทยไทยในชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ดูแลรักษาสุขภาพได 

2) คนในชุมชนมีความรูความเขาใจใน
การดูแลรักษาสุขภาพโดยใชสมุนไพรและการแพทยแผนไทย  
ทําใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3) คนในชุมชนสามารถใชพืชสมุนไพร 
และการแพทยแผนไทยในการรักษาโรค สามารถลดจํานวนผูปวย
ในชุมชนได 

4) เกิดความรวมมือในการชวยดูแล  
ปองกัน  รักษา  และชวยเหลือผูปวยในชุมชน 
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11.2  ตาํบลนาเหรง  อาํเภอนบพติาํ  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

11.2.1 โครงการอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอมเพือ่การจดัการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

11.2.2  ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่อการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 

11.2.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 
1) อยูในระหวางการดําเนินการมีการประสานทํา

ความเขาใจกับชุมชน แตยังไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร 

เนื่องจากผูนําทองถิ่น ผูนําทองที่ ยังไมไดใหความสําคัญมากนัก 
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2) เนื่องจากโครงการนี้เปนโครงการที่ 
ใหญตองมีความรวมมือจากหลายภาคสวน จับตองไมไดเปน
รูปธรรม คาดวาสิ่งที่ตองดําเนินการตอคือ เรื่องของการเริ่มจาก
กิจกรรมเล็กๆ ชวนคนในชุมชนทํารวมกัน เชน ปลูกตนไมหนา
บาน เก็บขยะหนาบาน แลวคอยขยายไปสูกิจกรรมการ
ทองเที่ยว และประสานกับองคกร 

11.2.4  เครือ่งมอื 

การจัดเวทแีลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

11.2.5  วตัถปุระสงค 
1) เพื่อสรางการมสีวนรวมในการอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
2) เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนแหลง 

ทองเทีย่วเชิงนิเวศนของชุมชน 
11.2.6 กลุมเปาหมาย 

คนในชุมชนนาเหรง 
 

11.2.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) คนหาทีมและสรางความเขาใจวัตถุประสงค 
โครงการและกระบวนการทํางาน                         

2) สํารวจรวบรวมขอมูลพันธุไมในชุมชน โดยนํา 
เด็กและเยาวชนศึกษาธรรมชาติรวมกับเจาหนาที่ในปาไมและ
ปราชญชาวบาน 
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3)ใหความรูกับเด็กและคนในชุมชนเกี่ยวกับเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีและการอนุรักษ พรอมทั้งจัดกิจกรรมให
เด็กและเยาวชนสงภาพประกวดและเขียนเรียงความเชิงอนุรักษ
ปาไม 

4)จัดกิจกรรมรณรงคใหคนในชุมชนสนใจและ
รวมอนุรักษอยางตอเนื่อง  โดยจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เก็บขยะ  
ปลูกตนไม  และประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

5) สรุปและประเมนิผลการทํางาน 

11.2.8 งบประมาณ 

จํานวน  16,000 บาท 
11.2.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  

1) เกิดการมสีวนรวมของชุมชนในการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
2) เกิดการพัฒนาแหลงทองเทีย่วเชิงนิเวศนเพื่อ

ดึงดูดนักทองเทีย่วใหเขามาในชุมชน 
3) เกิดการสรางงาน สรางรายไดใหกับคนใน

ชุมชน และทําใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

4) เกิดการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ
และปาไมที่อุดมสมบูรณใหคนรุนหลงั 
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11.3 ตาํบลกรงุชงิ  อาํเภอนบพติาํ  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

11.3.1  โครงการพฒันากระบวนการจดัทาํแผน
ชมุชนอยางมสีวนรวมเพือ่กาํหนดแผนพฒันาชมุชนทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

 

 

11.3.2  ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 
การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนชุมชน 

อยางมสีวนรวม 
11.3.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 

1) ประชุมทีมงาน คณะกรรมการเพื่อ
ช้ีแจงการปรับแผนชุมชน และวางแผนทําประชาคมทุกหมูบาน 
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2) นําเสนอปญหา โครงการ ความตองการ
ของชุมชนจากการจัดทําแผนประชาคมหมูบาน เขาแผนของ 
อบต. 

3) มีการพัฒนากลุมอาชีพ “กลุมกลวย”  
โดยสงเสริมใหชุมชนปลูกกลวยหอม สงออกประเทศจีน และ
กําลังขยายไปมาเลเซีย 

 

11.3.4 เครือ่งมอื 

 การจัดเวทีประชาคม 
 

11.3.5 วตัถปุระสงค 
1) เพื่อทบทวนบทเรียนการจัดทําแผน

ชุมชนตําบลกรุงชิงทีผ่านมา(เปาหมาย กระบวนการ การมสีวน
รวม จุดเดน ขอจํากัด) 

2) เพื่อจัดทําแผนชุมชนทีม่ีประสิทธิภาพ 
ชัดเจน สามารถนําไปใชในการพฒันาชุมชนไดจรงิ 

3) เพื่อสรางความรวมมอืในการจัดทําแผน
ชุมชนที่มปีระสทิธิภาพระหวางชุมชน แกนนํา และหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

 

11.3.6 กลุมเปาหมาย 

คนในชุมชนกรุงชิง 
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11.3.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) เตรยีมความพรอม 

- ประชุมคณะทํางานโครงการ 

- จัดเวทีช้ีแจง/สรางความเขาใจในชุมชน 

- ทบทวนบทเรยีนการจัดทําแผนชุมชนที่
ผานมา (เปาหมาย กระบวนการ  การมีสวนรวม จดุเดน ขอจํากัด) 
โดยเวทีแกนนําพูดคุยกลุมยอย เวทีประชุมในหมูบาน 

- ฝกอบรมแกนนําในการจัดทําแผนชุมชน 

ที่มีประสิทธิภาพ 

- ออกแบบ วางแผนการดําเนนิงานจดัทํา 
แผนชุมชนในพืน้ที ่

2) ดาํเนนิการ 

- ประชุมสรางความเขาใจเรื่องแผน 
ชุมชนแตละหมูบาน โดยเวทีประชุมหมูบาน 

- เวทีจัดทําแผนชุมชนในแตละหมูบาน 
- ปรับปรุง พฒันาแผนชุมชน (กลุม 

ตัวแทน  แกนนํา) 
- เวทีจัดทําแผนชุมชนในแตละหมูบาน 
- ปรับปรุงแผนพฒันาชุมชน (กลุมตัวแทน  

แกนนาํ) 
- เวทีจัดทําประชาคมระดับตําบล 
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- นําเสนอแผนชุมชนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของและ อบต. เพื่อบรรจุแผนพัฒนาในระดับตําบล 

3) สรปุประเมนิผล 

- สรุปผลการจัดทําแผนชุมชน 

- สรุปผลการดําเนินงาน/จัดทํารายงาน 

11.3.8 งบประมาณ 

จํานวน  100,000 บาท 
 

11.3.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
1) ทราบสถานการณบทเรียนการจัดทํา

แผนชุมชนตําบลกรุงชิงที่ผานมา  ทําใหสามารถนําบทเรียนที่ได
ไปปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ได 

2) ชุมชนรวมกําหนดการพัฒนา สามารถ
จัดทําแผนการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพชัดเจน นําไปใชใน
การพัฒนา แกปญหาชุมชนไดจริง 

3)เกิดความรวมมือในการจัดทําแผน
ชุมชน แกนนํา และหนวยงาน ที่เกี่ยวของทําใหสามารถนําไป
บรรจุในแผนการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของได 

4) เกิดการพัฒนายกระดับการทํางาน 

แผนชุมชนสูการจัดการตนเองได 
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11.4  ตาํบลนบพติาํ  อาํเภอนบพติาํ  จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

11.4.1  โครงการศกึษาแนวทางการจดัการปญหาที่
ทาํกนิในเขตอทุยานแหงชาตเิขานนั เขาหลวง โดยการมสีวนรวม
ของชมุชนและเครอืขาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.4.2  ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

ปญหาที่ทาํกินในเขตอุทยานแหงชาติเขานนั เขาหลวง 
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11.4.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยัชมุชน 
1) จดทะเบียนเปนสภาองคกรชุมชน  โดยกระจาย

ทั้ง 9 หมูบาน หมูบานละ 1 องคกร 

2) สํารวจ จับพิกัด ทํา แผนที่ ที่ดินทํากิน 

ในเขตอุทยานของชาวบาน 

3) เกิดแนวทางเจรจาตอรองกับภาครัฐ เพื่อ
แกปญหาที่ดินทํากิน สรางกติกาการใชประโยชนที่ดินทํากิน 

4) จัดต้ังกองทุนที่ดินในชุมชน เพื่อชวยเหลือคน 

ที่เดือดรอน 

11.4.4 เครือ่งมอื 

เวทีวิเคราะหและสรุปผลทีไ่ดจากการเก็บแบบ 

ชุมชนมสีวนรวม 

11.4.5  วตัถปุระสงค 
1) เพื่อรวบรวมทบทวน สถานการณปญหาทีท่ํากิน

ของประชาชนในเขตอทุยานแหงชาติเขานนั เขาหลวง 

2) เพื่อสรางการมสีวนรวมของเครือขายจัดการ
ปญหาที่ทาํกินในระดับตําบล 

3) เพื่อหาแนวทางการจัดการปญหาที่ดินทํากินใน
เขตอุทยานแหงชาติเขานนั เขาหลวง โดยการมสีวนรวมของ
ชุมชนและเครอืขาย 
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11.4.6 กลุมเปาหมาย 

