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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการคิดวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของคนในชุมชน
โดยตระหนักถึ งวิถีชีวิตและศั กยภาพที่มีอยูใ นชุมชนเพื่อนํา มาวางแผนงานของชุมชนบนพื้นฐานของทุน ชุมชน ซึ่งมีวัต ถุประสงคเพื่ อ
1) ศึกษาวิถีชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา 2) เพื่อจัดทําแผนชุมชน
ที่ สอดคล อ งกั บวิ ถี ชี วิ ตด วยการมี ส ว นร ว มของคนในหมู บ านโคกแฝก ตํ าบลขามทะเลสอ อํ า เภอขามทะเลสอ จั งหวั ด นครราชสี ม า
กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูนําและกรรมการหมูบานโคกแฝก กลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกร กลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจางและกลุม
ผูประกอบอาชีพคาขาย โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวมจัดทําแผนชุมชนทุกขั้นตอนและนํามาสรางขอสรุปโดยใชการบรรยายเชิงพรรณา
(Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย พบวา สวนใหญคนในชุมชนหมูบานโคกแฝกอยูรวมกันแบบเครือญาติ ลักษณะครอบครัวขยาย มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกันตลอดเวลา
มีการถายทอดวิถีชีวิตความเปนอยู ความเชื่อตางๆ มาสูลูกหลาน โดยมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ขอมูลทางดานศักยภาพของชุมชน พบวา
ชุ มชนมี ศั กยภาพหลายด านที่ สามารถนํ ามาใช ประกอบในการจั ดทํ าแผนชุ มชนที่ สอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตของคนในหมู บ านโคกแฝก เช น
ดานทรัพยากรธรรมชาติ มีสภาพดินดีไมเค็ม สงผลใหทําการเกษตรไดผลดี ดานการศึกษา มีโรงเรียนบานโคกแฝก ซึ่งเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดานการประกอบอาชีพของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก
แบงตามวิถีชีวิตได 3 กลุม คือ 1) ผูประกอบอาชีพเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญตั้งแตบรรพบุรุษและสามารถถายทอดใหกับคนรุนใหมไดไมวาจะเปน
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 โดยเนนการมีสวนรวมทุกขั้นตอนตั้งแต การศึกษา
บริ บทชุมชน จั ดเวที ประชาคมเพื่อชี้ แจง สร างความเข าใจกั บประชาชนในการจัดทําแผนชุ มชน การสนทนากลุมเพื่ อวิ เคราะห ศักยภาพชุมชน
จัดเวทีวิเคราะหสภาพปญหาและหาแนวทางแกไข โดยรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมพัฒนาชุมชนตามวิถีชีวิตของแตละกลุมอาชีพ
และเป ดโอกาสใหประชาชนมีส วนร วมคัดเลือกโครงการและวัดผลสํ าเร็จโครงการ จากกระบวนการมี สวนรวมครั้ งนี้ ส งผลให เกิดแผนชุมชน
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝกจํานวน 3 แผนงาน ไดแก แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพเกษตรกร
แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง และแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพคาขาย
โดยแผนที่ไดมีความแตกตางจากแผนที่หนวยงานภาคราชการจัดทําขึ้น เพราะสวนใหญเปนแผนที่ถูกกําหนดเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณเทานั้น การจัดทําแผนชุมชนครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดยึดวิถีชีวิตและศักยภาพที่มีอยูในชุมชนเปนหลัก ซึ่งไดแก เงินทุน ทรัพยากร
ภูมิปญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนเขามารวมกันคิด การแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู
งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : “ความเห็นในรายงานผลการวิจัยเปนของผูวิจัยสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป”
1

94

Naresuan University Journal 2013; 21(1)

