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กติตกิรรมประกาศ 
 

คณะผูว้ิจัยขอขอบพระคุณสถาบันพระปกเกล้าที�ได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในครั% งนี%   ขอขอบพระคุณบรรดาผูน้ ําท้องถิ�นตลอดจนผู ้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์ทุกท่านและขอขอบคุณประชาชนในหมู่บา้นโพธิ1 สามคัคี ที�อาํนวยความสะดวก 
ในการวิจยัครั% งนี%    พร้อมทั%งขอขอบคุณ  นางสมศรี  ดวงแสง  พฒันาการอาํเภอปรางค์กู่  
ซึ�งเป็นผูที้�คอยใหค้าํปรึกษา แนะนาํวธีิการเขียนรายงานวจิยัดงักล่าวใหส้าํเร็จลุล่วงมาดว้ยดี  

คุณความดีและประโยชนจ์ากการทาํวจิยัในครั% งนี%   ขอบูชาแด่คุณครูอุปัชฌาย ์อาจารย ์ 
ผูป้ระสิทธิ1 ประสาทวิชาความรู้มาแต่ครั% งเยาวว์ยัจนถึงปัจจุบนั  ตลอดจนกลัยาณมิตรและ
ญาติพี�น้องทุกคนที�คอยให้กาํลงัใจมาตั%งแต่ตน้จนบดันี%   ขอคุณงามความดีทั%งหลายที�กล่าว
มาแลว้จงถึงซึ�งเจา้กรรมนายเวรตั%งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบนัใหมี้ความสุขทุกท่าน ทุกคน  
 

คณะผูว้จิยั 
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๒.๑ แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วม  ๙ 
๒.๒ แนวคิดการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ๑๑ 
๒.๓ งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง ๑๖ 

บทที�  ๓    ผลการศึกษา 
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สารบัญ (ต่อ) 
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 ๔.๑ บริบทชุมชนบา้นโพธิ1 สามคัคี ๒๕ 
 ๔.๒ การบริหารจดัการชุมชนบา้นโพธิ1 สามคัคี ๔๒ 
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การขบัเคลื�อนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน  ๔๙ 
 ๔.๔ รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน ๖๗ 

บทที�  ๕ สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑ สรุปแนวทางในการบริหารจดัการชุมชนบา้นโพธิ1 สามคัคี ๗๓ 
 ๕.๒ สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขบัเคลื�อน 

การพฒันาหมู่บา้น ๗๔ 
 ๕.๓  สรุปรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนที�มีความเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะ 
ของชุมชนโพธิ1 สามคัคี ๗๕ 
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สารบัญตาราง 

ตารางที� หน้า 

๔-๑  ประชากรในหมู่บา้นโพธิ1 สามคัคีจาํแนกตามช่วงอายแุละเพศ ๒๕ 
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จ 

บทคดัย่อ 

โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  กรณีศึกษาบา้นโพธิ1 สามคัคี  หมู่ที� ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ จงัหวดั
ศรีสะเกษ   มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื�อ  ๑) ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการชุมชนจากอดีต
ถึงปัจจุบนั  ๒) เพื�อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการขบัเคลื�อน
พฒันาหมู่บา้นและชุมชน  ๓) เพื�อคน้หารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  มีระยะเวลาในการศึกษาตั% งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – เดือน
เมษายน ๒๕๕๖ 

ผลจากการวจิยั ไดข้อ้คน้พบตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี%   

สรุปแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนบ้านโพธิ8สามัคคี  การบริหารจดัการชุมชน
บา้นโพธิ1 สามคัคี เป็นชุมชนหนึ� งที�มีกิจกรรมการพฒันาในระดบัพื%นที�อย่างต่อเนื�องตั%งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั  มีแนวทางการบริหารจดัการชุมชน โดยมีผูน้าํชุมชนที�เป็นทางการเป็นผู ้
ขบัเคลื�อนการพฒันา โดยให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา โดยมีพฒันาการการ
บริหารจดัการชุมชนเป็น ๓ แนวทาง ดงันี%  

แนวทางที� ๑  การพฒันาโครงสร้างพื%นฐานของหมู่บา้นในช่วงนี%  เป็นช่วงที�ผูน้าํ
หมู่บา้นไดร้ะดมคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างพื%นฐานของชุมชน 
โดยอาศยัแรงงานของคนในชุมชน และอาศยัการร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บา้น
เพื�อพฒันาถนนหนทางและแหล่งนํ% าในชุมชน  ซึ� งในช่วงนี%ประชาชนก็ให้ความร่วมมือใน
การพฒันาหมู่บา้นแบบร่วมแรงแขง็ขนั  

แนวทางที� ๒  ชุมชนร่วมมือพฒันาจดัตั%งองคก์รชาวบา้นเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ในช่วงนี% เป็นช่วงที�หน่วยงานราชการไดส่้งเจา้หน้าที�มาประจาํพื%นที� และ
ส่งเสริมงานพฒันาอย่างหลากหลาย โดยมีหน่วยงานนาํการพฒันาในระดบัหมู่บา้น เช่น  
สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ  สาํนกังานเกษตรอาํเภอ  เป็นตน้  โดยมีกิจกรรมส่งเสริมใหมี้
การบริหารจดัการชุมชน  เช่น  การส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน  การส่งเสริมและพฒันา
อาชีพใหแ้ก่ประชาชน  การจดัตั%งกลุ่มองคก์รชาวบา้นขึ%นในชุมชน เช่น  ศูนยส์าธิตการตลาด
ชุมชน  กลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต  รถสีขา้วชุมชน  กลุ่มเลี% ยงเป็ด เลี% ยงไก่ ธนาคารขา้ว   
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ยุง้ฉาง  กลุ่มผลิตโอ่งนํ% าเพื�อใชเ้อง เป็นตน้  ในช่วงนี% เป็นช่วงที�ประชาชนมีความตื�นตวัและ
เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเป็นอยา่งดี และมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ%น มีกลุ่มองคก์รชุมชนใน
การสนบัสนุนชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนในหมู่บา้น    

แนวทางที� ๓  สร้างกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมบทบาทผูน้าํและสมาชิกใน
ชุมชน  ในช่วงนี%แนวทางการบริหารจดัการชุมชนจะเป็นการดาํเนินการเพื�อตอบสนอง งาน
ตามนโยบายของรัฐที�ส่งผ่านมายงัชุมชน ผ่านงานของกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ แต่ทั%งนี%
ผูน้าํชุมชนก็ผสมผสานแนวคิดในการทาํงานแบบเดิมที�มุ่งเนน้การใชอ้งคก์รในชุมชนเป็น
หลกัในการทาํงาน ถือว่าได้สืบทอดงานเดิมที�ชุมชนไดว้างรากฐานไวใ้นยุคก่อนและนาํ
แนวทางใหม่มาต่อยอดงานชุมชนให้ดียิ�งขึ%น  โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการชุมชน  
เช่น  การแปลงนโยบายของรัฐสู่ปฏิบติัการในพื%นที�  การส่งเสริมให้คนในชุมชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา  การใชร้ะบบคุม้ในการบริหารงานชุมชน  เป็นตน้   

สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการขับเคลื�อนการพัฒนา
หมู่บ้าน   กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาของหมู่บา้นโพธิ1 สามคัคี จาก
การศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นโพธิ1 สามคัคีมีการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น ๓ 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบขอ้มูลชุมชน  ได้แก่  การจดัเก็บ
ขอ้มูลความจาํเป็นขั%นพื%นฐาน (จปฐ.)  การจดัเก็บขอ้มูลระดบัหมู่บา้น (กชช ๒ ค) การทาํ
บัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายซึ� งเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที�ภาครัฐเป็นผูอ้อกแบบ 
กิจกรรมเพื�อเป็นเครื�องมือสาํหรับใหชุ้มชนใชเ้ป็นเครื�องมือในการเรียนรู้ และพฒันาหมู่บา้น 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนชุมชน  โดยชุมชนร่วมกนันาํขอ้มูล 
ที�ได้จากการจัดเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื�อจัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
เป็นเครื�องมือที�ส่งต่อให้ภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุน
งานของชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของชุมชน   

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดตั% งกลุ่มองค์กรเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมีกลุ่มองคก์ร ๒ แบบ  ไดแ้ก่  องคก์รที�ภาครัฐสนบัสนุนการดาํเนินการ เช่น  
กองทุนหมู่บา้น  กองทุนแกไ้ขปัญหาความยากจน  โครงการ SML  เป็นตน้  องคก์รที�ชุมชน
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จดัตั%งเอง  เช่น  กลุ่มออมทรัพยเ์พื�อการผลิต  กลุ่มเลี%ยงไก่ไข่  กลุ่มธนาคารขา้ว เป็นตน้  ซึ� ง
กลุ่มต่างๆ เหล่านี%  ต่างสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มและมีเป้าหมายในการพฒันา
คุณภาพชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ขึ%น  

สรุปรูปแบบการบริหารจัดการชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที�
เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของชุมชนโพธิ8สามัคคี  รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบา้นโพธิ1 สามัคคี จากการดาํเนินการ พบว่า มี
รูปแบบการบริหารจดัการชุมชน ๓ รูปแบบ ประกอบดว้ย  

รูปแบบที� ๑  การจดัตั%งสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ1 สามคัคีโดยมีการจดัตั%งคณะทาํงาน 
ในชุมชน  จาํนวน  ๒๕  คน  ประกอบดว้ย ผูน้าํชุมชนที�เป็นทางการ  ผูน้าํตามธรรมชาติ  
ผูน้าํคุม้  ผูน้าํกลุ่มองค์กรในหมู่บา้น  ดาํเนินการประชุมเดือนละ ๑ ครั% งเพื�อปรึกษาหารือ 
แนวทางการพฒันาหมู่บา้นใหมี้ความเขม้แขง็และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชุมชนเพื�อ
แกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของชุมชน 

รูปแบบที� ๒  สนบัสนุนใหมี้การจดักลไกการบริหารจดัการระบบคุม้ในหมู่บา้น 
โดยมีการคดัเลือกคณะกรรมการบริหารคุม้ในหมู่บา้นและกระจายอาํนาจการทาํงานให้คุม้ 
มีบทบาทในการขบัเคลื�อนงานพฒันาในระบบคุม้ของตนเอง  จาํนวน ๖ คุม้ ใชก้ลยทุธ์การ
ประกวดคุ้มเป็นแนวทางในการกระตุ้นให้แต่ละคุ้มได้พฒันาตนเองให้มีความชัดเจน   
ผลจากการดํา เ นินการ พบว่า  แต่ละคุ้มมีความตื�นตัวในการพัฒนาคุ้มตนเองให้มี
สภาพแวดลอ้มและมีระบบการทาํงานที�ดีขึ%น  

รูปแบบที� ๓  การจดัทาํกฎกติกาหมู่บา้นหรือธรรมนูญชุมชน ซึ� งเป็นขอ้ปฏิบติัที�
คนในชุมชนตอ้งถือปฏิบติัในการอยูร่่วมกนั โดยมีกฎกติกาครอบคลุมทุกมิติในชุมชน เป็น
ขอ้ปฏิบติัที�คนในชุมชนยินดีถือปฏิบติัร่วมกนั  มีจาํนวน ๑๒ ขอ้ ผลการดาํเนินการ พบว่า 
ครัวเรือนในชุมชนไดน้าํกฎกติกาเหล่านี%ไปใชเ้ป็นแนวทางในการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   

ผลจากการดาํเนินการวิจยัได้เรียนรู้กระบวนการวิจยัเพื�อทอ้งถิ�น ดาํเนินงานตาม
กระบวนการวิจยั  มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  ศึกษาขอ้มูลชุมชน และนาํขอ้มูลมาสนับสนุน 
ส่งเสริมกระบวนการในการบริหารจดัการชุมชน เพื�อให้ชุมชนมีความเขม้แข็งอย่างย ั�งยืน
สืบไป  



 
 

๑ 

บทที� ๑ 
บทนํา 

๑.๑  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ  เป็นชุมชน
ขนาดกลางมีจาํนวนครัวเรือนทั+งสิ+น ๑๐๘ ครัวเรือน  ประชากรทั+งหมด ๗๗๔ คน  จาํแนกเป็น
เพศชาย ๓๓๐  คน  เพศหญิง ๔๔๔ คน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํนา
เป็นอาชีพหลกั เลี+ ยงโค-กระบือ  ปลูกพืชผกัสวนครัว  ปลูกยางพารา  มนัสําปะหลงัเป็นอาชีพ
เสริม  นอกจากนั+นประชากรในวยัแรงงานส่วนหนึ8 งได้ไปประกอบอาชีพรับจา้งกรีดยางที8
จงัหวดัระยองและจนัทบุรี ตามลาํดบั ลกัษณะทางสังคมชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีเป็นชุมชนใน
กลุ่มชาติพนัธ์ชาวกูย  ใช้ภาษากูย ในการสื8อสารภายในชุมชน ประชาชนในหมู่บา้นนิยมไป
ทาํบุญตามวดั ตามประเพณีวฒันธรรมชุมชน โดยมีหลวงพ่อพุธ เจา้อาวาสวดับา้นโพธิ� สามคัคี
เป็นศนูยร์วมทางดา้นจิตใจของชุมชน   

ชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี นบัเป็นอีกหนึ8งชุมชนที8ริเริ8มดาํเนินกิจกรรมการพฒันาหมู่บา้น
ไปสู่ความเขม้แขง็ ผ่านกระบวนการทาํงานโดยจดัตั+งกลุ่มองคก์รในชุมชน ใชอ้งคก์รในชุมชน
เป็นเครื8 องมือในการพฒันาคน ให้เป็นคนมีศกัยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม  ปัจจุบัน
หมู่บา้นมีกลุ่มองค์กรที8เป็นแกนหลักในการพฒันา เสริมสร้างศกัยภาพของผูน้าํชุมชนและ
ส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ ดงันี+  

๑)  กลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิต 
๒)  กองทุนหมู่บา้น 
๓)  ศนูยเ์รียนรู้ ICT ชุมชน  
๔)  กลุ่มสตรีเยบ็จกัรอุตสาหกรรม  
๕)  กลุ่มธนาคารขา้ว 
๖)  โรงสีชุมชน  

ในปัจจุบนักลุ่มองค์กรต่างๆ ในหมู่บ้านยงัคงขับเคลื8อนกิจกรรมต่างๆ ตามบทบาท 
ของแต่ละกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการของแต่ละกลุ่มบริหารจดัการไปตามแนวทางการดาํเนินงาน
ของตนเอง มีลกัษณะแยกส่วนในการดาํเนินงาน ขาดเอกภาพและเป้าหมายการพฒันาใหเ้ป็นไป



 
 

๒ 

ในทิศทางเดียวกนั คณะกรรมการของกลุ่มองคก์รต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที8เป็นแกนนาํ
ของหมู่บา้น  ขอ้มูลจากการประชุมกลุ่มย่อยผูน้าํชุมชนเพื8อสรุปบทเรียนการทาํงานพฒันาใน
ระยะที8ผา่นมา พบวา่ชุมชนมีสถานการณ์ปัญหาที8สาํคญัดงันี+  

๑)  ชุมชนมีจุดแขง็ในดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ คือ ครัวเรือนในชุมชนมีความเขม้แขง็ 
ทางเศรษฐกิจ  มีงาน มีรายได้ มีกลุ่มองค์กรที8จัดตั+ งขึ+นเพื8อความร่วมมือและความสัมพนัธ์ 
ของคนในชุมชน แต่ยงัขาดการพฒันาในมิติสังคม  คือการสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน  
การพฒันาใหค้นในชุมชนมีจิตอาสา  มีจิตสาธารณะประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พฒันาหมู่บ้าน ประเด็นดังกล่าวนับว่ามีความสําคญัเพราะเป็นรากฐานที8จะทาํให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน นาํชุมชนสู่ความเขม้แขง็ 

๒)  ถึงแม้ในชุมชนจะมีกลุ่มองค์กรที8ขบัเคลื8อนกิจกรรมที8หลากหลาย แต่พบว่า  
การดาํเนินการยงัขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม การดาํเนินกิจกรรมจะเป็น
ลกัษณะการตดัสินใจของผูน้าํชุมชนที8เป็นทางการ เป็นผูน้าํเดี8ยว มิใช่ผูน้าํแบบทีม  มิไดเ้กิดจาก
การแลกเปลี8ยนเรียนรู้พูดคุยและตดัสินใจร่วมกนั  เนื8องจากชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี เป็นชุมชน
ชาวกยู ที8มีลกัษณะวิธีคิดแบบเชื8อผูน้าํ ซึ8 งถา้ผูน้าํเอาอยา่งไรกจ็ะเอาดว้ยกนั ตามคาํกล่าวในภาษา
กยูที8กล่าววา่ “แอกะแอ”หมายถึง ผูน้าํวา่อยา่งไรกว็า่ตามกนั   

๓)  ชุมชนขาดพื+นที8ในการแสดงออกทางความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์  เนื8องจาก 
ใช้กระบวนการทาํงานที8เป็นทางการ  เป็นการดาํเนินการตามคาํสั8งของทางราชการเสียเป็น 
ส่วนใหญ่ยงัขาดการริเริ8 มให้มีเวทีพบปะพูดคุยกันของคนในชุมชนแบบธรรมชาติ อิสระ  
เป็นความสัมพนัธ์ทางราบ ที8เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกนัที8มุ่งผลในดา้นการ 
นาํฐานขอ้มูลมาพดูคุยวเิคราะห์ อธิบาย ทาํความเขา้ใจ และตดัสินใจร่วมกนัของคนในชุมชน   

จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าว ชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี จึงเห็นควรให้มีการขบัเคลื8อน
ชุมชนเพื8อแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินการดงักล่าว โดยใหมี้การดาํเนินโครงการวิจยัศึกษารูปแบบ
การบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี 
หมู่ที8 ๘ ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ ขึ+น  
 
 
 



 
 

๓ 

๑.๒  คาํถามการวจิัย 

รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นอยา่งไร  
 
๑.๓  วตัถุประสงค์ของการวจิัย    

๑.๓.๑  เพื8อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั 

๑.๓.๒  เพื8อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการขับเคลื8อน
พฒันาหมู่บา้น/ชุมชน 

๑.๓.๓  เพื8อคน้หารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
๑.๔  ระเบียบวธีิวจิัย (วธีิดําเนินการ) 

การดาํเนินการวิจยัโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน  กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8  ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอ 
ปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ  มีรายละเอียดการดาํเนินการ ดงันี+   

๑.๔.๑  ขอบเขตการวิจัยโครงการ   ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8 ๘  ตาํบลพิมายเหนือ 
อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ  มีขอบเขตในการศึกษาดงันี+  

๑)  ขอบเขตด้านเนื.อหา   การวจิยัในครั+ งนี+ มีขอบเขตเนื+อหาที8จะดาํเนินการดงันี+   

๑.๑)  เนื+อหาดา้นบริบทชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  เป็นการศึกษาในประเด็นประวติั
ความเป็นมาของชุมชน  ที8ตั+ ง  สภาพภูมิประเทศ  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
ประเพณี  วฒันธรรมชุมชน  ฐานทรัพยากรในชุมชน  รวมทั+ งกิจกรรมการพฒันาอื8น ๆ ที8
เกี8ยวขอ้ง  

๑.๒)  เนื+อหาด้านการบริหารจัดการชุมชน   ศึกษาในประเด็นแนวทางการ
บริหารจดัการชุมชนตั+งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  บทบาทผูน้าํชุมชน  คุณลกัษณะของผูน้าํในชุมชน 



 
 