คนในชุมชนนบพิตํา และเครอืขาย 
 

11.4.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) จัดต้ังทมีวิจยั 

2) ประชุมทีมวิจัยประจําเดือน 

3) ศึกษาขอมลูสถานการณปญหาดานทีท่ํากินใน 

มิติตาง ๆ  
- บริบทชุมชน/ประวัติความเปนมา 
- พัฒนาการระยะตาง ๆ ของชุมชน 

- สถานการณปญหาดานที่ทํากนิในพืน้ที ่
- ทบทวนประสบการณการแกไขปญหาใน

พื้นที่ทีผ่านมา 
- บทบาทและผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานการณ

ปญหาในพืน้ที ่
- เวทีวิเคราะหและสรุปผลทีไ่ดจากการเก็บ

แบบชุมชนมสีวนรวม 
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4) เวทีความรวมมอืเครอืขายการจัดการที่ดินทาํ 
กินระดับตําบล 

- ประสานผูแทนเครือขายระดับตําบลในเขต
พื้นที่ฯ เขานัน เขาหลวง 

- รวมเสนอแนวทางความรวมมือใน การจัดการ
ที่ดินทํากนิ 

- สรางความรูดานกฎหมายและสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน 
5) เวทีเสวนาแนวทางการจัดการที่ดินโดย 

ชุมชนและเครอืขายยังมสีวนรวม 

- แลกเปลี่ยนประสบการณ รับฟงปญหา  สราง
คุณคาและประโยชน ของแนวทางการจัดการที่ดินทํากินในพืน้ที่
อื่น  รวมถึงผูรูหรอืผูทรงคุณวุฒิที่ขับเคลือ่นงานดานนี ้

6) สรุปทบทวนผลการดําเนินงานและแนวทางการ 

ดําเนินงานตอ 

7) นําเสนอผลงานวิจัยตอประชาชนในพื้นทีแ่ละ 
จัดทําเอกสาร 

11.4.8 งบประมาณ 

 จํานวน  100,000 บาท 
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11.4.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
1) ไดรับรูสถานการณปญหาที่ทํากนิของประชาชน

ในเขตอทุยานแหงชาติเขานนั เขาหลวง 
2) เกิดการมีสวนรวมของเครอืขายจัดการปญหาที่

ทํากินในเขต อุทยานแหงชาติเขานนั เขาหลวง 

3) เกิดแนวทางจัดการปญหาที่ทํากินในเขตอทุยาน
แหงชาติเขานัน เขาหลวง โดยการมีสวนรวมของชุมชนและ
เครือขายและสามารถนําแนวทางสูการแกไขปญหารวมกันกับทุก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ 
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12. ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนในพื้นที่
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12  (สสว.12) 

 
12.1  ตาํบลทุงนุย  อาํเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตลู 

 

   12.1.1  โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณา
การเพื่อการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.1.2 ประเดน็ปญหาทีช่มุชนเลอืก 

การจัดการคมนาคมและสาธารณูปโภค
ดานเสนทางการเดินทางไปสถานที่ทองเที่ยว รวมถึงการ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไฟฟา ประปา ที่จอด
รถในแหลงทองเที่ยว 
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12.1.3 สรปุผลจากการจดัเกบ็ขอมลูโดยนกัวจิยั
ชมุชน 

1) คนในชุมชน ตองการปรับปรุงถนน
และพัฒนาเสนทางการเดินทางมากที่สุด รอยละ 30.30 

2) รอยละ 33.20 ตองการเรงพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไฟฟา ประปา ที่จอด
รถในแหลงทองเที่ยวมากที่สุด 

3) แนวทางการแกไขในดานการปรับปรุง
ถนนและการเดินทางจะประสานขอความรวมมือไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ เชน ดานไฟฟา ประสานไปยัง
การไฟฟาสวนภูมิภาค ดานประปาประสานไปยังการประปาสวน
ภูมิภาค ดานที่จอดรถและเสนทางประสานไปยัง อบจ. หรือ 
อบต. ในทองถิ่น 
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12.1.4 เครือ่งมอื 

แบบสอบถาม 
 

12.1.5 วตัถปุระสงค 
เพื่อศึกษาขอมลูพืน้ฐาน ตรวจสอบ

ทรัพยากรทองเที่ยว เชิงนิเวศและความคิดเหน็ในการจัดการ
ทองเทีย่วของตําบล ทุงนุย อาํเภอควน-กาหลง จงัหวัดสตูล 

 

12.1.6 กลุมเปาหมาย 

เครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ วิทยากร 
และเจาหนาที่ผูจัดประชุม 25 คน จํานวนแบบสอบถาม 386 ชุด 

 

12.1.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) การบรรยายเรื่อง “ความรูพื้นฐานและ
หลักการวิจัย” เพื่อใหความรูพื้นฐานวางานวิจัยคืออะไร มีกี่
ประเภทและกระบวนการการศึกษาวิจัยคืออะไร 

2)  การบรรยายเรื่ อง  “การกํ าหนด
ประเด็นปญหาการวิจัย” เพื่อใหไดมาซ่ึงประเด็นตางๆ หรือเรื่อง
ที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษา หลังจากนั้นเปนการฝกปฏิบัติใหผูวิจัย
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาชุมชนที่สนใจที่จะ
ศึกษาและสาเหตุใดจึงสนใจศึกษาเรื่องนั้นๆ 
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3) นําเสนอสภาพปญหาและประเด็นที่
สนใจที่ไดจากการระดมความคิดเห็น พรอมกับกําหนดประเด็น
ปญหาการวิจัย 

4) การบรรยายในหัวขอ“การสราง
เครื่องมือการวิจัยและเทคนิคการเก็บขอมูล” เพื่อใหผูเขารวม
ไดเรียนรูการจัดทําเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใหเรียนรูวามีเครื่องมืออะไรบางที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล และเครื่องมือชนิดไหนเหมาะกับเรื่องที่เราสนใจจะศึกษา 
โดยมีการใหมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสํารวจที่
เหมาะสมกับเรื่องที่ตนเองสนใจศึกษา 

5) การสะทอนปญหาและอุปสรรคจากการ
ลงพื้นที่เก็บขอมูลจากผูเขารวมประชุม ซ่ึงไดนําแบบสอบถาม
ที่สรางข้ึนไปเก็บในพื้นที่ตําบลทุงนุย 

6) การบรรยายในเรื่อง “การวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถาม” เพื่อใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียด
เนื้อหาของแบบสอบถามที่ไดเก็บมาจากพื้นที ่

7) การบรรยายเรื่อง “การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย” เมื่อผานกระบวนการวิ เคราะหขอมูลของ
แบบสอบถามเรียบรอย พรอมทั้งลงมือปฏิบัติจริง โดย
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แบงเปนกลุมฝกปฏิบัติในดานการเขียนรายงานการวิจัย ทําให
ผูเขารวมประชุมเขาใจ และมีสวนรวมในการทําวิจัยรวมกัน 

8) กระบวนการนําเสนอผลงานวิจัยอยาง
งาย ซ่ึงไดรวมกันแสดงความคิดเห็น และคิดรวมกันในเรื่อง 
“การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผน
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ตําบลทุงนุย อําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล” 

9) การถอดบทเรียนโครงการนักวิจัย
ชุมชน ประจําป 2558  ซ่ึงเปนการรวมกันถอดบทเรียนของ
ผูเขารวมโครงการ วิทยากร และคณะผูจัดการประชุม  พรอม
นําเสนอผลงานวิจัยเบ้ืองตน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง
และเติมเต็มขอมูลในรายละเอียดของงานวิจัยเบ้ืองตนในเรื่อง 
“การทองเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผน
พัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน” และสรุปผลการดําเนินงาน
และภาพรวมของโครงการเพื่อนําไปสูการจัดทําเลมรายงานฉบับ
สมบูรณตอไป 

 

12.1.8 งบประมาณ 

จํานวน  39,380  บาท 
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12.1.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ   
ทําใหตําบลทุงนุยเปนเมืองแหงการ

ทองเทีย่ว 
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12.2  ตาํบลเขาขาว  อาํเภอละง ู จงัหวดัสตลู 
 
   12.2.1  โครงการสวัสดิการสุขภาพชุมชนบน
พื้นฐานเกษตรกรรมธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

124 

   12.2.2 ประเด็นปญหาที่ชุมชนเลือก 

ดานการดูแลสุขภาพของตนเองและคน
รอบขาง บนพื้นฐานของเกษตรกรรมธรรมชาติในชุมชน รวม
ไปถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบขาง 
 

   12.2.3สรุปผลจากการจัดเก็บขอมูลโดยนักวิจัย
ชุมชน 

1) จากการจัดเก็บขอมูล พบวา รอยละ 
80.0 รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ เนื้อสัตวที่รับประทานไดจาก
ตลาดในชุมชน รอยละ 75.30 นอกจากนี้ดานพฤติกรรมการกิน
ผัก รอยละ 93.70 กินผักและผลไม และทานผักวันละ 0.5 
กิโลกรัม รอยละ 42.0  

