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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการคิดวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของคนในชุมชน 

โดยตระหนักถึงวิถีชีวิตและศักยภาพที่มีอยูในชุมชนเพื่อนํามาวางแผนงานของชุมชนบนพื้นฐานของทุนชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 
1) ศึกษาวิถีชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อจัดทําแผนชุมชน 
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตดวยการมีสวนรวมของคนในหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูนําและกรรมการหมูบานโคกแฝก กลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกร กลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจางและกลุม 
ผูประกอบอาชีพคาขาย โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมจัดทําแผนชุมชนทุกข้ันตอนและนํามาสรางขอสรุปโดยใชการบรรยายเชิงพรรณา 
(Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัย พบวา สวนใหญคนในชุมชนหมูบานโคกแฝกอยูรวมกันแบบเครือญาติ ลักษณะครอบครัวขยาย มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผกันตลอดเวลา 
มีการถายทอดวิถีชีวิตความเปนอยู ความเชื่อตางๆ มาสูลูกหลาน โดยมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ขอมูลทางดานศักยภาพของชุมชน พบวา 
ชุมชนมีศักยภาพหลายดานที่สามารถนํามาใชประกอบในการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก เชน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ มีสภาพดินดีไมเค็ม สงผลใหทําการเกษตรไดผลดี ดานการศึกษา มีโรงเรียนบานโคกแฝก ซึ่งเปนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานให 
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดานการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
แบงตามวิถีชีวิตได 3 กลุม คือ 1) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญต้ังแตบรรพบุรุษและสามารถถายทอดใหกับคนรุนใหมไดไมวาจะเปน 
การทําฟารมโคนม โคเนื้อ การปลูกผัก เปนตน 2) กลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง สวนใหญเปนคนรุนใหม มีความพรอมรวมกลุมอาชีพ 
เพื่อเสริมสรางผลิตภัณฑในหมูบาน เชน พัฒนาผลิตภัณฑครีมบํารุงผิว ตัดเย็บผา เปนตน 3) กลุมผูประกอบอาชีพคาขายในชุมชน มีศักยภาพที่ 
จะไดรับการสงเสริมใหแปรรูปผลิตภัณฑในชุมชนเพื่อการจัดจําหนาย เชน ปลูกผักปลอดสารพิษ การทําไขเค็มดินปลวก เปนตน จากการศึกษาวิถีชีวิต 
และศักยภาพของชุมชนหมูบานโคกแฝกทําใหเห็นถึงโอกาสที่ชุมชนจะไดรับการพัฒนา ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory 
Action Research : PAR) จัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก โดยเนนการมีสวนรวมทุกข้ันตอนต้ังแต การศึกษา 
บริบทชุมชน จัดเวทีประชาคมเพื่อชี้แจง สรางความเขาใจกับประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน การสนทนากลุมเพื่อวิเคราะหศักยภาพชุมชน 
จัดเวทีวิเคราะหสภาพปญหาและหาแนวทางแกไข โดยรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาชุมชนตามวิถีชีวิตของแตละกลุมอาชีพ 
และเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมคัดเลือกโครงการและวัดผลสําเร็จโครงการ จากกระบวนการมีสวนรวมครั้งนี้ สงผลใหเกิดแผนชุมชน 
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝกจํานวน 3 แผนงาน ไดแก แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพเกษตรกร 
แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง และแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพคาขาย 
โดยแผนที่ไดมีความแตกตางจากแผนที่หนวยงานภาคราชการจัดทําข้ึน เพราะสวนใหญเปนแผนที่ถูกกําหนดเพื่อประกอบการจัดสรร 
งบประมาณเทานั้น การจัดทําแผนชุมชนครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดยึดวิถีชีวิตและศักยภาพที่มีอยูในชุมชนเปนหลัก ซึ่งไดแก เงินทุน ทรัพยากร 
ภูมิปญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนเขามารวมกันคิด การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1 งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเปนของผูวิจัยสํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป”
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เพื่อหาแนวทาง/กิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนดวยตนเอง มีการตัดสินใจรวมกับประชาชนอยางจริงจัง รวมถึงสรางการเรียนรูรวมกัน 
และความรูสึกเปนเจาของรวมกัน ซึ่งจะสงผลใหประชาชนหมูบานโคกแฝกเล็งเห็นความสําคัญและสมัครใจที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดทํา 
แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก อันเปนแนวทางขับเคลื่อนและเกิดการพัฒนาหมูบานไดอยางเขมแข็ง 
และย่ังยืนตอไป 

คําสําคัญ: แผนชุมชนชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน 

Abstract 
This research give to opportunities for people participation. They analysis problems and needs of  the community. They recognizing 

the life and potential that exists in the community on the basic of  community plan. the objectives of this research were 1) to study the 
potential of community life and people in the Khok Fhak village, Kham Thale So, Nakhon Ratchasima, 2) to create the community plans 
that corresponds to the living by the cooperation of people in the Khok Fhak village, Tumbon Kham Thale So, Amphur Kham Thale So, 
Nakhon Ratchasima. The samples of this research were Khok Fhak village leaders, board of directors, agriculture group, labor group, and 
merchandise group. The research focused on the cooperation of the community in every process to create the plans that correspond to 
their living. Then, the results were explained by using descriptive analysis. 

The results found that the majority of Khok Fhak’s lifestyle is extended family (living together and supporting each other). 
They pass down their way of life and religion’s belief to their lineage. The potential community data were found that this 
community has many potential to be supported in forming community plans which related to Khok Fhak’s living. For instance, 
their good natural source is advantage in agriculture. Second, their education, Ban Khok Fhak School is a fundamental in 
encouraging their community to participate in educational management and learning process development continually. Third, their 
occupation can be divided by their living into 3 groups as follows; 1) Agricultural group, their ancestors are expertise in this 
field for ages and they carried on their skills to next generation such as dairy farming, cattle farming, vegetable planting etc. 
2) Labor group, most of them are new generation which are grouped to produce their local products such as skin cream products, 
sewing etc. 3) Merchandise group, they will transform their local products for selling such as organic planting, termite‐soil‐ 
salted‐egg making, and etc. From the study of the lifestyle and the potential community of Khok Fhak village, this is a good 
opportunity of its community to be developed. Therefore, the researchers decided to use Participatory Action Research (PAR) to 
forming community plans which related to their living. This plan emphasis on the participation of Khom Fhak people which are; 
studying the context of the community, making the community understand about the plan, providing the community forum to 
clarify the issues and to analyze the potential community and the problems, finding the solutions including the participation of 
planning and developing the activities of the community in each occupation. This participation leads to establish three community 
plans that correspond to the lifestyle of agricultural group, labor group and merchandise group in the Khok Fhak village. 
These plans are different from the prior plans of the state agencies which determined by the Government to allocate its budget 
only. In this community plans, the researchers considered on the lifestyle and the potential of community which are the capital, 
the resources, the wisdom, the culture, and the environments. It’s emphasized on the participation of the community to find the 
way to develop activities and solve their own problems. In addition, they had a chance to share their opinion and learning, 
to agree with the suggestions and the decisions, and to generate a collaborative learning and share the sense of ownership. 
These mentions can encourage the Khok Fhak people to realize the importance of the plans, and to participate willingly in the 
preparation of community plans which correspond to their lifestyle. This can be a principle to develop their living more 
strongly and sustainably. 