๔ 

บทบาทผูต้าม  สมาชิกในชุมชน  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ในชุมชน  ปัญหาและ
ขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการชุมชน  

๑.๓)  เนื+อหาดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาของคนในชุมชน 
ลกัษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  กิจกรรมที8เขา้มามีส่วนร่วมจากอดีตถึงปัจจุบนั 

๑.๔)  เนื+อหาดา้นรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  คน้หาแนวทางที8เหมาะสมในการบริหารจดัการชุมชนโดยการลงมือปฏิบติัการ
ทดลอง กาํหนดแผนงานจากตวัขอ้มูลที8ผา่นการวเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั    

๒)  ขอบเขตด้านพื.นที�    ดาํเนินการวิจยัในพื+นที8บา้นโพธิ� สามคัคี หมู่ที8 ๘ ตาํบล 
พิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ 

๓)  ขอบเขตกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา  

๓.๑)   ผูน้าํชุมชน  ชาวบา้น  ผูอ้าวโุสในชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  
   ๓.๒)  คณะกรรมการหมู่บา้น  คณะกรรมการกลุ่มองคก์รต่างๆ ในชุมชน   
 

 ๑.๔.๒  กระบวนการวิจัย   กระบวนการวิจยัโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการ
ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8 ๘  ตาํบล 
พิมายเหนือ  อาํเภอปรางค์กู่  จงัหวดัศรีสะเกษ   ดาํเนินการวิจยัโดยใช้กรอบแนวคิดการวิจยั 
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแนวทางในการดาํเนินการ โดยมีขั+นตอนการ
ดาํเนินการดงันี+     

๑)  ขั.นตอนการเตรียมชุมชน /เตรียมทมีวจิัยชุมชน 

๑.๑)  กิจกรรมที8 ๑   ประชุมชี+ แจงเพื8อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงาน
ตามโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8  ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางค์กู่   จงัหวดัศรีสะเกษ 
เพื8อใหชุ้มชนทราบกรอบแนวคิดในการดาํเนินงานตั+งแต่เริ8มตน้โครงการ และมีส่วนร่วมในการ
สนบัสนุนการดาํเนินการ 

๑.๒)  กิจกรรมที8 ๒  อบรมให้ความรู้แก่ทีมวิจยัชุมชนเกี8ยวกบัแนวคิดการวิจยั
ชุมชนและการออกแบบเครื8องมือในการศึกษา  เป็นการสร้างความรู้งานวิจยัเพื8อทอ้งถิ8นให้แก่



 
 

๕ 

ทีมวิจัย เพื8อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถดาํเนินงานวิจัยให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการ 

๒)  ขั.นตอนการจัดเกบ็ข้อมูลชุมชน 

๒.๑)  กิจกรรมที8 ๓  จดัเกบ็ขอ้มูลตามประเดน็ขอบเขตเนื+อหาในการศึกษา 

-  จดัเก็บขอ้มูลเนื+อหาดา้นบริบทชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  เป็นการศึกษา 
ในประเด็นประวติัความเป็นมาของชุมชน  ที8ตั+ ง  สภาพภูมิประเทศ  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ  
สังคม   การเมือง   ประเพณี  วฒันธรรมชุมชน  ฐานทรัพยากรในชุมชน  รวมทั+งกิจกรรมการ
พฒันาอื8นๆ ที8เกี8ยวขอ้ง  

-  จัดเก็บข้อมูลเนื+อหาด้านการบริหารจัดการชุมชน   ศึกษาในประเด็น 
แนวทางการบริหารจดัการชุมชน ตั+ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  บทบาทผูน้าํชุมชน  คุณลกัษณะ 
ของผูน้าํในชุมชน  บทบาทผูต้าม  สมาชิกในชุมชน  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ในชุมชน 
ปัญหาและขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการชุมชน  

-  จดัเก็บขอ้มูลเนื+อหาด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา 
ของคนในชุมชน  ลกัษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  กิจกรรมที8เขา้มามีส่วนร่วม  
จากอดีตถึงปัจจุบนั   

๓)  ขั.นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล/นําเสนอข้อมูลต่อชุมชน 

๓.๑)  กิจกรรมที8 ๔   เวทีประชุมทีมวิจยัเพื8อสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลจากการจดัเก็บ
ในชุมชน  เพื8อตรวจสอบความถูกตอ้ง  แยกจดัหมวดหมู่ของระบบขอ้มูล  และเติมเต็มขอ้มูล 
ใหมี้ความสมบูรณ์  

๓.๒)  กิจกรรมที8  ๕   เวทีนําเสนอผลการศึกษาข้อมูลชุมชนในระยะที8  ๑  
ให้ชุมชนได้ทราบโดยทีมวิจัยจะนําเสนอข้อมูลจากการวิจัยตามประเด็นขอบเขตเนื+อหา
การศึกษาใหชุ้มชนไดรั้บรู้ขอ้มูลและเติมเตม็ขอ้มูลใหมี้ความสมบูรณ์   

๓.๓)  กิจกรรมที8 ๖   ประชุมทีมวิจยัเพื8อวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา กาํหนด
แผนงานในการดาํเนินการทดลองปฏิบติัการ  
 



 
 

๖ 

๔)  ขั.นตอนการทดลองปฏิบัติการค้นหารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยการ 
มส่ีวนร่วมของประชาชน 

๔.๑)  กิจกรรมที8 ๗  จดัตั+งสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีเพื8อทดลองขบัเคลื8อน
การบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

๔.๒)  กิจกรรมที8 ๘  เวทีประชุมสภาผูน้าํชุมชนเพื8อสรุปบทเรียนการดาํเนินงาน
ปัจจยัแห่งความสาํเร็จและความลม้เหลวจากการดาํเนินงาน  
 

 ๕)  ขั.นตอนการจัดทาํรายงานผลการวจิัย  

๕.๑)  กิจกรรมที8 ๙   ประชุมทีมวิจัยเพื8อจัดทาํรายงานผลงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์   
 
๑.๕  กรอบแนวคดิการวจิัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที8มา : เวทีการสังเคราะห์ขอ้มูลชุมชนเพื8อพฒันาโครงการวิจยั  วนัที8 ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
           ศาลาประชาคมบา้นโพธิ� สามคัคี  

 

๑.บริบทชุมชน 

บา้นโพธิ�
สามคัคี 

๓.กระบวนการ
มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมชุมชน 

๒.การบริหาร
จดัการชุมชน 
อดีต-ปัจจุบนั 

๔.สถานการณ์ 
ปัญหาขอ้จาํกดั 

ของชุมชน 

๕.รูปแบบการบริหาร
จดัการชุมชนโดย

ประชาชนมีส่วนร่วม 
กระบวนการมีส่วนร่วม 



 
 

๗ 

๑.๖  ระยะเวลาดําเนินการ 

ตั+งแต่วนัที8  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖   
  
๑.๗  แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน/กจิกรรม 
ระยะเวลา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

กจิกรรมที� ๑  ประชุมชี+แจงเพื8อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการดาํเนินงานตามโครงการ ศึกษา
รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

        

กจิกรรมที� ๒  อบรมใหค้วามรู้แก่ทีมวิจยัชุมชน
เกี8ยวกบัแนวคิดการวิจยัชุมชนและการออกแบบ
เครื8องมือในการศึกษา 

        

กจิกรรมที� ๓  จดัเกบ็ขอ้มลูตามประเดน็ขอบเขต
เนื+อหาในการศึกษา 

        

กจิกรรมที� ๔  เวทีประชุมทีมวิจยัเพื8อสรุปวิเคราะห์
ขอ้มลูจากการจดัเกบ็ในชุมชน 

        

กจิกรรมที� ๕  เวทีนาํเสนอผลการศึกษาขอ้มลู
ชุมชนในระยะที8 ๑ ใหชุ้มชนไดท้ราบ 

        

กจิกรรมที� ๖  ประชุมทีมวิจยัเพื8อวิเคราะห์ขอ้มลู
จากการศึกษา กาํหนดแผนงานในการดาํเนินการ
ทดลองปฏิบติัการ  

        

กจิกรรมที� ๗  ทดลองจดัตั+งสภาผูน้าํชุมชนบา้น
โพธิ� สามคัคีเพื8อทดลองขบัเคลื8อนการบริหาร
จดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

        

กจิกรรมที� ๘  เวทีประชุมสภาผูน้าํชุมชนเพื8อสรุป
บทเรียนการดาํเนินงานปัจจยัแห่งความสาํเร็จและ
ความลม้เหลวจากการดาํเนินงาน  

        

กจิกรรมที� ๙  ประชุมทีมวิจยัเพื8อจดัทาํรายงาน
ผลงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์   

        



 
 

๘ 

๑.๘  นิยามศัพท์ 

๑.๘.๑  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   หมายถึง  การที8ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการเรียนรู้  รับรู้  ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจในกิจกรรมการพฒันาหมู่บา้น 

๑.๘.๒  รูปแบบการบริหารจัดการชุมชน   หมายถึง  วิธีการหรือแนวทางในการ
ดาํเนินการขบัเคลื8อนการพฒันาหมู่บา้น  

๑.๘.๓  นกัวิจยัชุมชน   หมายถึง   คนในชุมชนที8เขา้ร่วมการทาํงาน โดยใชง้านวิจยัเชิง
ปฏิบติัการเป็นเครื8องมือในการทาํงาน  ประกอบดว้ย  ทีมวจิยัในโครงการ  จาํนวน ๖ คน   
    

๑.๙  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ  

  ๑.๙.๑  ไดท้ราบแนวทางการบริหารจดัการชุมชนของชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีจากอดีตถึง
ปัจจุบนั 

   ๑.๙.๒  ไดท้ราบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการขบัเคลื8อนพฒันา
หมู่บา้น/ชุมชน 

   ๑.๙.๓  ไดรู้ปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ที8เหมาะสมกบัชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี   

 
 



 
 

๙ 

บทที� ๒ 
แนวคดิและทฤษฎทีี�เกี�ยวข้อง 

 
ในการดําเนินการวิจัย โครงการวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา บา้นโพธิ� สามคัคี หมู่ที8 ๘ ตาํบลพิมายเหนือ 
อาํเภอปรางค์กู่   จังหวดัศรีสะเกษ  ครั+ งนี+    ทีมวิจัยได้ศึกษารวบรวมแนวคิดและเอกสาร 
ที8เกี8ยวขอ้งไว ้๓ ส่วน คือ  แนวคิดเกี8ยวกบักระบวนการมีส่วนร่วม    แนวคิดเกี8ยวกบัการวิจยั 
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และเอกสารงานวจิยัที8เกี8ยวขอ้ง  ดงัรายละเอียดต่อไปนี+   

๒.๑  แนวคดิเกี�ยวกบักระบวนการมส่ีวนร่วม  

ขนิฏฐา  กาญจนรังสีนนท์  (๒๕๔๑)  ได้ให้นิยามไวว้่า  การมีส่วนร่วม   หมายถึง 
กระบวนการของการพฒันาที8เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มาร่วมในการตดัสินใจ ตั+งแต่เริ8มตน้
จนสิ+นสุดกระบวนการ  ได้แก่  การวิจัย (ศึกษาชุมชน)  การวางแผน  การตัดสินใจ  การ
ดาํเนินงาน  การบริหารจดัการ  การติดตามและประเมินผล  ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน ์
ที8เกิดขึ+น  การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที8ประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซึ8งความตอ้งการของตน  การจดัอนัดบัความสาํคญัของการเขา้ร่วมในการพฒันา และ
ไดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันานั+น  โดยเนน้การใหอ้าํนาจตดัสินใจแก่ประชาชนโดยเริ8มตน้การ
พฒันาจากขา้งล่างแทนวธีิการพฒันาจากนโยบายเบื+องบน  กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบา้น
ในการพฒันามี ๕ ระดบั ดงันี+  

๑)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา  การพิจารณาปัญหา และการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของปัญหา 

๒)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 

๓)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หา และพิจารณาแนวทางวธีิการในการแกไ้ขปัญหา 

๔)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมเพื8อแกไ้ขปัญหา 

๕)  ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพฒันา 



 
 

๑๐ 

ลกัษณะหรือชนิดของการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น  ๔  ลกัษณะ คือ 

๑)  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making)  ประกอบดว้ย  การริเริ8ม
ตดัสินใจ  ดาํเนินการตดัสินใจ และตดัสินใจปฏิบติัการ 

๒)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation)  ประกอบดว้ย  การสนบัสนุน 
ทรัพยากร การบริหาร การประสานความร่วมมือ  

๓)  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน ์(Benefits)  ประกอบดว้ย  ผลประโยชน์ดา้นวสัดุ 
ดา้นสังคม และส่วนบุคคล  

๔)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

รูปแบบการมีส่วนร่วมที8ดีจะตอ้งประกอบดว้ยขบวนการ  ๔ ขั+นตอน  คือ 

๑)  การวางแผน   ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาจัดลาํดับ
ความสําคญั  ตั+ งเป้าหมาย  กาํหนดการใช้ทรัพยากร  กาํหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
และประการสาํคญั คือ ตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเอง 

๒)  การดาํเนินกิจกรรม  ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการดาํเนินการและบริหาร    
การใชท้รัพยากร  มีความรับผดิชอบในการจดัสรรควบคุมทางการเงิน 

๓)  การใชป้ระโยชน์  ประชาชนตอ้งมีความสามารถในการนาํกิจกรรมมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชนไ์ด ้ ซึ8งเป็นการเพิ8มระดบัการพึ8งตนเอง  และควบคุมทางสังคม 

๔)  การไดรั้บประโยชน์   ประชาชนตอ้งไดรั้บการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชน
ในพื+นที8เท่าเทียมกนั ซึ8งอาจเป็นผลประโยชนส่์วนตวั  สังคม  หรือวตัถุกไ็ด ้

การมีส่วนร่วมนั+นจะตอ้งมีเงื8อนไขที8สาํคญัอยา่งนอ้ย  ๓  ประการ   คือ 

๑)  ประชาชนจะตอ้งมีอิสรภาพที8จะมีส่วนร่วม    

๒)  ประชาชนมีความสามารถที8จะมีส่วนร่วม 

๓)  ประชาชนตอ้งเตม็ใจต่อการมีส่วนร่วม 

สรุป  แนวคิดการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการของการพฒันาโดยให้ประชาชนเขา้มา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ตั+งแต่เริ8มตน้จนสิ+นสุดกระบวนการการพิจารณา  ตดัสินใจ 
ในการปฏิบติัและร่วมรับผดิชอบในสิ8งที8เกิดขึ+น 



 
 

๑๑ 

๒.๒  แนวคดิเกี�ยวกบัการวจิัยเชิงปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วมของชุมชน  

๒.๒.๑  ความหมายของการวจิัยเชิงปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วม 

สุภางค์  จันทวานิช  (๒๕๓๑ : ๖๗)  กล่าวไวว้่า  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ 
มีส่วนร่วม เป็นการวิจยัที8นาํแนวคิด ๒ ประการมาผสมผสานกนั คือ “การปฏิบติัการ” (Action) 
ซึ8งหมายถึงกิจกรรมที8โครงการวจิยัจะตอ้งดาํเนินการ และคาํว่า “การมีส่วนร่วม” (Participation) 
อนัเป็นการมีส่วนเกี8ยวขอ้งของทุกฝ่ายที8เขา้ร่วมกิจกรรมวิจยั ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือ
สถานการณ์อันใดอนัหนึ8 ง แลว้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจและการดาํเนินการจนกระทั8ง
สิ+นสุดการวิจยั โดยมีความหมายถึง วิธีการที8ให้ผูถู้กวิจยัหรือชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการ
วิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที8
เกี8ยวขอ้งกบักิจกรรมวิจยั  นบัตั+งแต่การระบุปัญหาของการดาํเนินการ  การช่วยให้ขอ้มูล และ
การช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล  ตลอดจนช่วยหาวิธีแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั+นๆ ซึ8 งในการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ขอ้มูลจากการทาํวิจยัทุกขั+นตอนชาวบา้นเป็นผูร่้วมกาํหนด
ปัญหาของชุมชนและหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา  กระบวนการวิจยัจึงดาํเนินไปในลกัษณะ
ของการแลกเปลี8ยนความเห็นระหว่างชาวบา้นกับผูว้ิจยั  เพื8อให้ได้ข้อสรุปเป็นขั+นๆ  ส่วน
กระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปในเชิงการวิภาษ (Dialectic) ซึ8 งชาวบา้นจะค่อยๆ เรียนรู้
ด้วยตัวเอง และด้วยวิธีการวิจัยเช่นนี+  ข้อมูลที8ได้จึงมีความชัดเจน  สะท้อนความคิดอ่าน  
ตลอดจนนิสัยใจคอของชาวบา้น สะทอ้นความตอ้งการและแบบแผนในการดาํเนินชีวิตของเขา  
การวิจัยแบบนี+ จึงเป็นวิธีการที8สนับสนุนให้ชาวบ้านหรือตัวแทนในชุมชนเป็นคนสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ให้กบัตนเองและชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หาขอ้มูล การศึกษาวิเคราะห์ถึง
ปัญหา  รวมทั+งการแกไ้ขปัญหาที8กาํลงัประสบอยู่ โดยการร่วมกนัวางแผน และกาํหนดการ
ดาํเนินงานตามแผนหรือโครงการ พร้อมทั+งการปฏิบติัตามแผนเพื8อให้บรรลุเป้าหมายในการ
แกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการ ประกอบกบัการใช้ภูมิปัญญาและทุนที8มีอยู่ใน
ชุมชน   การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ 
มีส่วนร่วมนี+    นอกจากจะส่งผลดงัที8ไดก้ล่าวไปแลว้  ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาของผลงานวิจยั
และกระบวนการวิจยัในตวัของมนัเองอีกดว้ย และอีกทางหนึ8งการวิจยัยงัเป็นส่วนสาํคญัในการ
สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ประชาชนที8เขา้ร่วมกิจกรรมการวจิยั  ซึ8งสามารถเป็นตวันาํการพฒันาลงสู่
ชุมชนทอ้งถิ8นอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  



 
 

๑๒ 

ขนิษฐา  กาญจนสินนท์  (๒๕๓๖)  ให้ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ 
มีส่วนร่วมไวว้่า  หมายถึง  การวิจยัที8พยายามศึกษาชุมชน โดยเนน้การวิเคราะห์ปัญหา ศึกษา 
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา วางแผนและดาํเนินการตามแผนในการแกไ้ขปัญหา   รวมทั+ง 
การดาํเนินการประเมินผล โดยที8ทุกขั+นตอนดังกล่าวสมาชิกชุมชนเขา้ร่วมด้วย อนัเป็นการ
ส่งเสริมใหชุ้มชนไดเ้กิดการเรียนรู้ ไดพ้ฒันาตนเองในการทาํงานพฒันา  