2) ดานแนวทางการแกไข พฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพในเรื่องการกิน โดยการรณรงคหรือประชาสัมพันธ
ใหคนในชุมชนมีพฤติกรรมการกินผักและผลไม ตลอดจน
อาหารที่ดีตอสุขภาพ โดยการปลูกพืชผักไวในรั้วบาน เปนผัก
ปลอดสารพิษไวรับประทานอีกทางหนึ่ง โดยการเก็บเมล็ดพันธุ
พืชผักในชุมชนในรูปแบบธนาคารพันธุพืชมาแลกเปลีย่นกนัใน
ชุมชน 

12.2.4 เครือ่งมอื 

แบบสอบถาม 
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12.2.5 วตัถปุระสงค 
1) เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ขอมูล

ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตําบลเขาขาว เกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองและคน
รอบขาง การทําการเกษตรเพื่อปากทอง และประเด็นอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ  

2) เพื่อนําผลที่ไดไปใชในการกําหนด
โครงการกิจกรรมที่มีประโยชนในแงของการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ การทําเกษตรกรรม การดูแล
สิ่งแวดลอมของประชาชนในชุมชน อันจะนําไปสูการมีสุขภาพดี
แบบองครวม ซ่ึงจะเปนพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิต 

 

12.2.6 กลุมเปาหมาย 

เครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ วิทยากร 
และเจาหนาที่ผูจัดประชุม 25 คน จํานวนแบบสอบถาม 429 ชุด 

 

12.2.7 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน 

1) การบรรยายเรื่อง “ความรูพื้นฐานและ
หลักการวิจัย” เพื่อใหความรูพื้นฐานวางานวิจัยคืออะไร มีกี่
ประเภทและกระบวนการการศึกษาวิจัยคืออะไร 

2)  การบรรยายเรื่ อง  “ก ารกํ าหนด
ประเด็นปญหาการวิจัย” เพื่อใหไดมาซ่ึงประเด็นตางๆ หรือเรื่อง
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ที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษา หลังจากนั้นเปนการฝกปฏิบัติใหผูวิจัย
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาชุมชนที่สนใจที่จะ
ศึกษาและสาเหตุใดจึงสนใจศึกษาเรื่องนั้นๆ 

3) การนําเสนอสภาพปญหาและประเด็นที่
สนใจที่ไดจากการระดมความคิดเห็น พรอมกับกําหนดประเด็น
ปญหาการวิจัย 

4) การบรรยายเรื่อง “การออกแบบ
กระบวนการวิจัย” เพื่อกําหนดแนวทางการทํางานวาจะมีวิธีการ
ข้ันตอนการทํางานแบบไหน อยางไร การเก็บขอมูลที่ไหน ใช
เครื่องมืออะไรและนําเสนอผลจากการศึกษาอยางไร 

5) การบรรยายในหัวขอ“การสราง
เครื่องมือการวิจัยและเทคนิคการเก็บขอมูล” เพื่อใหผูเขารวม
ไดเรียนรูการจัดทําเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยใหเรียนรูวามีเครื่องมืออะไรบางที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลและเครื่องมือชนิดไหนเหมาะกับเรื่องที่เราสนใจจะศึกษา 
โดยมีการใหมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสํารวจที่
เหมาะสมกับเรื่องที่ตนเองสนใจศึกษา 

6) การสะทอนปญหาจากการลงพื้นที่เก็บ
ขอมูล ซ่ึงไดนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปเก็บในพื้นที่ตําบลเขา
ขาว 
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7) การบรรยายเรื่อง “การวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถาม” เพื่อใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหา
ของแบบสอบถามที่ไดเก็บมาจากพื้นที่ 

8) การบรรยายเรื่อง “การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย” เมื่ อผานกระบวนการวิ เคราะหขอมูลของ
แบบสอบถาม พรอมทั้งลงมือปฏิบัติจริง โดยแบงเปนกลุมฝก
ปฏิบัติในดานการเขียนรายงานการวิจัย ทําใหผูเขารวมประชุม
เขาใจ และมีสวนรวมในการทําวิจัยรวมกัน 

9) กระบวนการนําเสนอผลงานวิจัยอยาง
งาย ซ่ึงไดรวมกันแสดงความคิดเห็นและคิดรวมกันในเรื่อง 
“สวัสดิการสุขภาพชุมชน บนพื้นฐานเกษตรกรรมธรรมชาติ 
ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล” 

10) การถอดบทเรียนโครงการนักวิจัย
ชุมชน ประจําป ๒๕๕๘ ซ่ึงเปนการรวมกันถอดบทเรียนของ
ผูเขารวมโครงการ วิทยากร และคณะผูจัดการประชุม พรอม
นําเสนอผลงานวิจัยเบ้ืองตน รวมทั้งใหขอเสนอแนะ ปรับปรุง
และเติมเต็มขอมูลในรายละเอียดของงานวิจัยเบ้ืองตนในเรื่อง 
“สวัสดิการสุขภาพชุมชน บนพื้นฐานเกษตรกรรมธรรมชาติ 
ตําบลเขาขาว อําเภอละงู จังหวัดสตูล”และสรุปผลการดําเนินงาน
และภาพรวมของโครงการเพื่อนําไปสูการจัดทําเลมรายงานฉบับ
สมบูรณตอไป 
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12.2.8 งบประมาณ 

จํานวน  38,980  บาท 

12.2.9 ผลทีค่าดวาจะไดรบัจากโครงการ  
ทําใหประชาชนทุกคนในตําบลเขาขาวม ี

สุขภาพที่ดี 
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การถอดบทเรยีนผลการดาํเนนิงาน 

โครงการนกัวจิยัชมุชน 
 

  

 การหาผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชนครั้งนี้ ไดนํากระบวนการถอดบทเรียนมาประยุกตใชหา
ขอสรุป มีวัตถุประสงคของการถอดบทเรียน คือ เพื่อศึกษา
บทบาทของชุมชนตอการดําเนินโครงการ/กจิกรรมนัน้ (แนวคดิ 
ขั้นตอน การมีสวนรวมของชุมชน) และเพื่อศึกษาผลผลิต 
ผลกระทบตอกลุมเปาหมายในชุมชนภายหลังการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้สามารถสรุปผลการถอดบทเรียนการ
ดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนของสํานักงานสงเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 1 – 12 ไดดังนี้ 
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1. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชนของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1  

 
 1.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอ
ชุมชน และการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 

วเิคราะหสาเหตทุี่
ทาํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลง 

ผลผลิต 
 1. เกิดโครงการ กิจกรรม
ท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของคนในชุมชน 

 2. มีคณะวิจัยชุมชนท่ีมี
จิตอาสา และมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาชุมชน 

 3. ทําใหกองทุน
สวัสดิการชุมชนเกิดการ
ขยายสมาชิกได
ครอบคลุมท่ัวถึง
ผูดอยโอกาส 

 
 

 ทางบวก  

1.เกิดระบบการดูแลทาง
สังคม  ในกรณีท่ี
ครอบครัวไมมีเวลาดูแล
ผูดวยโอกาส คูหู(บัดดี้)
ดูแลผูปวย ไดแก เพื่อน
บาน อสม. กรรมการ
ชุมชน จะชวยเหลือ
เบ้ืองตน จากน้ัน
ประสานสงตอเทศบาล
ในเร่ืองสําคัญหรือใช
งบประมาณมาก  

 
 

1. มีกลุมองคกร
หรือแกนนําท่ี
เขมแข็งใน
ชุมชน ไดแก  
 - กองทุน
สวัสดิการชุมชน  
- สภาองคกร
ชุมชน  

 - กลุม
อาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุท่ีบาน  
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ผลทีไ่ดรบั การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 

วเิคราะหสาเหตทุี่
ทาํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลง 

ผลลัพธ 
 1. ทําใหผูดอยโอกาสและ
ผูยากไรมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้น  

 2.ทําใหเกิดความสามัคคี
ในชุมชน 
 3.ทําใหเกิดการเพิ่มชอง
ทางการขอรับทุน
สนับสนุนแกผูดอยโอกาส
และคนพิการในตําบลบาง
นมโค 

 

 2. เกิดเครือขายการ
ชวยเหลือท่ีมีพลัง   
2.1 การชวยเหลือ 1
อยาง ไดถึง 2 พลังของ
กองทุนสวัสดิการฯได
ชวยเหลือผูยากไร และ
ไดสมาชิกเพิ่ม  
2.2 พลังของภาคธุรกิจ
เอกชน ท่ีชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสและชุมชน  
ทางลบ  

 1. ผูดอยโอกาสยังสราง
ความเขมแข็งใหตนเอง
ไมได ยังรองขอให
คณะจัดทําโครงการ
ชวยเหลือตอไป  
2.การเกิดอคติตอ
งานวิจัย ทําใหเจาหนาท่ี
สสว. ทํางานลําบากขึ้น  

2.ผูนําของ
เทศบาลใหความ
รวมมือกับภาค
ประชาชน เชน 
สถานท่ี บุคลากร 
การรับนโยบาย
มาดําเนินตอ  
3.คนในชุมชน
ใหความรวมมือ
ในการทํา
กิจกรรมตางๆ 
เพื่อชุมชน  
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      1.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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2. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชนของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2   

  
2.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน และ

การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํให
เกดิการเปลี่ยนแปลง 

ผลผลิต 

1. ทําใหทราบวามีตนไม
ชนิดท่ีสามารถปลูกให
ทนตอสภาพนํ้ากรอย
และ นํ้า เค็มจํานวน 20 
ชนิด 