Keywords: plan in line with community life, participation of  villagers
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บทนํา 

ตามท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 
พ.ศ.2550–พ.ศ.2554 ไดกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายใน 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
และสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค 
ตามยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) เสริมสรางศักยภาพชุมชน 
ใหเขมแข็งเชื่อมโยงเปนเครือขาย ดวยกระบวนการเรียนรู 
และการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาเปนแผนชุมชน 
เพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเอง 
และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถ่ิน(2)พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และคุณภาพชีวิตบนฐานความเขมแข็งของชุมชนและการใชทุน 
ทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
อยางมีดุลยภาพ เพื่อสรางภูมิคุมกัน ลดรายจาย สรางรายได 
และการแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ(3)เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของชุมชนในการอยูรวมกันกับระบบนิเวศไดอยางเก้ือกูล สามารถ 
อนุรักษ ฟนฟู เขาถึงและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมไดอยางย่ังยืน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2543) 

การท่ีชุมชนจะมีความเขมแข็งและสามารถอยูบนฐาน 
การพึ่งตนเองไดนั้น ตองเกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
ดวยการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนเพื่อนํามาจัดทําแผนชุมชน 
ถือเปนเคร่ืองมือท่ีจะนําไปสูการกําหนดทิศทางของการพัฒนา 
ชุมชนทองถ่ิน ซึ่งกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีผานมามี 
หลายคนเขาใจวาเปนเร่ืองของผูนําเสนอตัวเขามารับใชประชาชน 
หรือเปนหนาท่ีของหนวยงานพัฒนาตางๆ ท่ีตองดําเนินการ 
เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาของชุมชน อยางไร 
ก็ตามการจัดทําแผนชุมชนใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 
จําเปนตองเกิดจากกระบวนการจัดการและกระบวนการเรียนรู 
ของคนในชุมชน โดยใหสมาชิกรวมกันคิด รวมกันคนหา 
และเรียนรูรวมกัน (Thiengkamol, N., 2005)พรอมท้ังกําหนด 
กิจกรรมตามแผนท่ีคิดข้ึนมาเพื่อนําไปสูการพัฒนา 
และการแกไขปญหาของชุมชนอยางแทจริง หนวยงานตางๆ 
ท่ีอยูนอกชุมชนไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเปนเพียง 
หนวยงานท่ีคอยใหการสนับสนุนเสริมพลังใหกับชุมชน 
(สุริยา, 2546; นงนภัส, 2551) ท้ังดานความรู ทรัพยากรอ่ืนๆ 
ดังนั้น เปาหมายของการทําแผนชุมชนอยูท่ีการทําใหสมาชิก 
เขามามีสวนรวมตั้งแตข้ันตอนเร่ิมคิดทําแผนการลงมือปฏิบัติ 
ไปจนครบกระบวนการอยางตอเนื่อง ตามหลักการ “รวมคิด 
รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล รวมถึง 

รวมรับผลประโยชนจากการมีสวนรวมทุกข้ันตอน” โดยใช 
เคร่ืองมือท่ีเรียกวา “กระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบมี 
สวนรวม” อันเปนกระบวนการท่ีสามารถสะทอนปญหา 
ความตองการของชุมชนซึ่งเปนรากแกวของการแกไขปญหา 
ชุมชน และเปนโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเอง 
เพื่อสรางชุมชนของตนใหเขมแข็งและย่ังยืน 

ดังนั้น ตําบลขามทะเลสอ เปนตําบลหนึ่งของอําเภอขามทะเลสอ 
ท่ีไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ 
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2539 ลําดับท่ี 1045 (องคการบริหาร 
สวนตําบลขามทะเลสอ,2552) มีพื้นท่ีท้ังหมด39ตารางกิโลเมตร 
หรือ 24,500 ไร แบงเปนพื้นท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ขามทะเลสอ 34.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,275 ไร และพื้นท่ี 
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 5.16 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
3,225 ไร ดานการประกอบอาชีพของชุมชนสวนใหญ คือ อาชีพ 
การเกษตร เชน การทํานา ทําไรมันสําปะหลัง และการเลี้ยงสัตว 
เชน โคเนื้อ โคนม สวนอาชีพรอง ไดแก อาชีพรับจางท้ังใน 
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2,926 คน หมูบานโคกแฝก 
มีประชากร1,135 คน หรือ280 ครัวเรือน ซึ่งถือวาเปนหมูบาน 
ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในเขตองคการบริหารสวนตําบลขามทะเล 
เปนหมูบานท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ 
ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคูไปกับอาชีพ 
รับจาง นอกจากนี้ ยังมีการประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ  เชน 
การทําไขเค็มดินปลวก และการผลิตปุยชีวภาพ เปนตน 

จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการจัดทําแผนของคนใน 
หมูบานโคกแฝกในระยะท่ีผานมา พบวา ประชาชนไดเขามา 
มีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกป แตแผนท่ีไดไมสอดคลอง 
กับความตองการและศักยภาพของคนในชุมชน ทําใหประชาชน 
เกิดความเบื่อหนายและจากขอมูลการเข ารวมในเวที 
ประชาคมของคนในชุมชนท่ีหนวยงานภาคราชการจัดขึ้น 
พบวา ประชาชนเขารวมในเวทีประชาคมป 2550 รอยละ 80 
และป 2551 เขารวมรอยละ 75 จะเห็นไดวาประชาชนเขารวม 
ในเวทีนอยลง ซึ่งสวนใหญคิดวาเปนหนาท่ีของหนวยงาน 
ภาคราชการท่ีตองดําเนินการ สงผลใหหนวยงานภาคราชการ 
ตองมีบทบาทในการคิด วิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนา 
แทนประชาชนโดยยึดประสบการณของตนเอง รวมไปถึง 
การบริหารจัดการงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ ทําใหแผนท่ีได 
ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชน 
อันสงผลใหแผนท่ีมีอยูนั้นไมสามารถนําไปพัฒนาพื้นท่ี 
ไดอยางย่ังยืน
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ดังนั้น “โครงการจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถี 
ชีวิตดวยการมีสวนรวมของคนในหมูบานโคกแฝก 
ตําบลขามทะเลสออําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา” 

จะเปนประโยชนแกทองถ่ิน และมีโอกาสประสบความสําเร็จ 
สูง เพราะไดเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดเขามามี 
สวนรวมในการคิด วิเคราะหปญหา โดยตระหนักถึงวิถีชีวิต 
และศักยภาพท่ีมีอยูในชุมชนเพื่อหาแนวทางแกไขใหตรงกับ 
ความตองการและวางอนาคตของตนเองภายใตความสามัคคี 
รวมคิด รวมทํา อันจะเปนพลังขับเคลื่อนสังคมท้ังใน 
ปจจุบันและอนาคต ผลท่ีไดจะทําใหชุมชนเกิดความรูสึก 
เปนเจาของแผนชุมชนรวมกันบนพื้นฐานของทุนตนเอง 
และนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชน 
หมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตดวย 
การมีสวนรวมของคนในหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

วิธีดําเนินวิจัย 

1. ศึกษาบริบทของชุมชนในหมูบานโคกแฝก ตําบล 
ขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยใชการสอบถาม สัมภาษณ จัดเวทีสนทนากลุม (Focus group 
discussion) กับผูนําชุมชน กรรมการ สมาชิกในชุมชนหมูบาน 
โคกแฝก หนวยงานราชการหรือผูท่ีมีความรูในชุมชน เพื่อใหได 
ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เก่ียวกับขอมูลพื้นฐานของชุมชน 
ขอมูลเศรษฐกิจชุมชน ขอมูลทางดานสังคมและประเพณี 
วัฒนธรรมชุมชน ขอมูลกลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน ขอมูล 
ทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน ขอมูลสภาพปญหา 
และสาเหตุ ท่ี เกิดขึ้น วิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก 
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

2. ศึกษาศักยภาพของชุมชนในหมูบานโคกแฝก 
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
โดยการจัดเวทีสนทนากลุม (Focus group discussion) กับกลุม 
ผูนํา กรรมการ ผูอาวุโส สมาชิกในชุมชนหมูบานโคกแฝก 

10 คนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลอง 
กับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก 

3. การศึกษาสภาพปญหาและกําหนดแนวทางแกไข 
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนหมูบานโคกแฝก โดยการจัดเวที 
กลุมยอยกับ 3 กลุมอาชีพ ไดแก 1) กลุมอาชีพเกษตรกร 
(กลุมอาชีพทํานา กลุมอาชีพปลูกมันสําปะหลัง กลุมอาชีพ 
เกษตรผูเลี้ยงโคนม) 10 คน 2) กลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง 
9คน3)กลุมอาชีพคาขาย5 คน เพื่อศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน 
และรวบรวมสาเหตุของปญหาใหไดมากท่ีสุด เพื่อนําไปสูแนว 
ทางแกไขปญหาท่ีเปนไปได มีความเหมาะสม และสอดคลอง 
กับความตองการท่ีแทจริงของประชาชนสวนใหญ 

4. การรวมกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนา 
ชุมชนตามวิถีชีวิต ดวยการจัดเวทีกลุมยอยใชเวลากลุมละ 
40 นาทีกับ 3 กลุมอาชีพ ไดแก 1) กลุมอาชีพเกษตรกร 
2) กลุมอาชีพรับจาง 3) กลุมอาชีพคาขาย ซึ่งเปนข้ันตอน 
การรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเหมาะสม 
เปนไปไดและสอดคลองกับวิถีชีวิต ศักยภาพ เพื่อบรรเทา 
ขอจํากัดและแกไขปญหาในดานตางๆ  ของชุมชน 

5. ประชาชนรวมกันคัดเลือกโครงการ โดยการจัดเวที 
ประชาคมหมูบานจํานวน 3 คร้ังโดยแบงเปน 3 กลุมอาชีพ 
มีผูเขารวมในเวทีคิดเปนรอยละ 80 ซึ่งเปนกระบวนการ 
ตัดสินใจรวมกันระหวางคณะผูวิจัยและประชาชนในหมูบาน 
โคกแฝก เพื่อคัดเลือกโครงการและกิจกรรมท่ีจะนําไปสู 
การปฏิบัติ 

6. ประชาชนรวมกันวัดผลสํ าเร็ จของโครงการ 
โดยคณะผูวิจัยจะรวมกับชาวบานในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
ซึ่งถือเปนผูรวมวิจัย ทําการตรวจสอบขอมูลท่ีเปนผลของ 
การวิจั ยว าครบถ วนถูกตองหรือไม  และนําแผนชุมชน 
ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝกสงใหกับ 
หน วยงานภาคราชการท่ี เก่ี ยวของเพื่ อเผยแพรผลงาน 
และผลักดันใหแผนชุมชนท่ีไดจัดทําข้ึนถูกนําไปใชจริง อีกท้ัง 
ยังเปนแนวทางการพัฒนาหมูบานอยางเขมแข็งโดยการพึ่งพา 
อาศัยกันเอง อันนําไปสูการพัฒนาชุมชนหมูบานโคกแฝกได 
อยางย่ังยืน 

7. จัดทําเวทีคืนขอมูล โดยการจัดเวทีประชาคมหมูบาน 
เพื่อคืนขอมูลใหกับประชาชนหมูบานโคกแฝก โดยการนําเสนอ 
ขอมูลใหประชาคมกลุมรับฟงและนําแผนชุมชนท่ีสอดคลอง 
กับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝกสงใหกับหนวยงาน
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ภาคราชการท่ีเก่ียวของเพื่อใหแผนชุมชนท่ีไดจัดทําข้ึน 
ถูกนําไปใชจริง 

8. สรุปโครงการวิจัยฯ และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ 
คณะวิจัยรวมกันเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการ 
“การจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบมีสวนรวม 
ของคนในหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา” 

ผลการวิจัย 

การวิจัย “โครงการจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต 
แบบมีสวนรวมของคนในหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ 
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา” สามารถแสดง 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังตอไปนี้ 

1. ผลของการศึกษาวิถีชีวิตและศักยภาพของคนใน 
ชุมชนหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขาม 
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา แบงได 2 ประเด็น ไดแก 

1.1 วิถีชีวิตชุมชน ดานกายภาพ พบวาหมูบานโคกแฝก 
มีสภาพดินท่ีดี สงผลใหประชาชนซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพ 
ทําเกษตรกรรมไดผลผลิตท่ีดี  ด านเศรษฐกิจ พบว า 
ประชาชนสวนใหญในหมูบานโคกแฝกประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมควบคูไปกับอาชีพรับจาง/ลูกจาง โดยชาวบาน 
ในรุนบิดาและมารดามักประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนรุน 
ลูกมักประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง รายไดสวนใหญมาจาก 
การรับจางท่ัวไปและการผลิตดานการเกษตร ซึ่งนับวามี 
บทบาทสําคัญมากตอเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูของ 

ประชาชนหมูบานโคกแฝก คนในชุมชนสวนใหญอยูในวัย 
ทํางานรอยละ 62 วัยเรียนรอยละ 23 และวัยผูสูงอายุ 
รอยละ 15 จากการจัดเวทีสนทนากลุม(Focus group discussion) 
กับผูนําและกรรมการหมูบาน 10 คน พบวา หมูบานโคกแฝก 
แบงวิถีชีวิตของคนในวัยทํางานตามกลุมอาชีพท่ีสําคัญ3 กลุมใหญ 
คือ กลุมอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 63 กลุมอาชีพรับจาง/ 
ลูกจาง คิดเปนรอยละ 32 และกลุมอาชีพคาขายในชุมชนคิด 
เปนรอยละ 5 โดยกลุมเกษตรกรมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิม กลาวคือ ปจจุบันการทําการเกษตรโดยใชสารเคมี 
คอนขางมาก การประกอบอาชีพในหมูบานโคกแฝก สวนใหญ 
ไมไดยึดติดหรือประกอบอาชีพการเกษตรเพียงอาชีพเดียว 
เพราะรายไดไมพอเพียง บางคร้ังเงินหมุนเวียนขาดมือ 
ไมพอใชในครอบครัว จึงตองหันไปประกอบอาชีพเสริม 
ไดแก รับจาง หรือมีกลุมอาชีพตางๆ เกิดข้ึนหลายกลุมเชน 
การผลิตปุยชีวภาพและปุยเคมี เปนตน เปนท่ีสังเกตวา 
เยาวชนสวนใหญในหมูบานโคกแฝกหันไปประกอบอาชีพ 
รับจาง หรือทํางานในโรงงานเพิ่มมากข้ึน จากเหตุผลดังกลาว 
จึ งส งผลให วิ ถี ชี วิ ตของคนในหมู บ านโคกแฝกมี 
การเปลี่ยนแปลงคอนขางมากเพราะการรับวัฒนธรรม 
สมัยใหมมาใชคอนขางมาก เชน การซื้อเคร่ืองใชไฟฟา 
เพื่ออํานวยความสะดวก ใชปุยเคมีเพื่อความรวดเร็ว 
ดานผลผลิตทางการเกษตร เปนตน 

1.2 ศักยภาพของชุมชนหมูบานโคกแฝก ตําบลขาม 
ทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สามารถ 
สรุปในภาพรวม ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ศักยภาพของชุมชนหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นศักยภาพ ศักยภาพท่ีมีอยูในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
1. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 1.1 สภาพที่ดินภายในชุมชนหมูบานโคกแฝก เปนดินที่มีลักษณะดินรวนปนทราย 

และมีดินนาเปนดินเหนียวหรือรวนปนเหนียว มีสภาพดินดีไมเค็ม สงผลใหทําการเกษตร 
ไดผลดี สามารถปลูกพืชและทําการเกษตรกันมาก 
1.2 มีทรัพยากรแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค แหลงน้ําที่สําคัญของชุมชน คือ บอนํ้า 
ต้ืนสวนตัว 22 บอ, บอนํ้าต้ืนสาธารณะ 2 บอ, บอนํ้าบาดาลสวนตัว 7 บอ, บอนํ้าบาดาล 
สาธารณะ 1 บอ, สระน้ํา 3 สระ คลองน้ํา 1 แหง มีระบบน้ําประปาหมูบานและอาศัยแหลง 
น้ําจากคลองชลประทานใชทําการการเกษตรไดตลอดทั้งป 

2. ดานการศึกษา 2.1 หมูบานโคกแฝกมีโรงเรียนบานโคกแฝกใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 
จัดเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปดสอนระดับอนุบาล‐ประถมศึกษามีนักเรียน 90 คน 
ขาราชการครู 7 คน นักการภารโรง 1 คน
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ประเด็นศักยภาพ ศักยภาพท่ีมีอยูในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
3. ดานเศรษฐกิจชุมชน 3.1 ประชาชนในหมูบานโคกแฝก สวนใหญรอยละ 62 อยูในวัยทํางาน 