โดยทั8วไปแลว้ ขอ้กาํหนดของงานวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั+นแตกต่างไป
จากแนวคิดของการวิจยัแบบเดิมอยู่มาก  แนวคิดในการวิจยัแบบเดิมนั+น หยั8งอยู่บนฐานของ
ปรัชญาปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะ (Philosophy of Logical Positivism) และพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behaviorism) ซึ8 งมีขอ้กาํหนดว่า นักวิจยัทุกคนจะตอ้งรักษาความเป็นกลาง (Neutrality) โดย
แยกตัวเองโดยสิ+นเชิงออกจากสิ8งที8ศึกษาเพื8อมิให้เกิดอคติ (bias) ต่อการศึกษา อนัจะทาํให ้
ผลของการศึกษาเบี8ยงเบนและไม่น่าเชื8อถือ แต่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั+ น  
เป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างนกัวิจยั และนกัพฒันาหรือนกัปฏิบติัการ (Practitioners) ตลอด
กระบวนการศึกษาคน้ควา้   กมล  สุดประเสริฐ (๒๕๓๕ : ๗)  จึงให้ความหมายของการวิจยั 
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไวว้่าเป็นการวิจยัที8จดัทาํโดยผูป้ฏิบติัการเพื8อนาํผลการวิจยัมาใช้
ในการแกไ้ขปัญหาโดยทนัที และตอ้งกระทาํเป็นหมู่คณะร่วมกนั  ขยายความไดว้่า เป็นการวิจยั
ที8ต้องอาศยักระบวนการทาํงานร่วมกันที8จะต้องสืบสวนสอบสวนหาปัญหาและข้อโต้แยง้
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม  วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาโดยเป็นกระบวนการที8ค่อนขา้งจะลาํเอียงไป
ในทางกระบวนการประชาธิปไตย  

นิตยา  เงินประเสริฐศรี  (๒๕๔๔)  กล่าวว่า  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นกลยุทธ์ที8สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเดินทางไปสู่การพฒันา (Journey of Development) โดยมี
การเปลี8ยนแปลงจากสิ8งที8เป็นอยู่ไปสู่สิ8งที8สามารถเป็นไปได ้ทั+งในระดบัปัจเจกชนและระดบั
สังคมโดยหัวใจสําคญัของการเปลี8ยนแปลงอยู่ที8กระบวนการวิจยั ซึ8 งใชแ้นวทางความร่วมมือ 
(Collaborative Approach) ระหว่างนักวิจยั  กลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั+ งนี+
กระบวนการวิจยัจะตอ้งเป็นประชาธิปไตย  ยติุธรรม  มีอิสระ และส่งเสริมคุณค่าของชีวิต และ
กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะเขา้ร่วมสังเกต  ตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ  สะทอ้นความคิดเห็น
และความต้องการของตน ทรัพยากรที8มีอยู่  อุปสรรคและปัญหาที8ปรากฏอยู่  ตรวจสอบ
ทางเลือกที8เป็นไปได ้และมีการเปลี8ยนแปลงอยา่งมีจิตสาํนึกไปสู่การเปลี8ยนแปลงใหม่  



 
 

๑๓ 

กล่าวโดยสรุป  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  หมายความถึง การร่วมกนัดาํเนิน
กระบวนการวิจยัโดยผูป้ฏิบติังานในพื+นที8 ทั+งที8เป็นชาวบา้นและนักพฒันากบัผูว้ิจยัภายนอก 
เพื8อใหเ้กิดการเปลี8ยนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั+น  เพื8อใหเ้ห็นภาพแห่งคุณลกัษณะ
สาํคญัของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที8เด่นชดั  

๒.๒.๒  หลกัการสําคญัของการวจิัยเชิงปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วม 

โดยหลกัการนั+น  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นรูปแบบของการวิจยั 
ที8ประกอบไปดว้ย  กระบวนการคน้ควา้ทางสังคม  (Social Investigation)  การให้การศึกษา 
(Education)  และการกระทําหรือการปฏิบัติการ (Action)  เพื8อที8จะให้กลุ่มผูถู้กกดขี8หรือ 
ด้วยโอกาสในสังคมได้มีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และทาํความเข้าใจกับสภาพการณ์ที8 
ปรากฏอยู่  รวมทั+งเปิดพื+นที8ให้เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการ
สร้างความรู้ใหก้บัสังคมไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม    พนัธ์ุทิพย์  รามสูต  (๒๕๔๐ : ๖๐-๖๓)  อธิบาย
ไวว้่า  การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  มีหลกัการสําคญัที8ให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา 
และวฒันธรรมทอ้งถิ8น  ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ ซึ8 งแตกต่างไปจากของนักวิชาการ  
โดยประกอบดว้ย  

๑)  ปรับปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบา้นดว้ยการส่งเสริมยกระดบั
นกัศึกษาและพฒันาความเชื8อมั8นใหเ้กิดการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง  
ซึ8งเป็นการนาํเอาศกัยภาพเหล่านี+มาใชป้ระโยชน ์

๒)  ใหค้วามรู้ที8เหมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมีการนาํไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

๓)  สนใจปริทศัน์ของชาวบา้น โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะช่วย
เปิดเผยใหเ้ห็นคาํถามที8ตรงกบัประเดน็ปัญหา 

๔)  การปลดปล่อยแนวความคิดเพื8อให้ชาวบา้นและคนยากจนดอ้ยโอกาสสามารถ
มองความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี   มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วิเคราะห์
วจิารณ์ ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จริงต่างๆ ที8เกิดขึ+น  



 
 

๑๔ 

๒.๒.๓  วตัถุประสงค์ของการวจิัยเชิงปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วม 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎฯ  กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา   ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไวด้งันี+   

๑)  เพื8อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในชุมชนทอ้งถิ8นแต่ละแห่งเขา้มาร่วมศึกษาคน้ควา้ 
หาขอ้มูล  รวมทั+งการหาประเดน็ปัญหาเชิงพฒันาและวรรณกรรมเพื8อแกไ้ขปัญหาของชุมชนตน  
มิใช่รอคอยแต่นกัวจิยัและนกัพฒันามาดาํเนินการให ้  

๒)  เพื8อใหไ้ดข้อ้มูลความเป็นจริง  แนวทางการพฒันาที8เหมาะสม หรือมีความพอดี
กบับริบทของชุมชนทอ้งถิ8นนั+น   

๓)  เพื8อใหมี้การขบัเคลื8อนมวลสมาชิกเขา้ดว้ยกนั เป็นกระบวนการของผูมี้ความ
รับผดิชอบร่วมกนั เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั  

๒.๒.๔  เป้าหมายและประโยชน์ของการวจิัยเชิงปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วม 

พนัธ์ุทิพย์  รามสูต  (๒๕๔๐)  กล่าวไวว้่า  เป้าหมายหลกัของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมนั+นมีหลายประการ  ประกอบดว้ย   

๑)  คน้หาความรู้พื+นบา้นที8เป็นที8ยอมรับและใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
๒)  ส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีระหวา่งวฒันธรรม 
๓)  สร้างดุลยภาพระหวา่งวทิยาศาสตร์ ความรู้ทางวชิาการและความรู้พื+นฐาน 
๔)  ยอมรับในความไม่เท่าเทียมกนัของภาวะสังคมเศรษฐกิจ  

ส่วนเป้าหมายของการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั+น  อรุณรุ่ง  บุณธนันตพงศ์ 
(๒๕๔๙) ไดก้ล่าวไวด้งัต่อไปนี+   

๑)  ชาวบา้น ชุมชน ผูด้อ้ยโอกาสจะตื8นตวั ไดรั้บการศึกษาเพิ8มมากขึ+น สามารถคิด
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  มีความเชื8อมั8นในทางที8จะให้ความร่วมมือกนัหรือ 
มีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมทั+งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เพื8อก่อประโยชน์สูงสุด
แก่ตนเองและชุมชน        

๒)  ประชาชนได้รับการแกไ้ขปัญหา  ผูด้ ้อยโอกาสมีโอกาสมากขึ+น การจดัสรร
ทรัพยากรต่างๆ มีการกระจายอย่างทั8วถึงและเป็นธรรม  รวมทั+งมีขอ้มูลข่าวสารที8ส่งผลให้เกิด
คุณภาพชีวติที8ดีต่อคนในชุมชน  



 
 

๑๕ 

๓)  มีวจิยัและพฒันาไดเ้รียนรู้จากชุมชน   ไดป้ระสบการณ์การทาํงานร่วมกบัชุมชน 
อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองของนักวิจัยและพฒันา 
อยา่งแทจ้ริง  

๔)  ผลงานวิจยัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที  เนื8องจากไดล้งมือทาํกิจกรรม
โดยอาศยัหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที8เกี8ยวขอ้ง เกิดการผนึก
กาํลังร่วมกัน โดยที8ประชาชนเป็นผูร่้วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมดําเนินการ  ตลอดจนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจา้ของผลงานที8โครงการที8ดาํเนินการอยู ่  

๒.๒.๕  ระเบียบวธีิของการวจิัยเชิงปฏบัิติการแบบมส่ีวนร่วม 

กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในทศันะของกมล  สุดประเสริฐ   
มีแตกต่างกนัอยูส่องชุดซึ8งจาํแนกไดด้งันี+    

๑)  กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ 
ผูป้ระสานงานหรือผูอ้าํนวยการวิจัย  โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนักวิจัยตาม
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนพื+นที8 เป้าหมายของผู ้วิจัยแต่ละคน   
โดยจุดมุ่งหมายที8สาํคญัของนกัวิจยั คือ การสร้างรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ที8มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลกัการวจิยัเชิงวทิยาศาสตร์ และสามารถที8จะเผยแพร่แก่สังคมได ้ 
โดยรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที8มีประสิทธิผลนั+น จะตอ้งเป็นรูปแบบ 
ที8สามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สิ+นเปลืองเงินทองและก่อให้เกิด
ค่าใชจ่้ายไม่มากนกั แต่ในเวลาเดียวกนักไ็ดผ้ลตอบแทนจากการวจิยัค่อนขา้งสูง   

๒)  กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการหรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือเรียกว่า กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบติัการของชุมชน เป็นกิจกรรมที8เกิดจากความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจัยที8ปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน  โดยนักวิจัย 
ทาํหนา้ที8เป็นผูป้ระสานงานหรือเป็นผูอ้าํนวยการวิจยั ซึ8 งมีบทบาทหลกัในการเป็นผูช่้วยเหลือ
ในกระบวนการวิจยัตั+งแต่แรกเริ8มและค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง และหวงัว่าเมื8อดาํเนินการวิจยั
ไปจนสิ+นสุดโครงการแลว้  ประชาชนจะมีความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกนัและสร้างพลงัที8พอเพียง
กระทั8งสามารถแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้โดยลาํพงัอย่างมีประสิทธิภาพ   มิตอ้งรอรับการ
ช่วยเหลือจากภายนอกอีก    



 
 

๑๖ 

๒.๓  งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง  

นายพุทธา  พาสมบูรณ์  (๒๕๕๓ : บทคดัยอ่) ไดท้าํโครงการ “คน้หารูปแบบการบริหาร
จดัการชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมบนฐานวฒันธรรมเขมร ลาว กวย กรณีศึกษา บา้นหอก ตาํบลศรีสุข 
อาํเภอศรีณรงค ์  จงัหวดัสุรินทร์” ซึ8งผลการวจิยัพบว่ารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนบา้นหอก 
ที8ผ่านมาชุมชนไม่ไดมี้ส่วนร่วมมากนกั กฎระเบียบ ขอ้ตกลง รูปแบบการบริหารจดัการต่างๆ 
ไม่ได้ถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นการสืบทอดตามผูน้าํชุมชน ผูอ้าวุโส ทาํให้คน 
ในชุมชนบางส่วนไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบการบริหารจดัการชุมชน ไม่ค่อยตระหนัก
ร่วมในการปฏิบติัตาม  รวมถึงการไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื8นๆ ของชุมชนดว้ย ซึ8 งเป็น
รากฐานของประชาธิปไตยชุมชนอย่างแท้จริง  ดังนั+นทีมวิจัยจึงได้ร่วมกนัวิเคราะห์ค้นหา 
แนวทางการจดัการเรียนรู้เรื8 องประชาธิปไตยชุมชนบา้นหอก มีการปฏิบติัการร่วมกนัจดัทาํ
ขอ้บญัญติัหมู่บา้นหอก เรื8องการอยู่ร่วมกนัของหมู่บา้นหอกบนฐานวฒันธรรมเขมร ลาว กวย 
พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนที8คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บญัญติั และปฏิบติัตาม  โครงการคน้หารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมบนฐาน
วฒันธรรม ลาว เขมร กวย เป็นโครงการวิจยัเพื8อกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื8อนไข และกลไก
ในการบริหารจดัการชุมชนใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ใหมี้การจดัระเบียบชุมชน เพื8อความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนั 
บนพื+นฐานประชาธิปไตยชุมชนอยา่งแทจ้ริง  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า งานการบริหารจดัการชุมชน
เป็นการพัฒนาที8สําคัญ เป็นการวางโครงสร้างที8สําคัญในการบริหารจัดการชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยผูน้าํชุมชนเป็นกลไกสําคญัในการทาํงานเพื8อ
พฒันาประชาชน ให้เป็นผูมี้จิตอาสา  มีจิตสํานึกในการทาํงานเพื8อชุมชนเพื8อวางรากฐานการ
พฒันาประชาธิปไตยชุมชน   ดังนั+ น ผูว้ิจัยจึงได้ใช้เอกสารและงานวิจัยที8กล่าวมาข้างต้น 
เป็นแนวทางในการดาํเนินการวจิยัเพื8อทาํการวจิยัศึกษาเรื8อง “โครงการ ศึกษารูปแบบการบริหาร
จดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี หมู่ที8 ๘ 
ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ”  ใหง้านวจิยันี+ มีคุณภาพมากยิ8งขึ+น 



 
 

๑๗ 

บทที� ๓ 
ระเบียบวธีิการวจิยั 

การศึกษาวิจัยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน  กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8 ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดั
ศรีสะเกษ ในครั+ งนี+    ใชแ้นวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  มีระยะเวลา 
ในการดาํเนินการ ๖ เดือน  ทีมวิจัยได้กาํหนดการดาํเนินกิจกรรมโครงการไว ้๒ ช่วง คือ  
ช่วงที8 ๑  ทีมวิจยัจะทาํการศึกษาขอ้มูลสองส่วน คือ ขอ้มูลบริบทชุมชนของตนเองและขอ้มูล 
ในประเด็นที8เกี8ยวข้องกับเรื8 องที8ต้องศึกษาวิจยัในครั+ งนี+   ส่วนในช่วงที8 ๒ เป็นการทดลอง
ปฏิบติัการ โดยมีวธีิดาํเนินการวจิยั ดงันี+  

๓.๑  กระบวนการวจิัย 

กระบวนการวิจัยโครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน  กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8  ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอ 
ปรางค์กู่  จงัหวดัศรีสะเกษ  ดาํเนินการวิจยัโดยใช้กรอบแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบ 
มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแนวทางในการดาํเนินการ โดยมีขั+นตอนการดาํเนินการดงันี+     

๓.๑.๑  ขั.นตอนการเตรียมชุมชน /เตรียมทมีวจิัยชุมชน 

๑)  กิจกรรมที� ๑   ประชุมชี+ แจงเพื8อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานตาม
โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8 ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ  

๑.๑)  ระยะเวลาดาํเนินการ   กิจกรรมประชุมชี+ แจงโครงการวิจยัต่อชุมชนและ
กาํหนดแผนการดาํเนินงานร่วมกนักบัชุมชน  ดาํเนินการเมื8อวนัที8  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕   
ณ ศาลาประชาคมบา้นโพธิ� สามคัคี  กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน ๖๐ คน  ประกอบดว้ย 
นกัพฒันา ๑ คน  ทีมวจิยัชุมชน ๑๐ คน  หวัหนา้ครัวเรือนในบา้นโพธิ� สามคัคี ๔๙ คน   

๑.๒)  วตัถุประสงค์   ในการดาํเนินการนี+ มีวตัถุประสงค์ ๓  ประการ ดงันี+ คือ   
๑.  เพื8อนาํเสนอแนวคิด  กระบวนการดาํเนินงานโครงการวิจยัฯ ใหชุ้มชนไดรั้บทราบ  ๒. เพื8อ
นกัวิจยัชุมชน สามารถนาํเสนอกระบวนการวิจยัชุมชนให้ประชาคมหมู่บา้นไดรั้บทราบและ 



 
 

๑๘ 

เกิดการแลกเปลี8ยนเรียนรู้กิจกรรมร่วมกนั   ๓. เพื8อใหห้วัหนา้ครอบครัวในชุมชนมีความรู้ความ
เขา้ใจในกรอบแนวคิดและกระบวนการวจิยัและมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมตั+งแต่ตน้   

๑.๓)  ผลการดาํเนินงาน    จากการจดักิจกรรมดงักล่าว  ส่งผลให้คณะทาํงาน 
และหวัหนา้ครัวเรือนในชุมชนไดรั้บรู้รับทราบแนวคิด  กระบวนการดาํเนินงานโครงการวิจยั ฯ 
หัวหนา้ครอบครัวในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในกรอบแนวคิด  และกระบวนการวิจยั  และ 
มีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมตั+งแต่ตน้   

๑.๔)  ปัญหา/อุปสรรค  ที8พบคือมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมนอ้ยกวา่เป้าหมายที8ตั+งไว ้

๒)  กจิกรรมที� ๒    อบรมใหค้วามรู้แก่ทีมวิจยัชุมชนเกี8ยวกบัแนวคิดการวิจยัชุมชน
และการออกแบบเครื8องมือในการศึกษา เป็นการสร้างความรู้งานวิจยัเพื8อทอ้งถิ8นให้แก่ทีมวิจยั 
เพื8อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจสามารถดาํเนินงานวจิยัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

๒.๑)  ระยะเวลาดาํเนินการ   อบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจการวิจยัและสร้าง
เครื8องมือการวิจยั  จดัขึ+นเมื8อวนัที8 ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.  ณ ศาลา
ประชาคมบา้นโพธิ� สามคัคี  ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมประกอบดว้ยทีมวิจยั จาํนวน  ๒๐ คน  นกัพฒันา 
๒ คน  ทีมวิจยัชุมชน ๑๘ คน วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรมครั+ งนี+   คือ ๑) เพื8อแลกเปลี8ยน
เรียนรู้  สร้างความรู้ความเขา้ใจโครงการวิจยั   ๒) เพื8อกาํหนดบทบาทหน้าที8ในการดาํเนิน
กิจกรรม ตามโครงการวิจยัฯ  และแบ่งบทบาทหนา้ที8ในการทาํงานร่วมกนั  และ ๓) เพื8อเรียนรู้
แนวทางในการบริหารโครงการวจิยัฯ 

๒.๒)  ผลการดาํเนินการ   จากผลการดาํเนินการกิจกรรมนี+  ทาํให้คณะทาํงาน 
มีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดกระบวนการวิจยัเพื8อทอ้งถิ8น และร่วมกนักาํหนดแผนงานในการ
ขบัเคลื8อนโครงการ และพฒันากรอบประเดน็คาํถาม และเครื8องมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล  

๓.๑.๒  ขั.นตอนการจัดเกบ็ข้อมูลตามประเด็นศึกษา 

๑)  กจิกรรมที� ๓   จดัเกบ็ขอ้มูลตามประเด็นขอบเขตเนื+อหาในการศึกษา  กิจกรรมนี+
กาํหนดดาํเนินการในระหว่างช่วงเวลาเดือนตุลาคมถึงเดือนธนัวาคม โดยไดม้อบหมายประเด็น
ในการศึกษาให้ทีมวิจยัดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล โดยการใช้เครื8องมือในการจดัเก็บขอ้มูล เช่น 
การสาํรวจ การจดัทาํผงัภายนอก ภายในชุมชน การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มยอ่ย โดยได้
แบ่งกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มูลชุมชน เป็นช่วงเวลาดงันี+    



 
 

๑๙ 

๑.๑)  การจดัเก็บขอ้มูลเนื+อหาดา้นบริบทชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  กิจกรรมนี+
ดาํเนินการในช่วงวนัที8 ๑๐-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  กลุ่มเป้าหมาย คือ ทีมวิจยัชุมชนจาํนวน ๑๒ 
คน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื8อสร้างความรู้ความเขา้ใจความเป็นมาของชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีใน
มิติต่างๆ  