เพื่อหาแนวทาง/กิจกรรมการพัฒนาและแกไขปญหาชุมชนดวยตนเอง มีการตัดสินใจรวมกับประชาชนอยางจริงจัง รวมถึงสรางการเรียนรูรวมกัน
และความรู สึกเป นเจาของร วมกั น ซึ่งจะสงผลให ประชาชนหมูบานโคกแฝกเล็งเห็นความสําคัญและสมัครใจที่ จะเขามามีสวนรวมในการจัดทํ า
แผนชุมชนที่ส อดคลองกับวิ ถีชี วิตของคนในหมูบ านโคกแฝก อัน เปน แนวทางขับ เคลื่ อนและเกิดการพั ฒนาหมู บานไดอ ยางเขม แข็ ง
และยั่งยืนตอไป
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
ตามที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ ฉบับที่ 10
พ.ศ.2550–พ.ศ.2554 ไดกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายใน
การดําเนินงานตามยุ ทธศาสตรการสรางความเขมแข็ งของชุมชน
และสังคมให เป นรากฐานที่ มั่นคงของประเทศ ซึ่งวัตถุประสงค
ตามยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) เสริมสรางศักยภาพชุมชน
ใหเขมแข็งเชื่ อมโยงเปนเครือข าย ดวยกระบวนการเรี ยนรู
และการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาเปนแผนชุมชน
เพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนบนฐานของการพึ่งตนเอง
และการพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถิ่น (2)พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และคุณภาพชีวิตบนฐานความเขมแข็งของชุมชนและการใชทุน
ทางเศรษฐกิ จ ทุ นทางสั งคม และทุ นทางทรั พยากรธรรมชาติ
อยางมีดุลยภาพ เพื่อสรางภูมิคุ มกัน ลดรายจาย สรางรายได
และการแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ(3)เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของชุ มชนในการอยู รวมกั นกั บระบบนิ เวศไดอยางเกื้อกูล สามารถ
อนุ รักษ ฟ นฟู เข าถึ งและใช ประโยชน ทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2543)
การที่ ชุ มชนจะมี ความเข มแข็ งและสามารถอยู บนฐาน
การพึ่งตนเองไดนั้น ตองเกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ดวยการวิเคราะหศักยภาพของชุมชนเพื่อนํามาจัดทําแผนชุมชน
ถือเปนเครื่องมือที่จะนําไปสูการกําหนดทิศทางของการพัฒนา
ชุมชนท องถิ่น ซึ่ งกระบวนการจัดทํ าแผนชุมชนที่ผ านมามี
หลายคนเขาใจวาเป นเรื่องของผูนํ าเสนอตั วเขามารับใช ประชาชน
หรือเปนหนาที่ของหนวยงานพัฒนาตางๆ ที่ตองดําเนินการ
เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาของชุมชน อยางไร
ก็ ตามการจั ดทํ าแผนชุ มชนให เกิ ดการพั ฒนาอย างยั่ งยื น
จําเป นต องเกิดจากกระบวนการจัดการและกระบวนการเรี ยนรู
ของคนในชุมชน โดยใหสมาชิ กร วมกั นคิ ด รวมกั นค นหา
และเรียนรูรวมกัน (Thiengkamol, N., 2005) พรอมทั้งกําหนด
กิ จ กรรมตามแผนที่ คิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
และการแกไขปญหาของชุมชนอยางแทจริง หนวยงานตางๆ
ที่อยูนอกชุมชนไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนซึ่งเปนเพียง
หน วยงานที่ คอยให การสนั บสนุ นเสริ มพลั งให กับชุ มชน
(สุริยา, 2546; นงนภัส, 2551) ทั้งดานความรู ทรัพยากรอื่นๆ
ดังนั้น เปาหมายของการทําแผนชุมชนอยูที่การทําใหสมาชิก
เขามามีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนเริ่มคิดทําแผนการลงมือปฏิบัติ
ไปจนครบกระบวนการอย างต อเนื่อง ตามหลั กการ “รวมคิ ด
รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล รวมถึง
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รวมรับผลประโยชน จากการมีสวนรวมทุกขั้นตอน” โดยใช
เครื่ องมือที่ เรี ยกว า “กระบวนการจัดทํ าแผนชุ มชนแบบมี
ส วนร วม” อั นเป นกระบวนการที่ สามารถสะท อนป ญหา
ความตองการของชุมชนซึ่งเปนรากแกวของการแกไขปญหา
ชุ มชน และเป นโอกาสในการแสดงศั กยภาพของตนเอง
เพื่อสรางชุมชนของตนใหเขมแข็งและยั่งยืน
ดังนั้น ตําบลขามทะเลสอ เปนตําบลหนึ่งของอําเภอขามทะเลสอ
ที่ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ลําดับที่ 1045 (องคการบริหาร
สวนตําบลขามทะเลสอ,2552)มีพื้นที่ทั้งหมด39ตารางกิโลเมตร
หรือ 24,500 ไร แบงเปนพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ขามทะเลสอ 34.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,275 ไร และพื้นที่
เทศบาลตําบลขามทะเลสอ 5.16 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ
3,225 ไร ดานการประกอบอาชีพของชุมชนสวนใหญ คือ อาชีพ
การเกษตร เชน การทํานา ทําไรมันสําปะหลัง และการเลี้ยงสัตว
เชน โคเนื้อ โคนม ส วนอาชีพรอง ได แก อาชี พรับจางทั้งใน
ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2,926 คน หมูบานโคกแฝก
มีประชากร1,135 คน หรือ 280 ครัวเรือน ซึ่งถือว าเปนหมูบาน
ที่มีประชากรมากที่สุดในเขตองคการบริหารสวนตําบลขามทะเล
เปนหมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลขามทะเลสอ
ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคูไปกับอาชีพ
รั บจาง นอกจากนี้ ยั งมี การประกอบอาชี พเสริ มอื่ นๆ เช น
การทําไขเค็มดินปลวก และการผลิตปุยชีวภาพ เปนตน
จากการศึ กษาขอมู ลเกี่ยวกั บการจัดทําแผนของคนใน
หมูบานโคกแฝกในระยะที่ผานมา พบวา ประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมในการจัดทําแผนทุกป แตแผนที่ไดไมสอดคลอง
กับความตองการและศักยภาพของคนในชุมชน ทําใหประชาชน
เกิ ด ความเบื่ อหน ายและจากข อมู ลการเข าร ว มในเวที
ประชาคมของคนในชุ มชนที่ หน วยงานภาคราชการจัดขึ้ น
พบวา ประชาชนเขารวมในเวทีประชาคมป 2550 รอยละ 80
และป 2551 เขารวมรอยละ 75 จะเห็นไดวาประชาชนเขารวม
ในเวที นอยลง ซึ่งสวนใหญคิ ดว าเป นหนาที่ ของหน วยงาน
ภาคราชการที่ตองดําเนินการ สงผลใหหนวยงานภาคราชการ
ตองมีบทบาทในการคิด วิเคราะหเพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนา
แทนประชาชนโดยยึ ดประสบการณ ของตนเอง รวมไปถึ ง
การบริหารจัดการงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ ทําใหแผนที่ได
ไม สอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตและศั กยภาพของคนในชุ ม ชน
อันสงผลใหแผนที่มีอยูนั้นไมสามารถนําไปพัฒนาพื้นที่
ไดอยางยั่งยืน
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ดั งนั้ น “โครงการจัดทํ าแผนชุ มชนที่ สอดคล องกั บวิ ถี
ชี วิ ตด ว ยการมี ส ว นร ว มของคนในหมู บ า นโคกแฝก
ตําบลขามทะเลสออํ าเภอขามทะเลสอ จังหวั ดนครราชสีมา”
จะเปนประโยชนแกทองถิ่น และมีโอกาสประสบความสําเร็จ
สู ง เพราะได เป ดโอกาสให ประชาชนในชุ มชนได เข ามามี
สวนรวมในการคิด วิเคราะหปญหา โดยตระหนักถึงวิถีชีวิต
และศักยภาพที่มีอยูในชุมชนเพื่อหาแนวทางแกไขใหตรงกับ
ความตองการและวางอนาคตของตนเองภายใตความสามัคคี
ร วมคิ ด ร วมทํ า อั น จะเป นพลั งขั บเคลื่ อนสั งคมทั้ งใน
ปจจุ บันและอนาคต ผลที่ ได จะทํ าให ชุ มชนเกิดความรู สึ ก
เป นเจาของแผนชุ มชนร วมกั นบนพื้ นฐานของทุ นตนเอง
และนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชน
หมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตดวย
การมีสวนรวมของคนในหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ
อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดําเนินวิจัย
1. ศึกษาบริบทของชุมชนในหมูบานโคกแฝก ตําบล
ขามทะเลสอ อํ าเภอขามทะเลสอ จั งหวัดนครราชสีมา
โดยใชการสอบถาม สัมภาษณ จัดเวทีสนทนากลุม (Focus group
discussion) กับผูนําชุมชน กรรมการ สมาชิกในชุมชนหมูบาน
โคกแฝก หนวยงานราชการหรือผูที่มีความรูในชุมชน เพื่อใหได
ขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของชุมชน
ข อมู ลเศรษฐกิ จชุ มชน ข อมู ลทางด านสั งคมและประเพณี
วัฒนธรรมชุ มชน ข อมูลกลุม/องคกรตางๆ ในชุ มชน ข อมู ล
ทรั พยากรและภู มิ ป ญญาของชุ มชน ข อมู ลสภาพป ญหา
และสาเหตุ ที่ เกิ ดขึ้ น วิ ถี ชี วิ ตของคนในหมู บ านโคกแฝก
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
2. ศึกษาศักยภาพของชุ มชนในหมูบ านโคกแฝก
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
โดยการจัดเวทีสนทนากลุม (Focus group discussion) กับกลุม
ผู นํ า กรรมการ ผู อาวุ โส สมาชิ กในชุ มชนหมู บ านโคกแฝก