ซึ่งสงผลใหเกิดขอไดเปรียบในการพัฒนาศักยภาพและการฝกอาชีพของประชาชน 
3.2 มีที่ดินเปนของตนเองเพื่อใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 85.71 
3.3 ศักยภาพการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได เชน ทําปุยชีวภาพซึง่สรางรายได 
ประมาณ 30,000 บาทตอปหรือกลุมไขเค็มดินปลวก 50,000 บาทตอป เปนตน 
3.4 มีการจัดต้ังกองทุนชุมชนเพื่อจัดการรวมกันเพื่อเปนสวัสดิการใหกับคนในชุมชน 
เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนเงินลาน กลุมฌาปนกิจกิจหมูบาน เปนตน 

4. ดานการประกอบอาชีพ 4.1 ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรรม 
‐ มีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแก ทํานา ทําไรมันสําปะหลัง เลี้ยงสตัว รอยละ 63 

สวนใหญมีประสบการณความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเกษตรมาต้ังแตบรรพบุรุษ 
และสามารถถายทอดองคความรูใหกับคนรุนใหมได 

‐ ศักยภาพของผูนําชุมชน เชน ผูนํากลุมไขเค็มดินปลวก ผูใหญบานประกอบอาชีพ 
เลี้ยงโคนมเคยเปนอดีตรองประธานฟารมโคนมแหงประเทศไทย ทําใหมีเครือขายกลุม 
อาชีพ  ผูนํากลุมปุยชีวภาพ เปนตน 
4.2 ผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง 

‐ มีผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจางรอยละ 32 ของครัวเรือนทั้งหมดและมี 
กลุมวัยเรียนรอยละ 23 ซึ่งเปนคนรุนใหม มีความพรอมที่ในการรับการพัฒนาความรู และมี 
ความพรอมในการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพและเสริมสรางผลิตภัณฑในหมูบาน 
4.3 ผูประกอบอาชีพคาขาย/รานคาในชุมชน 

- มีผูประกอบอาชีพคาขายคิดเปนรอยละ 5 ของครัวเรือน สวนใหญจบการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รองลงมาปริญญาตรี มีความพรอมที่จะไดรับการสงเสริม 
การแปรรูปผลิตภัณฑในชุมชนเพื่อการจัดจําหนาย เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ 
การทําไขเค็มดินปลวก เปนตน 

5. ดานโครงสรางและบทบาทของ 
องคกรชุมชน 

5.1 คณะกรรมการหมูบานโคกแฝกมีการแบงโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน 
5.2 การจัดต้ังกลุมองคกรในชุมชนหมูบานโคกแฝกมีความหลากหลายและยังดําเนินอยู 
อยางตอเนื่องเชน กลุมอาสาสมัครชุมชน กลุมเยาวชน กลุมไขเค็มดินปลวก กลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิตปจจุบันมีเงินทุนประมาณ 2,201,6380 บาท กลุมประปาหมูบาน 
กลุมฌาปนกิจกิจหมูบาน กลุมกองทุนเงินลาน กลุมปุยชีวภาพ เปนตน 

6. ดานบทบาทของผูนําชุมชน 6.1 ผูนําในชุมชนหมูบานโคกแฝกมีศักยภาพและเปนที่เคารพเชื่อถือและยอมรับของคน 
ในชุมชนเชน นายศิริชัย  ชื่นบัวทอง ผูใหญบาน มีประสบการณการทําฟารมโคนม 
โคเนื้อ, นายเจริญ  ชาญสูงเนินมีความเชี่ยวชาญดานเกษตร เพาะปลูก ขยายพันธ 
เลี้ยงเปดเทศ เลี้ยงไก, นางศรีไพร ชาญสงูเนินมีความรูไสยศาสตรหมอผี การต้ังศาลพระภูม,ิ 
นางสายหยุด  สุขสูงเนินมีภูมิปญญาดานการทําไขเค็มดินปลวกเปนตน 

7. ดานสังคม วัฒนธรรม 
และประเพณ ี

7.1 หมูบานโคกแฝกมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนในการทํากิจกรรมตางๆ เชน 
ทําบุญวันสารทไทย ประเพณีบุญขาวสราท เปนตน 
7.2 ชาวบานมีความสามัคคีในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแต 
บรรพบุรุษ ทําขนมนมขาว ขนมเทียนเพื่อกราบไหวศาลตาปูประจําหมูบาน มีการทรงเจาเขา 
ผี บูชาผีมอญ ซึ่งเปนประเพณีที่ชาวบานเขารวมทุกครัวเรือน
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ประเด็นศักยภาพ ศักยภาพท่ีมีอยูในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
8.ดานความรู ภูมิปญญา 
ทองถิ่น 

8.1 ประชาชนในหมูบานโคกแฝกมีผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นหลายดาน เชน 
องคความรูดานการทําฟารมโคนม โคเนื้อ การปลูกผัก การเพาะเห็ดนางฟา 
การแสดงลิเก  การผลิตปุยชีวภาพ การถนอมอาหาร  การทําไขเค็มดินปลวก 
การนวดแผนไทย รวมถึงความสามารถทางดานพิธีกรรมศาสนา เปนตน 

9. ดานระบบการสนับสนุนจาก 
ภายนอกชุมชน 

9.1 หมูบานโคกแฝกไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล 
พัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องเชน ไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาเพราะมีศูนยพัฒนาเด็ก 
เล็กและโรงเรียนบานโคกแฝก, พัฒนากลุมอาชีพไขเค็มดินปลวกเปนตน 

10. ดานสาธารณสุข 10.1 หมูบานโคกแฝกมีสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบานโคกแฝกและมีกลุมอาสาสมัครชุมชน 
ที่เขมแข็ง 

11. ดานการคมนาคม 11.1 มีถนนคอนกรีตและถนนลาดยางภายในหมูบานที่เชื่อมตอเสนทางสายหลักของตําบล 
11.2 มีรถประจําทางผานตลอดเวลาและมีรถประจําทาง 3 สาย ไดแก รถใหญ 2 สาย 
คือ สายศรีจันทร‐โคกกรวด‐ กุดปลาเข็ง และสายดานขุนทดผานขามทะเลสอโดยออก 
เดินทางทุก 40 นาที สวนรถเล็กมีรถสองแถว สีน้ําเงิน ขาว เดินทางระหวาง บขส.ใหม‐ 
บึงออ ขามทะเลสอ จะออกเดินทางทุก 20 นาที สงผลใหการติดตอคมนาคมเกิด 
ความสะดวกสบาย 

2. ผลการศึกษาการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลอง 
กับวิถีชีวิตดวยการมีสวนรวมของคนในหมูบานโคกแฝก 
ตําบลขามทะเลสอ  อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
พบวา แผนชุมชนท่ีเกิดจากหนวยงานภาคราชการไมไดเปด 
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ซึ่งผูใหญบาน 
ของหมูบานโคกแฝกไดแสดงความคิดเห็นตอการมีสวนรวมใน 
การจัดทําแผนไวอยางนาสนใจวา “สิ่งสําคัญท่ีหนวยงานภาค 
ราชการควรสงเสริมการจัดทําแผนก็คือแผนท่ีทําตองเปนแผนท่ี 
ทําแลวชาวบานยอมรับ ทําแลวมันสอดคลองกับวิถีชีวิตของเรา 
ซึ่งก็คือ อาชีพหลักก็คือ เกษตรกรรม รับจาง และตองการให 
สงเสริมกลุมอาชีพอยางจริงจัง” ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดใช 
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participation Action Research: 
PAR) ในการจัดทําแผนชุมชน 6 ข้ันตอน ผลการศึกษา มีดังนี้ 