2.  สามารถทําให เกิ ด
รายได และไมกอใหเกิด
ความเดือดรอน 

3.  เด็กแล ะเยาวชนมี
ความรู เกี่ยวกับเ ร่ือง
เพศศึกษา 
 
 
 

1.  ทํ าให เกิดความ
ร วมมือ ในชุมช น 
ท้ั ง ใ น ร ะ ดั บ ตั ว
บุคคลแล ะองค กร 
ผานการปลูกตนไม  
2. เกิดความตระหนัก
ถึงปญหานํ้าเค็ม ท่ี
ตองรวมมือกันแกไข
ปญหา โดยอาจจะ
ต อ ง ข อ ค ว า ม
ร ว ม มื อ จ า ก
หนวยงานภายนอก 

 
 
 

1.  การใหความรวม
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

2.การใหความรวมมือ
ขอ ง นั ก วิ จั ย ชุม ช น 
ค ว า ม ร ว ม มื อ แ ล ะ
ความสนใจของเด็ก
และเยาวชนในการให
ความรวมมือกับเร่ือง
ดังกลาว 
3.  มีการดํ าเ นินการ
งาย ไมยุงยากอีกท้ัง
พั น ธ ไ ม ท่ี ห า ก็ เ ป น
ตนไมท่ีหาไดงาย 
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ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํให
เกดิการเปลี่ยนแปลง 

ผลลัพธ 
1 .  นั ก วิ จั ย ชุ ม ช น นํ า
ค ว า ม รู ไ ป เ ผ ย แ พ ร
ใหแกคนในชุมชนได
ทราบวามีตนไมชนิดใด
สามารถปลูกใหทนตอ
ส ภ า พ นํ้ า ก ร อ ย แ ล ะ
นํ้ า เ ค็ ม ไ ด บ า ง  เ พิ่ ม
ร า ย ไ ด ใ ห แ ก ค น ใ น
ชุมชน โดยสามารถนํา
ผลไมไปจําหนายได 
2. เด็กและเยาวชนท่ีเขา
รวมโครงการนําความรู
เ ร่ื อ ง เ พ ศ ศึ ก ษ า ไ ป
เผยแพรใหกับเพื่อนๆ
ชุมชนตอไปได 
4. เด็กและเยาวชนมีการ
ปองกันตนเองท้ังเร่ือง
โ ร ค ติ ด ต อ ท า ง
เพศสัมพันธ แ ล ะการ
ตั้งครรภไมพึงประสงค 
 

3 .  ทํ าใ ห ชุม ชน มี
พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมาก
ขึ้น  มี ก ารอ นุ รักษ
ตนไมพื้นถ่ิน  
4. เด็กและเยาวชน
สามารถนําความรูไป
ใชกับตนเองและถาน
ทอดให กับ เพื่ อนๆ 
ได 
5. สามารถลด
ปญหาคุณแมวัยใส
ในชุมชน โดยเด็ก
และเยาวชนมีการ
ปองกันในเร่ือง
เพศสัมพันธ 

4. นักวิจัยชุมชนเกิด
ความภาคภูมิในการ
ดําเนินงาน 

5.เปนปญหาท่ีเกิดขึ้น
จ ริ ง ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ
ชุมชนตองการแกไข
ปญหาดังกลาว 

6. หนวยงานภาครัฐ
ในพื้นท่ี เชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
โรงเรียน โรงพยาบาล 
ไดเห็นถึงความสําคัญ
ในการแก ไขปญหา
ดังกลาว 
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     2.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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3. ผลการถอดบทเรยีนการดาํเนนิงานโครงการนกัวจิยัชมุชน
ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3   

  
3.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน และ

การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลที่ไดรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 
วิเคราะหสาเหตุที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ผลผลิต 

1.มลภาวะสิ่งแวดลอม
ในชุมชนลดลง 

2.ชุมชนสะอาดและมี
สิ่งแวดลอมท่ีดี 
ผลลัพธ 
1 .  ค น ใ น ชุ ม ช น มี
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
2. ทําใหคุณภาพชีวิต
คนในชุมชนดีขึ้น 

3 .  สร างกา รมี ส ว น
รวมระหวางเทศบาล
กับชุมชน 

 

1. ประชาชนในชุมชน
มีความกระตือรือรน
ในการคัดแยกขยะ 
2. เทศบาลตําบลชา
กบกนําโครงการบรรจุ
เขาแผน 3 ป 
3 .  ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม
ค ว า ม เ ป น อ ยู ข อ ง
ชุ ม ช น ดี ขึ้ น แ ล ะ
บรรยากาศนาอยู 
4. มีการปรับพื้นท่ีท้ิง
ข ย ะ ใ ห เ ป น
ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ใ น
อนาคต 
 

1 .  ป ร ะ ช า ช น ใ ห
ความสํา คัญกับปญหา 
ไดรับทราบวาการกําจัด
ขยะเปนปญหาท่ี เปน
วาระแหงชาติและวิกฤติ
ขยะไทย ท่ี ท้ั งตกค าง
สะสมและกําจัดไมถูกวิธี
สรางมลพิษและสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม
ไ ป ท่ั ว ท้ั ง ป ร ะ เ ท ศ
รัฐบาลประกาศใหขยะ
กลายเปนวาระแหงชาติ 
มี 6 จังหวัดเปนโมเดล
นํารองจังหวัดปทุมธานี
ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
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ผลที่ไดรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 
วิเคราะหสาเหตุที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

นโยบายดังกลาวโดยวาง
แผนการแปรรูปขยะเปน
พลังงานไฟฟา เพื่อให
คนในชุมชนมีสุขภาพท่ี
ดีขึ้นและมีอายุท่ียั่งยืน 

3.เทศบาลฯใหความ
ร ว ม มื อ  เ ป ด เ ว ที
ประชาคมรณรงคการ
ท้ิง ข ยะ แ ล ะ แ ยก ข ย ะ
เ พื่ อ ใ ห ป ริ ม า ณ ข ย ะ
ลดลงและลดคาใชจาย
ในการท้ิงขยะ 
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     3.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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4. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชนของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4  

 
 4.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 

วเิคราะหสาเหตทุีท่าํ
ใหเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

1. ทําใหไดความรู
ท่ีมาและสาเหตุของ
ขยะ ผลกระทบจาก
ขยะตอชุมชน 

2 .  ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช
วิ ธีการจัดการขยะ 
ลดขยะ คัดแยกขยะ  
การ Re-use Re-cycle 

ข ย ะ ก า ร ส ร า ง
มูลคาเพิ่มจากขยะ 
ก ารสร าง จิตอ าส า 
การรณรงคไมใช
ถุงพลาสติก และการ
จัดทําเตาเผาขยะ 

- เปนโครงการท่ีตอบงาน
ดานการสนับสนุนวิชาการ
ของ สสว. เพื่อตอยอดการ
ทํ า ง า น ข อ ง พื้ น ท่ี ท่ี เ ป น
รูปธรรม สามารถนําไปใช
ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ง า น /
โครงการในเชิงการปองกัน
และแก ไขปญหาของพื้น ท่ี  

การสะทอนขอมูล/คืนขอมูล
ใหแกพื้นท่ี 
 

-ปจจัยการดําเนิน
โ ค ร ง ก า ร  คื อ 
ห น ว ย ง า น  พ ม . 
(พมจ .)  ท อง ถ่ิน 
( ผู บ ริ ห า ร 
นักพัฒนาชุมชน) 
เครือขายในพื้นท่ี 
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ผลทีไ่ดรบั การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 

วเิคราะหสาเหตทุีท่าํ
ใหเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

3. ทําใหไดความรู 
แ ล ะ ก า ร ป อ ง กั น
ปญหายาเสพติดใน
ชุมชน ผลกระทบ
ของยา เสพติดต อ
บุคคล ครอบครัว 
แ ล ะ ชุ ม ช น  แ ล ะ
วิ ธี ก า ร ป อ ง กั น
ปญหายาเสพติดใน
ชุมชน 
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     4.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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5. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชนของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5  

 
 5.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  สรุปไดดังตาราง
ดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลงตอ

ชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํให
เกดิการเปลี่ยนแปลง 

1.ไดอนุรักษปาไว
ใหลูกหลานรุน
ตอไป เชน 
สมุนไพร  ผักปา
เพิ่มขึ้น วิธีดูแลปา
2.คนในชุมชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น 

3.มีแหลงเรียนรู
เพิ่มขึ้น 

4.มีสถานท่ีพักผอน
ของครอบครัว 

5.เกิดการสํานึกรัก
ชุมชน 

6. มีความสามัคคี
ในชุมชน 

1.ปาไม พืช สัตวมีความ
อุดมสมบูรณขึ้น 

2 .คนในชุมชนมีความ
สามัคคี 

3 .ชุ ม ช น มี ร า ย ไ ด
เพิ่มขึ้นจาการเก็บเห็ด 

   ผักไปขาย 

4 .ค น ใ น ชุ ม ช น รั ก
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ม า ก ขึ้ น 
อ นุ รั ก ษ ดู แ ล รั ก ษ า
สิ่งแวดลอมในชุมชน 

5 .ไดรูปแบบในการจัด
กิจกรรมตอเน่ือง โดย
เพิ่มขึ้นท่ีทํากิจกรรมให
ครบทุกหมูในชุมชน 