10 คนเพื่อใชเปนขอมูลประกอบจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก
3. การศึกษาสภาพปญหาและกําหนดแนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนหมูบานโคกแฝก โดยการจัดเวที
กลุมยอยกับ 3 กลุมอาชีพ ไดแก 1) กลุมอาชีพเกษตรกร
(กลุมอาชีพทํานา กลุมอาชีพปลูกมันสําปะหลัง กลุมอาชีพ
เกษตรผูเลี้ยงโคนม) 10 คน 2) กลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง
9คน3)กลุมอาชีพคาขาย5 คน เพื่อศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
และรวบรวมสาเหตุ ของป ญหาใหได มากที่สุ ด เพื่อนํ าไปสูแนว
ทางแก ไขป ญหาที่ เป นไปได มี ความเหมาะสม และสอดคล อง
กับความตองการที่แทจริงของประชาชนสวนใหญ
4. การรวมกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนตามวิ ถีชีวิต ดวยการจัดเวทีกลุ มยอยใชเวลากลุมละ
40 นาทีกับ 3 กลุมอาชีพ ไดแก 1) กลุ ม อาชี พ เกษตรกร
2) กลุมอาชีพรับจาง 3) กลุมอาชี พคาขาย ซึ่ งเป นขั้นตอน
การร วมกั นกํ าหนดแผนงาน โครงการ กิ จกรรมที่ เหมาะสม
เป นไปได และสอดคล องกั บวิ ถีชี วิ ต ศั กยภาพ เพื่ อบรรเทา
ขอจํากัดและแกไขปญหาในดานตางๆ ของชุมชน
5. ประชาชนรวมกันคัดเลือกโครงการ โดยการจัดเวที
ประชาคมหมูบานจํานวน 3 ครั้งโดยแบงเปน 3 กลุมอาชีพ
มีผู เข าร วมในเวที คิดเป นร อยละ 80 ซึ่ งเป นกระบวนการ
ตัดสินใจรวมกันระหวางคณะผูวิจัยและประชาชนในหมูบาน
โคกแฝก เพื่ อคั ดเลื อกโครงการและกิ จกรรมที่ จะนํ าไปสู
การปฏิบัติ
6. ประชาชนร วมกั นวั ดผลสํ า เร็ จ ของโครงการ
โดยคณะผูวิ จัยจะรวมกับชาวบ านในชุ มชนหมูบ านโคกแฝก
ซึ่ งถื อเป นผู รวมวิ จัย ทํ าการตรวจสอบข อมู ลที่ เป นผลของ
การวิ จั ยว าครบถ วนถู กต องหรื อไม และนํ าแผนชุ มชน
ที่ สอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตของคนในหมู บ านโคกแฝกส งให กั บ
หน วยงานภาคราชการที่ เกี่ ยวข องเพื่ อเผยแพร ผลงาน
และผลักดันใหแผนชุมชนที่ไดจัดทําขึ้นถูกนําไปใชจริ ง อีกทั้ ง
ยังเปนแนวทางการพั ฒนาหมูบ านอย างเข มแข็ งโดยการพึ่ งพา
อาศั ยกั นเอง อั นนํ าไปสู การพั ฒนาชุ มชนหมู บ านโคกแฝกได
อยางยั่งยืน
7. จัดทําเวทีคืนขอมูล โดยการจัดเวทีประชาคมหมูบาน
เพื่อคืนขอมูลใหกับประชาชนหมูบานโคกแฝก โดยการนําเสนอ
ขอมูลใหประชาคมกลุมรับฟงและนําแผนชุมชนที่สอดคลอง
กับวิ ถีชี วิตของคนในหมูบานโคกแฝกสงใหกับหน วยงาน
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ภาคราชการที่เกี่ยวของเพื่ อใหแผนชุมชนที่ไ ดจัดทําขึ้ น
ถูกนําไปใชจริง
8. สรุปโครงการวิจัยฯ และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ
คณะวิ จัยร วมกั นเขี ยนรายงานวิ จั ยฉบั บสมบูรณ โครงการ
“การจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตแบบมีสวนรวม
ของคนในหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา”
ผลการวิจัย
การวิจัย “โครงการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
แบบมีสวนรวมของคนในหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ
อํ าเภอขามทะเลสอ จั งหวั ดนครราชสี มา” สามารถแสดง
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดดังตอไปนี้
1. ผลของการศึ กษาวิถีชีวิตและศั กยภาพของคนใน
ชุมชนหมู บานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา แบงได 2 ประเด็น ไดแก
1.1 วิถีชีวิตชุมชน ดานกายภาพ พบวา หมูบานโคกแฝก
มีสภาพดินที่ดี สงผลใหประชาชนซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพ
ทํ าเกษตรกรรมได ผ ลผลิ ต ที่ ดี ด านเศรษฐกิ จ พบว า
ประชาชนส วนใหญ ในหมู บ านโคกแฝกประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมควบคูไปกับอาชีพรับจาง/ลูกจาง โดยชาวบาน
ในรุนบิดาและมารดามักประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนรุน
ลูกมักประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง รายไดสวนใหญมาจาก
การรั บจางทั่ วไปและการผลิ ตด านการเกษตร ซึ่ งนั บว ามี
บทบาทสํ าคั ญมากต อเศรษฐกิ จและชีวิ ตความเป นอยู ของ
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ประชาชนหมูบ านโคกแฝก คนในชุ มชนสวนใหญอยูในวั ย
ทํ างานร อยละ 62 วั ยเรี ยนร อยละ 23 และวั ยผู สู งอายุ
รอยละ 15 จากการจัดเวทีสนทนากลุม (Focus group discussion)
กับผูนําและกรรมการหมูบาน 10 คน พบวา หมูบานโคกแฝก
แบงวิถีชีวิ ตของคนในวัยทํางานตามกลุมอาชี พที่ สําคัญ 3 กลุมใหญ
คื อ กลุ มอาชี พเกษตรกรรมร อยละ 63 กลุ มอาชี พรั บจ าง/
ลูกจาง คิดเปนรอยละ 32 และกลุมอาชีพคาขายในชุมชนคิด
เปนร อยละ 5 โดยกลุมเกษตรกรมีวิถีชีวิตที่ เปลี่ ยนแปลงไป
จากเดิ ม กล าวคื อ ป จจุบั นการทํ าการเกษตรโดยใช สารเคมี
คอนขางมาก การประกอบอาชีพในหมูบานโคกแฝก สวนใหญ
ไมไดยึดติดหรือประกอบอาชีพการเกษตรเพียงอาชีพเดียว
เพราะรายได ไม พอเพี ยง บางครั้ งเงิ นหมุ นเวี ยนขาดมื อ
ไม พอใช ในครอบครั ว จึ งต องหั นไปประกอบอาชี พเสริ ม
ไดแก รับจาง หรือมีกลุมอาชีพตางๆ เกิดขึ้นหลายกลุมเชน
การผลิ ตปุ ยชี วภาพและปุ ยเคมี เป นต น เป นที่ สั งเกตว า
เยาวชนส วนใหญ ในหมู บานโคกแฝกหันไปประกอบอาชี พ
รับจาง หรือทํางานในโรงงานเพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาว
จึ ง ส งผลให วิ ถี ชี วิ ตของคนในหมู บ านโคกแฝกมี
การเปลี่ ยนแปลงค อนข างมากเพราะการรั บวั ฒนธรรม
สมั ยใหม มาใช ค อนข างมาก เช น การซื้ อเครื่ องใช ไฟฟ า
เพื่ ออํ านวยความสะดวก ใช ปุ ยเคมี เพื่ อความรวดเร็ ว
ดานผลผลิตทางการเกษตร เปนตน
1.2 ศักยภาพของชุมชนหมูบานโคกแฝก ตําบลขาม
ทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสี มา สามารถ
สรุปในภาพรวม ดังนี้

ตารางที่ 1 ศักยภาพของชุมชนหมูบานโคกแฝก ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นศักยภาพ
1. ดานทรัพยากรธรรมชาติ

2. ดานการศึกษา

ศักยภาพที่มีอยูในชุมชนหมูบานโคกแฝก
1.1 สภาพที่ดินภายในชุมชนหมูบานโคกแฝก เปนดินที่มีลักษณะดินรวนปนทราย
และมีดินนาเปนดินเหนียวหรือรวนปนเหนียว มีสภาพดินดีไมเค็ม สงผลใหทําการเกษตร
ไดผลดี สามารถปลูกพืชและทําการเกษตรกันมาก
1.2 มีทรัพยากรแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค แหลงน้ําที่สําคัญของชุมชน คือ บอน้ํา
ตื้นสวนตัว 22 บอ, บอน้ําตื้นสาธารณะ 2 บอ, บอน้ําบาดาลสวนตัว 7 บอ, บอน้ําบาดาล
สาธารณะ 1 บอ, สระน้ํา 3 สระ คลองน้ํา 1 แหง มีระบบน้ําประปาหมูบานและอาศัยแหลง
น้ําจากคลองชลประทานใชทําการการเกษตรไดตลอดทั้งป
2.1 หมูบานโคกแฝกมีโรงเรียนบานโคกแฝกใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544
จัดเปนการศึกษาขั้นพื้นฐานเปดสอนระดับอนุบาล‐ประถมศึกษามีนักเรียน 90 คน
ขาราชการครู 7 คน นักการภารโรง 1 คน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็นศักยภาพ
3. ดานเศรษฐกิจชุมชน