ผลจากการดาํเนินการส่งผลให้ทีมวิจยัไดรั้บทราบขอ้มูลประวติัศาสตร์ชุมชน  
ความเป็นมา และพัฒนาการของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม  นกัวิจยัชุมชนไดเ้รียนรู้ ประวติัศาสตร์ของชุมชน มีความภาคภูมิใจ
ในชุมชนของตนเอง ดา้นปัญหา/อุปสรรค พบว่า นกัวิจยัเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบ และบางส่วน
ไม่เต็มเวลา เนื8องจากมีภารกิจและไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว การ
ควบคุมเวทีสนทนาลาํบาก เนื8องจากผูอ้าวุโสต่างคนต่างให้ขอ้มูลของตนเอง นักวิจยัไม่ค่อย
เขา้ใจในประเดน็คาํถาม ไม่รู้แนวทางการถามเพื8อใหไ้ดข้อ้มูลที8ละเอียดขึ+น  

๑.๒)  จดัเก็บขอ้มูลเนื+อหาดา้นการบริหารจดัการชุมชน   ศึกษาในประเด็นแนว
ทางการบริหารจดัการชุมชน ตั+งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  บทบาทผูน้าํชุมชน  คุณลกัษณะของผูน้าํ
ในชุมชน  บทบาทผูต้าม  สมาชิกในชุมชน  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ในชุมชน  ปัญหา
และขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการชุมชน  กิจกรรมนี+ ดาํเนินการในระหว่างวนัที8 ๒๑–๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๕๕  โดยทีมวิจยัชุมชนจาํนวน ๑๒  คน  ดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นแนวทางการ
บริหารจดัการชุมชน ตั+งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั บทบาทผูน้าํชุมชนคุณลกัษณะของผูน้าํในชุมชน 
บทบาทผูต้ามสมาชิกในชุมชน การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ในชุมชน ปัญหาและขอ้จาํกดั
ในการบริหารจดัการชุมชน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มแยกประเด็นการจดัเกบ็ใหที้มวิจยัลงไปสัมภาษณ์
ผูรู้้ในแต่ละดา้นโดยไปสัมภาษณ์ผูรู้้ในครัวเรือน  

๑.๓)  จดัเก็บขอ้มูลเนื+อหาดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา 
ของคนในชุมชน  ลกัษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  กิจกรรมที8เขา้มามีส่วนร่วม  
จากอดีตถึงปัจจุบนั  กิจกรรมนี+ดาํเนินการในระหว่างวนัที8 ๑๐–๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยทีม
วิจยัจาํนวน ๑๒  คน  ดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นลกัษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
กิจกรรมที8เขา้มามีส่วนร่วม จากอดีตถึงปัจจุบนั   

๒)  กิจกรรมที� ๔   เวทีประชุมทีมวิจัยเพื8อสรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดเก็บ 
ในชุมชนเพื8อตรวจสอบความถูกตอ้ง  แยกจดัหมวดหมู่ของระบบขอ้มูล และเติมเตม็ขอ้มูลใหมี้



 
 

๒๐ 

ความสมบูรณ์    จดักิจกรรมนี+ เมื8อวนัที8 ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๕  เวลา  ๑๘.๓๐- ๒๑.๐๐ น. ณ ศาลา
ประชาคมบา้นโพธิ� สามคัคี  มีกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วม  ประกอบดว้ย  ทีมวจิยัชุมชน  คณะที8ปรึกษา 
รวมจาํนวน ๒๐  คน โดยมีวตัถุประสงค์เพื8อให้คณะวิจยันาํเสนอผลการจัดเก็บขอ้มูล และ
ร่วมกนัวเิคราะห์ตรวจสอบ  เติมเตม็ขอ้มูลใหมี้ความสมบูรณ์  หลงัจากนั+นทีมวิจยัชุมชนไดแ้บ่ง
กนันาํขอ้มูลไปเรียบเรียงใหมี้ความสมบูรณ์  จดัทาํเป็นเอกสารประกอบการรายงานผลการศึกษา 

ผลการดาํเนินการกิจกรรมได้มีการวิเคราะห์ขอ้มูล  เพื8อสรุปผลการจดัเก็บขอ้มูล 
และเรียบเรียงขอ้มูลประกอบการรายงานผลการวิจยั และเตรียมขอ้มูลนาํเสนอต่อชุมชน ทีมวิจยั
นาํขอ้มูลที8ไดจ้ดัเกบ็ บนัทึก รวบรวม ในแต่ละกิจกรรมมาวิเคราะห์เชื8อมโยงขอ้มูลตามขอบเขต
เนื+อหาที8กาํหนดไว ้และจดัหมวดหมู่ ตามประเดน็การศึกษา 

๓)  กิจกรรมที� ๕   เวทีนาํเสนอผลการศึกษาขอ้มูลชุมชนในระยะที8 ๑ ให้ชุมชน 
ได้ทราบโดยทีมวิจัยจะนําเสนอข้อมูลจากการวิจัยตามประเด็นขอบเขตเนื+อหาการศึกษา 
ให้ชุมชนไดรั้บรู้ขอ้มูลและเติมเต็มขอ้มูลให้มีความสมบูรณ์  กิจกรรมนี+ จดัขึ+นมีวตัถุประสงค์
เพื8อใหที้มวจิยัไดน้าํเสนอขอ้มูลต่อชุมชนเพื8อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในดา้นการ
รับรู้ขอ้มูล  ผลการวิจยัโดยทีมวิจยันาํเสนอข้อมูล จากการวิจยัตั+ งแต่ช่วงแรกของโครงการ 
นอกจากนั+ นยงัเป็นการเสนอเพื8อให้ชุมชนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย  
กลุ่มเป้าหมายที8เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนชาวบ้านโพธิ� สามัคคีทุก
ครัวเรือน  ทีมนักพฒันาจาํนวน ๒ คน  ดาํเนินการครั+ งที8  ๑ ในวนัที8  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๕  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศนูยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี 

ผลจากการจดักิจกรรมนี+  ที8ประชุมของชุมชนได้ทราบถึงข้อมูลชุมชน ที8ทีมวิจัย
ชุมชนได้ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลและได้นาํเสนอขอ้มูลในแต่ละมิติให้ที8ประชุมทราบ และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนั นาํเสนอขอ้มูลเพื8อเติมเตม็ขอ้มูลใหมี้ความสมบูรณ์ยิ8งขึ+น   

๓.๑.๓  ขั.นตอนวเิคราะห์ข้อมูล จัดระบบข้อมูลจากการศึกษา 

๑)  กิจกรรมที� ๖   ประชุมทีมวิจยัเพื8อวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา กาํหนดแผนงาน
ในการดาํเนินการทดลองปฏิบติัการ  กิจกรรมนี+ดาํเนินการในวนัที8 ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดย
นักวิจยัชุมชน ได้ดาํเนินการประชุมเพื8อวิเคราะห์แผนงานในการปฏิบติัการ  กลุ่มเป้าหมาย 



 
 

๒๑ 

เขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน  ๓๐  คน   ดาํเนินการ ณ ที8ทาํการศาลาประชาคมบา้นโพธิ� สามคัคี เวลา 
๑๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.    

ผลจากการดาํเนินงาน ทีมวจิยัชุมชนไดร่้วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูล จากการศึกษาในระยะ
ที8 ๑ แลว้ได้ร่วมกนักาํหนดแผนงานในการทดลองปฏิบติัการวิจยัในระยะที8 ๒ โดยกาํหนด
แนวทางในการดาํเนินการ  ๓  รูปแบบ ดงันี+  

๑.๑  รูปแบบที8 ๑   ทดลองจดัตั+งสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี 

-  กิจกรรมยอ่ยที8 ๑.๑  เวทีเรียนรู้เพื8อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี8ยวกบัแนวคิด
สภาผูน้าํชุมชน และระบบประชาธิปไตยชุมชน  

-  กิจกรรมย่อยที8 ๑.๒  สนับสนุนการประชุมสภาผูน้าํชุมชนให้เป็นกลไก 
ที8สาํคญัในชุมชนเป็นส่วนกาํหนดแนวทางการพฒันาของหมู่บา้น การมีส่วนร่วมในการพฒันา 
การกาํหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมการพฒันา และแกไ้ขปัญหาในชุมชน 

๑.๒  รูปแบบที8 ๒  ทดลองจดัการบริหารชุมชนโดยใช้ระบบคุม้บา้น โดยการ
กระจายอาํนาจของผูน้ ําชุมชนไปสู่ผูน้ ําคุ ้ม  ให้คุ ้มมีบทบาทในการทาํงานในชุมชนโดยใช ้
กลยทุธ์การประกวดคุม้ เป็นปัจจยัหนุนเสริมบทบาทผูน้าํคุม้ใหมี้ความเขม้แขง็   

๑.๓  รูปแบบที8 ๓  ทดลองจัดประชาคมเพื8อค้นหาธรรมนูญชุมชน หรือกฎ 
ระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน เพื8อสนับสนุนให้ใช้ระบบประชาธิปไตย  
เป็นกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน   

๓.๑.๔  ขั.นตอนการทดลองปฏิบัติการค้นหารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยการ 
มส่ีวนร่วมของประชาชน  

๑)  กิจกรรมที� ๗   จัดตั+ งสภาผูน้ ําชุมชนบ้านโพธิ� สามัคคีเพื8อทดลองขับเคลื8อน 
การบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  กิจกรรมนี+ไดด้าํเนินการจดัการ
ดาํเนินการในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ - เมษายน ๒๕๕๖  ระยะเวลาดาํเนินการ ๓ เดือน โดยมี
การสนบัสนุนใหมี้การเลือกสภาผูน้าํชุมชนและใหมี้การประชุมสภาผูน้าํชุมชนเดือนละ ๑ ครั+ ง 

ผลที8ได้รับ   สภาผูน้ ําชุมชนบ้านโพธิ� สามัคคี  จาํนวน ๓๐ คน มีการประชุมกัน 
ทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั+ ง โดยมีการนําสถานการณ์ปัญหาในชุมชนบ้านโพธิ� สามัคคีมาร่วมกัน
วเิคราะห์ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และวางแผนการพฒันาเป็นประจาํทุกเดือน  



 
 

๒๒ 

๒)  กิจกรรมที� ๘  เวทีประชุมสภาผูน้าํชุมชนเพื8อสรุปบทเรียนการดาํเนินงานปัจจยั
แห่งความสําเร็จและความลม้เหลวจากการดาํเนินงาน   กิจกรรมนี+ ดาํเนินการเมื8อวนัที8 ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาประชาคมบา้นโพธิ� สามคัคี  เพื8อสรุปผลการดาํเนินการจดัตั+งสภาผูน้าํ
ชุมชนบา้นโพธิ� สามัคคีว่า ในห้วงระยะที8ผ่านมามีการดาํเนินการเป็นผลอย่างไรบา้ง มีขอ้ดี
ขอ้เสีย โอกาส  อุปสรรค อยา่งไรบา้ง 

ผลที8ไดรั้บ  คือ  สภาผูน้าํชุมชนไดร่้วมกนั สรุปบทเรียนผลการทดลองปฏิบติัการ 
จดัตั+งสภาผูน้าํชุมชนว่าเป็นอย่างไรบา้ง และไดร่้วมกนัพฒันาปรับปรุงแกไ้ข ให้ดีขึ+นต่อไป 
เพื8อใหเ้ป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื8อนงานพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็  

๓.๑.๕  ขั.นตอนการจัดทาํรายงานผลการวจิัย  

๑)  กิจกรรมที� ๙   ประชุมทีมวิจยัเพื8อจดัทาํรายงานผลงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์   
กิจกรรมนี+  ดาํเนินการเมื8อวนัที8 ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๖  โดยทีมวิจยัชุมชน ไดร่้วมกนันาํขอ้มูล 
ที8ไดจ้ากการศึกษา ในระยะที8 ๑ และระยะที8 ๒ มาจดัระบบขอ้มูลตรวจสอบความถูกตอ้ง และ
เรียบเรียงให้มีความสมบูรณ์ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัที8กาํหนด โดยไดแ้บ่งบทบาท
หนา้ที8ในการเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ ให้ทีมวิจยัชุมชนร่วมกนั เรียบเรียง โดยประสานแนว
ทางการดาํเนินการ จดัทาํเอกสารรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ส่งใหส้ถาบนัพระปกเกลา้ต่อไป 

ผลที8ไดรั้บ คือ ทีมวิจยัได้ร่วมกนั จดัทาํเอกสารฉบบัสมบูรณ์ รายงานให้สถาบนั
พระปกเกลา้   

๓.๒  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครั+ งใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory 
Action Research) ซึ8งแบ่งขั+นตอนการดาํเนินการออกเป็น ๒ ขั+นตอน คือ  

๓.๒.๑  ขั.นเตรียมการ 

ดาํเนินการในขั+นเตรียมการนี+ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ+ นกบักลุ่ม 
คนที8จะมาร่วมดาํเนินการ  ประกอบดว้ย  การเตรียมชุมชน  การเตรียมทีมวิจยัชุมชน  สร้างความ
เขา้ใจแกนนาํในชุมชน  แกนนาํในหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี  โดยมีกิจกรรมดาํเนินการดงันี+  



 
 

๒๓ 

๑)  เตรียมทีมวิจยั/คณะที8ปรึกษา โดยการจดัประชุมสร้างทีมวิจยั เรียนรู้แนวคิดการ
วิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และประชุมทีมวิจยัเพื8อพฒันา ออกแบบเครื8องมือ
ในการจดัเก็บขอ้มูลการวิจยัเพื8อสร้างเขา้ใจร่วมกนั  แบ่งบทบาทหน้าที8 ความรับผิดชอบใน
งานวจิยั ฝึกอบรม พฒันาศกัยภาพ ในการเกบ็ขอ้มูล และออกแบบเครื8องมือในการศึกษา 

๒)  เตรียมชุมชน โดยการประชุมชี+แจงเพื8อสร้างความรู้ความเขา้ใจแนวทางการวิจยั
แก่ชุมชน เพื8อชี+แจงวตัถุประสงค ์ในการดาํเนินงานวิจยั เพื8อใหห้มู่บา้นมีบทบาทและมีส่วนร่วม
ในการดาํเนินการวจิยั ทุกขั+นตอน   

๓.๒.๒  ขั.นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูล   โดยมีขอ้มูลที8ใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 
๒ ส่วน คือ ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

๑)  ขอ้มูลทุติยภูมิ   เป็นการรวบรวมเอกสารมือสองและวรรณกรรมที8เกี8ยวขอ้งกบั
ประเด็นวิจยั ไดแ้ก่ แนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้  แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดงานวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และขอ้มูลบริบทชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี โดยจะทาํการ
รวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ หนงัสือ วารสาร เวบ็ไซด ์เป็น
ตน้  

๒)  ขอ้มูลปฐมภูมินี+ เกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบ
สัมภาษณ์เป็นเครื8องมือและใชก้ารประชุมกลุ่ม  ตามขอบเขตเนื+อหาดงัต่อไปนี+   

๒.๑)  เนื+อหาดา้นการบริหารจดัการชุมชน  ศึกษาในประเด็นแนวทางการบริหาร
จดัการชุมชน ตั+ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  บทบาทผูน้ ําชุมชน  คุณลักษณะของผูน้ ําในชุมชน 
บทบาทผูต้าม  สมาชิกในชุมชน  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ในชุมชน  ปัญหาและ
ขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการชุมชน  

๒.๒)  เนื+ อหาด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของคน 
ในชุมชน  ลกัษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  กิจกรรมที8เขา้มามีส่วนร่วม  จากอดีตถึง
ปัจจุบนั   

๒.๓)  เนื+อหาดา้นรูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนคน้หาแนวทางที8เหมาะสมในการบริหารจดัการชุมชนโดยการลงมือปฏิบติัการ
ทดลอง กาํหนดแผนงานจากตวัขอ้มูลที8ผา่นการวเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกนั    



 
 

๒๔ 

๓.๓  เครื�องมอืที�ใช้ในการวจิัย  

ในการดําเนินการวิจัยครั+ งนี+ ได้ใช้เครื8 องมือในการศึกษา เพื8อศึกษาค้นหาข้อมูล  
ตามประเดน็ศึกษาที8กาํหนด โดยมีรายละเอียด ดงันี+    

๓.๓.๑  การสัมภาษณ์กึ8งโครงสร้าง   นกัวิจยัชุมชนเตรียมแนวคาํถามหลกั และซกัซอ้ม
สร้างความเขา้ใจในแนวคาํถามหลกั ตามประเด็นที8ไดรั้บมอบหมาย ไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
ผูใ้ห้ขอ้มูล โดยในการใช้การสัมภาษณ์ไดแ้บ่งความรับผิดชอบของคนในทีมให้มีผูท้าํหน้าที8
สัมภาษณ์ตามประเดน็คาํถาม และแบ่งหนา้ที8ในการจดบนัทึก และถ่ายรูปภาพ ในการสัมภาษณ์ 
โดยในทีมเก็บขอ้มูล จะช่วยการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของตวัขอ้มูลให้ไดข้อ้มูลครบถว้น 
ตามที8กาํหนดไว ้  

๓.๓.๒  การสํารวจชุมชน   ทีมวิจยัใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลทางด้านภูมิประเทศ และ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยทีมวิจัยจะใช้วิธีการเดินสํารวจเพื8อสัมผสัพื+นที8จริงให ้
ผูอ้าวุโสคอยบอกกล่าวเล่าเรื8องราว ตามสภาพที8ออกสํารวจ และจดบนัทึกขอ้มูล  หลงัจากนั+น
ทีมวจิยั จะไดร่้วมกนัร่างขอ้มูลชุมชน แบบกระดาษ  ตามชนิดของขอ้มูล  

๓.๓.๓  การประชุมกลุ่มยอ่ย การประชุมกลุ่มยอ่ยทีมวิจยั มกัใชใ้นกระบวนการจดัเก็บ
ขอ้มูลและการสรุปขอ้มูล โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที8มีความเกี8ยวขอ้ง จาํนวน ๑๐-๑๕ คน  เพื8อมา
ศึกษาขอ้มูล สืบคน้ขอ้มูล ตามประเด็นวิจยัที8กาํหนด  ส่วนมากใช้ในกิจกรรมการศึกษาการ
บริหารจดัการป่าชุมชน และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  

๓.๔  การประมวลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

ประชุม  รวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลตามประเด็นศึกษา และ 
คืนขอ้มูลให้ชุมชนสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการป่าชุมชนของกลุ่มเยาวชน
บา้นรงระ  เป็นการสรุปและวิเคราะห์ขอ้มูล ในระดบัทีมวิจยัและที8ปรึกษา และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลร่วมกนักบัชุมชน  การกาํหนดแนวทาง แผนงานการทดลองปฏิบติัการร่วมกบั
ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย   รวมทั+ งการสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลเพื8อจดัทาํรายงานความกา้วหน้า 
โดยยดึกรอบแนวทางการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคโ์ครงการเป็นหลกั 



 
 

๒๕ 

บทที� ๔ 
ผลการศึกษา 

การดาํเนินการวจิยั โครงการวจิยัศึกษารูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8  ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอ 
ปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ  ไดด้าํเนินการศึกษาขอ้มูล สรุปวิเคราะห์ขอ้มูลจากการดาํเนินการ
ดงักล่าว  ไดผ้ลการวจิยัดงันี+   

๑)  บริบทชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี 
๒)  การบริหารจดัการชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีจากอดีตถึงปัจจุบนั  
๓) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการขบัเคลื8อนพฒันาหมู่บา้น/