1.ความสามัคคีของคน
ในชุมชน 

2 .คนในชุมชนรักป า
ชุมชน ชวยกันสงวน
พันธุไม เกิดความหวง
แหนในพื้นท่ี 

3.การติดปายบอกปา
ชุมชน 

4.สมดุลทางธรรมชาติ 
5 .สภ าพ ขอ งพื้ น ท่ี ท่ี
จัดทํากิจกรรม 
6.ความรวมแรง รวม
ใจ ของคนในชุมชน 
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ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลงตอ

ชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํให
เกดิการเปลี่ยนแปลง 

7. รูจักทรัพยากร
ในพื้นท่ี ทราบ
ประวัติความ
เปนมาของสถานท่ี
ตางๆในชุมชน  

8. เด็กมีการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการขับ
รถจักรยานยนตมา
ปนจักรยาน 

6.พฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมดี
ขึ้น 
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     5.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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6. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนกัวจิยัชมุชน
ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6  

 
 6.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลงตอ

ชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํให
เกดิการเปลี่ยนแปลง 

ผลผลติ 
1. ทราบพฤติกรรม
การใชประโยชนท่ีดิน
ของประชาชน 
2. ไดแนวทางการ
แกไขปญหาจาก
พฤติกรรมการใช
ประโยชนท่ีดิน 

3. ทราบสภาพของ
แหลงนํ้าท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการใช
สารเคมีในพื้นท่ี 
 
 
 

1. .ผูเขารวมโครงการ 
เกิดการพัฒนาและเรียนรู
เกี่ยวกับการศึกษาและ
วิจัย เพื่อพัฒนาชุมชน 

2.เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูเขารวม
โครงการ รวมถึงระหวาง
ผูเขารวมโครงการกับ
ผูใหขอมูลเพื่อ 

ศึกษาวิจัยในชุมชน 

3. มีการกระตุนและเกิด
ความตระหนักรูในการ
แกไขปญหาของชุมชน 
 
 

• สมาชิกผูเขารวม
โครงการใหความ
รวมมือ มีความ
สามัคคีและเสียสละ 
• มีแรงบันดาลใจจาก
วิทยากรท่ีใหความรู
เกี่ยวกับงานวิจัย 

• ตัวเองใหโอกาสแก
ตัวเอง 

• ทีมงานมีความ
เขมแข็งในงานวิจัย
ของกลุม 

• ผูเขารวมโครงการมี
ความเขาใจใน
งานวิจัยมากขึ้น 



 
 

 

146 

ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลงตอ

ชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํให
เกดิการเปลี่ยนแปลง 

4. ไดแนวทางการ
แกไขปญหา 
ผลกระทบจากการใช
สารเคมี 
 

ผลลพัธ 
1 นําผลของสาเหตุไป
ดําเนินการจัดกิจกรรม
และโครงการตางๆ 

2. ประชาชนตระหนัก
ถึงการบริหารพื้นดิน
ของตนเอง 

3 ลดตนทุนในการ
ผลิตของเกษตรกร 

4.ชุมชนตระหนักถึง
การชวยลดการใช
สารเคมี 
5.ชุมชนปลอดภัย
จากสารพิษท่ีตกคาง
จากการใชสารเคมี 
6.สิ่งมีชีวิตในแหลงนํ้า
จะมีมากขึ้น 

4. องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน นําผลการศึกษา
ไปใชในการกําหนด
กิจกรรม/โครงการในการ
พัฒนาชุมชน 

 

• ผูใหขอมูลมีโอการ
แลกเปลี่ยนปญหาและ
ขอมูลกับผูเขารวม
โครงการ 

• ผูบริหารสวน
ทองถ่ินใหความ 

สนใจและสนับสนุน
โครงการ 

• ไดรับการสนับสนุน
จากชาวบาน 

โดยการตอบ
แบบสอบถามและ 
ไดรับความรวมมือ
เปนอยางดี 
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     6.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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7. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนกัวจิยัชมุชน
ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7  

 
 7.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  สรุปไดดังตาราง
ดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลง

ตอชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํใหเกดิ

การเปลี่ยนแปลง 

1.ชุมชนมีความตระหนักถึง
ปญหาชุมชน โดยเฉพาะ
ปญหาครอบครัว ปญหา
เด็ก เยาวชน มีพฤติกรรม
ไมเหมาะสม 

2.คนในชุมชนไดรับ
ความรูในการสรางนักวิจัย
ชุมชนเพื่อทํางานพัฒนา
ดวยจิตอาสา เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม 
การวิจัยชุมชนโดยใช
ขอมูลท่ีถูกตองเปนจริงจะ
นําไปสูการพัฒนาแกไข 
ปญหาชุมชนไดตอไป และ
การเขียนโครงการ 

1. นักวิจัยชุมชน
ไดรวมกันเลือก
ประเด็นปญหาท่ี
สนใจ เพื่อฝกการ
คิดวิเคราะห 
สังเคราะหเชิงลึก 
คนหาสาเหตุเพื่อ
หาทางปองกัน
แกไขตอไป 
 

1.  ผูนําทองถ่ินใหการ
สนับสนุน โดยเขารวมเปน
ประธานในการประชุมท้ัง 
2 ตําบล และสนับสนุนใน
ดานอื่นๆ  
2. คนในชุมชนเกิดความ
ตระหนัก และมีสวนรวมกัน
คิดหาแนวทางแกไขปญหา 
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     7.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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8. ผลการถอดบทเรียนการดําเนนิงานโครงการนกัวจิยัชมุชน
ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 

 
 8.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลง

ตอชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํใหเกดิการ

เปลีย่นแปลง 

ผลผลิต 

1. สามารถลด
ตนทุนการผลิตใน
ภาคการเกษตรได 
2. มีการใช
สารเคมีชีวภาพ
ทดแทนสารเคมี 
3. สามารถเพิ่ม
ความรูใหมๆ 
เกี่ยวกับเกษตร
อินทรียใหกับ
เกษตรกร 
 
 
 
 
 

1. ประชาชน , 
เกษตรกร ใน
ชุมชนมีการทํา
เกษตรอินทรีย
ชีวภาพไวใชเอง 
เพื่อชวยลดตนทุน
การผลิต  
2. ประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นท่ี
ไดรับความรู ความ
เขาใจ  เกี่ยวกับ
เร่ืองเกษตร
อินทรียชีวภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

1. อบต. สนับสนุนดาน
งบประมาณ  และสถานท่ีในการ
ดําเนินโครงการฯ 
2. ประชาชนและเกษตรกรใน
พื้นท่ีมีแรงบันดาลใจ และให
ความรวมมือเปนอยางดี 
3. ประชาชนและเกษตรกรใน
พื้นท่ีมีการรวมกลุมกัน ชวยกัน
คิด ชวยกันทํา 
4. ประชาชนและเกษตรกรใน
พื้นท่ีมีการดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 
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ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลง

ตอชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํใหเกดิการ

เปลีย่นแปลง 

ผลลัพธ 
1. เกษตรกรมี
ทักษะดานการทํา
เกษตรอินทรีย 
2. มีการรวมกลุม
เพื่อทําเกษตร
อินทรียชีวภาพ 

3. มีสมาชิกเพิ่ม
มากขึ้น ท้ังใน

พื้นท่ี และนอกพื้นท่ี  

3. ประชาชนและ
เกษตรกรในพื้นท่ี
มีการรวมกลุมกัน 
ชวยกันคิด  
ชวยกันทํามากขึ้น 

4 .อบต. นํา
โครงการฯ เขาแผน
ตําบล เพื่อแกไข
ปญหาทางการ
เกษตร และพัฒนา
ชุมชน 
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     8.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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9. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชนของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9  

 
 9.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั การเปลี่ยนแปลง 
ตอชุมชน 

วเิคราะหสาเหตทุีท่าํ
ใหเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

ผลผลิต 

    สมาชิกท่ี เข าร วม
โครงการไดมีความรู
และทักษะชีวิตในดาน
กา ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ต า ม
แนวทางวิถีพุทธ ไดมี
ค ว า ม เ ข า ใ จ แ ล ะ มี
จิตสํานึกท่ีดีตอกันท้ัง
ใ น ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
ชุมชน  
  
 
 
 
 
 
  

1. การดําเนินกิจกรรมน้ี 
เปนกิจกรรมท่ีตรงตาม
ความตองการของชุมชน
ส ว น ใ ห ญ  ท่ี จ ะ ช ว ย
แ ก ป ญ ห า ใ ห แ ก ค น ใ น
ชุมชน และเปนโครงการ
รวมท่ีไดรับการยอมรับ
จากทุกสวนในชุมชน จึง
มี เพียงผลกระทบเชิ ง
บวกเทาน้ันคือ ครอบครัว
ในชุมชนไดรับการใสใจ
จากซึ่งกันและกันท้ังจาก 
หนวยงานภายใน 
และหนวยงานหนุนเสริม
ภายนอก 

      ผู นํ าในชุมชน 
ประกอบดวย นายก 
อบต. ซึ่งเปนคนรุน
ใหม  ท่ี ทํ างานเนน
ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น
รวมกันทุกสวนใน
ชุ ม ช น แ ล ะ ใ ห
ประชาช นเปนตั ว
แ ก น ก ล า ง ใ น ก า ร
พั ฒ น า กํ า นั น 
ผูใหญบาน และผูนํา
ชุมชนอื่น ๆ  มีส วน
สําคัญและมีอิทธิผล 
ใหเกิดการ 
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ผลทีไ่ดรบั การเปลี่ยนแปลง 
ตอชุมชน 