4. ดานการประกอบอาชีพ

5. ดานโครงสรางและบทบาทของ
องคกรชุมชน

6. ดานบทบาทของผูนําชุมชน

7. ดานสังคม วัฒนธรรม
และประเพณี

ศักยภาพที่มีอยูในชุมชนหมูบานโคกแฝก
3.1 ประชาชนในหมูบานโคกแฝก สวนใหญรอยละ 62 อยูในวัยทํางาน
ซึ่งสงผลใหเกิดขอไดเปรียบในการพัฒนาศักยภาพและการฝกอาชีพของประชาชน
3.2 มีที่ดินเปนของตนเองเพื่อใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 85.71
3.3 ศักยภาพการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได เชน ทําปุยชีวภาพซึง่ สรางรายได
ประมาณ 30,000 บาทตอปหรือกลุมไขเค็มดินปลวก 50,000 บาทตอป เปนตน
3.4 มีการจัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อจัดการรวมกันเพื่อเปนสวัสดิการใหกับคนในชุมชน
เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนเงินลาน กลุมฌาปนกิจกิจหมูบาน เปนตน
4.1 ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรรม
‐ มีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดแก ทํานา ทําไรมันสําปะหลัง เลี้ยงสัตว รอยละ 63
สวนใหญมีประสบการณความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเกษตรมาตั้งแตบรรพบุรุษ
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
5.1 คณะกรรมการหมูบานโคกแฝกมีการแบงโครงสรางการบริหารอยางชัดเจน
5.2 การจัดตั้งกลุมองคกรในชุมชนหมูบานโคกแฝกมีความหลากหลายและยังดําเนินอยู
อยางตอเนื่องเชน กลุมอาสาสมัครชุมชน กลุมเยาวชน กลุมไขเค็มดินปลวก กลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิตปจจุบันมีเงินทุนประมาณ 2,201,6380 บาท กลุมประปาหมูบาน
กลุมฌาปนกิจกิจหมูบาน กลุมกองทุนเงินลาน กลุมปุยชีวภาพ เปนตน
6.1 ผูนําในชุมชนหมูบานโคกแฝกมีศักยภาพและเปนที่เคารพเชื่อถือและยอมรับของคน
ในชุมชนเชน นายศิริชัย ชื่นบัวทอง ผูใหญบาน มีประสบการณการทําฟารมโคนม
โคเนื้อ, นายเจริญ ชาญสูงเนินมีความเชี่ยวชาญดานเกษตร เพาะปลูก ขยายพันธ
เลี้ยงเปดเทศ เลี้ยงไก, นางศรีไพร ชาญสูงเนินมีความรูไสยศาสตรหมอผี การตั้งศาลพระภูม,ิ
นางสายหยุด สุขสูงเนินมีภูมิปญญาดานการทําไขเค็มดินปลวกเปนตน
7.1 หมูบานโคกแฝกมีวัดเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชนในการทํากิจกรรมตางๆ เชน
ทําบุญวันสารทไทย ประเพณีบุญขาวสราท เปนตน
7.2 ชาวบานมีความสามัคคีในการรักษาวัฒนธรรม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต
บรรพบุรุษ ทําขนมนมขาว ขนมเทียนเพื่อกราบไหวศาลตาปูประจําหมูบาน มีการทรงเจาเขา
ผี บูชาผีมอญ ซึ่งเปนประเพณีที่ชาวบานเขารวมทุกครัวเรือน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็นศักยภาพ
8.ดานความรู ภูมิปญญา
ทองถิ่น

9. ดานระบบการสนับสนุนจาก
ภายนอกชุมชน
10. ดานสาธารณสุข
11. ดานการคมนาคม

ศักยภาพที่มีอยูในชุมชนหมูบานโคกแฝก
8.1 ประชาชนในหมูบานโคกแฝกมีผูมีความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นหลายดาน เชน
องคความรูดานการทําฟารมโคนม โคเนื้อ การปลูกผัก การเพาะเห็ดนางฟา
การแสดงลิเก การผลิตปุยชีวภาพ การถนอมอาหาร การทําไขเค็มดินปลวก
การนวดแผนไทย รวมถึงความสามารถทางดานพิธีกรรมศาสนา เปนตน
9.1 หมูบานโคกแฝกไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
พัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องเชน ไดรับการสนับสนุนดานการศึกษาเพราะมีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนบานโคกแฝก, พัฒนากลุมอาชีพไขเค็มดินปลวกเปนตน
10.1 หมูบานโคกแฝกมีสาธารณสุขมูลฐานชุมชนบานโคกแฝกและมีกลุมอาสาสมัครชุมชน
ที่เขมแข็ง
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 อํ าเภอขามทะเลสอ จั งหวัดนครราชสีมา
พบวา แผนชุ มชนที่เกิ ดจากหนวยงานภาคราชการไม ไดเป ด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ซึ่งผูใหญบาน
ของหมูบานโคกแฝกไดแสดงความคิดเห็นตอการมีสวนรวมใน
การจัดทําแผนไวอยางนาสนใจวา “สิ่งสําคัญที่หนวยงานภาค
ราชการควรสงเสริมการจัดทําแผนก็คือแผนที่ทําตองเปนแผนที่
ทําแลวชาวบานยอมรับ ทําแลวมันสอดคลองกับวิถีชีวิตของเรา
ซึ่งก็คือ อาชีพหลักก็คื อ เกษตรกรรม รับจาง และตองการให
สงเสริ มกลุมอาชี พอย างจริ งจัง” ดั งนั้ น คณะผู วิจัยจึงได ใช
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participation Action Research:
PAR) ในการจัดทําแผนชุมชน 6 ขั้นตอน ผลการศึกษา มีดังนี้
2.1 จากการศึกษาบริบทของชุมชนในหมูบาน
โคกแฝก ตํ าบลขามทะเลสอ อํ าเภอขามทะเลสอ จั งหวั ด
นครราชสีมา ทําใหคนในชุมชนหมูบานโคกแฝกเกิดการประสาน
ความร วมมื อ ความเข าใจในกรอบการทํ าวิ จั ยและทํ าให ได
คลังขอมูลบริบทชุมชน เชน วิถีชีวิตชุมชน ประชากร เศรษฐกิจ
ชุมชนภูมิปญญาชุมชน และศักยภาพตอการพัฒนาชุมชน
2.2 จากการศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้ นในชุมชน
หมูบานโคกแฝก พบวา ผูประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน ทั้ง 3 กลุม ประสบปญหาจํานวน 9 ดานโดยจําแนก