2.1 จากการศึกษาบริบทของชุมชนในหมูบาน 
โคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด 
นครราชสีมา ทําใหคนในชุมชนหมูบานโคกแฝกเกิดการประสาน 
ความรวมมือ ความเขาใจในกรอบการทําวิจัยและทําใหได 
คลังขอมูลบริบทชุมชน เชน วิถีชีวิตชุมชน ประชากร เศรษฐกิจ 
ชุมชนภูมิปญญาชุมชน และศักยภาพตอการพัฒนาชุมชน 

2.2 จากการศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
หมูบานโคกแฝก พบวา ผูประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน ท้ัง 3 กลุม ประสบปญหาจํานวน 9 ดานโดยจําแนก 

ประเด็นปญหาตามกลุมอาชีพ ไดดังนี้ กลุมอาชีพเกษตรกร 
มีปญหาท่ีเกิดข้ึน 30 ประเด็น เชน กลุมอาชีพเกษตรกรไมมี 
ความรูเก่ียวกับโรคพืช เชน โรคเพี้ยแปง โรคใบรวง เปนตน 
โรคท่ีเกิดจากการเลี้ยงโค เชน โรคเทาเปอย ปากเปอย เปนตน 
กลุมรับจาง/ลูกจาง มี 19 ประเด็น ปญหา เชน การผูกขาด 
แรงงาน การรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพยังไมประสบ 
ผลสํ าเร็จ เปนตน และกลุ มค าขาย/ร านค ามีปญหา 
17 ประเด็นเชน ตนทุนสินคาท่ีจําหนายมีราคาคอนขางสูง 
เชน คาใชจายในการเดินทางเขาไปซื้อเนื้อสัตว ผัก ผลไมท่ี 
ตลาดในตัวเมืองเพื่อนํามาจําหนายใหกับคนในชุมชน เปนตน 
กลุมผูประกอบอาชีพแตละกลุมไดมีสวนรวมกับนักวิจัยใน 
การคนหาสาเหตุของปญหาภายในชุมชน เรียนรูปญหา 
โดยการประเมินปญหาตามวิถีชีวิตของแตละกลุมอาชีพ 
พรอมท้ังประเมินศักยภาพความเปนไปไดในดานทรัพยากรท่ี 
มีอยูในชุมชนเพื่อนําไปสูแนวทางแกไขปญหาท่ีเปนไปได 
และเหมาะสม 

2.3 จากการเปดโอกาสใหแตละกลุมอาชีพ มีสวนรวม 
ในการกําหนดแนวทางแกไขปญหา พบวา ประชาชนใน 
แตละกลุมอาชีพมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นเพื่อให 
ไดแนวทางการดําเนินงานและการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต 
ศักยภาพ ความพรอมของชุมชนในแตละกลุมอาชีพ ดังนี้ 
กลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกร เสนอแนวทางแกไข
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ปญหา 39 ขอ เชน ใหหนวยงานภาคราชการเขามาใหความรู 
ภาคปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อแกไขโรคระบาดท่ีเกิดข้ึน เปนตน 
กลุมผูประกอบอาชีพรับจางเสนอแนวทางแกไขปญหา 
28 ขอ เชน การจัดอบรมใหความรูในการประกอบอาชีพ 
เสริมตามความถนัดของแตละคน การจัดอบรมพัฒนาทักษะ 
ฝมือแรงงาน เชน คอมพิวเตอร เปนตน และกลุมผูประกอบ 
อาชีพคาขายเสนอแนวทางแกไขปญหา 29 ขอ เชน อบรม 
สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดรายจาย 
เพิ่มรายไดเพื่อจําหนายในชุมชน เปนตน ซึ่งการกําหนดแนว 
ทางแกไขปญหาของแตละกลุมอาชีพ จะนําไปสูการกําหนด 
แผนงาน โครงการ โดยการประเมินความตองการตามวิถีชีวิต 
การประกอบอาชีพชุมชน 

2.4 จากการเปดโอกาสใหแตละกลุมอาชีพมี 
สวนรวมในการกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
การพัฒนาชุมชนตามวิถีชีวิต ดวยการใชกระบวนการแบบ 
มีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นของประชาชนแตละกลุม 
อาชีพรวมกันกับคณะผูวิจัยและนักพัฒนาในการกําหนด 
แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีเหมาะสม เปนไปได ท้ังนี้ 
ยังมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและศักยภาพของชุมชน 
ท้ัง 3 กลุมอาชีพ สงผลใหชุมชนหมูบานโคกแฝกไดรางแผน 
ชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก 
3 แผนงาน คือ 1) แผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคน 
ในกลุมอาชีพเกษตรกรมี 9 แผนงาน 22 โครงการ2)แผนชุมชน 
ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง 
มี 9 แผนงาน 18 โครงการ 3) แผนชุมชนท่ีสอดคลองกับ 
วิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพคาขาย มี 9แผนงาน16 โครงการ 

2.5 จากการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน 
การคัดเลือกโครงการ เพื่อคัดเลือกโครงการและกิจกรรมท่ีจะตอง 
ดําเนินการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ พบวา กลุมอาชีพเกษตรกรรม 
ใหความสําคัญกับแผนงานดานโครงสรางพื้นฐานในโครงการ 
จัดสรางสาธารณูปโภคเพื่อใชในภาคการเกษตร กลุมอาชีพรับจาง/ 
ลูกจางใหความสําคัญกับแผนงานดานการประกอบอาชีพ 
ในโครงการพัฒนากลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง กลุมอาชีพ 
คาขายใหความสําคัญกับแผนงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
และแผนงานดานเศรษฐกิจชุมชนสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
เพื่อการจัดจําหนาย 

2.6 จากการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน 
การวัดผลสําเร็จของโครงการ ทําใหเกิดการถายทอดองค 
ความรูสูชุมชน เกิดกระบวนการมีสวนรวมและเกิดการเรียนรู 
รวมกันระหวางคณะผูวิจัยและชาวบานในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
นอกจากนี้ยังรวมกันผลักดันใหหนวยงานภาคราชการที่ 
เก่ียวของไดนําแผนชุมชนท่ีไดจัดทําข้ึนไปใชปฏิบัติจริง 
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาชุมชนหมูบาน 
โคกแฝกตอไป 

จากการดําเนินงานตามข้ันตอนการมีสวนรวมใน 
การจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน 
หมูบานโคกแฝกท่ีกลาวขางตน สงผลใหเกิดแผนชุมชน 
ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตตามกลุมอาชีพของคนในหมูบาน 
โคกแฝก 3 แผนงาน ซึ่งแตละแผนงานสามารถแบง 
ออกได 9 ดาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ข้ันตอนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก 

แผนงาน 
โครงการ 

ผูประกอบอาชีพเกษตรกร ผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง ผูประกอบอาชีพคาขาย 
1. ดานโครงสราง 
พื้นฐาน 

1.1 การสรางรางระบายน้ําเพื่อใช 
ทางการเกษตร 
1.2 การขยายเขตไฟฟาเพื่อใชใน 
การเกษตร 

1.1 การจัดบริการรถรับ‐สงจาก 
หมูบานไปยังโรงงาน 
1.2 การปรับปรุงถนนลูกรัง พรอม 
ใสดวงโคมไฟฟาสาธารณะ 

1.1 ขยายเขตไฟฟาเพื่อปองกัน 
อุบัติเหตุ
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

แผนงาน 
โครงการ 

ผูประกอบอาชีพเกษตรกร ผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง ผูประกอบอาชีพคาขาย 
2. ดานประกอบ 
อาชีพ 

2.1 การรวมกลุมเกษตรผูทํานา 
2.2 การปลูกพืชผสมผสาน 
2.3 พัฒนาศักยภาพกลุม 
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง 
2.4 สงเสริมใหมีการรวมกลุม 
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม 
2.5 สงเสริมการรวมกลุมขาย 
ผลผลิตทางการเกษตร 

2.1 ปลูกจิตสํานึกการใชชีวิตตาม 
หลักการพึ่งพาตนเอง 
2.2 สงเสริม การรวมกลุมประกอบ 
อาชีพเพื่อเสริมสรางผลิตภัณฑใน 
หมูบาน 
2.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะฝมือ 
แรงงาน เชน เย็บผา นวดแผนไทย 
เปนตน 