ชุมชน 
๔) รูปแบบการบริหารจดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แต่ละประเดน็ขา้งตน้  มีรายละเอียดดงันี+ 

๔.๑  บริบทชุมชนบ้านโพธิIสามคัค ี

  ๔.๑.๑  ข้อมูลบริบทชุมชนจากการศึกษาเอกสาร 

๑)  โครงสร้างประชากร (ขอ้มูลจากการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ.ประจาํปี ๒๕๕๖) 

หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีเป็นหมู่บา้นขนาดกลาง  ประกอบดว้ยครัวเรือนจาํนวน ๑๐๘ 
หลงัคาเรือน  มีประชากร ๓๓๒ คน  เป็นผูช้าย ๑๔๙ คน  ผูห้ญิง ๑๘๓ คน  ดงัตาราง ๔-๑  

ตาราง ๔-๑  ประชากรในหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี จาํแนกตามช่วงอายแุละเพศ 

ช่วงอายุประชากร เพศชาย เพศหญงิ จํานวนรวม 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๑ ๑ ๒ 

๑ ปีเต็ม - ๒ ปี ๔ ๑๐ ๑๔ 

๓ปี –๕ปี ๓ ๗ ๑๐ 
๖  ปี – ๑๑ ปี ๒๑ ๑๕ ๓๖ 

๑๒ปี -๑๔ ปี ๖ ๙ ๑๕ 

๑๕ ปี – ๑๗ ปี ๖ ๑๐ ๑๖ 



 
 

๒๖ 

ช่วงอายุประชากร เพศชาย เพศหญงิ จํานวนรวม 

๑๘ปี -๒๕ ปี ๑๙ ๑๒ ๓๑ 

๒๖ ปี – ๔๙ ปี ๖๑ ๖๕ ๑๒๖ 

๕๐ ปี -๖๐ ปี ๑๕ ๑๓ ๒๘ 
๖๐ปี ขึ.นไป ๑๓ ๔๑ ๕๔ 

รวม ๑๔๙ ๑๘๓ ๓๓๒ 

 

๒)  ลกัษณะดา้นเศรษฐกิจของชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี (ขอ้มูลเอกสารแผนชุมชน
บา้นโพธิ� สามคัคี)  

๒.๑)  การประกอบอาชีพ   ลกัษณะการประกอบอาชีพของคนในหมู่บา้นโพธิ�
สามคัคี ประกอบอาชีพทาํนาเป็นอาชีพหลกั  การเลี+ ยงสัตว ์ การรับจา้งทั8วไป  การทอผา้ไหม 
เป็นอาชีพรอง  โดยทั+งหมู่บา้นมีพื+นที8ทาํการเกษตร ๑,๗๑๙ ไร่ แบ่งเป็นที8นา ๑,๔๗๙ ไร่  ที8สวน 
๒๔๐ ไร่  โดยเฉพาะอาชีพการทาํนานั+นถือว่าเป็นแหล่งรายไดที้8สาํคญัของชุมชน  เนน้การผลิต
เพื8อจาํหน่ายและมีการเร่งปุ๋ยเคมีเพื8อเพิ8มผลผลิตโดยใน พ.ศ.๒๕๕๓ หมู่บา้นใชปุ๋้ยเคมี ทั+งสิ+น 
๑,๐๕๗  กระสอบ  มูลค่า ๙๒๕,๙๐๙ บาท  ผลผลิตจากการทาํนาของหมู่บา้น  ส่วนใหญ่ทาํนา
ขา้วเจา้ ไดผ้ลผลิตทั+งสิ+น จาํนวน  ๑,๒๔๘.๘๒ ตนั  แบ่งเป็นผลผลิตเพื8อการจาํหน่ายจาํนวน 
๓๕๙,๕๗๕  กิโลกรัม ผลิตขา้วเพื8อบริโภคในครัวเรือน  จาํนวน ๒๑๙,๑๒๐ กิโลกรัม ผลผลิต
เฉลี8ยต่อไร่ๆ ละ ๓๗๕ กิโลกรัม   ส่วนใหญ่เมื8อไดผ้ลผลิตจากการทาํนาแลว้จะระบายผลผลิต 
สู่ตลาดนาํเงินมาใชห้นี+ สิน  เหลือจากนั+นเป็นค่าใชจ่้ายในครัวเรือน  จากเหตุผลดงักล่าวส่งผลให้
บางครัวเรือนไม่มีข้าวเหลือบริโภคตลอดทั+ งปี  ต้องไปยืมข้าวเปลือกจากหมู่บ้านข้างเคียง 
มาบริโภคซึ8งพบวา่มีอยูห่ลายครัวเรือนที8ไดรั้บความเดือดร้อน ตามกรณีขา้งตน้  

นอกจากอาชีพทางดา้นเกษตรกรรมแลว้ ชุมชนยงัประกอบอาชีพเสริมในดา้น
การเลี+ยงสัตว ์ ไดแ้ก่  การเลี+ยงโค  จาํนวน ๒๖๐ ตวั  กระบือ จาํนวน ๑๒๖ ตวั  เป็ด ไก่ และหมู
ตามลาํดบั   การเลี+ยงสัตวน์ั+นนิยมเลี+ ยงทุกครัวเรือนเพื8อนาํมูลไปใชป้ระโยชน์ในไร่นาอีกทาง
หนึ8 งด้วย   นอกจากนั+ นชุมชนยงัมีประชากรกลุ่มหนึ8 งที8โยกยา้ยแรงงานสู่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวนั+นส่วนมากไปขายแรงงานในต่างถิ8นทาํให้ชุมชน 
มีเพียงคนเฒ่าคนแก่ที8เฝ้าบา้น  เลี+ ยงหลาน  รอคอยการกลบัมาของลูกหลาน   นอกจากนั+นแลว้ 



 
 

๒๗ 

ยงัมีรูปแบบการโยกยา้ยแรงงานเฉพาะภายหลงัฤดูกาลเก็บเกี8ยว โดยเฉพาะแรงงานชายวยั 
ฉกรรจ์  นิยมไปรับจา้งตดัออ้ยในพื+นที8ต่างๆ  เช่น  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  กาํแพงเพชร  บุรีรัมย ์
นครราชสีมา  เป็นตน้  จากการไปรับจา้งตดัออ้ยดงักล่าวถือเป็นแหล่งรายไดเ้สริมที8สําคญัของ
ชุมชน  

๒.๒)  รายได ้  จากการจดัเกบ็ขอ้มูลชุมชน  พบว่า  หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีมีรายได้
หลกัจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี+  

- ทาํนา ๕,๒๒๖,๐๒๓ บาท 
-  เลี+ยงสัตว ์     ๒๒๐,๖๗๐ บาท 
-  รับจา้งทั8วไป     ๑๙๘,๘๔๓ บาท 
-  ค่าตอบแทน       ๕๒,๖๒๕ บาท 
-  ลูกหลานส่งให ้      ๘๓,๔๘๒  บาท 
-  คา้ขาย     ๑๒๓,๐๖๐ บาท 
           รายไดร้วม  ๕,๙๐๔,๗๐๓ บาท   

๒.๓)  รายจ่ายของชุมชน (รายปี)  

-  รวมรายจ่ายหมวดอาหาร      ๙๐๕,๔๖๖ บาท 
-  รายจ่ายฟุ่มเฟือยและอบายมุข ๑,๒๖๒,๑๖๐    บาท 
-  รายจ่ายหมวดของใช ้เครื8องสาํอาง    ๓๐๗,๕๐๘ บาท 
-  รายจ่ายสาธารณูปโภค การศึกษา    ๕๒๕,๙๐๖ บาท 
-  รายจ่ายภาคการผลิต    ๒,๐๐๓,๑๒๙ บาท 
-  รายจ่ายค่าช่วยงานบุญประเพณี     ๔๕๒,๘๓๐ บาท 

รายจ่ายรวมทั+งสิ+น  ๕,๔๕๖,๙๙๙ บาท 

๒.๔)  ดา้นหนี+ สินชุมชน  

- ร้านคา้ชุมชน      ๗๓,๓๑๘ บาท 
-  กองทุนหมู่บา้น ๑,๑๘๐,๒๐๐  บาท 
-  ธกส. ๓,๐๑๐,๕๐๐ บาท 
-  กข.คจ   ๒๕๗,๓๐๐  บาท 



 
 

๒๘ 

-  กลุ่มออมทรัพย ์      ๕๔,๐๐๐  บาท 
-  กองทุนเศรษฐกิจ      ๔๘,๖๔๘  บาท 
-  นายทุน   ๗๗๔,๓๐๐  บาท 
-  สหกรณ์การเกษตร ๓,๐๑๙,๐๐๐  บาท 
           หนี+ สินรวม  ๑๐,๗๑๗,๒๖๖ บาท  

๓)  ดา้นทรัพยากรในชุมชน   ทรัพยากรธรรมชาติที8สําคญัอนัเป็นบริเวณที8ใช้
ประโยชนร่์วมกนัของชุมชนมีดงัต่อไปนี+   

๓.๑)  ป่าสําหรับเลี+ ยงสัตว ์  เป็นพื+นที8สาธารณประโยชน์ ตั+งอยู่ดา้นทิศใตข้อง
หมู่บา้น  มีเนื+อที8ประมาณ ๕๐ ไร่  สมาชิกชุมชนใชเ้ป็นแหล่งเลี+ยงสัตวโ์ดยเฉพาะในฤดูกาล 
ทาํนา  นอกจากนั+นยงัเป็นแหล่งอาหารและเชื+อเพลิงของชุมชน  ในฤดูฝนจะมีเห็ดชนิดต่างๆ 
และหน่อไมขึ้+นเป็นจาํนวนมาก  

๓.๒)  ทรัพยากรด้านแหล่งนํ+ าที8ชุมชนใช้ประโยชน์  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี+  
(ขอ้มูลจาก กชช ๒ ค)   

ตาราง ๔-๒  แสดงชนิดและจาํนวนแหล่งนํ+าในชุมชน 

ชนิดแหล่งนํ.า 
จํานวน 

บ่อ / แห่ง / สระ 

การใช้ประโยชน์ 

ตลอดปี ไม่ตลอดปี 

  บ่อนํ+าตื+น  

  บ่อนํ+าบาดาล  

  สระนํ+า  

  คลองนํ+า 

๑๐ 

๓๓ 

๕ 

๑ 

/ 

/ 

/ 

/ 

 

 

 

 

๓.๓)  ทรัพยากรดา้นที8ดิน   ที8ชุมชนถือครองอยูส่่วนใหญ่เป็นพื+นที8ของชาวบา้น
ที8มีเอกสารสิทธิ� ในการถือครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย 
เหมาะสมแก่การปลูกขา้ว  



 
 

๒๙ 

๔.๑.๒  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อาวุโสในชุมชน 

จากการศึกษาขอ้มูลชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์ผูอ้าวุโสในชุมชนและจดัประชุม
กลุ่มยอ่ย   จากนั+นทีมวิจยัจึงนาํขอ้มูลมาสังเคราะห์เรียบเรียงตามประเด็น ในระหว่างวนัที8 ๑๐ – 
๑๕  ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ ศาลาประชาคมบา้นโพธิ� สามคัคี  มีรายละเอียดดงันี+    

๑)  พฒันาการความเป็นมาของบ้านโพธิIสามคัค ี 

หมู่บา้นโพธิ� สามคัคี  เป็นชุมชนเก่าแก่อีกชุมชนหนึ8งในตาํบลพิมายเหนือ อาํเภอ
ปรางค์กู่  จากการสนทนากลุ่มย่อย  พบว่า ชุมชนบา้นโพธิ� สามัคคีได้อพยพโยกยา้ยมาจาก 
บา้นอาเรา  อาํเภอสําโรงทราบในปัจจุบนั เนื8องจากตอ้งการมาบุกเบิกพื+นที8ทาํกินใหม่ซึ8 งพื+นที8 
ตั+งบา้นโพธิ� สามคัคี ปัจจุบนัเป็นพื+นที8ป่าที8มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการบุกเบิกพื+นที8 
ทาํการเกษตรกรรม โดยเมื8อแรกเริ8มไดต้ั+งชุมชนใกลเ้คียงกบัหนองนํ+ า ซึ8 งเรียกว่า “หนองบวั” 
ปัจจุบนัตั+งอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกของหมู่บา้น   ดว้ยเหตุนี+ จึงตั+งชื8อหมู่บา้นว่า บา้นหนองบวั 
ในยุคแรกของการตั+งหมู่บา้น  ต่อมาไดเ้ปลี8ยนชื8อเป็นบา้นโพธิ� ตาอาค และเปลี8ยนชื8อหมู่บา้น 
อีกครั+ งหนึ8ง เป็นบา้นโพธิ� สามคัคีในที8สุด 

๒)  ที�ตั.งปัจจุบัน 

 บา้นโพธิ� สามคัคี ตั+งอยู่ทางดา้นทิศเหนือของอาํเภอปรางคก์ู่  ห่างจากที8ว่าการ
อาํเภอปรางคก์ู่  มาทางดา้นทิศเหนือ  ประมาณ ๕ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดงันี+   

ทิศเหนือ ติดต่อ  บา้นหวา้น 
ทิศใต ้ ติดต่อ  บา้นชาดโพธิ� นอ้ย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ  ขี+นาค 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ  บา้นหวา้สามคัคี 

๓)  พฒันาการปกครองของบ้านโพธิIสามคัค ี

หมู่บา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8 ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่  ในยคุแรกตั+งอยู่
ในเขตการปกครองของตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอขุขนัธ์  จงัหวดัศรีสะเกษ  ต่อมาได้ยา้ยเขต 
การปกครองมาขึ+ นตรงต่อตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอขุขันธ์  ในยุคนี+ ทางราชการจะประชุม
ประจาํเดือนผูใ้หญ่บา้นตอ้งเดินเทา้ไปประชุมที8อาํเภอขุขนัธ์  ผ่านป่ารกชัฏ และนอนคา้งคืน 
ที8อาํเภอขุขนัธ์  ๑  คืน  เพื8อประชุมขอ้ราชการต่างๆ และรับเงินเดือนๆ ละ ๗๐ บาท  เมื8อกลบั



 
 

๓๐ 

มาถึงบา้นจะมีการตีกลองเพื8อประชุมลูกบา้นในวนัถดัไป  การทาํงานในอดีตจะไม่มีผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้นแต่จะเนน้การขอความร่วมมือจากชาวบา้นเพื8อช่วยงานพฒันาต่างๆ ในหมู่บา้น  

พ.ศ.๒๕๐๔  อาํเภอปรางคก์ู่ไดแ้ยกตวัออกจากอาํเภอขุขนัธ์  สถาปนาเป็นอาํเภอ 
มีนายสงวน  วฒันานนท ์ เป็นนายอาํเภอคนแรก  ในปีนั+นเองหมู่บา้นโพธิ� สามคัคีไดแ้ยกจาก
ตาํบลพิมายเหนือ  มาเป็นหมู่ที8 ๑๐ ตาํบลพิมาย  ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๔๐ ไดแ้ยกจากตาํบลพิมาย 
มาเป็นหมู่ที8 ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางค์กู่  โดยมีทาํเนียบผูน้าํหมู่บา้นตามรายนาม 
ดงัต่อไปนี+   

-  นายอาด  ทองภาพ 
-  นายทา  บุญประกอบ 
-  นายผวิ  การะเกษ 
-  นายเตง็นิ8ม  บุญประกอบ 
-  นายทองพนู   บุญประกอบ  (กาํนนัตาํบลพิมายเหนือในปัจจุบนั) 

๔)  ผู้นําในหมู่บ้านโพธิIสามคัค ี  มีดงันี+   

๔.๑)  ผูน้าํที8เป็นทางการ   เป็นผูน้าํชุมชนที8เป็นทางการซึ8 งไดรั้บการแต่งตั+งจาก
ส่วนราชการใหมี้บทบาทหนา้ที8ในการทาํงานตามภารกิจของทางราชการดงันี+   

-  คณะผูบ้ริหารหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี  ประกอบดว้ย  

• นายทองพนู  บุญประกอบ  กาํนนัตาํบลพิมายเหนือ 

• นายประจวบ  สุขเมือง สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

• นายลา หาญเสมอ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

• นายวทิยา  วเิศษชาติ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

• นายบุญมี   สุขเสน  ผูใ้หญ่บา้นบา้น 

• นายมาก  บุตรดี  สารวตัรกาํนนั 

-  คณะกรรมการหมู่บา้น  ประกอบดว้ย 

• นายทองพนู  บุญประกอบ ประธานคณะกรรมการหมู่บา้น 

• นายบุญมี  สุขแสน รองประธานคณะกรรมการหมู่บา้น 

• นายวทิยา  วเิศษชาติ รองประธานคณะกรรมการหมู่บา้น 



 
 

๓๑ 

• นายจกัตี  ตีแกว้ เลขานุการ 

• นายประจวบ   สุขเมือง  เหรัญญิก 

-  ฝ่ายจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น   ประกอบดว้ย 

• นายลา  หาญเสมอ หวัหนา้ฝ่ายฯ 

• นายไชยนัต ์ บุญประกอบ รองหวัหนา้ฝ่ายฯ 

-  ฝ่ายส่งเสริมเศรษฐกิจ   ประกอบดว้ย 

• นางแจง้  เหล่าเลิศ หวัหนา้ฝ่าย ฯ 

• นายสน  บุตรดี รองหวัหนา้ฝ่าย 

-  ฝ่ายสังคมและสาธารณสุข 

• นางบุษบง  บุตรดี หวัหนา้ฝ่ายฯ 

• นายพุธ  บุญประกอบ รองหวัหนา้ฝ่าย 

-  ฝ่ายการศึกษา  ศาสนา และวฒันธรรม   ประกอบดว้ย 

• นายธีระวฒัน ์ ตรีแกว้ หวัหนา้ฝ่าย 

• นายทองสา  คาํมา  รองหวัหนา้ฝ่าย 

๔.๒)  ผูน้ ําคุ ้ม   บ้านโพธิ� สามัคคีได้จัดแบ่งและมอบบทบาทในการบริหาร
จดัการกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเป็น ๖ คุม้ โดยให้คุม้มีบทบาทสาํคญัในการทาํงาน ทั+งดา้นการ
ประสานงาน  การพฒันา  การสร้างการเรียนรู้  แต่ละคุม้จะเลือกคณะกรรมการและมีแผนงาน
ของตนเอง ตามรายละเอียดดงันี+   

- คุม้ที8 ๑  สันติสุข นายมาก  บุตรดี 
-   คุม้ที8 ๒  รวมพลงัสามคัคี นายไชยนั  บุญประกอบ 
- คุม้ที8 ๓  รู้รักสามคัคี นายวนั  สุภาทิพย ์
- คุม้ที8 ๔  สามคัคีธรรม นายสน  บุตรดี 
- คุม้ที8 ๕  ร่วมใจสามคัคี นายพร  สีสัน 
- คุม้ที8 ๖  เที8ยงธรรม นายสุข  บุญประกอบ  

 



 
 

๓๒ 

๔.๓)  ผูน้าํตามธรรมชาติ  คือ  ผูน้าํที8มีบทบาทในการนาํการพฒันา การทาํงาน
ในหมู่บา้น เป็นที8ยอมรับของคนในชุมชน ตามรายละเอียดดงันี+   

-  ผู ้นําด้านพิธีกรรมทางศาสนา  หมอพราหมณ์  คือ นายมาก  บุตรดี  
ทาํหน้าที8เป็นผูน้าํพิธีกรรมทางศาสนา  เป็นผูเ้ตรียมการในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
งานมงคล  งานอวมงคลต่างๆ  