ประเด็นป ญหาตามกลุมอาชีพ ได ดังนี้ กลุมอาชีพเกษตรกร
มีปญหาที่เกิดขึ้น 30 ประเด็น เชน กลุมอาชีพเกษตรกรไมมี
ความรูเกี่ยวกับโรคพืช เชน โรคเพี้ยแปง โรคใบรวง เปนต น
โรคที่เกิดจากการเลี้ยงโค เชน โรคเทาเปอย ปากเปอย เปนตน
กลุมรับจาง/ลูกจาง มี 19 ประเด็น ปญหา เชน การผูกขาด
แรงงาน การรวมกลุ มเพื่ อประกอบอาชี พยั งไม ประสบ
ผลสํ าเร็ จ เป น ต น และกลุ มค าขาย/ร านค ามี ป ญ หา
17 ประเด็นเช น ตนทุนสินคาที่จําหนายมี ราคาคอนข างสู ง
เช น คาใช จายในการเดินทางเขาไปซื้อเนื้อสัตว ผัก ผลไม ที่
ตลาดในตัวเมืองเพื่อนํามาจําหนายใหกับคนในชุมชน เปนตน
กลุ มผู ประกอบอาชี พแต ละกลุมได มีสวนรวมกั บนักวิ จัยใน
การค นหาสาเหตุ ของป ญหาภายในชุ มชน เรี ยนรู ป ญหา
โดยการประเมิ นป ญหาตามวิ ถี ชี วิ ตของแต ละกลุ มอาชี พ
พรอมทั้งประเมินศักยภาพความเปนไปไดในดานทรัพยากรที่
มี อยู ในชุ มชนเพื่ อนํ าไปสู แนวทางแก ไขป ญหาที่ เป นไปได
และเหมาะสม
2.3 จากการเปดโอกาสใหแตละกลุมอาชีพ มีสวนรวม
ในการกํ าหนดแนวทางแก ไขป ญหา พบว า ประชาชนใน
แตละกลุ มอาชีพมี สวนรวมในการระดมความคิ ดเห็ นเพื่ อให
ไดแนวทางการดําเนินงานและการพัฒนาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ศักยภาพ ความพรอมของชุมชนในแตละกลุมอาชีพ ดังนี้
กลุ มผู ป ระกอบอาชี พ เกษตรกร เสนอแนวทางแก ไ ข
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ปญหา 39 ขอ เชน ใหหนวยงานภาคราชการเขามาใหความรู
ภาคปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อแกไขโรคระบาดที่เกิดขึ้น เปนตน
กลุ มผู ประกอบอาชี พรั บจ างเสนอแนวทางแก ไขป ญหา
28 ข อ เช น การจัดอบรมให ความรูในการประกอบอาชี พ
เสริมตามความถนัดของแตละคน การจัดอบรมพัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงาน เชน คอมพิวเตอร เปนตน และกลุมผูประกอบ
อาชีพคาขายเสนอแนวทางแกไขปญหา 29 ข อ เชน อบรม
สงเสริ มการแปรรู ปผลผลิ ตทางการเกษตร เพื่ อลดรายจาย
เพิ่มรายไดเพื่อจําหนายในชุมชน เปนตน ซึ่งการกําหนดแนว
ทางแกไขปญหาของแตละกลุ มอาชีพ จะนําไปสูการกําหนด
แผนงาน โครงการ โดยการประเมินความตองการตามวิถีชีวิต
การประกอบอาชีพชุมชน
2.4 จากการเป ดโอกาสใหแต ละกลุมอาชี พมี
ส วนร วมในการกํ าหนดแผนงาน โครงการ กิ จกรรม
การพัฒนาชุมชนตามวิถีชีวิต ดวยการใชกระบวนการแบบ
มีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นของประชาชนแตละกลุม
อาชี พร วมกั นกั บคณะผู วิ จัยและนั กพั ฒนาในการกํ าหนด
แผนงาน โครงการ กิ จกรรมที่ เหมาะสม เป นไปได ทั้ งนี้
ยั งมี ความสอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตและศั กยภาพของชุ มชน
ทั้ง 3 กลุมอาชีพ สงผลใหชุมชนหมูบานโคกแฝกไดรางแผน
ชุ มชนที่ สอดคล องกั บวิ ถีชี วิ ตของคนในหมู บ านโคกแฝก
3 แผนงาน คือ 1) แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคน
ในกลุมอาชีพเกษตรกรมี 9 แผนงาน 22 โครงการ2)แผนชุมชน
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง
มี 9 แผนงาน 18 โครงการ 3) แผนชุมชนที่สอดคลองกับ
วิถีชีวิตของคนในกลุมอาชีพคาขาย มี 9แผนงาน16 โครงการ

2.5 จากการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การคัดเลือกโครงการ เพื่อคัดเลือกโครงการและกิจกรรมที่จะตอง
ดําเนินการเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ พบวา กลุมอาชีพเกษตรกรรม
ให ความสํ าคั ญกั บแผนงานด านโครงสร างพื้ นฐานในโครงการ
จัดสรางสาธารณูปโภคเพื่อใชในภาคการเกษตร กลุมอาชีพรับจาง/
ลู กจ างให ความสํ าคั ญกั บแผนงานด านการประกอบอาชี พ
ในโครงการพัฒนากลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง กลุมอาชีพ
ค าขายให ความสํ าคั ญกั บแผนงานด านโครงสร างพื้ นฐาน
และแผนงานดานเศรษฐกิจชุมชนสงเสริมการประกอบอาชีพเสริม
เพื่อการจัดจําหนาย
2.6 จากการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
การวัดผลสําเร็จของโครงการ ทําใหเกิดการถายทอดองค
ความรูสูชุมชน เกิดกระบวนการมีสวนรวมและเกิดการเรียนรู
รวมกันระหวางคณะผูวิจัยและชาวบานในชุมชนหมูบานโคกแฝก
นอกจากนี้ ยังร วมกั นผลั กดั นให หน วยงานภาคราชการที่
เกี่ ยวข องได นํ าแผนชุ มชนที่ ได จั ดทํ าขึ้ นไปใช ปฏิ บั ติ จริ ง
เพื่อกอให เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาชุมชนหมูบาน
โคกแฝกตอไป
จากการดําเนินงานตามขั้นตอนการมีสวนรวมใน
การจัดทํ าแผนชุ มชนที่ส อดคล องกั บวิ ถีชี วิ ตของคนใน
หมูบานโคกแฝกที่กลาวขางตน สงผลใหเกิดแผนชุมชน
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตตามกลุมอาชีพของคนในหมูบาน
โคกแฝก 3 แผนงาน ซึ่งแตละแผนงานสามารถแบ ง
ออกได 9 ดาน ดังนี้

ตารางที่ 2 ขั้นตอนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก
แผนงาน
1. ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ผูประกอบอาชีพเกษตรกร
1.1 การสรางรางระบายน้ําเพื่อใช
ทางการเกษตร
1.2 การขยายเขตไฟฟาเพื่อใชใน
การเกษตร

โครงการ
ผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง
1.1 การจัดบริการรถรับ‐สงจาก
หมูบานไปยังโรงงาน
1.2 การปรับปรุงถนนลูกรัง พรอม
ใสดวงโคมไฟฟาสาธารณะ

ผูประกอบอาชีพคาขาย
1.1 ขยายเขตไฟฟาเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ

Naresuan University Journal 2013; 21(1)

101

ตารางที่ 2 (ตอ)
แผนงาน

ผูประกอบอาชีพเกษตรกร
2. ดานประกอบ
2.1 การรวมกลุมเกษตรผูทํานา
2.2 การปลูกพืชผสมผสาน
อาชีพ
2.3 พัฒนาศักยภาพกลุม
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
2.4 สงเสริมใหมีการรวมกลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม
2.5 สงเสริมการรวมกลุม ขาย
ผลผลิตทางการเกษตร
3. ดานเศรษฐกิจ 3.1 การจัดตั้งและพัฒนา
กลุมอาชีพเกษตรกร
ชุมชน
3.2 สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม
ในครัวเรือน
3.3 จัดตั้งกองทุนเพื่อบริการ
เงินทุนเพื่อใชประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรดวยการใหบริการ
เงินกูดอกเบี้ยต่ํา
4. ดานการศึกษา 4.1 สงเสริมความรูเรื่องเกษตร
อินทรียใหแกกลุมเกษตรกร
4.2 การทัศนศึกษาดูงานดาน
การเกษตรอินทรียหรือเกษตร
ผสมผสาน
5. ดานการเมือง
5.1 ปลูกฝงแนวคิดที่ถูกตอง
ทางดานการเมือง
การปกครอง
และการปกครองทองถิ่น
5.2 จัดอบรมเรื่องผูนํากับ
ธรรมาภิบาล
6. ดานวัฒนธรรม 6.1 สงเสริมการใชและอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
และประเพณี
ทางการเกษตร
7. ดานสวัสดิการ/ 7.1 รณรงคลดการใชสารเคมีใน
การเกษตร
สาธารณสุข
7.2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
(อสม.)

8. ดานทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

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

โครงการ
ผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง
2.1 ปลูกจิตสํานึกการใชชีวิตตาม
หลักการพึ่งพาตนเอง
2.2 สงเสริม การรวมกลุม ประกอบ
อาชีพเพื่อเสริมสรางผลิตภัณฑใน
หมูบาน
2.3 จัดอบรมพัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน เชน เย็บผา นวดแผนไทย
เปนตน
3.1 จัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพ
รับจาง
3.2 จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
เพื่อใชประกอบอาชีพสําหรับเยาวชน
3.3 จัดอบรมใหความรูเรื่อง
การทําบัญชีครัวเรือนและการออม

ผูประกอบอาชีพคาขาย
2.1 ตลาดนัดชุมชนหมูบาน
โคกแฝก
2.2 อบรมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน
2.3 สรางเครือขายตลาดนัด
ระหวางหมูบานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
3.1 การจัดตั้งกลุมและพัฒนา
กลุมอาชีพคาขาย/รานคา
3.2 สงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมไดแก การเลี้ยงสัตว
การถนอมอาหารการปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อการจัด
จําหนาย

4.1 จัดสวัสดิการศึกษาแกบุตร
หลานในชุมชน
4.2 จัดตั้งศูนยการเรียนรูอาชีพ
เกษตรกรรมของบรรพบุรุษในชุมชน

4.1 สงเสริมความรูในดาน
การบริหารจัดการและการเปน
ผูประกอบการ

5.1 ปลูกฝงแนวคิดที่ถูกตองใน
การใชสิทธิของตน

5.1 รณรงคการเมืองสีขาว
ปลอดการซื้อสิทธิ ขายเสียง
5.2 ปลูกฝงแนวคิดที่ถูกตองใน
การใชสิทธิของตน

6.1 สงเสริมใหอนุรักษวัฒนธรรม
ทองถิ่นไดแก ลิเกและการลงแขก
เกี่ยวขาว
7.1 ชุมชนปลอดยาเสพติด
7.2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการทาง
สังคมแกผูประกอบอาชีพรับจาง
7.3 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

6.1 การสืบวัฒนธรรม
และประเพณีของคนในทองถิ่น

8.1 ชุมชน 1 คนงาน
เพื่อการจัดเก็บขยะในครัวเรือน
และชุมชนหมูบานโคกแฝก
8.2 จัดอบรมการคัดแยกขยะดวย
ตนเองเพื่อนํากลับมาใชใหม

7.1 สรางจิตสํานึกในการเลิก
ยาเสพติด
7.2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะหเด็กและผูสูงอายุใน
ชุมชน
8.1 รักษโลก รักสิง่ แวดลอมลด
การใชถุงพลาสติก
8.2 รณรงคใหประหยัดน้ํา ไฟ
น้ํามันเชื้อเพลิง
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ตารางที่ 2 (ตอ)
แผนงาน
9. ดานการจัดตั้ง
กลุมอาชีพเสริม

รวม

ผูประกอบอาชีพเกษตรกร
9.1 พัฒนากลุมอาชีพปุยชีวภาพ
และจัดตั้งศูนยสาธิตและผลิต
ปุยชีวิภาพของหมูบาน

โครงการ
ผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง
9.1 พัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรม
ใหกลุมเยาวชน

22 โครงการ

สรุปผล
1. วิถีชีวิตและศักยภาพของคนในชุมชนหมูบาน
โคกแฝก ตํ า บลขามทะเลสอ อํ า เภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา แบงได 2 ประเด็น ดังนี้
1.1 วิถี ชีวิตชุมชน ชุมชนหมูบานโคกแฝกมีพื้นที่
ครอบครอง 4,085 ไร แบงเปนพื้นที่ทางการเกษตร 3,627 ไร
พื้นที่อาศัย 300 ไร พื้นที่สถาบั นการศึกษา 20 ไร พื้นที่
ศาสนสถาน 20 ไร พื้นที่สาธารณะ 98 ไร พื้นที่ราชพัสดุ 20 ไร
และมี กรรมสิ ทธิ์ ในการถื อครองที่ ดิ นที่ ทํ ากิ นของตนเอง
รอยละ 85.71 มีที่ทํากินแตตองเชาเพิ่มบางสวน รอยละ 8.57
และไมมีที่ทํากินเปนของตนเองรอยละ 14.29 เมื่อพิจารณา
ถึ ง ร า ย ไ ด รว 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 คิ ดรายได เฉลี่ ยต อครั วเรื อนต อป
เทากับ 156,511.39 บาทและรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ
42,854.31 บาท สํ าหรั บ แหล ง ที่ มาของรายได พบว า
สวนใหญมาจากผลผลิตทางการเกษตรและการรับจางทั่วไป
ซึ่งนับว ามีบทบาทสําคั ญตอเศรษฐกิ จของหมูบานโคกแฝก
แล ะการใ ช ชี วิ ตส ว นใ หญ เ ป นค รอบ ครั ว ขยาย
มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน สามั ค คี กั น ในเรื่ อ งการรักษา

18 โครงการ

ผูประกอบอาชีพคาขาย
9.1 อบรมพัฒนาคุณภาพดาน
ผลิตภัณฑ/บรรจุภัณฑ
9.2 อบรมการบริหารจัดการ
กลุมและสงเสริมการตลาด
16 โครงการ

วัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ
มี ค วามร ว มมื อ เป น อย า งดี ร ะหว า งวั ด และชาวบ า น
เมื่ อมี ประเพณี สํ าคั ญและการประกอบอาชี พ ในแต ล ะ
ครัวเรื อนจําแนกไดเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุ มผูประกอบ
อาชี พเกษตรกรรม กลุ มผู ประกอบอาชี พรั บจาง/ลู กจาง
และกลุมผูประกอบอาชีพคาขาย นอกจากนี้ ยังมีการประกอบ
อาชีพเสริมตางๆ เชน การผลิตปุยชีวภาพ ปุยเคมี การผลิต
ไขเค็มดินปลวก เปนตน
1.2 ศักยภาพของชุมชน สามารถสรุปไดเปน 11 ดาน
ไดแก ดานทรั พยากรธรรมชาติ การศึกษา เศรษฐกิ จชุมชน
การประกอบอาชีพ โครงสรางและบทบาทขององคกรชุมชน
บทบาทผู นําชุ มชน สังคม วัฒนธรรมและประเพณี ความรู
ภูมิป ญญาท องถิ่ น ระบบการสนั บสนุ นจากภายนอกชุ มชน
สาธารณสุข และคมนาคม
2. ผลการศึกษาการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิตดวยการมี สวนรวมของคนในชุ มชนหมู บาน โคกแฝก
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
สามารถสรุปเปนภาพโดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
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1.การศึกษาบริบทชุมชน และแหลง
ทรัพยากร ภายในชุมชน
- จัดเวทีประชาคมชี้แจงโครงการ
- การสัมภาษณผูนํา กรรมการ จํานวน 10 คน
- สนทนากลุมแกนนํา จํานวน 10 คน
- เตรียมคนและเครือขายความรวมมือ
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ผลที่ได เกิดการประสานความรวมมือ ความเขาใจกรอบการทําวิจัยมี
คลังขอมูลบริบทชุมชนดานตางๆ เชน ประวัติและวิถีชีวติ ชุมชน
ประชากร เศรษฐกิจชุมชน และภูมิปญญาของชุมชน และศักยภาพของ
ชุมชน ตอการพัฒนาชุมชน