2.1 ตลาดนัดชุมชนหมูบาน 
โคกแฝก 
2.2 อบรมการจัดทําบัญชี 
ครัวเรือน 
2.3 สรางเครือขายตลาดนัด 
ระหวางหมูบานในเขตองคการ 
บริหารสวนตําบล 

3. ดานเศรษฐกิจ 
ชุมชน 

3.1 การจัดต้ังและพัฒนา 
กลุมอาชีพเกษตรกร 
3.2 สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
ในครัวเรือน 
3.3 จัดต้ังกองทุนเพื่อบริการ 
เงินทุนเพื่อใชประกอบอาชีพ 
ทางการเกษตรดวยการใหบริการ 
เงินกูดอกเบี้ยตํ่า 

3.1 จัดต้ังและพัฒนากลุมอาชีพ 
รับจาง 
3.2 จัดต้ังกองทุนสนับสนุน 
เพื่อใชประกอบอาชีพสําหรับเยาวชน 
3.3 จัดอบรมใหความรูเรื่อง 
การทําบัญชีครัวเรือนและการออม 

3.1 การจัดต้ังกลุมและพัฒนา 
กลุมอาชีพคาขาย/รานคา 
3.2 สงเสริมการประกอบ 
อาชีพเสริมไดแก การเลี้ยงสัตว 
การถนอมอาหารการปลูกผัก 
ปลอดสารพิษเพื่อการจัด 
จําหนาย 

4. ดานการศึกษา 4.1 สงเสริมความรูเรื่องเกษตร 
อินทรียใหแกกลุมเกษตรกร 
4.2 การทัศนศึกษาดูงานดาน 
การเกษตรอินทรียหรือเกษตร 
ผสมผสาน 

4.1 จัดสวัสดิการศึกษาแกบุตร 
หลานในชุมชน 
4.2 จัดต้ังศูนยการเรียนรูอาชีพ 
เกษตรกรรมของบรรพบุรุษในชุมชน 

4.1 สงเสริมความรูในดาน 
การบริหารจัดการและการเปน 
ผูประกอบการ 

5. ดานการเมือง 
การปกครอง 

5.1 ปลูกฝงแนวคิดที่ถูกตอง 
ทางดานการเมือง 
และการปกครองทองถิ่น 
5.2 จัดอบรมเรื่องผูนํากับ 
ธรรมาภิบาล 

5.1 ปลูกฝงแนวคิดที่ถูกตองใน 
การใชสิทธิของตน 

5.1 รณรงคการเมืองสีขาว 
ปลอดการซื้อสิทธิ ขายเสียง 
5.2 ปลูกฝงแนวคิดที่ถูกตองใน 
การใชสิทธิของตน 

6. ดานวัฒนธรรม 
และประเพณ ี

6.1 สงเสริมการใชและอนุรักษ 
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
ทางการเกษตร 

6.1 สงเสริมใหอนุรักษวัฒนธรรม 
ทองถิ่นไดแก ลิเกและการลงแขก 
เกี่ยวขาว 

6.1 การสืบวัฒนธรรม 
และประเพณีของคนในทองถิ่น 

7. ดานสวัสดิการ/ 
สาธารณสุข 
(อสม.) 

7.1 รณรงคลดการใชสารเคมีใน 
การเกษตร 
7.2 จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน 

7.1 ชุมชนปลอดยาเสพติด 
7.2 จัดต้ังกองทุนสวัสดิการทาง 
สังคมแกผูประกอบอาชีพรับจาง 
7.3 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

7.1 สรางจิตสํานึกในการเลิก 
ยาเสพติด 
7.2 จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ 
สงเคราะหเด็กและผูสูงอายุใน 
ชุมชน 

8. ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

8.1 การปลูกตนไมริมทางเพิ่มให 
เปนปาชุมชน 
8.2 การลดใชสารเคมี 
โดยการผลิตแบบเกษตรอินทรีย 
8.3 จัดแยกขยะเพื่อนําไปใช 
ประโยชน เชน ทําปุย เปนตน 
8.4 แปรรูปมูลสัตวมาทําปุย 

8.1 ชุมชน 1 คนงาน 
เพื่อการจัดเก็บขยะในครัวเรือน 
และชุมชนหมูบานโคกแฝก 
8.2 จัดอบรมการคัดแยกขยะดวย 
ตนเองเพื่อนํากลับมาใชใหม 

8.1 รักษโลก รักสิง่แวดลอมลด 
การใชถุงพลาสติก 
8.2 รณรงคใหประหยัดน้ํา ไฟ 
น้ํามันเชื้อเพลิง
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 

แผนงาน 
โครงการ 

ผูประกอบอาชีพเกษตรกร ผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง ผูประกอบอาชีพคาขาย 
9. ดานการจัดตั้ง 
กลุมอาชีพเสริม 

9.1 พัฒนากลุมอาชีพปุยชีวภาพ 
และจัดต้ังศูนยสาธิตและผลิต 
ปุยชีวิภาพของหมูบาน 

9.1 พัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรม 
ใหกลุมเยาวชน 

9.1 อบรมพัฒนาคุณภาพดาน 
ผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ 
9.2 อบรมการบริหารจัดการ 
กลุมและสงเสริมการตลาด 

รวม 22 โครงการ 18 โครงการ 16 โครงการ 

สรุปผล 

1. วิถีชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชนหมูบาน 
โคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา แบงได 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 วิถีชีวิตชุมชน ชุมชนหมูบานโคกแฝกมีพื้นท่ี 
ครอบครอง 4,085 ไร แบงเปนพื้นท่ีทางการเกษตร 3,627 ไร 
พื้นท่ีอาศัย 300 ไร พื้นท่ีสถาบันการศึกษา 20 ไร พื้นท่ี 
ศาสนสถาน 20 ไร พื้นท่ีสาธารณะ 98 ไร พื้นท่ีราชพัสดุ 20 ไร 
และมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินท่ีทํากินของตนเอง 
รอยละ 85.71 มีท่ีทํากินแตตองเชาเพิ่มบางสวน รอยละ 8.57 
และไมมีท่ีทํากินเปนของตนเองรอยละ 14.29 เม่ือพิจารณา 
ถึ ง ร า ย ไ ด ร ว ม ต อ ป ข อง ค น ใ น ห มู บ า น เ ท า กั บ 
35,997,620.00 บาท คิดรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอป 
เทากับ 156,511.39 บาทและรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 
42,854.31 บาท สํ าหรับแหลงท่ีมาของรายได  พบวา 
สวนใหญมาจากผลผลิตทางการเกษตรและการรับจางท่ัวไป 
ซึ่งนับวามีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของหมูบานโคกแฝก 
แล ะการใ ช ชี วิ ตส ว นใหญ เ ป นครอบครั ว ขยาย 
มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผกัน สามัคคีกันในเ รื่องการรักษา 

วัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ 
มีความร วมมือเปนอย างดี ระหว างวัดและชาวบ าน 
เม่ือมีประเพณีสําคัญและการประกอบอาชีพในแตละ 
ครัวเรือนจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมผูประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม กลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง 
และกลุมผูประกอบอาชีพคาขาย นอกจากนี้ ยังมีการประกอบ 
อาชีพเสริมตางๆ เชน การผลิตปุยชีวภาพ ปุยเคมี การผลิต 
ไขเค็มดินปลวก เปนตน 

1.2 ศักยภาพของชุมชน สามารถสรุปไดเปน 11 ดาน 
ไดแก ดานทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา เศรษฐกิจชุมชน 
การประกอบอาชีพ โครงสรางและบทบาทขององคกรชุมชน 
บทบาทผูนําชุมชน สังคม วัฒนธรรมและประเพณี ความรู 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ระบบการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 
สาธารณสุข และคมนาคม 

2. ผลการศึกษาการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถี 
ชีวิตดวยการมีสวนรวมของคนในชุมชนหมูบาน โคกแฝก 
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
สามารถสรุปเปนภาพโดยมีลําดับข้ันตอน ดังนี้
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1.การศึกษาบริบทชุมชน และแหลง 
ทรัพยากร ภายในชุมชน 
- จัดเวทีประชาคมชี้แจงโครงการ 
- การสัมภาษณผูนํา กรรมการ จํานวน 10 คน 
- สนทนากลุมแกนนํา จํานวน 10 คน 
- เตรียมคนและเครือขายความรวมมือ 

2. สภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
- การจัดเวทีกลุมยอย 3 กลุมอาชีพ 
- สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมรวมกัน 

3. การเปดโอกาสใหประชาชนแตละกลุมอาชีพ 
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางแกไขปญหา 
- จัดเวทีกลุมยอย 3 กลุมอาชีพ ไดแกกลุมอาชีพ 

เกษตรกรรม กลุมรับจาง/ลูกจาง และกลุมคาขาย 

4. การเปดโอกาสใหประชาชน 3 กลุมอาชีพ 
มีสวนรวมกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
การพัฒนาชุมชนตามวิถีชีวิต 

5. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการคัดเลือกโครงการ 3 กลุมอาชีพ 

6. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
วัดผลสําเร็จของโครงการ โดยการจัดเวทีประชาคม 
หมูบาน 

ผลที่ได เกิดการประสานความรวมมือ ความเขาใจกรอบการทําวิจัยมี 
คลังขอมูลบริบทชุมชนดานตางๆ เชน ประวัติและวิถีชีวติชุมชน 
ประชากร เศรษฐกิจชุมชน และภูมิปญญาของชุมชน และศักยภาพของ 
ชุมชน ตอการพัฒนาชุมชน 

ผลที่ได ประชาชนท้ัง 3 กลุมอาชพี มีสวนรวมในการคนหาปญหาภายใน 
ชุมชน เรียนรู และประเมินปญหาตามวิถีชีวิตของแตละกลุมอาชีพ 
เพื่อนาํไปสูแนวทางแกไขปญหาท่ี 
เปนไปได 

ผลที่ได เกิดกระบวนการมสีวนรวมในการระดมความคิดเหน็ของประชาชนในแตละ 
กลุมอาชพี เพื่อใหไดแนวทางการดําเนินงาน และการพัฒนาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน 
ทั้ง 3 กลุมอาชีพ 

ผลที่ได เกิดกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนคณะผูวิจยัและนักพฒันา ในการรวม 
จัดทํารางแผนชมุชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก 

ผลที่ได เกิดกระบวนการตัดสินใจรวมกันระหวางคณะผูวิจัยและประชาชนในหมูบานโคกแฝก 
เพ่ือคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 

ผลที่ได แผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝกจํานวน 3 
แผนโดยกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมและเกิดการเรียนรูรวมกันระหวาง 
ผูวิจัย ชาวบาน และนักพัฒนา 

การมีสวนรวม 

การมีสวนรวม 

การมีสวนรวม 

การมีสวนรวม 

การมีสวนรวม 

รูปที่ 1 ผลการศึกษาการจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตดวยการมีสวนรวมของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
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จากกระบวนการมีสวนรวมขางตน สงผลใหเกิดแผน 
ชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก 
ซึ่งมีความแตกตางจากแผนท่ีจัดทําโดยหนวยงานภาคราชการ 
ท่ีสวนใหญมีแตแผนงานทางดานโครงสรางพื้นฐานเทานั้น 
ท้ังนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปขอมูลเก่ียวกับแผนท่ีเกิดจาก 
การมีสวนรวมระหวางคณะผูวิจัยกับคนในชุมชนหมูบาน 
โคกแฝก โดยแบงตามวิถีชีวิตของกลุมอาชีพ 3 แผนงาน 
ดังนี้ 

1. แผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน 
กลุมอาชีพเกษตรกร มีจํานวน 9 แผนงาน 22 โครงการ 
ซึ่ งแผนงานและโครงการท่ีกลุ มอาชีพเกษตรกรให 
ความสําคัญท่ีสุด ไดแก แผนงานดานโครงสรางพื้นฐานใน 
โครงการจัดสรางสาธารณูปโภคเพื่อใชในภาคการเกษตร 

2. แผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน 
กลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง มีจํานวน 9 แผนงาน 18 โครงการ 
ซึ่งแผนงานและโครงการท่ีกลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง 
ใหความสําคัญท่ีสุดไดแก แผนงานดานการประกอบอาชีพ 
ในโครงการพัฒนากลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง 

3. แผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน 
กลุ มอาชีพคาขาย มีจํานวน 9 แผนงาน 16 โครงการ 
ซึ่งแผนงานและโครงการท่ีกลุมอาชีพคาขายใหความสําคัญ 
ท่ีสุดไดแก แผนงานดานโครงสรางพื้นฐานและแผนงานดาน 
เศรษฐกิจชุมชนสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพื่อการจัด 
จําหนาย 

จะเห็นไดวาท้ัง 3 แผนงานนี้ เกิดจากการท่ีประชาชน 
ในแตละกลุมอาชีพมีสวนรวมกําหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมท่ีเหมาะสม เปนไปไดและสอดคลองกับวิถีชีวิต 
การประกอบอาชีพและคํ านึงถึงศักยภาพของชุมชน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การประกอบอาชีพ 
ความเขมแข็งของบทบาทขององคกรชุมชน บทบาทผูนํา 
ชุมชน การมีสวนรวมในดานวัฒนธรรมและประเพณี 
ผูมีความรู ภูมิปญญาทองถ่ินจํานวนหลายทานอีกท้ังยัง 
ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนอยางตอเนื่อง สงผล 
ใหแผนท่ีไดสามารถนํามาเปนแนวทางใหคนในชุมชน 
ขับเคลื่อนตนเองไดและเกิดการพัฒนาหมูบานอยางเขมแข็ง 
โดยการพึ่งพาอาศัยกันเอง อันนําไปสูการพัฒนาชุมชน 
หมูบานโคกแฝกไดอยางย่ังยืน 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง “โครงการจัดทําแผนชุมชนท่ี 
สอดคลองกับวิถีชีวิตดวยการมีสวนรวมของคนในหมูบาน 
โคกแฝก ตํ าบลขามทะเลสอ อํ าเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสีมา” ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. การใชชีวิตของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝกจะอาศัย 
อยู ร วมกันแบบเครือญาติ  ลั กษณะครอบครัวขยาย 
เม่ือมีประเพณีตางๆ ก็จะมีการรวมตัวกัน เรียนรูรวมกันของ 
ชาวบานหมูบานโคกแฝก มีการชวยเหลือกันในแวดวงพี่นอง 
และบานใกลเรือนเคียงดวยความเต็มใจ แสดงถึงความมีน้ําใจ 
เอ้ืออาทรตอกัน มีความเปนอยูท่ีเรียบงายและมีความสัมพันธ 
กันอยางแนนแฟน ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของเอ้ือจิต 
บูรณเจริญและวิลาวัณย กลาแรง (2541) ท่ีกลาววา 
วิ ถีชี วิ ตไทยในชนบทมีการดํ าเนินชี วิ ตแบบเรียบง าย 
อาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต มีวัฒนธรรมเปนของตนเอง 
เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีการถายทอดวิถีชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ 
ตางๆ มาสูลูกหลาน มีศาสนาเปนเคร่ืองยืดเหนี่ยวจิตใจ 
เปนศูนยรวมความเชื่อ ดังนั้นประชาชนสวนใหญเม่ือเกิด 
ปญหาตางๆ จะหันหนาไปพึ่งวัด สวนวิถีชีวิตเก่ียวกับ 
การประกอบอาชีพท่ีสําคัญของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
สามารถแบงไดเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมอาชีพเกษตรกรรม 
กลุมอาชีพรับจาง/ลูกจางและกลุมอาชีพคาขายในชุมชน 
ลักษณะวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชุมชนหมูบานโคกแฝก 
ท้ัง 3 กลุมนั้น แมวาจะมีความแตกตางกันไปแตก็แสดงถึง 
ภูมิปญญาของชุมชนในการปรับวิธีการทํางานใหสอดคลอง 
กับสภาพแวดล อมหรือความต องการของตลาดท่ี มี 
การเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง 