-  ขา้วจํ+า  คือ  นายมาก  บุตรดี  หมู่บา้นแต่งตั+งให้เป็นขา้วจํ+า  เพื8อทาํหนา้ที8 
นาํการทาํกิจกรรมในการเซ่นไหวญ้ะจูสย ์ ตามความเชื8อของชุมชน  

๔.๔)  กลุ่มเครือญาติ   ระบบเครือญาติในชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  จากการศึกษา
พบว่า  สมาชิกส่วนใหญ่ในหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี จะมีสายตระกูลเดียวกนัเป็นญาติพี8น้องกนั 
เกือบทั+งหมู่บา้น  เนื8องจากในอดีตนิยมแต่งงานกนัในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีกลุ่มนามสกุล
สาํคญัจาํนวน ๔ นามสกลุ คือ กลุ่มนามสกลุบุญประกอบ  ไชยภา  นาคนวล และทวชีาติ 

๕)  วถิีวฒันธรรมในการดําเนินชีวติของชุมชนบ้านโพธิIสามคัคจีากอดีตถึงปัจจุบัน 

๕.๑)  วิถีชีวิตชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  เป็นชุมชนชาวกยูที8มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและ 
มีความเฉพาะด้านวฒันธรรม  ประเพณี  จากการศึกษาพบว่าวฒันธรรมในการดาํเนินชีวิต 
ของชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  มีดงันี+  

-  ด้านการแต่งกาย    ชาวกูยบา้นโพธิ� สามคัคีในอดีตนิยมปลูกตน้ฝ้ายทุก
ครัวเรือน (กะป๊ะ) ในบริเวณพื+นที8หลงับา้น  แลว้นาํฝ้ายมาเข็น แลว้ปั8นให้เป็นเส้น นาํมาทอผา้ 
เยบ็ผา้ฝ้ายดว้ยมือเป็นเสื+อผา้สําหรับสวมใส่  นอกจากนั+นยงัมีการปลูกหม่อนเลี+ยงไหม เอาเส้น
ไหมมาทอผา้เป็นผนื สวมใส่กนั โดยสตรีชาวกยูบา้นโพธิ� สามคัคีนิยมสวมใส่ผา้ไหมลายลูกแกว้
ซึ8 งเรียกขานเป็นภาษากูยว่า “ฮับแก็บ”  นิยมยอ้มผา้สีดาํโดยมีกระบวนการยอ้มผา้โดย 
สีธรรมชาติ  ยอ้มมะเกลือและนาํสมุนไพรมาอบเสื+อใหมี้กลิ8นหอมตามแบบฉบบัของสตรีชาวกยู
ซึ8 งเป็นกลิ8นที8หอมเย็นชื8นใจ ในหมู่สตรีผูสู้งอายุนิยมปรุงแต่งกลิ8นสมุนไพรสําหรับอบเสื+ อ 
ให้หอมอยู่ตลอดเวลา ในดา้นผา้นุ่ง นิยมนุ่งผา้ถุงที8เป็นผา้ไหมทอมือที8มีความประณีตสวยงาม 
เรียกเป็นภาษากูยว่า  “ฉิกระวี”  สําหรับผูช้ายจะแต่งกายดว้ยโสร่ง  ซึ8 งโสร่งลายเอกลกัษณ์ 
ชาวกูยนั+นตอ้งเป็นโสร่งที8มีสีสันเขม้  นิยมทอดว้ยผา้สีแดง  สีนํ+ าเงิน  ลายตดัคลา้ยตาหมากรุก
และสวมใส่เสื+อผา้ไหมทอมือสีขาว  



 
 

๓๓ 

-  ด้านวิถีชีวิต  ในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ นิยมใช้ชีวิตโดยการพึ8 งพา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ8 งแวดล้อมเป็นหลัก  เนื8องจากทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํนา  ในอดีตทาํนาโดยการปักดาํและใชแ้รงงานควายในการไถนา 
ชาวกูยเคร่งครัดในเรื8องการตอบแทนบุญคุณ  เช่น  วนัสงกรานต ์ ลูกหลานตอ้งหาบนํ+ าไปให ้
พ่อแม่  ปู่ย่าตายายอาบ  พร้อมทั+งหาเสื+ อผา้ใหม่ๆ ให้ผลดัเปลี8ยนเป็นประจาํทุกปี เชื8อฟังคาํ 
สั8งสอนของบิดามารดา  ไม่ประพฤตินอกรีดนอกรอย  การกินอยู่ของชาวกูยไม่นิยมกินของ 
สุกๆ ดิบๆ  ตอ้งกินของปรุงสุกแลว้เป็นความเชื8อต่อๆ กนัมา เพราะตอ้งเดินทางอยู่ในป่านานๆ 
อาจเป็นอนัตรายได ้ ส่วนใหญ่กินขา้วสวย ไม่นิยมกินขา้วเหนียว  

-  ลักษณะของบ้านเรือน   บา้นเรือนของชาวกูยแบบโบราณ ส่วนใหญ่นิยม
ปลูกบา้นไมท้รงสูง ใตถุ้นสูง ใชไ้มที้8มีคุณภาพดี  เนื8องจากไมใ้นอดีตมีมากมาย  ประกอบขึ+น
เป็นบ้านแบบโบราณที8ไม่ต้องใช้ตะปู  อาศยัฝีมือในทางช่างประกอบกนัเป็นตัวบ้านเรือน  
จะแยกเป็นพื+นที8ห้องนอน  พื+นที8ประกอบอาหาร  นิยมเลี+ ยงกระบือไวบ้ริเวณใต้ถุนเรือน 
เนื8องจากในอดีตมีโจรผูร้้ายชุกชุมจึงตอ้งเลี+ยงสัตวเ์ลี+ยงไวใ้กลบ้า้นเรือน   

๕.๒)  ดา้นภาษาพูดของชาวกยู    ชาวกยูเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ที8มีภาษาพูด  แต่ไม่มี
ภาษาเขียน   ดงันั+น เวลาเทียบเคียงภาษาพูด  ภาษาสนทนาของชาวกูย เป็นภาษาอื8นๆ จึงทาํได้
ยากเนื8องจากขาดตวัพยญัชนะ สระ แทนการออกเสียงในภาษากูย   แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการ
เทียบเคียงการออกเสียงตามแบบฉบบัชาวกูย ไวเ้ป็นภาษาไทยบา้ง  ตามแต่พื+นที8จะดาํเนินการ
เนื8องจากชาวกูยในแต่ละพื+นที8ก็พูดและออกเสียงแตกต่างกนัไป  สําหรับชาวกูยในหมู่บา้น 
โพธิ� สามคัคีนั+นมีการออกเสียง พดูคุย สนทนาพื+นฐาน ดงันี+   

-  ประโยคบอกเล่า   ยกตวัอยา่งเช่น  
แซม เยอ จา โดย  แปลวา่ นอ้งกินขา้วเร็ว 
อาลูง พิ เกิด กอน แปลวา่  ลุงไม่มีลูก 
ไฮ จา โดย  แปลวา่  ฉนักินขา้ว 
แมว ไตร จอ กบั  แปลวา่  แมวถูกหมากดั 

-  ประโยคคาํถาม   ยกตวัอยา่งเช่น   
ละเมือย  เถ แปลวา่ เหนื8อยไหม 
แอม  เถ แปลวา่ อร่อยไหม 



 
 

๓๔ 

ววั  ขะนอม  ไอ แปลวา่ ทาํขนมหรือ 
จา  โดย แลว แดงะ  แปลวา่ กินแลว้หรือยงั 

-  ประโยคคาํสั8ง   ประโยคบอกความเชิงบงัคบั  ประโยคที8ย ํ+าความให้แน่ใจ 
หรือประโยคที8เป็นการชกัชวน  มกัใชท้าํนองเสียงตอนทา้ยประโยคสูง  ยกตวัอยา่งเช่น 

เจา  จา โดย แปลวา่ ไปกินขา้ว (กนั) (ชกัชวน) 
จา  โดย  ไว แปลวา่ กินขา้วซะ (คาํสั8ง) 
ตะเกา  ยงู แปลวา่ นั8งก่อนซิ (บงัคบั) 
หุย  ไว  ไว แปลวา่ เดินเร็วๆ (บงัคบั)  

๕.๓)  ประเพณี ความเชื8อเฉพาะของชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี    ประเพณีวฒันธรรม
ชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีเป็นวฒันธรรมประเพณีของชุมชนชาวกยู ที8มีการสืบทอดส่งผ่านจากรุ่น
สู่รุ่น เป็นความเชื8อที8บรรพบุรุษถือปฏิบติัจากอดีตถึงปัจจุบนัไดรั้บอิทธิพลจากพราหมณ์บา้ง 
จากผีบา้ง โดยฮีตสิบสองหรือจารีตประเพณีประจาํสิบสองเดือนที8สมาชิกในสังคมไดมี้โอกาส
ร่วมชุมนุมกนัทาํบุญเป็นประจาํเดือนทุกๆ เดือนของรอบปี "ฮีต" มาจากคาํว่า "จารีต" ถือเป็น
จรรยาของสังคม ถา้ฝ่าฝืนมีความผดิ เรียกวา่ ผดิฮีต หมายถึง ผิดจารีต ซึ8 งมีทั+งฮีตสิบสอง ในดา้น
ความเชื8อในชุมชนชาวกูยเชื8อเรื8องผี เทวดา มาเกี8ยวขอ้งซึ8 งมีขา้วจํ+ า ทาํหน้าที8เป็นผูน้าํในการ
ดาํเนินพิธีกรรมต่างๆ  ขา้วจํ+าหมู่บา้นจะพิจารณาจากผูอ้าวโุสในชุมชนที8ไดรั้บการยอมรับนบัถือ
ว่าเป็นผูมี้คุณธรรมมีความรอบรู้  ทั+งนี+ มีกิจกรรมในการเซ่นไหว ้ บวงสรวงในเทศกาลเกี8ยวกบั
ความเชื8อของชุมชนชาวกยู ดงันี+  

-  การแซนญะจูกส์ (ไหว้ปู่ตา)  ปู่ตาเปรียบเสมือนผูป้กปักรักษาหมู่บา้นให ้
อยู่เยน็เป็นสุขซึ8 งหมู่บา้นโพธิ� สามคัคีมีศาลปู่ตาตั+งอยู่ทางดา้นทิศเหนือของหมู่บา้นและบริเวณ
ป่าชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีอีกหนึ8งแห่ง  การเซ่นไหวปู่้ตาจะทาํให้หมู่บา้นอยูเ่ยน็เป็นสุข  ฝนตก
ตอ้งตามฤดูกาล  การเซ่นไหวปู่้ตา จะมีพิธีกรรมอยู ่๒ ครั+ ง  คือ  ครั+ งที8 ๑ ในวนัขึ+น ๓ คํ8า เดือน ๓ 
และครั+ งที8 ๒ ในวนัขึ+น ๑ ค ํ8าเดือน ๖ ของทุกปี เมื8อถึงวนัพิธีแกนนาํหมู่บา้นและขา้วจํ+าประจาํ
หมู่บ้านก็จะดาํเนินการแจ้งให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าเพื8อเตือนความทรงจาํให้เตรียมของ 
เซ่นไหวปู่้ตา  ได้แก่  ขนัห้าขดัแปด  กรวยและดอกไม ้๕ คู่ ผา้ขาว ๑ ผืน ธูป ๑ ห่อ  เทียน  
๑ กล่อง  เครื8องดื8ม  ไข่ ๑ ฟอง  ขา้วแดง  ขา้วดาํ  นํ+ าอดัลม  เหลา้ขาว  ดาบ  ปืน  และบั+งไฟ  
เมื8อทุกครอบครัวในหมู่บา้นโพธิ� สามคัคีมาพร้อมเพรียงกนัแลว้   ขา้วจํ+ าจึงนาํกล่าวเซ่นไหว ้ 



 
 

๓๕ 

และนาํเครื8องเซ่นไหวว้างบนแท่นหนา้ศาลเจา้ปู่ตาและกล่าวเชิญให้ปู่ตาประจาํหมู่บา้นมารับ
ของเซ่นไหวข้องชาวบา้น และขอให้ท่านช่วยดูแลคุม้ครองบนัดาลความสุข  ปัดเป่าความทุกข ์
ใหแ้ก่ชาวบา้นโพธิ� สามคัคีให้อยู่เยน็เป็นสุขฝนตกตอ้งตามฤดูกาล  เมื8อเซ่นไหวเ้สร็จกจ็ะมีการ
จุดบั+งไฟเพื8อเสี8ยงทายเรื8องฟ้าฝน  ถา้บั+งไฟขึ+นดีเสี8ยงทายว่าปีหน้าฝนจะตอ้งบริบูรณ์มีนํ+ ามีท่า 
ในการทาํการเกษตร  ถา้บั+งไฟแตกฝนจะไม่ตก  นอกจากนั+นยงัมีการเสี8ยงทายผ่านลกัษณะไก่ 
คือ ดึงเอาขากรรไกร (ปากล่าง) ของไก่ที8บูชาปู่ตาออกมา  แลว้ดูว่าปลายขากรรไกรทั+งสองขา้ง 
(ซึ8 งมีลักษณะเป็นสองง่าม) เป็นอย่างไร  ถ้าปลายง่ามห้อยตกลงหรือไม่เสมอกนั  หมายถึง 
ในปีนั+นสัตวเ์ลี+ยงจะไม่สบาย เกิดโรค  ถา้เกี8ยวกบัคนทายว่าจะแตกความสามคัคี  เจบ็ไขไ้ดป่้วย
ถา้เกี8ยวกับพืชพนัธุ์ธัญญาหารก็จะไม่สมบูรณ์   ถา้ง่ามขากรรไกรทั+งสองขา้งยาวเท่ากันจะ
หมายถึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั+งสัตวเ์ลี+ ยง ผูค้น และพืชพนัธุ์   ถา้ขากรรไกรมีสีขาวแสดงว่า 
ฝนแลง้  ถา้ขากรรไกรมีสีดาํแสดงวา่ฝนฟ้าดี 

-  การดูฤกษ์ยาม    เป็นความเชื8อที8ปฏิบติัสืบทอดต่อกนัมา โดยเชื8อมั8นใน
พลังสิ8 งศกัดิ� สิทธิ� และสิ8 งที8มองไม่เห็น  ซึ8 งผูที้8 เป็นหมอพราหมณ์ส่วนใหญ่เป็นคนที8คนใน
หมู่บ้านให้การยกย่องเคารพนับถือว่าเป็นผู ้มีคุณธรรม ผ่านการบวชเรียนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนามาก่อน  โดยพ่อพราหมณ์มีบทบาทหนา้ที8เป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณ  มีความรู้
ดา้นเวทมนต ์และพิธีกรรมต่างๆ  เป็นผูน้าํกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนที8เกี8ยวขอ้งกบัพิธีพราหมณ์
ทั+งหมด  เช่น  ในงานศพ  งานแต่งาน  งานขึ+นบา้นใหม่  การบายศรีสู่ขวญั  การสะเดาะเคราะห์  
การต่ออายุ  งานบวช  การทาํนายฤกษย์าม  เป็นตน้   ส่วนใหญ่เวลามีกิจกรรมในชุมชนจะมี 
การเชิญหมอพราหมณ์ให้เป็นเจ้าพิธี ดําเนินพิธีกรรมตามขั+นตอนต่างๆ โดยในการเชิญ 
หมอพราหมณ์กจ็ะมีธูปเทียนไปเชิญใหม้าร่วมกิจกรรม   

-  ตาแฮก หรือ ผีตาแฮก  ในวฒันธรรมชาวกยู   เชื8อว่าเป็น ตาแฮก เป็นผีเฝ้า
ไร่นา  เมื8อชาวบา้นเขา้หักร้างถางพงเพื8อแปรสภาพที8ดินไปเป็นที8นา พวกเขาจะทาํพิธีเชิญ 
ผีตาแฮกตนหนึ8งมาเป็นผูเ้ฝ้ารักษาที8นาและขา้วกลา้   แต่ละปีเจา้ของนาจะตอ้งทาํพิธีเซ่นสังเวย
ก่อนลงไถนา และเมื8อเกบ็เกี8ยวเสร็จแลว้ จะตอ้งแบ่งขา้วสี8 เกวียน (จาํลองเลก็ๆ) ใหแ้ก่ผีตาแฮก
ดว้ยวิธีทาํ คือ เตรียมดินใหก้วา้งพอจะปลูกขา้วแฮก ประมาณ ๗ หรือ ๑๔ กอ แลว้สร้างร้าน 
สี8เสาเลก็ๆ ขึ+นพอจะเป็นที8วางเครื8องสังเวยได ้ แลว้จึงปักขา้วแฮก ๗ หรือ ๑๔ กอ ตามแต่นบัถือ 
เป็นอนัเสร็จพิธี   เป้าหมายของพิธี คือ ตอ้งการให้สิ8งศกัดิ� สิทธิ� คุม้ครองขา้วกลา้ให้งอกงาม  



 
 

๓๖ 

ไม่มีโรคภยัมาเบียดเบียน  สําหรับกรณีผูน้ับถือตาแฮกจะบนบานว่าหลงัจากการเก็บเกี8ยวแลว้ 
จะแบ่งขา้วที8ไดใ้หต้าแฮก ๔ เกวยีน (เกวยีนจาํลอง) 

-  รําแกลมอ หรือ รํามอ    แกลมอ เป็นพิธีกรรมเรียกตามภาษากยู  ตรงกบั 
พิธีกรรมการราํผฟ้ีาของวฒันธรรมชาวอีสาน  เป็นความเชื8ออยา่งหนึ8งของชาวกยูที8ยงัมีความเชื8อ
เรื8 องผีและวิญญาณ  โดยเชื8อว่าผีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตอย่างมาก   เชื8อว่าผีมอหรือผ ี
บรรพบุรุษมีอาํนาจในการควบคุมพฤติกรรม ซึ8งไม่สามารถล่วงรู้ไดว้่าผีมอจะทาํใหอ้ะไรเกิดขึ+น
แก่ครอบครัวบา้ง  โดยเฉพาะเรื8องเกี8ยวกบัความเจ็บป่วยของคนในสายตระกูล   ดงันั+น การ 
แกลมอเป็นความเชื8อของชาวกยูบา้นโพธิ� สามคัคีซึ8งไดรั้บการสืบทอดกนัมาเป็นการรักษาอาการ
เจบ็ป่วยที8ไม่ทราบสาเหตุ  แต่ผ่านพิธีกรรมเสี8ยงทายแลว้ว่า เป็นการกระทาํของสิ8งที8มองไม่เห็น
ว่าผีมอทาํให้เจ็บป่วย (มอววั) จึงตอ้งจดัพิธีกรรมแกลมอขึ+นเพื8อบูชาสิ8 งศกัดิ� สิทธิ� ที8สามารถ
บนัดาลทุกข์สุขให้แก่ครอบครัว  จดัพิธีกรรมแกบ้นประกอบพิธีกรรมเพื8อรักษาผูป่้วยซึ8 งเป็น 
การอัญเชิญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมาช่วยเหลือให้หายจากโรคภยัเป็นการบาํบดัรักษา 
ให้หายจากการทรมานทั+ งทางร่างกายและจิตใจ  สําหรับเครื8 องเซ่นไหว้ในพิธีแกลมอ
ประกอบดว้ย  การจดัทาํปะราํพิธี  มีขนัตอก  ดอกไม ้ มีผา้ถุง  ผา้ขาว  ถาดเครื8องไหวค้รู  กระจก 
หว ี แป้ง  ขนัใส่ขา้วสาร และมีเครื8องดนตรีประกอบพิธีกรรม  คือ  กลองโทน ๑ ใบ  แคน ๑ เตา้ 
พิธีแกลมอจะมีแม่มอและมอในหมู่บา้นมาร่วมกนัจดัพิธีกรรมโดยแต่งกายเป็นชุดผา้ไหมและ
เสื+อไหมลายลูกแกว้สีดาํอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวกูย   เริ8มพิธีกรรมจะมีผีแม่มอและผีมอมา
ประทบัร่างแสดงแกลมอจนอิ8มหนาํสําราญแลว้กจ็ะออกจากร่างเป็นอนัเสร็จพิธี  ซึ8 งส่วนใหญ่ 
จะใชเ้วลาในราว  ๑  วนั  