การมีสวนรวม
2. สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
- การจัดเวทีกลุมยอย 3 กลุมอาชีพ
- สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมรวมกัน

3. การเปดโอกาสใหประชาชนแตละกลุมอาชีพ
มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางแกไขปญหา
- จัดเวทีกลุมยอย 3 กลุมอาชีพ ไดแกกลุมอาชีพ
เกษตรกรรม กลุมรับจาง/ลูกจาง และกลุมคาขาย

ผลที่ได ประชาชนทั้ง 3 กลุมอาชีพ มีสวนรวมในการคนหาปญหาภายใน
ชุมชน เรียนรู และประเมินปญหาตามวิถีชีวิตของแตละกลุมอาชีพ
เพื่อนําไปสูแนวทางแกไขปญหาที่
เปนไปได
การมีสวนรวม

ผลที่ได เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นของประชาชนในแตละ
กลุมอาชีพ เพื่อใหไดแนวทางการดําเนินงาน และการพัฒนาที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน
ทั้ง 3 กลุมอาชีพ

การมีสวนรวม

4. การเปดโอกาสใหประชาชน 3 กลุมอาชีพ
มีสวนรวมกําหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนตามวิถีชีวิต

ผลที่ได เกิดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนคณะผูวิจยั และนักพัฒนา ในการรวม
จัดทํารางแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก

5. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการคัดเลือกโครงการ 3 กลุมอาชีพ

ผลที่ได เกิดกระบวนการตัดสินใจรวมกันระหวา งคณะผูวิจัยและประชาชนในหมูบานโคกแฝก
เพื่อคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมที่จะตองดําเนินการเพื่อนําไปสู การปฏิบัติ

การมีสวนรวม

การมีสวนรวม
6. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ
วัดผลสําเร็จของโครงการ โดยการจัดเวทีประชาคม
หมูบาน

ผลที่ได แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝกจํานวน 3
แผนโดยกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมและเกิดการเรียนรูรวมกัน ระหวา ง
ผูวิจัย ชาวบาน และนักพัฒนา

รูปที่ 1 ผลการศึกษาการจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตดวยการมีสวนรวมของคนในชุมชนหมูบานโคกแฝก
ตําบลขามทะเลสอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
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จากกระบวนการมีสวนรวมขางตน สงผลใหเกิดแผน
ชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบานโคกแฝก
ซึ่งมีความแตกตางจากแผนที่จัดทําโดยหนวยงานภาคราชการ
ที่สวนใหญมีแตแผนงานทางดานโครงสร างพื้นฐานเทานั้ น
ทั้ง นี้ ผู วิ จัยสามารถสรุ ป ข อมู ล เกี่ ยวกั บ แผนที่ เ กิ ด จาก
การมีสวนรวมระหวางคณะผูวิจัยกับคนในชุมชนหมูบาน
โคกแฝก โดยแบงตามวิถีชีวิตของกลุมอาชีพ 3 แผนงาน
ดังนี้
1. แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน
กลุ มอาชีพเกษตรกร มีจํานวน 9 แผนงาน 22 โครงการ
ซึ่ ง แผนงานและโครงการที่ ก ลุ ม อาชี พ เกษตรกรให
ความสําคั ญที่สุด ได แก แผนงานดานโครงสรางพื้นฐานใน
โครงการจัดสรางสาธารณูปโภคเพื่อใชในภาคการเกษตร
2. แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน
กลุมอาชีพรับจาง/ลูกจาง มีจํานวน 9 แผนงาน 18 โครงการ
ซึ่ ง แผนงานและโครงการที่ กลุ มอาชี พ รั บ จ าง/ลู กจ าง
ใหความสําคัญที่สุดไดแก แผนงานดานการประกอบอาชีพ
ในโครงการพัฒนากลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง
3. แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนใน
กลุ  ม อาชี พ ค า ขาย มีจํานวน 9 แผนงาน 16 โครงการ
ซึ่งแผนงานและโครงการที่กลุมอาชีพคาขายใหความสําคั ญ
ที่สุดไดแก แผนงานดานโครงสรางพื้นฐานและแผนงานดาน
เศรษฐกิจชุมชนสงเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพื่อการจัด
จําหนาย
จะเห็นไดวาทั้ ง 3 แผนงานนี้ เกิ ดจากการที่ประชาชน
ในแต ละกลุ มอาชี พมี ส วนร วมกํ าหนดแผนงาน โครงการ
กิ จกรรมที่ เหมาะสม เป นไปได และสอดคล องกั บวิ ถีชี วิ ต
การประกอบอาชี พ และคํ านึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของชุ มชน
ด านทรั พยากรธรรมชาติ การศึ กษา การประกอบอาชี พ
ความเข มแข็ งของบทบาทขององค กรชุ มชน บทบาทผู นํ า
ชุ มชน การมี ส วนร ว มในด านวั ฒ นธรรมและประเพณี
ผู มีความรู ภู มิป ญญาท องถิ่ นจํานวนหลายท านอี กทั้ งยั ง
ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนอยางตอเนื่อง สงผล
ให แผนที่ ได สามารถนํ ามาเป นแนวทางให คนในชุ มชน
ขับเคลื่อนตนเองไดและเกิดการพัฒนาหมูบานอยางเขมแข็ง
โดยการพึ่ งพาอาศั ยกั นเอง อั นนํ าไปสู การพั ฒนาชุ มชน
หมูบานโคกแฝกไดอยางยั่งยืน
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อภิปรายผล
จากผลการศึ กษาเรื่ อง “โครงการจั ดทํ าแผนชุ มชนที่
สอดคล องกับวิ ถีชีวิตด วยการมีสวนรวมของคนในหมูบาน
โคกแฝก ตํ าบลขามทะเลสอ อํ าเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา” ผูวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การใชชีวิ ตของคนในชุ มชนหมูบานโคกแฝกจะอาศั ย
อยู ร วมกั นแบบเครื อ ญาติ ลั กษณะครอบครั ว ขยาย
เมื่อมีประเพณีตางๆ ก็จะมีการรวมตัวกั น เรียนรูรวมกันของ
ชาวบานหมูบานโคกแฝก มีการชวยเหลือกั นในแวดวงพี่นอง
และบานใกลเรือนเคียงดวยความเต็มใจ แสดงถึงความมีน้ําใจ
เอื้ออาทรตอกัน มีความเปนอยูที่เรียบงายและมีความสัมพันธ
กั นอย างแน นแฟ น ซึ่ งสอดคล องกั บแนวคิ ดของเอื้ อจิ ต
บู ร ณ เ จริ ญ และวิ ล าวั ณ ย กลาแรง (2541) ที่กลาววา
วิ ถี ชี วิ ต ไทยในชนบทมี การดํ าเนิ นชี วิ ตแบบเรี ยบง าย
อาศั ยธรรมชาติในการดํารงชีวิต มี วัฒนธรรมเปนของตนเอง
เอื้อเฟอเผื่อแผ มีการถายทอดวิถีชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ
ต างๆ มาสู ลู กหลาน มี ศาสนาเป นเครื่ องยื ดเหนี่ ยวจิ ตใจ
เป นศู นย รวมความเชื่ อ ดั งนั้ นประชาชนส วนใหญ เมื่ อเกิ ด
ป ญหาต างๆ จะหั นหน าไปพึ่ งวั ด ส วนวิ ถี ชี วิ ตเกี่ ยวกั บ
การประกอบอาชีพที่สําคัญของคนในชุ มชนหมู บานโคกแฝก
สามารถแบงไดเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมอาชีพเกษตรกรรม
กลุ มอาชี พรั บจ าง/ลู กจ างและกลุ มอาชี พค าขายในชุ มชน
ลักษณะวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชุมชนหมูบานโคกแฝก
ทั้ง 3 กลุมนั้น แมว าจะมี ความแตกตางกั นไปแตก็แสดงถึ ง
ภูมิป ญญาของชุ มชนในการปรั บวิธี การทํ างานให สอดคล อง
กั บ สภาพแวดล อมหรื อความต องการของตลาดที่ มี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง
2. ศั ก ยภาพของชุ ม ชนมี หลายด าน ไม ว า จะเป น
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มีสภาพดินดีไม เค็ม สงผลให
ทําการเกษตรได ผลดี ดานการศึ กษา มีโรงเรียนบานโคกแฝก
ซึ่ งถื อเป นสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให สั งคมมี ส วนร วมใน
การจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอย างต อเนื่อง ดานการประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชนหมูบานโคกแฝก สามารถแบงตามวิถีชีวิตได 3 กลุ ม
คือ 1) ผูประกอบอาชีพเกษตรกร มีประสบการณความเชี่ยวชาญ
ในการประกอบอาชี พ เกษตรมาตั้ ง แต สมั ยบรรพบุ รุ ษ
และสามารถนํ ามาถ ายทอดให กั บคนรุ นใหม ได
2)กลุมผูประกอบอาชีพรับจาง/ลูกจาง สวนใหญเปนคนรุนใหม
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มี ความพร อมที่ จะได รั บ การพั ฒนาความรู ทั กษะฝ มื อ
แรงงาน และความพรอมในการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ
เพื่ อเสริ มสรางผลิตภัณฑในหมูบ าน 3) กลุ มผู ประกอบ
อาชีพคาขายในชุมชน มีศักยภาพในการไดรับการสงเสริมให
การแปรรูปจากผลิตภัณฑในชุมชนเพื่อการจัดจําหนาย เชน
ปลูกผักปลอดสารพิษ การทําไขเค็มดินปลวก และการถนอม
อาหาร เปนตน
3. ผูวิจัยไดใ ช ก ระบวนการวิ จั ย แบบมี ส ว นร ว มใน
การจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
หมูบานโคกแฝกสงผลใหชุมชนหมูบานโคกแฝกเกิดแผนชุมชน
ตามวิถีชีวิตของกลุมผูประกอบอาชีพ 3แผนงานไดแก แผนชุมชน
ที่ สอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตของคนในกลุ มอาชี พเกษตรกร
แผนชุ มชนที่ สอดคล องกั บวิ ถีชี วิ ตของคนในกลุ มอาชี พ
รับจาง/ลูกจาง และแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิ ตของ
คนในกลุ มอาชี พค าขาย โดยแผนที่ไดจะมี ความแตกตาง
จากแผนที่หนวยงานภาคราชการไดจัดทําขึ้นเพราะแผนของ
หนวยงานภาคราชการเปนแผนที่ทําเพื่อประกอบการจัดสรร
งบประมาณ (จารุพงศ, 2550) ที่ชุมชนเปนเพียงผูที่เฝารอ
รับการพั ฒนา ทําใหผลที่ ออกมาจึงมี ทั้งตรงความตองการ
และไม ตรงความต องการของชุ มชน และส วนใหญ เป น
แผนงานดานโครงสรางพื้ นฐานเท านั้ น เชนงานวิ จัยของ
ทวี ศิลป กุ ลนภาดล (2550) ศึกษาการพั ฒนาการมีส วน
ร วมของชุ มชนในการวางแผนชุ มชนเพื่ อการบู รณาการสู
การวางแผนพื้ นที่ จังหวั ดฉะเชิ งเทรา พบว า ค าเฉลี่ ยของ
การมี สวนร วมของคนในชุ มชนต อการวางแผนชุมชนอยูใน
ระดั บปานกลางและไม คํ านึ งถึ งสภาพแวดล อม ในขณะที่
แผนชุมชนที่คณะผูวิจัยไดจัดทําขึ้นนี้เปนแผนที่ยึดตาม
วิ ถี ชี วิ ตและศั กยภาพที่ มี อยู ในชุ มชนเป นหลั ก ได แก
เงิ นทุ น ทรั พยากร ภู มิ ป ญญา วั ฒนธรรม สิ่ งแวดล อม
ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จัยของเตื อนใจ อุนจันทร (2549)
ที่ ศึ กษาแนวทางการพั ฒนาการจั ดทํ าแผนแม บทชุ มชน
ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกวา การจัดทํา
แผนแมบทชุมชนตองใชทุนซึ่งเปนศักยภาพหลักที่จะนํามา
แก ไขปญหาโดยใหคนในชุมชนรวมคิด ร วมหาแนวทาง /
กิจกรรมการพัฒนาและแก ไขป ญหาของชุ มชนดวยตนเอง
ซึ่ ง คณะผู วิ จั ย ได มี ก ารให ข อ มู ล ข าวสารที่ เป นจริ ง
และถูกตอง พยายามกระตุน สรางความเชื่อมั่น ภูมิใจในวิถีชีวิต
วัฒนธรรมประเพณี และศั กยภาพของตนเอง โดยการเป ด