2. ศักยภาพของชุมชนมีหลายดาน ไมวาจะเปน 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีสภาพดินดีไมเค็ม สงผลให 
ทําการเกษตรไดผลดี ดานการศึกษา มีโรงเรียนบานโคกแฝก 
ซึ่งถือเปนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหสังคมมีสวนรวมใน 
การจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู 
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง ดานการประกอบอาชีพของคนใน 
ชุมชนหมูบานโคกแฝก สามารถแบงตามวิถีชีวิตได 3 กลุม 
คือ1)ผูประกอบอาชีพเกษตรกร มีประสบการณความเชี่ยวชาญ 
ในการประกอบอาชีพเกษตรมาตั้ งแต สมัยบรรพบุ รุษ 
และสามารถนํ ามาถ ายทอดให กั บคน รุ น ใหม ได 
2)กลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง สวนใหญเปนคนรุนใหม
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มีความพรอมท่ีจะได รับการพัฒนาความรู  ทักษะฝมือ 
แรงงาน และความพรอมในการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ 
เพื่อเสริมสรางผลิตภัณฑในหมูบาน 3) กลุมผูประกอบ 
อาชีพคาขายในชุมชน มีศักยภาพในการไดรับการสงเสริมให 
การแปรรูปจากผลิตภัณฑในชุมชนเพื่อการจัดจําหนาย เชน 
ปลูกผักปลอดสารพิษ การทําไขเค็มดินปลวก และการถนอม 
อาหาร เปนตน 

3. ผูวิจัยไดใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมใน 
การจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
หมูบานโคกแฝกสงผลใหชุมชนหมูบานโคกแฝกเกิดแผนชุมชน 
ตามวิถีชีวิตของกลุมผูประกอบอาชีพ3แผนงานไดแก แผนชุมชน 
ท่ีสอดคลองกับวิ ถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพเกษตรกร 
แผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพ 
รับจาง/ลูกจาง และแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของ 
คนในกลุมอาชีพคาขาย โดยแผนท่ีไดจะมีความแตกตาง 
จากแผนท่ีหนวยงานภาคราชการไดจัดทําข้ึนเพราะแผนของ 
หนวยงานภาคราชการเปนแผนท่ีทําเพื่อประกอบการจัดสรร 
งบประมาณ (จารุพงศ, 2550) ท่ีชุมชนเปนเพียงผูท่ีเฝารอ 
รับการพัฒนา ทําใหผลท่ีออกมาจึงมีท้ังตรงความตองการ 
และไมตรงความตองการของชุมชน และสวนใหญเปน 
แผนงานดานโครงสรางพ้ืนฐานเทานั้น เชนงานวิจัยของ 
ทวีศิลป กุลนภาดล (2550) ศึกษาการพัฒนาการมีสวน 
รวมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู 
การวางแผนพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา คาเฉลี่ยของ 
การมีสวนรวมของคนในชุมชนตอการวางแผนชุมชนอยูใน 
ระดับปานกลางและไมคํานึงถึงสภาพแวดลอม ในขณะที่ 
แผนชุมชนที่คณะผูวิจัยไดจัดทําขึ้นนี้เปนแผนที่ยึดตาม 
วิถีชีวิตและศักยภาพที่มีอยูในชุมชนเปนหลัก ไดแก 
เงินทุน ทรัพยากร ภูมิปญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเตือนใจ อุนจันทร (2549) 
ท่ีศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทําแผนแมบทชุมชน 
ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกวา การจัดทํา 
แผนแมบทชุมชนตองใชทุนซึ่งเปนศักยภาพหลักท่ีจะนํามา 
แกไขปญหาโดยใหคนในชุมชนรวมคิด รวมหาแนวทาง / 
กิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนดวยตนเอง 
ซึ่ งคณะผู วิ จั ยได มีการให ข อมูลข าวสารท่ี เป นจริ ง 
และถูกตอง พยายามกระตุน สรางความเชื่อม่ัน ภูมิใจในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณี และศักยภาพของตนเอง โดยการเปด 

โอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน 
เรียนรู ยอมรับขอเสนอแนะและมีการตัดสินใจรวมกับประชาชน 
อยางจริงจัง รวมถึงสรางการเรียนรูร วมกันและความรูสึก 
เปนเจาของรวมกันซึ่งสงผลใหประชาชนหมูบานโคกแฝกเล็งเห็น 
ความสําคัญและสมัครใจท่ีจะเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน 
ชุมชนท่ีสอดคลองกับวิ ถีชี วิตของคนในหมูบานโคกแฝก 
ผลดังกลาวทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาหมูบานโดยการอาศัย 
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษการพึ่งพาอาศัยกันเอง สามารถอยูได 
อยางสมดุลและพอเพียงดวยการบูรณาการภูมิปญญาท่ีมีใน 
ทองถ่ินนําไปสูการพัฒนาชุมชน(เสรี,2546)หมูบานโคกแฝกได 
อยางย่ังยืนและเกิดความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
หมูบานโคกแฝก 

ขอเสนอแนะ 

1. องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ สํานักงาน 
เกษตรอําเภอขามทะเลสอ พัฒนาชุมชนและผูนําชุมชนควร 
ผลักดันใหชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมใน 
การจัดทําแผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง 

2. แผนชุมชนท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบาน 
โคกแฝกนี้สามารถนํามาเปนแนวทางการพัฒนาหมูบาน 
โดยการพึ่งพาอาศัยกันเอง อันนําไปสูการพัฒนาชุมชน 
หมูบานโคกแฝกไดอยางย่ังยืน 

3. นํากระบวนการมีสวนรวมมาใชจัดทําแผนชุมชนท่ี 
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก 
และสามารถนําไปใชกับชุมชนพื้นท่ีอ่ืน อันจะสงผลใหชุมชน 
ตางๆ ไดแผนท่ีมีการพัฒนาตามวิถีชีวิตของตนเอง 

เอกสารอางอิง 

กรมการพัฒนาชุมชน. (2543). การเสริมสรางความเขมแข็ง 
ของชุมชน. กรุงเทพฯ: บพิธ. 

จารุพงศ พลเดช. (2550). คูมือการจัดเก็บขอมูล กชช.2 ค. 
คนเม่ือ 30 เมษายน 2552, จาก http://www.stabundamrong. 
go.th/interest/cdd_plan.pdf.



Naresuan University Journal  2013; 21(1) 106 

เตือนใจ อุนจันทร. (2549). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการ 
จั ดทํ าแผนแม บทชุ มชน. กรณี ศึ กษา ตํ าบลวั งพิ กุ ล 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ โลก. วิทยานิพนธ ศศ.ม. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, พิษณุโลก. 

ทวีศิลป กุลนภาดล. (2550). การพัฒนาการมีสวนรวม 
ของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสูการวางแผน 
พื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

นงนภัส เท่ียงกมล. (2551). การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองครวม. 
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

สุริยา วีรวงศ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. 
ใน การสัมมนาเร่ืองการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม. 
ระยอง: โรงแรมบรุคไซด วัลเลย. 

เสรี พงศพิศ. (2546). แผนชีวิตเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพฯ: 
เจริญวิทยการพิมพ. 

องคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ. (2552). แผนพัฒนา 
สามปองคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ (พ.ศ 2553 ‐ 
2555) [ซีดี]. นครราชสีมา:ฝายวิเคราะหขอมูล องคการบริหาร 
สวนตําบลขามทะเลสอ. 

เอ้ือจิต บูรณเจริญ และวิลาวัณย กลาแรง. (2541). 
วิถีคนกลา ในการเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน. อุกฤษ มิลินทางกูร 
(บรรณาธิการ), โครงการสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนก. 
นนทบุรี: ยุทธรินทรการพิมพ. 

Thiengkamol, N. (2005). Strengthening Community 
through Developing of a Learning Network Model. 
Journal of Population and Social Studies, 14, 1.