วเิคราะหสาเหตทุีท่าํ
ใหเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

ผลลัพธ 
   คนในชุมชนใชแนว
ทางการดํารงชีวิตตาม
หลักพระพุทธศาสนา
นอมนําจิตใจ ทําให
เกิดครอบครัว ชุมชน
เขมแข็งและอบอุน 

2. สมาชิกในครอบครัวท่ี
รวมโครงการมีจิตสํานึกท่ี
ดีตอกัน เด็กมีสํานึกดีตอ
ผูใหญ เพราะไดรับการ
ยอมรับและมีเวที
แลกเปลี่ยนใหพูดคุยถึง
สภาพปญหาและสิ่งท่ี
อยากจะใหผูอื่นรูเพื่อการ
ชวยแกไขปญหา 

เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น
ในชุมชน และการ
รับฟงเสียงของ
ประชาชนอยาง
เสมอภาค และเปน
ธรรม 
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9.2 การอภิปรายผลที่ไดรับหลังจากจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
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10. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนักวิจัย
ชุมชนของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  

 
 10.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลีย่นแปลงตอชมุชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  สรุปไดดังตาราง
ดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลงตอ

ชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํใหเกดิ

การเปลี่ยนแปลง 

ผลผลิต 

1. กลุมผูสูงอายุใน
พื้นท่ีตําบลปาไผได
มีการรวมกลุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ และ
พบปะ 
2.ผูดอยโอกาส
ไดรับการชวยเหลือ 
 

ผลลัพธ 
1. เกิดกลุมภูมิ
ปญญาและปราชญ
ชาวบาน 

 

ทางบวก  

1. กลุมผูสูงอายุใน
พื้นท่ี ไดเกิดการ
รวมตัวกันในการทํา
กิจกรรมและ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ 
2. ผูดอยโอกาสไดมี
การพัฒนาตนเองจาก
ผูรับฝายเดียว เปน
การชวยเหลือตนเอง
และครอบครัวมีการ
สรางรายไดจาก
ผลผลิตท่ีทําเอง 
 

1. เน่ืองจากเปนศูนย
ผูสูงอายุนํารอง และนายก
เทศบาลใหความสําคัญ
จึงกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและกอเกิด
ใหกรรมไดอยางดี 
2. ผูนําชุมชนใหความ
รวมมือและให
ความสําคัญในการรวม
คิดและแกไขปญหา
รวมกับ อปท. 
3. อปท.เห็นความสําคัญ
ในการพัฒนากลุม
ผูดอยโอกาส และมี
แนวโนมในการขยายผล
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ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลงตอ

ชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํใหเกดิ

การเปลี่ยนแปลง 

2. ผูดอยโอกาสไดมี
การพัฒนาตนเอง
และมีการลดภาระ
คาใชจายภายใน
ครัวเรือน 
 

ทางลบ  

1. ความไมเขาใจใน
บทบาทของผูสูงอายุ 
บางคนไมเห็น
ความสําคัญของการท่ี
ตองเขารวมกิจกรรม 

2. ผูดอยโอกาสยังคง
ใหความรวมมือและ
ความสนใจใน
กิจกรรมนอย 

ในดานการฝกอาชีพ และ
การแปรรูปอาหารเพื่อ
การจําหนายสูตลาดเพื่อ
สรางรายไดใหกับ
ผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

158 

    10.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 
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11. ผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนักวจิยัชมุชน
ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11  

 
 11.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลี่ยนแปลงตอชมุชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํให
เกดิการเปลี่ยนแปลง 

1.  ทําใหพื้นท่ีเปน
ตนแบบท่ีเปน
รูปธรรม เร่ืองการ
ดูแลรักษาสุขภาพ โดย
ใชสมุนไพร  
2. เกิดแกนนํากลุมหน่ึง
ท่ีตองการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียว 

3.  เกิดภาคีเครือขาย
ท่ีเกี่ยวของ  ดึงใหทํา
กิจกรรมเชิง
ทองเท่ียว เชน 
มหาวิทยาลัย   

1. คนในชุมชนมีความรู
ความเขาใจในเร่ืองของ
การดูแลสุขภาพโดยใช
สมุนไพรมากขึ้น 

2. การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดทําแผน
แมบท ท่ีเปนความ
ตองการจากชุมชนเอง  
3. เปนการเพิ่มรายได
ใหกับชุมชน จากการ
รวมกลุม ทําใหมีความ
เปนอยูท่ีดีขึ้น เน่ืองจาก
เปนชวงผลผลิตยางพารา
กําลังตกต่ํา  
4. เกิดเปนบทเรียนและ

1. ความจริงใจของแกน
นําท่ีทํางานเพื่อชุมชน   
2.คนในชุมชนเห็นผลท่ี
เกิดขึ้นจริงจากการใช
สมุนไพรในการรักษา 
โดยไมตองใชสารเคมี3.
เกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของชุมชนอื่น 

4.ชุมชนมีความเขาใจ 
และใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรม   5. 
ปญหาขัดแยงเร่ืองท่ีดิน
ทํากินในเขตอุทยาน
แหงชาต ิทําใหเกิดการ
รวมตัวเพื่อแกปญหา
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ผลทีไ่ดรบั 
การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 
วเิคราะหสาเหตทุีท่าํให
เกดิการเปลี่ยนแปลง 

4.ชุมชนมีแผนแมบท
ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ชัดเจน และนําเขา  สู
แผนของ อบต. เพื่อ
จัดทํากิจกรรม 
โครงการท่ีพัฒนา
ชุมชน 

5. มีการรวมกลุม
อาชีพ “กลุมกลวย” 
โดยสงเสริมใหชุมชน
ปลูกกลวยหอม 
สงออกประเทศจีน 
และกําลังขยายไป
มาเลเซีย 

6. การบรรเทาความ
เดือดรอนของชุมชน ท่ี
สามารถเจรจาตอรอง
ใหเก็บเกี่ยวผลผลิตได  
7.เกิดความเห็นอกเห็น
ใจกันในชุมชน เกิด
ความสามัคคี 
ชวยเหลือกัน 

องคความรูในเร่ืองการ
ปลูกกลวย ท่ีสามารถเปน
แหลงเรียนรูใหกับท่ีอื่น
ได 
  - ชาวบานท่ีเดือดรอน
ไดรับความชวยเหลือจาก
เงินกองทุนท่ีดิน 

 - การเจรจาท่ีทําให
ชุมชนมีความกังวล
นอยลง ผอนผันได 
สามารถไปใชประโยชน
ในพื้นท่ีทํากินได 
ทางลบ 
1. ยังมีการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชนนอย แตมีการ
เปลี่ยนแปลงในแกนนํา 
น่ันคือ แกนนํามีความรู
ความเขาใจใน
กระบวนการทําวิจัย 
วิธีการ  ทักษะ จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ชุมชนอื่น ๆ 

ปากทองของชุมชน 

6. การตอสูท่ียึดชุมชน
เปนฐาน ตอสูเพื่อ
ชาวบานท่ีเดือดรอน 
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11.2 การอภิปรายผลที่ไดรับหลังจากจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
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12. ผลการถอดบทเรยีนการดาํเนนิงานโครงการนกัวจิยัชมุชน
ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12  

 
 12.1 การวิเคราะหผลที่ไดรับ การเปลีย่นแปลงตอชมุชน และ
การวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   
สรุปไดดังตารางดานลางนี้ 
 

ผลทีไ่ดรบั การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 

วเิคราะหสาเหตทุีท่าํ
ใหเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

1. คนในพื้นท่ีตําบล
ทุงนุยเล็งเห็นการ
พัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

2. คนในพื้นท่ี
ตําบลเขาขาว
เล็งเห็นประโยชน
ของการดูแล
สุขภาพและการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพ 

ทางบวก  

1. ทําใหคนในชุมชนเล็งเห็น
การพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
นิเวศใหมีความยั่งยืนและ
พัฒนาเสนทางการเดินทางไป
ยังสถานท่ีทองเท่ียว พัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
เชน ไฟฟา ประปาและท่ีจอด
รถ เปนตน น่ันคือเชิงบวก  
2. การสรางสวัสดิการสุขภาพ
ในชุมชนสงผลตอสุขภาพของ
ทุกคนในชุมชน เพราะการ
สรางสุขภาพท่ีดีไดโดยพื้นฐาน
เกษตรกรรมธรรมชาติใน

1. การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นจากทุกคนใน
ชุมชน หนวยงาน 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท้ังองคการ
บริหารสวนตําบล 
องคการบริหารสวน
จังหวัดและหนวยงาน
ภาคีท่ีหนุนเสริมดาน
การทองเท่ียว ทําให
สถานท่ีทองเท่ียว
ไดรับการ
ประชาสัมพันธจาก
คนภายนอกเพิ่มขึ้น 
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ผลทีไ่ดรบั การเปลี่ยนแปลง 

ตอชุมชน 

วเิคราะหสาเหตทุีท่าํ
ใหเกิดการ

เปลีย่นแปลง 

ชุมชน ท่ีมีการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษในร้ัวบานของ
ตนเอง โดยมีการสราง 
“ธนาคารพันธุพืช” เพื่อเปน
ศูนยรวมในการแลกเปลี่ยน
เมล็ดพันธุพืชของคนใน
ชุมชน  
ทางลบ  