๕.๔)  ประเพณทีั�วไปของชุมชนบ้านโพธิIสามคัคใีนรอบ ๑๒ เดือน  

-  เดือนอ้าย : บุญเข้ากรรม   ในเดือนอา้ยหรือเดือนหนึ8งชุมชนจะชอบทาํบุญ
เข้ากรรมเป็นเดือนที8พระภิกษุสงฆ์เข้ากรรม (ปริวาสกรรม) เพื8อให้พระสงฆ์ที8ทาํความผิด 
ได้สารภาพต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นการล้างบาปล้างกรรมฝึกจิตสํานึกให้รู้ถึงความบกพร่อง 
ของตนเองและมุ่งปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามพระธรรมวินัย   ทางดา้นฆราวาสก็จะมีกิจกรรม 
ในการรักษาศีล ฟังธรรม และร่วมถวายภตัตาหารและนํ+ าปานะ   เมื8อถึงประเพณีบุญเขา้กรรม 
ในอดีตชุมชนมาร่วมกนัเตรียมยกโรงเรือนบริเวณทาํบุญเขา้กรรม ปัจจุบนัส่วนใหญ่ใช้ศาลา
ปฏิบติัธรรมที8วดัหรือศาลากไ็ด ้  นอกจากนั+นยงัมีการทาํเครื8องสักการะ  เช่น  ดอกไม ้ธูปเทียน 



 
 

๓๗ 

แต่งเครื8อง ขนั ๕  ขนั ๘  มีกรวย ๑๓ คู่  ดอกไม ้๑๓ คู่  เทียน ๑๓ คู่  ผา้ผืนแรวา  ผา้ไตรจีวร
อย่างนอ้ย ๒ ชุด เพื8อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์  การจดัประเพณีนี+ จดัขึ+นเพื8อใหชุ้มชนมีส่วนร่วม
และมีความสามคัคี รู้จกัเสียสละเวลาส่วนตวัมาทาํงานร่วมกนั  ผูไ้ม่เขา้ร่วมกิจกรรมในอดีต
ชุมชนจะไม่ยอมรับ จะถูกติฉินนินทา  ปัจจุบนัประเพณีบุญเขา้กรรมมิไดจ้ดัขึ+นต่อเนื8องทุกปี 
แต่จะจัดขึ+ นในช่วงเวลาที8สําคัญๆ โดยการริเริ8มของทางวดัเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ในการจัด 
ปริวาสกรรมเพื8อเฉลิมพระเกียรติพระเจา้อยูห่วั  เป็นตน้    

-  เดือนยี� : บุญคูณลาน   ในความเชื8อของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สมยัก่อนนั+น เมื8อเก็บ
เกี8ยวผลผลิตทางการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแลว้  จะมีพิธีเรียกขวญัขา้วเขา้ลานหรือการทาํบุญ 
คูณลาน  ซึ8 งนิยมจัดกิจกรรมในช่วงเดือนยี8จะมีการนิมนต์พระสวดมนต์เย็นเพื8อเป็นมงคล 
แก่ขา้วเปลือก  รุ่งเชา้นิมนตพ์ระมาฉนั  แลว้ทาํพิธีสู่ขวญัขา้วและชาวบา้นจะเตรียมเชื+อเพลิงหรือ
ฟืนเขา้บา้นเพื8อไวใ้ชส้อยต่อไป  เมื8อบุญคูณลานมาถึงสมาชิกในชุมชนจะร่วมกนัเตรียมลาน
สาํหรับทาํกิจกรรมบุญคูณลาน โดยนาํขี+ควายมาผสมกบัดินและฟางเพื8อทาํเป็นลาน  ตากใหแ้หง้
แลว้นาํขา้วของแต่ละครัวเรือนมาเทกองรวมกนัเพื8อเตรียมทาํพิธี  ทาํในตอนเยน็และยามเช้า  
การจดัประเพณีนี+ เชื8อว่าจะเป็นการเสริมสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่ผูป้ลูกขา้ว  เป็นมงคลแก่ชีวิต 
อยู่เยน็เป็นสุขและชุมชนมีการทาํกิจกรรมร่วมกัน สมัครสมาน สามัคคีกนั  ปัจจุบันชุมชน 
บา้นโพธิ� สามคัคีไดล้ะทิ+งประเพณีบุญคูณลานมาเป็นเวลานานขาดการสืบทอดประเพณีนี+  

-  เดือนสาม : บุญข้าวจี�    วนัเพญ็ขึ+น ๑๕ คํ8า เดือนสามของทุกปี  ชุมชน 
ชาวกูยบา้นโพธิ� สามคัคีมีความเชื8อว่าตอ้งร่วมกนัทาํบุญขา้วจี8  โดยเชื8อสืบต่อกนัมาว่าในสมยั
พุทธกาล  นางปนะทาสีไดถ้วายขา้วจี8เป็นคนแรกจะไดบุ้ญมาก  ตายแลว้จะไดเ้กิดเป็นเทวดา 
ในเมืองสวรรค ์   สาํหรับขั+นตอนในการทาํบุญขา้วจี8นั+น ชุมชนจะร่วมกนัตั+งปะรําหรือบริเวณ
ประกอบพิธีทุกครัวเรือนจะเตรียมทาํขนม  ข้าวต้ม  อาหารหวานคาว  ข้าวเหนียว  นํ+ าออ้ย   
ปลาป่น  ไข่ไก่  ไมส้าํหรับจี8ขา้ว  เมื8อถึงเวลาตีสี8คนในชุมชนจะนาํอาหารและอุปกรณ์ที8เตรียมไว้
มาปั+ นขา้วเหนียวใส่นํ+ าออ้ย  นํ+ าตาล และชุบดว้ยไข่ไก่ที8เตรียมไวผ้สมดว้ยเครื8องเทศ  นาํไปจี8 
บนไฟอ่อนๆ เมื8อสุกแลว้นําไปถวายพระสงฆ์ที8นิมนต์มาที8หมู่บ้านเพื8อทาํบุญตกับาตรและ 
ถวายขา้วจี8ใหแ้ก่พระสงฆ ์ รับศีลรับพร  ฟังธรรมเป็นอนัเสร็จพิธี  ในปัจจุบนัชุมชนยงัคงดาํรง
สืบทอดประเพณีนี+ เพียงแต่ลดขั+นตอนต่างๆ ลง  แต่ละครัวเรือนจะทาํการจี8ขา้วที8บา้นของตนเอง
มิไดไ้ปจี8ขา้วที8ศาลากลางบา้นอยา่งเมื8อครั+ งอดีต  



 
 

๓๘ 

-  เดือนสี� : บุญอตัถะ    บุญอตัถะหรือบุญพระเวส  ฟังเทศน์มหาชาติจดัขึ+น 
ในเดือนสี8 ในวนัขึ+น ๑๓-๑๕ คํ8า  นิยมจดัขึ+นที8วดัหรือหากมีเจา้ภาพกจ็ะจดัที8หมู่บา้นหรือชุมชน
กไ็ด ้ สาเหตุของการจดัประเพณีนี+ เนื8องจากพระคมัภีร์มาลยัหมื8นและมาลยัแสนว่าผูใ้ดปรารถนา
ที8จะพบพระศรีอริยเมตไตร หรือเขา้ถึงศาสนา  จงอย่าฆ่าบิดามารดา  สมณะ  พราหมณาจารย ์ 
อย่ายุยงให้พระสงฆ์แตกแยก  หรือให้ฟังเทศนาเรื8องพระมหาเวสสันดรชาดกให้จบสิ+นภายใน 
วนัเดียว  ปัจจุบนัหมู่บา้นและวดัไม่จดังานประเพณีนี+ แลว้เนื8องจากการจดังานตอ้งใชเ้งินทุน 
ในการดาํเนินการมากจึงยกเลิกไป 

-  เดือนห้า : ประเพณีสงกรานต์   ตรุษสงกรานตห์รือประเพณีสงกรานต ์
จดัขึ+นในช่วงเดือน ๕ โดยมีการจดักิจกรรมขึ+นทั+งที8หมู่บา้นและวดั  จะมีการสรงนํ+ าพระพุทธรูป
โดยการแห่พระพุทธรูปประจาํวดัและนาํไปประดิษฐานที8ฐานเพื8อให้ชาวบา้นสรงนํ+ ารดนํ+ า
พระพุทธรูป พระสงฆ์ โดยเตรียมดอกไมธู้ปเทียนไปบูชาพระพุทธรูปและรดนํ+ าดาํหัวขอพร 
ผูใ้หญ่ ผูสู้งอายุในชุมชน  สําหรับการจดักิจกรรมในชุมชน ผูน้าํชุมชนจะพาผูใ้หญ่ ผูสู้งอาย ุ 
ผูอ้าวุโสในหมู่บา้นมาพร้อมเพรียงกนัที8บริเวณศาลาประชาคมของหมู่บา้น  แลว้จดัให้มีการ 
สรงนํ+ าพระพุทธรูปและรดนํ+ าดาํหัวขอพรจากผูอ้าวุโสในหมู่บา้น  บุตรหลานบางท่านจะมี
ของขวญัของฝากมอบใหผู้สู้งอายหุรือบุพการีของตนเองดว้ย  ปัจจุบนัชุมชนยงัคงมีการสืบทอด
ประเพณีโดยการจัดกิจกรรมทุกๆ ปี ทั+ งที8วดัและที8หมู่บ้านเพื8อให้ลูกหลานรู้จักการเคารพ 
ผูอ้าวโุสใหเ้กียรติ  มีสัมมาคารวะ  มีความสามคัคี และชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั 

-  เดือนหก : บุญบั.งไฟ    บุญบั+งไฟนิยมจดัขึ+นในช่วงเดือนหก  มีความเชื8อ
ตามแบบวฒันธรรมชาวกยูใหมี้การจุดบั+งไฟไปเซ่นไหวบู้ชาพญาแถนใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล
หากจุดบั+งไฟแลว้ขึ+น  เสี8ยงทายว่าฝนจะตกตอ้งตามฤดูกาล  นํ+ าท่าจะอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นนิยม
ใหมี้การทาํบั+งไฟ  จุดแข่งขนัประชนักนัระหว่างหมู่บา้น  มีหมู่บา้นรับเป็นเจา้ภาพมีการประดบั
ตกแต่งบั+งไฟ  มีการเซิ+งบั+งไฟเป็นที8สนุกสนานโดยไม่มีการทะเลาะวิวาท   ในปัจจุบนั 
ไม่มีการจดับุญบั+งไฟแลว้  เนื8องจากมีการเล่นการพนันและเกิดการทะเลาะวิวาท  จึงไม่มีการ 
สืบทอดประเพณีนี+    คงมีเพียงกิจกรรมการจดังานบุญบั+งไฟเพื8อเซ่นไหวปู่้ตาเพื8อขอฟ้า ขอฝน
ในช่วงเดือนหกที8ดอนปู่ตาเท่านั+น  

-  เดือนเจ็ด : ประเพณกีารทําบุญบ้าน   ประเพณีนี+ นิยมจดัขึ+นในช่วงเดือน ๗ 
เรียกว่า การทาํบุญบา้น  เชื8อสืบทอดต่อกนัมาว่าเป็นการทาํบุญเพื8อสะเดาะเคราะห์หมู่บา้น 



 
 

๓๙ 

ครั+ งใหญ่ในรอบปี   ในอดีตจะทาํพิธีเป็นประจาํในบริเวณทุ่งนานอกหมู่บา้น  ปัจจุบนันิยมจดั
ประเพณีนี+ ที8ศาลาประชาคมของหมู่บา้น   สาํหรับขั+นตอนการดาํเนินงานจะมีการก่อกองทราย
รอบๆ หมู่บา้นและโยงสายสิญจน์จากศาลาไปยงัครัวเรือนในหมู่บา้นทุกหลงัคาเรือน  ชาวบา้น
จะเตรียมขนม  ข้าวต้ม  อาหารหวานคาว และนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื8อ 
ปัดรังควาน  ในตอนเช้าจะมีการเลี+ ยงอาหารเช้า  ทาํบุญตักบาตรเป็นอันเสร็จพิธี  ในการ 
ทาํบุญบา้น  ชุมชนเชื8อว่าจะเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจ ปัดเป่าโรคภยัให้หมู่บา้น และสมาชิก 
ในชุมชนใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข  ประเพณีนี+ไดรั้บการสืบทอดมาอยา่งต่อเนื8องจนถึงปัจจุบนั 

-  เดือนแปด :  เข้าพรรษา    ประเพณีเขา้พรรษาจดัขึ+นในวนัแรม ๑ ค ํ8า เดือน 
๘  เขา้พรรษา แปลว่า “ฟ้าฝน”  หมายถึง  พระภิกษุสงฆต์อ้งอยูป่ระจาํที8วดัในฤดูฝน  โดยเหตุที8
พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที8ต้องจารึก โปรดสัตว์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน 
ฤดูฝนชาวบา้นจึงตาํหนิว่าไปเหยยีบขา้วกลา้ พืชพรรณ  ผืนนาของชาวบา้นไดรั้บความเสียหาย
พระพุทธเจา้จึงทรงวางระเบียบใหพ้ระภิกษุอยูจ่าํพรรษาในบริเวณวดั  ตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน
เริ8มตั+งแต่แรม ๑ ค ํ8า เดือน ๘ ของทุกปีจนถึงวนัออกพรรษาขึ+น ๑๕ คํ8า เดือน ๑๑   ในชุมชน 
บา้นโพธิ� สามัคคีกิจกรรมที8มกัทาํในช่วงวนัเข้าพรรษา คือ ชาวบ้านจะเตรียมขนม  ข้าวต้ม  
เพื8อจดัเครื8องสักการะ  เช่น  สบู่  แปรง  ยาสีฟัน  ดอกไม ้ ธูปเทียน  เพื8อไปถวายแด่พระสงฆ ์
ในวดั  นอกจากนั+นแต่ละชุมชนก็จะมีการถวายผา้อาบนํ+ าฝน และแห่เทียนเขา้พรรษาสําหรับ
ถวายพระสงฆ ์ นอกจากนั+นผูอ้าวโุสในหมู่บา้นบางส่วนจะนิยมแต่ชุดขาวไปถือศีล ปฏิบติัธรรม
ทุกวนัพระ และสวดพระพุทธมนตเ์ยน็จนถึงรุ่งเชา้ตลอดช่วงเขา้พรรษาซึ8งวดัโพธิ� สามคัคีจดัขึ+น
เมื8อ พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นปีแรก 

-  เดือนเก้า : ประเพณีประดับดิน   บุญขา้วประดบัดินเป็นประเพณีที8เชื8อ 
สืบทอดต่อกนัมาว่าเป็นการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลเซ่นไหวบ้รรพบุรุษซึ8 งลาลบัไปแลว้  ส่งผลให้
บรรพบุรุษที8ล่วงลบัไปแลว้ได้ผลบุญจากลูกหลานซึ8 งในขา้วประดับดิน  ชาวบา้นจะเตรียม 
ห่อขา้วห่อใหญ่  ประกอบด้วย  ขนม  ขา้วตม้  อาหารหวานคาว  หมากพลู  ห่อใส่ถุงไปให ้
บรรพบุรุษที8บริเวณวดั  ในขั+นตอนการทาํบุญขา้วประดบัดินจะจดัขึ+นในวนัแรม ๑๓ คํ8า เดือน ๙  
จะมีพิธีการเจริญพระพุทธมนตเ์ยน็ และชาวบา้นจะเตรียมการห่อขนม ขา้วตม้ ในตอนเชา้จะมีการ
ทาํบุญตกับาตรที8วดัโดยชาววดัโพธิ� สามัคคีทั+ ง ๔ หมู่บ้านไปทาํบุญร่วมกัน  ปัจจุบนัชุมชน 



 
 

๔๐ 

โพธิ� สามัคคียงัคงมีการสืบทอดการทาํบุญข้าวประดับดินเป็นประจาํทุกๆ  ปี  โดยจัดร่วมกัน  
๔ หมู่บา้นที8วดัโพธิ� สามคัคี  ตาํบลพิมายเหนือ 

-  เดือนสิบ : บุญข้าวสาก    ประเพณีบุญข้าวสากในวัฒนธรรมชาวกูย 
เรียกว่า  “จาสาก”  ซึ8 งจดัขึ+นในวนัขึ+น ๑๕ คํ8า เดือน ๑๐ เป็นการทาํบุญเพื8ออุทิศส่วนบุญส่วน
กุศลให้ญาติพี8น้องหรือบรรพบุรุษที8เสียชีวิตไปแลว้ โดยเชื8อว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการ
ปล่อยดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษให้มารับของซึ8 งญาติพี8น้องอุทิศส่วนกุศลให้ ในช่วงเวลา
ดงักล่าว  ชาวบา้นจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆ  เช่น  ขนม  ขา้วตม้  อาหารหวานคาว  เครื8องดื8ม
ชนิดอื8นๆ ใส่ภาชนะหรือถาดใส่อาหารไวต้ั+งแต่เชา้มืด ณ ครัวเรือนซึ8งเป็นตน้ตระกลูของแต่ละ
คนซึ8งในครัวเรือนดงักล่าวจะมีญาติพี8นอ้งมาร่วมงานทั+งกลุ่มเครือญาติ  เมื8อทุกคนมาพร้อมแลว้
กจ็ะเริ8มพิธีกรรมโดยผูอ้าวุโสจะนาํจุดธูปเทียนบอกกล่าวดวงวิญญาณของลูกหลานหรือบรรพ
บุรุษที8ล่วงลับไปแล้ว มากินอาหารที8จัดเตรียมไวใ้ห้ แล้วก็ขอให้มีความสุขและขอพรให้
ลูกหลานที8มีชีวิตอยูป่ระสบความสําเร็จในหนา้ที8การงาน  มีความสุข  จากนั+นสมาชิกในชุมชน
จะไปร่วมทาํบุญตกับาตรที8วดัโพธิ� สามคัคี เป็นอนัเสร็จพิธี  