105

โอกาสใหมีส วนร วมในการแสดงความคิ ดเห็ น การแลกเปลี่ ยน
เรียนรู ยอมรับขอเสนอแนะและมีการตัดสินใจรวมกับประชาชน
อย างจริ งจั ง รวมถึ งสร างการเรี ยนรู ร วมกั นและความรู สึ ก
เปนเจาของรวมกัน ซึ่งสงผลใหประชาชนหมูบานโคกแฝกเล็งเห็น
ความสําคัญและสมัครใจที่ จะเขามามี สวนรวมในการจัดทําแผน
ชุ มชนที่ สอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตของคนในหมู บ านโคกแฝก
ผลดังกล าวทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาหมู บานโดยการอาศั ย
ภูมิปญญาของบรรพบุ รุษการพึ่งพาอาศัยกั นเอง สามารถอยูได
อย างสมดุ ลและพอเพี ยงด วยการบู รณาการภู มิป ญญาที่ มีใน
ทองถิ่นนําไปสูการพัฒนาชุมชน(เสรี, 2546)หมูบานโคกแฝกได
อยางยั่งยื นและเกิดความสอดคลองกับวิ ถีชีวิตของคนในชุมชน
หมูบานโคกแฝก
ขอเสนอแนะ
1. องค การบริ หารส วนตํ าบลขามทะเลสอ สํ านั กงาน
เกษตรอําเภอขามทะเลสอ พัฒนาชุมชนและผูนําชุมชนควร
ผลั กดั นให ชุ มชนเห็ นความสํ าคั ญของการมี ส วนร วมใน
การจัดทําแผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตอยางตอเนื่อง
2. แผนชุมชนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในหมูบาน
โคกแฝกนี้ สามารถนํ ามาเป นแนวทางการพั ฒนาหมู บ าน
โดยการพึ่ งพาอาศั ยกั นเอง อั นนํ าไปสู การพั ฒนาชุ มชน
หมูบานโคกแฝกไดอยางยั่งยืน
3. นํากระบวนการมีส วนรวมมาใชจัดทํ าแผนชุมชนที่
สอดคล องกั บวิ ถี ชี วิ ตของคนในชุ มชนหมู บ านโคกแฝก
และสามารถนําไปใชกับชุมชนพื้นที่อื่น อันจะสงผลใหชุมชน
ตางๆ ไดแผนที่มีการพัฒนาตามวิถีชีวิตของตนเอง
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