1. ขาดความตอเน่ืองในการ
ดําเนินกิจกรรม ทําใหเกิดเปน
รูปธรรมไดยาก 

2. การทองเท่ียวนํามาซึ่ง
นักทองเท่ียวมากมาย ทําให
ปญหาดานขยะมูลฝอย
เพิ่มขึ้นในสถานท่ีทองเท่ียว 
รวมท้ังความเสื่อมโทรมของ
สถานท่ีทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติดวย 

เพื่อนําไปสูการสราง
รายไดใหแกคนใน
ชุมชนอีกดวย 

2. การเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นกับทุกคน
ในชุมชนในดาน
สุขภาพ ทําใหคนใน
ชุมชนมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง มี
พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพท่ีดีขึ้น เกิด
รายได เกิดความ
สามัคคีของคนใน
ชุมชน เพราะไดจาก
การปลูกผักปลอด
สารพิษในร้ัวบาน
ของตนเอง เหลือจาก
การกินคือการขาย 
สรางรายไดเพิ่ม 
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    12.2 การอภปิรายผลทีไ่ดรบัหลงัจากจดัทาํโครงการ/กจิกรรม 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

165 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 

 

โครงการนักวิจัยชุมชน มีวัตถุประสงคเพื่อสรางนักวิจัย
ชุมชนดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สงเสริมองคความรูและ
ฝกปฏิบัติการทําวิจัยอยางงายใหกับเครือขายดานการพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ และเพื่อสรางการมีสวนรวมกับเครือขาย พม. 
ระดับพื้นที่ในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วิธีดําเนินการโครงการ
ครั้งนี้ เปนการประยุกตใชการวิจัยเพื่อทองถิ่น(Community-Based 

Research) สูการวิจัยชุมชนมีกระบวนการดําเนินงานโครงการ โดย
เริ่มจากการเตรียมชุมชน การออกแบบและกําหนดแผนงานการวิจัย 
การสํารวจ สัมภาษณ การประมวลและวิเคราะหผล การคิดคนเปน
โครงการกิจกรรม และการถอดบทเรียนโครงการ โดยเปาหมาย
ดําเนินการ คือ เครือขายดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการระดับ
พื้นที่ของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 (สสว.) รวม
พื้นที่เปาหมาย จํานวน 25 พื้นที่   

การสรุปผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนของ
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12  แบงออกเปน 2 สวน 
คือ ผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนที่ดําเนินการในพื้นที่ 
และผลการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชน  
สามารถสรุปไดดังนี้ 
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1. สรุปผลการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชนที่ดําเนินการในพื้นที่ 
  

 สรุปผลโครงการนักวิจัยชุมชนดานสวัสดิการและกลุมเปาหมายของสํานักงานสงเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1 -12  ไดดังนี้ 

งานสวสัดกิาร จาํนวน
โครงการ รายละเอยีด กลุม 

เปาหมาย 
จาํนวน

โครงการ 
การมีงานทํา รายได 6 - การหาพันธุไมที่สามารถทนตอสภาพ

น้ํา/ดินเค็มได เพื่อใหมีรายไดจาก
การเกษตร (สสว.2) 
- การแกไขปญหาพฤติกรรมการใช
ประโยชนที่ดิน (สสว.6) 
- การใชสารชีวภาพในการเกษตรเพื่อ
ลดตนทุนการผลิต (สสว.8) 
- ก ารส ง เสริมความรู ด าน เกษตร

เด็กและ 
เยาวชน 

4 
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งานสวสัดกิาร จาํนวน
โครงการ รายละเอยีด กลุม 

เปาหมาย 
จาํนวน

โครงการ 
อินทรีย (สสว.8) 
- ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช ภู มิ ป ญ ญ า
สมุนไพรและการแพทยแผนไทยในการ
ดูแลสุขภาพ (สสว.11) 
- การจัดการปญหาที่ดินทํากิน (สสว.11) 

สุขภาพอนามัย 4 - การบริหารจัดการขยะ (สสว.3,4) 
- การสรางพลังชุมชนลดมลพิษเพื่อ
สุขภาพ (สสว.3) 
- การจัดสวัสดิการสุขภาพชุมชนบน
พื้นฐานเกษตรกรรมธรรมชาติ (สสว.
12) 

ผูสูงอายุ 1 
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งานสวสัดกิาร จาํนวน
โครงการ รายละเอยีด กลุม 

เปาหมาย 
จาํนวน

โครงการ 
การศึกษา 5 - การสรางความรู ความตระหนักในการ

แกไขปญหาคุณแมวัยใส (สสว.2)  
- การใหความรู  ผลกระทบ วิธีการ
ปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน  
(สสว.4) 
- การใหความรูการแกไขปญหาเด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
(สสว.7) 
- การใหความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
สานสายใยในครอบครัว (สสว.9) 
 

คนพิการ 1 
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งานสวสัดกิาร จาํนวน
โครงการ รายละเอยีด กลุม 

เปาหมาย 
จาํนวน

โครงการ 
สิ่งแวดลอม 6 - การอนุรักษและฟนฟูปาชุมชน  

(สสว.5) 
- การสรางจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชน
อนุรักษสิ่งแวดลอม (สสว.5) 
- การแกไขปญหาสารเคมีปนเปอนใน
แหลงน้ํา (สสว.6) 
- การใชสารชีวภาพในการเกษตรเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม (สสว.8) 
- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (สสว.11) 

ผูดอย 
โอกาส 

3 
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งานสวสัดกิาร จาํนวน
โครงการ รายละเอยีด กลุม 

เปาหมาย 
จาํนวน

โครงการ 
- การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง
ยั่งยืน (สสว.12) 

การมีสวนรวม 4 - การสงเสริมใหผูสูงอายุมีสวนรวมใน
ชุมชน (สสว.10) 
- การสงเสริมใหผูดอยโอกาสมีสวน
รวมชวยเหลือตนเองและครอบครัว 
(สสว.10) 
- การพัฒนากระบวนการจัดทําแผน
ชุมชนอยางมีสวนรวม (สสว.11) 
- การสรางการมีสวนรวมของเครือขาย
จัดการปญหาที่ทํากิน (สสว.11) 

ชุมชน 11 
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งานสวสัดกิาร จาํนวน
โครงการ รายละเอยีด กลุม 

เปาหมาย 
จาํนวน

โครงการ 
นันทนาการ 2 - การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน (สสว.11) 
- การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยาง
ยั่งยืน (สสว.12) 

บริการสังคม 2 - การสรางจิตอาสาชวยเหลือผูยากไร
ในชุมชน (สสว.1) 
- การสงเคราะหชวยเหลือ , การขยาย
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (สสว.1) 



 
 

 

172 

2. สรปุผลการถอดบทเรยีนการดาํเนนิงานโครงการนกัวจิยัชมุชน 

ผลทีไ่ดรบัตอชมุชน สาเหตทุีท่าํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลง ปญหา อปุสรรค แนวทางแกไขปญหา/ 

การพฒันาตอยอด 
1. ทําใหเกิดองคความรู ความ
ตร ะ ห นั ก ต อป ญ ห า ชุ ม ช น 
สามารถนําความรูไปเผยแพร
ตอผูเกี่ยวของ 
2 . ทํ า ให นัก วิ จัยชุ มชนฝ ก
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห 
วางแผนอยางเปนระบบ โดย
ใชกระบวนการวิจัยเบ้ืองตน 

1. มีกลุมองคกรหรือแกน
นําท่ีเขมแข็งในชุมชน 
ไดแก  
  - กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  
  - สภาองคกรชุมชน  
  - กลุมอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุท่ีบาน 

1 .  ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย  เ ช น 
ผูดอยโอกาส ยังพึ่งตนเอง
ไมไดในระยะยาว ตองเปน
ผูรับความชวยเหลือตอไป 
2. การเกิดอคติตองานวิจัย 
คิดว ายาก น า เ บ่ือ และใช
เวลานาน  
 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี
กระตุนความตระหนักของคนใน
ค ร อ บ ค รั ว ใ น ก า ร ดู แ ล
กลุมเปาหมายและเสริมสราง
ความสัมพันธในครอบครัว 
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ผลทีไ่ดรบัตอชมุชน สาเหตทุีท่าํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลง ปญหา อปุสรรค แนวทางแกไขปญหา/ 

การพฒันาตอยอด 
3. กลุมเปาหมายในชุมชน
ไดรับความชวยเหลือ เชน ผู
ดวยโอกาสได รับสวัสดิการ 
และกลุมเปาหมายอื่นๆ ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ เชน การ
ป รั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช
ประโยชนท่ีดิน  
 

2. ผูบริหารสวนทองถ่ิน
ใหความสนใจและ
สนับสนุนโครงการ เขา 
รวมเปนประธานในการ
ประชุ สนับสนุนในดาน
อื่นๆ และมีอิทธิผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น
ในชุมชน 

3 . ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ดํ า เ นินงานโครงการนอย
เ กิ น ไ ป  ไ ม ต อ เ น่ื อ ง  ไ ม
สามารถประเมินผลไดมาก
นัก และไมสอดคลองกับการ
จัดทําแผนของอปท. 
 

2 .  ก าร แ ส ว งห า แ ก นนํ า ห รื อ
ปราชญช าวบ าน ท่ีมีความ รู 
ประสบการณในการทํางานดาน
ชุมชน พรอมท้ังกระตุนการมี
สวนรวมภาคประชาชนในการ
เปนผู ริเร่ิม ควบคุม และดูแล 
ตรวจสอบโครงการ 
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ผลทีไ่ดรบัตอชมุชน สาเหตทุีท่าํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลง ปญหา อปุสรรค แนวทางแกไขปญหา/ 

การพฒันาตอยอด 
4. ทําใหเกิดการรวมและขยาย
สมาชิกกลุม เชน กลุมอาชีพ 
กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน 
กลุมผูสูงอายุ   
5. สามารถสรางการมีสวน
รวม ความสามัคคีกัน 
6. สรางรายได  สามารถลด
ตนทุนการผลิต 
7 .  ทํ า ใ ห ค น ใ น ชุ ม ช น มี
สุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น มีการ
ปรับพฤติกรรมในทางบวก 

3. การใหความรวมมือ
ของนักวิจัยชุมชน ความ
รวมมือและความสนใจ
ของกลุมเปาหมายท่ีเขา
รวมโครงการ 

4. เปนปญหาท่ีเกิดขึ้น
จริงในชุมชนและชุมชน
ตองการแกไขปญหา
ดังกลาว 

 

4. งบประมาณในการดําเนิน
มีจํากัด ทําใหไมเพียงพอ 
5. ผูเขารวมโครงการ
บางสวนไมมีความพรอม 
บางรายใหความสนใจใน
การวิจัยนอยเกินไป  
6. ประชาชนและเกษตรกร
ในพื้นท่ี (บางกลุม) ไมให
ความรวมมือในการจัดเก็บ
แบบสอบถาม 

 

3.ควรขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินโครงการ หรือโครงการ
ความมีความตอเน่ือง 1-2 ป 
และควรจัดทําโครงการกอนการ
ทําแผนของอปท. 
4.หางบประมาณสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
5. ขยายผลคนเขารวมกิจกรรม
มากขึ้น ใหครบทุกหมูบาน มี 
อสม./สภอ./โรงเรียน/อพปร. 
เขามารวมโครงการ 
 



 
 

 

175 

 

ผลทีไ่ดรบัตอชมุชน สาเหตทุีท่าํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลง ปญหา อปุสรรค แนวทางแกไขปญหา/ 

การพฒันาตอยอด 
8. เกิดเครือขายความรวมมือ
ระหวางพื้นท่ี เชน เครือขาย
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
9. คนในชุมชนสามารถแกไข
และจัดการปญหาอยางยั่งยืน 
เชน ปญหาการเกษตรกรรม 
มลพิษ ท่ีดินทํากิน การตอรอง
เพื่อทําอาชีพ 

5. การตอสูท่ียึดชุมชน
เปนฐาน ตอสูเพื่อ
ชาวบานท่ีเดือดรอน 
6. หนวยงานภาครัฐใน
พื้นท่ี เชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
โรงเรียน โรงพยาบาล 
ไดเห็นถึงความสําคัญใน
การแกไขปญหาดังกลาว 

7. บางโครงการเปนโครงการ
ท่ีใหญตองใชพลังจากหลาย
ภาคสวนในการทํางานคร้ังน้ี
ใหสําเร็จ  จึงเปนชวงของ
การประสาน หาทีมงาน และ
ทําความเขาใจกับชุมชน 

6. คัดเลือกผูท่ีเขารวมโครงการ
ท่ีมีความสนใจและให
ความสําคัญกับการศึกษาวิจัย
ใหมากท่ีสุด 
7.เผยแพรประชาสัมพันธ
โครงการนักวิจัยชุมชน และให
ขอมูลประโยชนท่ีจะไดรับจาก
โครงการอยางท่ัวถึง 
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ผลทีไ่ดรบัตอชมุชน สาเหตทุีท่าํใหเกดิการ
เปลีย่นแปลง ปญหา อปุสรรค แนวทางแกไขปญหา/ 

การพฒันาตอยอด 
10. ทําใหเกิดตนแบบท่ีเปน
รูปธรรม เชน ตนแบบการ
ดู แ ล รั กษ าสุ ขภ าพ โด ยใ ช
สมุนไพร 
11. สามารถนําโครงการ
นักวิจัยชุมชนสูแผนของ
ทองถ่ิน และเกิดแผนแมบท
ชุมชน 

7. มีแรงบันดาลใจจาก
วิทยากรท่ีใหความรู
เกี่ยวกับงานวิจัย 

8. ประชาชนในพื้นท่ีมี
การดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 
 

8. โครงการท่ีเสนอมีบางสวน
ซ้ําซอนกับงานของ อสม. ท่ี
กําลังทําอยู จึงไมสามารถขอ
งบประมาณจาก อบต. หรือ 
สปสช. ได 

8. ควรประสานความรวมมือ
ระหวางทองถ่ิน ทองท่ีและชุมชน 
ทําความเขาใจ และสรางความ
ตระหนักรวมกัน 

9. จัดทําฐานขอมูลชุมชนใหมี
ความถูกตอง ชัดเจน 

10. จัดทําตนแบบพื้นท่ีท่ีประสบ
ความสําเร็จ เพื่อขยายไปสูพื้นท่ี
อื่นท่ีมีปญหา เชน ปญหาท่ีดิน
ทํากิน 



 

 

3. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการประเมินตัวนักวิจัยชุมชนเบ้ืองตนเพื่อ
คัดเลือกนักวิจัยชุมชนจัดทําโครงการ เชน การประเมิน Pretest 
มีเกณฑคัดเลือกมาจากกลุมที่หลากหลาย และคัดเลือกพื้นที่จาก
ความสนใจของชุมชน (มีใจทํา) มีพื้นฐานมาบางก็ดี 

2. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 (สสว.) 
ควรมีบทบาท เปนพี่เลี้ยงดานวิชาการ งานวิจัยแกชุมชนอยาง
ตอเนื่องควรมีการติดตามประเมินผลกิจกรรม โครงการทุกๆ     
3 เดือน  

4. ในการทํางานชุมชนควรมีการแสวงหาหนวยงานหนุน
เสริมความสําเร็จ เชน แหลงทุน องคความรู เปนตน ทั้งนี้ควร
ประสานสัมพันธอยางตอเนื่อง ไมเกิดข้ึนเพียงครั้งคราว 

5. ควรจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการนักวิจัยชุมชน 
กอนการจัดทําแผน 3 ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. มองประเด็นปญหาที่หลากหลาย เริ่มจากการจุด 

ประกายเล็กๆ ของปญหาในพื้นที่ 
7. สรางเครือขายนักวิจัยในพื้นที่ และพยามยาม 

ขยายผลสูพื้นที่อื่น 
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8. ดําเนินการอยางเปนรูปธรรมเพื่อเปนพื้นฐานใน 

การคิดแผนชุมชน แผนทองถิ่น 

9. ควรขับเคลื่อนทองถิ่น ทองที่ แกนนําชุมชนให 
รวมมือกัน เดินไปในทางเดียวกัน 

10. ควรจัดต้ังงบประมาณ ที่เปนกองทุนนักวิจัยชุมชน
ของ 12 สสว. เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่ต้ังใจและมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน  

11. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 (สสว.) 
ควรจัดทํากรณีศึกษาเชิงลึกใน 1 พื้นที่ ตลอดจนผลักดันขอ
งบประมาณวิจัย เชน วิจัยทองถิ่นของ สกว.  

12. การคัดเลือกพื้นที่ควรดําเนินการในพื้นที่เดิมเพื่อตอ
ยอด เพื่อใหองคกรอื่นๆ เขามาทํากิจกรรมตอ และขยายพื้นที่
ใหม เพื่อสรางเครือขายการวิจัยเพิ่มข้ึน  

13 .  ควรมี ก ารคัด เลื อกพื้ นที่ ตั ว อย า งที่ จ ะขอรับ
งบประมาณสนับสนุน เชน เลือกมา  5 พื้นที่ ใน  12 สสว. 
จากนั้นขับเคลื่อนประสานสงตอของบประมาณจากแหลงทุน
วิจัย ไดแก สกว. สสส. สปสช. UNDP. กสจ. กองทุนคุมครองเด็ก 
กองทุนความรุนแรงฯ กองทุนการค ามนุษยฯ  ทุนจาก
สถานศึกษาตางๆ (ขับเคลื่อนดานวิชาการ) 
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14. ระดับของการจัดทําโครงการนักวิจัยชุมชนควรมี  2 
ระดับ ในการสงเสริมวิชาการและการวิจัย คือ ระดับพื้นที่ สสว. 
และระดับภาพรวม  12  สสว. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝากไวทายเลม 

ขอคดิจากพืน้ที ่ สูการทาํงานชมุชน 
 
 
 
 
 
 ตัวเองใหโอกาสแกตัวเอง 

หาโอกาสขายความคิดทําใหได 
เครือขายดานการทํางาน 

ไมใชเฉพาะอาจารย นักวิจัยเทาน้ัน    
ที่ทํางานวิจัยเชิงวิชาการคนในชุมชนก็

สามารถวิจัยและพัฒนาในชุมชนได 
 

เปนปญหาที่เกิดข้ึนจริงในชุมชน  
และชุมชนตองการแกไขปญหาน้ัน 

เร่ิมปฏิบัติจริงจากตัวเราอยางม ี

กระบวนการและคอยขยายผล 
 