-  เดือนสิบเอด็ : ประเพณีบุญออกพรรษา  จดัขึ+นในวนัขึ+น ๑๕ คํ8าเดือน ๑๑ 
ซึ8 งครบกาํหนด ๓ เดือนในช่วงเขา้พรรษา  โดยพระภิกษุสงฆจ์ะออกพรรษาเนื8องจากชาวบา้น
หมดภาระในการทาํไร่ทาํนาและหมดช่วงฤดูฝน  มูลเหตุที8ทาํให้เกิดบุญเขา้พรรษาเนื8องจาก
พระภิกษุสงฆ์สมณะไดม้ารวมกนัที8วดั โดยจะไปคา้งคืนที8อื8นไม่ได ้ ดงันั+นในช่วงออกพรรษา
ภิกษุสงฆ์จะออกไปปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้มีการว่ากล่าวตกัเตือนกนัไดก่้อนแยกยา้ย 
ไปทาํนาที8อื8นๆ หรือบางรูปลาสิกขาบทในช่วงนี+    ทางดา้นอุบาสกอุบาสิกาในช่วงนี+กจ็ะมีการ
เตรียมขนม ขา้วตม้  อาหารหวานคาว  ไปทาํบุญที8วดั  ฟังเทศน์ฟังธรรมในช่วงคํ8า ขึ+น ๑๔ คํ8า 
เดือน ๑๑ ของทุกปีชาวบา้นรอบวดัโพธิ� สามคัคี (บา้นโพธิ� สามคัคี  บา้นพล็อง  บา้นขี+นาค   
บา้นขี+นาคนอ้ย) จะร่วมทาํตน้ปราสาทผึ+ง  หมู่บา้นละ ๑ ปราสาท  ก่อนจะนาํมาแห่พร้อมกนั
รอบอุโบสถ  แลว้เจริญพระพุทธมนต์เยน็รับศีลอาราธนาพระปริตรพร้อมกนั และถวายตน้
ปราสาทผึ+ งตามลาํดับ  คติความเชื8อว่าด้วยการทาํตน้ปราสาทผึ+ ง เพื8อเป็นการอุทิศส่วนบุญ 
ส่วนกุศลใหแ้ก่บรรพบุรุษผูล่้วงลบัและตั+งปรารถนาหากเกิดในภพมนุษยข์อใหเ้ป็นผูม้ ั8งมีศรีสุข 
นอกจากนั+นยงัทาํเพื8อรวมพลงัสามคัคีทาํบุญทาํกศุลร่วมกนั 
 



 
 

๔๑ 

-  การทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ   ดาํเนินการในช่วง ขึ+น ๑๕ คํ8า เดือน ๑๑ 
ของทุกปีโดยเริ8มกิจกรรมในช่วงเชา้  ชาวบา้นจะมารวมกนัที8วดัไหวพ้ระรับศีลก่อนที8พระสงฆ์
จะไดอ้อกบิณฑบาตจากผูม้าร่วมกิจกรรม  โดยมีการจดัขบวนในการออกรับบิณฑบาตโดยมี 
เหล่ามโหรีนาํขบวน ต่อด้วยเทพบุตร เทพธิดา พระพุทธรูปประจาํวดั และพระสงฆ์ทั+งหมด 
ที8จาํพรรษาอยู่ที8วดัโดยพระสงฆ์บิณฑบาตสามรอบ คือ รอบแรก ใส่ดอกไม้ ธูปเทียน และ 
จตุัปัจจยั   รอบสองใส่ขา้วสารอาหารแห้ง และรอบสามใส่ขา้วสุกและอาหาร  เมื8อเสร็จพิธี 
พุทธศาสนิกชนเขา้สู่บริเวณประรําพิธีและถวายตน้ดอกไมเ้งิน ดอกไมท้อง สําหรับพระภิกษุ 
ซึ8งแต่ละหมู่บา้นจะเตรียมมาถวายวดั เป็นอนัเสร็จพิธี 

-  การเล่นกันหลอน   นับเป็นประเพณีที8ถือปฏิบติัสืบทอดมาอย่างต่อเนื8อง
โดยหมู่บา้นจะจดักลุ่มกนัไปเล่นกนัหลอนในหมู่บา้นต่างๆ เพื8อขอรับเงินบริจาคสมทบกบั 
ตน้ดอกไมข้องหมู่บา้นเพื8อถวายวดัในช่วงออกพรรษา  ส่วนใหญ่หมู่บา้นจะนดัหมาย นดัแนะ
กนัออกไปเล่นกนัหลอนในช่วงก่อนถึงเทศกาลออกพรรษาในราว ๑๕ วนั  ประเพณีนี+นบัเป็น
การสร้างความสนุกสนาน ผ่อนคลาย และร่วมกนัทาํบุญ  ก่อนที8จะเก็บเกี8ยวผลผลิตในไร่นา 
ของตนเอง 

-  เดือนสิบสอง : บุญกฐิน    บุญกฐินเป็นบุญถวายผา้ไตรจีวรแด่พระสงฆ ์
ซึ8งจาํพรรษาแลว้เริ8มตั+งแต่แรม ๑ ค ํ8า เดือน ๑๑ ถึงวนัเพญ็ ๑๕ คํ8า เดือน ๑๒ เป็นช่วงเวลาในการ
ถวายกฐิน  โดยเจา้ภาพจะมีการจองวดัและกาํหนดวนัทอดกฐินล่วงหน้า  เตรียมผา้ไตรจีวร
พร้อมอฐับริขาร  ตลอดจนเครื8องบริวารอื8นๆ และเครื8องไทยทาน  ก่อนนาํกฐินไปทอดจะมีงาน
สมโภชกฐิน  วนัรุ่งขึ+นก็เคลื8อนกฐินไปที8วดั ถวายให้พระสงฆ์เป็นอนัเสร็จพิธี   ชาวบา้น 
โพธิ� สามคัคีจะเขา้ไปร่วมในการทาํบุญกฐินที8วดัโพธิ� สามคัคีเป็นประจาํทุกปีซึ8 งในแต่ละปีจะมี
เจา้ภาพมาจององคก์ฐินทุกๆ ปี  มีทั+งเจา้ภาพจากกรุงเทพฯ และเจา้ภาพในชุมชนสลบัสับเปลี8ยน
กนัไป 



 
 

๔๒ 

๔.๒  การบริหารจัดการชุมชนบ้านโพธิIสามคัค ี 

 ทีมวิจยัไดร่้วมกนัจดัเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูอ้าวุโส  ผูน้าํชุมชน และจดัประชุม
กลุ่มย่อยเพื8อศึกษาและประมวลผลขอ้มูล ซึ8 งหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี เป็นชุมชนเก่าแก่ที8มีความ
เป็นมาอย่างยาวนาน  มีกระบวนการพฒันาชุมชนมาอย่างต่อเนื8อง การบริหารจดัการชุมชน 
บา้นโพธิ� สามคัคีจึงผูกติดกบัแนวนโยบายของรัฐในการส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บา้นชุมชน 
ขับเคลื8อนดําเนินการ  จากผลการศึกษาสามารถแบ่งยุคสมัยในการบริหารจัดการชุมชน  
โดยพิจารณาจากกระบวนการพฒันาชุมชนในแต่ละช่วงเวลา ไดเ้ป็น  ๓ ยคุ ดงันี+   

๔.๒.๑  ยุคที� ๑   การพฒันาโครงสร้างพื.นฐานของหมู่บ้าน (ผูใ้หญ่บา้นอาค  ทองภาพ –
ผูใ้หญ่บา้นผวิ  การะเกษ) 

๑)  ลักษณะของชุมชน    ชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีในช่วงนี+ เป็นชุมชนยุคดั+งเดิม  
ในช่วงบุกเบิกเพื8อก่อตั+งชุมชนใหม่  สภาพทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอุดมสมบูรณ์
ไปดว้ยป่าไม ้ สัตวป่์า และพื+นที8รกทึบ  ในระยะนั+นชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจึงผูกพนักบั
ธรรมชาติ หาอยู่หากินกบัทรัพยากรในชุมชนในป่าในนํ+ ามีอาหารเพียงพอในการดาํรงชีวิต 
อาชีพหลกัของชุมชน เป็นการบุกเบิกพื+นที8ทาํกินดว้ยการถากถางป่าเพื8อปลูกขา้ว ในระยะแรก 
จะเป็นการบุกเบิกพื+นที8 เพื8อปลูกข้าวไร่   ต่อมาจึงปรับเปลี8ยนพันธุ์ข้าวเป็นข้าวพื+นเมือง  
เมื8อสามารถปรับเปลี8ยนพื+นที8เป็นที8นาไดอ้ยา่งเหมาะสม   นอกจากนั+นกท็าํอาชีพเลี+ยงโค กระบือ 
และปลูกหม่อน  เลี+ยงไหม  ทอผา้ไหมเพื8อใชนุ่้งห่มในครัวเรือน   

๒)  ลักษณะการปกครอง   ในยคุนี+บา้นโพธิ� สามคัคีตั+งอยูใ่นเขตการปกครองของ
ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอห้วยเหนือ  จังหวดัขุขันธ์   ในยุคนั+นบ้านโพธิ� สามัคคี มีเขตการ
ปกครองคลอบคลุมหมู่บา้นในปัจจุบนัอีก จาํนวน  ๒ หมู่บา้น  ไดแ้ก่  บา้นหวา้สามคัคี หมู่ที8 ๑๐ 
ตาํบลพิมายเหนือ  และบา้นชาตโพธิ� นอ้ย  หมู่ที8 ๙  ตาํบลพิมายเหนือ ในยุคนี+ทางราชการจะจดั
ประชุมผูใ้หญ่บา้นเป็นประจาํทุกเดือน  ซึ8 งผูใ้หญ่บา้นตอ้งเดินเทา้ไปประชุมที8อาํเภอขุขนัธ์  
ผ่านป่ารกชัฏ และนอนค้างคืนที8อาํเภอขุขันธ์ ๑ คืน เพื8อประชุมข้อราชการต่างๆ และรับ
เงินเดือนๆ ละ ๗๐ บาท  เมื8อกลบัมาถึงบา้นจะมีการตีกลองเพื8อประชุมลูกบา้นในวนัถดัไป  
การทาํงานในอดีต  ผูใ้หญ่บ้านจะไม่มีผูช่้วยผูใ้หญ่บ้านแต่จะเน้นการขอความร่วมมือจาก
ชาวบา้นในการช่วยงานการพฒันาต่างๆ ในหมู่บา้น  



 
 

๔๓ 

๓)  การบริหารจัดการ   การบริหารจดัการชุมชนในช่วงนี+  ผูน้ ําชุมชนจะเป็นผูมี้
บทบาทสําคญั ซึ8 งผูใ้หญ่บา้นนับเป็นตวัแทนของรัฐ ตามพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครอง
ทอ้งที8 พ.ศ.๒๔๕๗  ซึ8 งไดด้าํเนินกิจกรรมการบริหารจดัการในชุมชน โดยมีบทบาทสําคญัที8
ดาํเนินการ ดงันี+  

๓.๑)  การประชุมประจาํเดือน    การประชุมซึ8งในแต่ละเดือนผูใ้หญ่บา้นจะเรียก
ลูกบา้นประชุมเพื8อชี+ แจงแนวทางที8ทางราชการได้มีข้อสั8งการมาเพื8อให้ราษฎรได้รับทราบ  
แต่ในทางปฏิบติั   การประชุมมกัจดัขึ+น ๒- ๓ เดือนครั+ ง  เนื8องจากในอดีตเขตการปกครองมีอยู่
หลายหมู่บา้น  แต่ละหมู่บา้นมีระยะทางห่างไกลกนั  การประชุมผูใ้หญ่บา้นจะตีกลองเพื8อเป็น
สัญลกัษณ์บ่งบอกวา่ จะมีการประชุมลูกบา้น  

 ๓.๒)  การพฒันาหมู่บา้น   ในช่วงนี+ กิจกรรมการพฒันาส่วนใหญ่จะเป็นเรื8อง
โครงสร้างพื+นฐานของชุมชน โดยผูน้าํหมู่บา้นจะพาลูกบา้นตดัถนนหนทางในชุมชนเพื8อเป็น
การวางโครงสร้างพื+นฐานในการพฒันาหมู่บา้น  โดยผูใ้หญ่ผิว  การะเกษ  ร่วมกบัประชาชนใน
หมู่บ้านตดัถนนดินจากหมู่บา้นไปถึงบ้านพิมาย  อาํเภอปรางค์กู่   ในปัจจุบันตามโครงการ 
เงินผนัของท่านคึกฤทธิ�   ปราโมช  โดยใชแ้รงงานของคนในชุมชน   

๔)  การจัดการความขดัแย้งในชุมชน   เมื8อมีเหตุความขดัแยง้กนัในชุมชน โดยทั8วไป
ผูใ้หญ่บา้นจะทาํหนา้ที8ไกลเกลี8ยขอ้พิพาทในชุมชน โดยใชร้ะบบเครือญาติ และระบบผูอ้าวุโส
ในชุมชนเป็นเครื8องมือในการจดัการความขดัแยง้  ผูใ้หญ่บา้นจะเป็นกลางในการเชื8อมโยงให้มี
การเจรจาระหว่างคู่กรณีทั+งสองฝ่าย  มีผูอ้าวุโสเป็นสักขีพยาน และช่วยเจรจาให้เกิดความ
ปรองดองขึ+นในชุมชนเพื8อใหเ้รื8องจบในระดบัชุมชนไม่ตอ้งขึ+นโรงขึ+นศาล  ใชก้ลไกของชุมชน
และวฒันธรรมชุมชนเป็นตวัจดัการกบัปัญหา   เมื8อสามารถตกลงกนัไดแ้ต่ละฝ่ายก็จะมีการ 
ขอขมาซึ8งกนัและกนั  ประกอบดว้ย  เงิน ๒๔ บาท และเครื8องขอขมา ขนั ๕  ขนั ๘  เรื8องที8นาํสู่
การไกล่เกลี8ยส่วนใหญ่เป็นเรื8องเกี8ยวกบัครอบครัว  การทะเลาะวิวาท  การลกัขโมย  ความแพ่ง
ต่างๆ  เป็นตน้  ซึ8งในมิตินี+ ถือเป็นการวางรากฐานใหชุ้มชนไดด้าํเนินการต่อเนื8องถึงยคุปัจจุบนั     

๕)  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (จุดเด่น) ในการบริหารจัดการ    ในช่วงนี+ ถือว่าเป็นช่วงที8
ชาวบา้นโพธิ� สามคัคีประสบผลสาํเร็จในการร่วมมือร่วมแรงกนัทาํงาน  เนื8องจากคนในชุมชน 
มีความเชื8อมั8นในตวัผูน้าํชุมชน  ผูน้าํเป็นตวัอย่างที8ดีแก่คนในชุมชน  ประกอบกบัมีวยัแรงงาน



 
 

๔๔ 

อยูใ่นชุมชนจาํนวนมาก ไม่มีการอพยพโยกยา้ยแรงงาน  กิจกรรมการพฒันาต่างๆ จึงไดรั้บความ
ร่วมมืออยา่งดี  

๖)  ปัญหา (จุดด้อย)  ในการบริการจัดการชุมชน    ขาดการส่งเสริมสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนเครื8องมือ เครื8องจกัร องค์ความรู้ต่างๆ เนื8องจากในช่วงนี+  
หน่วยงานราชการยงัเขา้ไม่ถึงทุกพื+นที8  ดงันั+นชุมชนจึงขาดการสนบัสนุนในการดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ  

๔.๒.๒)  ยุคที�  ๒   ชุมชนร่วมมือพัฒนาจัดตั. งกลุ่ มองค์กรชุมชน (กํานันเต็งนิ8ม  
บุญประกอบ  พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๓๘)    

๑)  ลักษณะการปกครอง   ในปี ๒๕๐๔ มีการจดัตั+งอาํเภอปรางค์กู่ขึ+น ในพื+นที8 
บา้นพิมายในปัจจุบนั และบา้นโพธิ� สามคัคีไดม้าขึ+นตรงกบัอาํเภอปรางคก์ู่   มีหมู่บา้นในสังกดั 
๓ หมู่บา้น  ประกอบดว้ย  บา้นโพธิ� สามคัคี  บา้นหวา้สามคัคี  และบา้นชาตโพธิ� นอ้ย  โดยแยก
มาขึ+นตรงกบัตาํบลพิมาย ในระยะนี+ มีโครงสร้างผูน้าํชุมชน  ประกอบดว้ย  ผูใ้หญ่บา้น  ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น และผูท้รงคุณวฒิุประจาํหมู่บา้นเป็นผูน้าํทางการในชุมชน   

๒)  การบริหารจัดการ   บา้นโพธิ� สามคัคีในช่วงนี+ เป็นช่วงที8หน่วยงานราชการไดส่้ง
เจา้หนา้ที8มาประจาํพื+นที8และส่งเสริมงานพฒันาอยา่งหลากหลายโดยมีหน่วยงานนาํการพฒันา
ในระดบัหมู่บา้น  เช่น  สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอ  สํานกังานเกษตรอาํเภอ  เป็นตน้  โดยมี
กิจกรรมที8ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการชุมชน ดงันี+    

๒.๑)  การสร้างกระบวนการเรียนรู้   ในดา้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ กจ็ะมี
กิจกรรมที8ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื8อให้เกิดทกัษะในดา้นการประกอบอาชีพตามความ
สนใจ  มีกิจกรรมการอบรมและพฒันา  เช่น  การทอผา้ไหม  การทาํนํ+าปลา  การเลี+ยงไก่  เป็นตน้  

๒.๒)  การประชุม   ในช่วงนี+หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีโดยกาํนนัเตง็นิ8ม  บุญประกอบ 
จะประชุมชาวบา้นเพื8อชี+ แจงแนวทาง แนวนโยบายของทางราชการให้ชุมชนทราบเป็นระยะ 
เป็นประจาํทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั+ งอยา่งสมํ8าเสมอ  

๒.๓)  การจัดตั.งกลุ่มองค์กรชุมชน    การจดัตั+งองคก์รชุมชนใหเ้ป็นแกนกลาง 
ในการพฒันาหมู่บา้นถือเป็นประวติัศาสตร์ชุมชนที8สําคญัของบา้นโพธิ� สามคัคี   เป็นช่วงที8มี 



 
 

๔๕ 

การวางรากฐานการพฒันาที8มีความครบถว้น  โดยใชแ้นวทางการจดัตั+งกลุ่มองคก์รในชุมชน 
เพื8อเปิดพื+นที8การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมการพฒันาร่วมกันของคนในชุมชน เพื8อใช้
เงื8อนไขของการมีกลุ่มองค์กรชุมชนมาพัฒนาบ้านโพธิ� สามัคคีและพัฒนาคนให้เป็นคน 
ที8มีประสิทธิภาพ โดยในระยะนั+นมีการจดัตั+งกลุ่มองคก์ร  ประกอบดว้ย  ศูนยส์าธิตการตลาด
ชุมชน  กลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิต   รถสีขา้วชุมชน   กลุ่มเลี+ยงเป็ดเลี+ยงไก่   ธนาคารขา้วยุง้ฉาง   
กลุ่มผลิตโอ่งนํ+าเพื8อใชเ้อง   

๒.๔)  การส่งเสริมและพฒันาอาชีพ    ในมิตินี+ ชุมชนจะมีการจัดตั+ งกลุ่มอาชีพ
ตามความถนดัตามความสนใจของแต่ละบุคคล โดยมีการประสานให้เกิดการอบรมเพิ8มทกัษะ 
และสนบัสนุนให้มีการจดัตั+งกลุ่มอาชีพ และดาํเนินงานกลุ่มอาชีพ ดงันี+   กลุ่มสตรีทอผา้ไหม 
กี8กระตุก และกลุ่มจกัสาน ทอเสื8อ ไมก้วาด สุ่มไก่ กระบุง  เป็นตน้   

๒.๕)  การปรับปรุงภูมิทัศน์สิ�งแวดล้อม   เป็นการกระตุน้ให้ชุมชนมีจิตสํานึก
ร่วมกนัในการดูแลรักษาสิ8งแวดลอ้มในชุมชน ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะมีการ
ร่วมมือกนัพฒันาดา้นสิ8งแวดลอ้มเป็นประจาํทุกเดือน โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกนัจดัการความ
สะอาดในบริเวณบา้นของตวัเอง ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ   

๒.๖)  การดําเนินกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมชุมชน   ในช่วงนี+ ผูน้าํ
ชุมชนจะให้ความสําคญัในกิจกรรมทางประเพณีวฒันธรรมโดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
ในกิจกรรมระหว่าง บา้น วดั โรงเรียน โดยจดักิจกรรมตามประเพณีวฒันธรรมอย่างสมํ8าเสมอ 
โดยเฉพาะประเพณีบุญเผวด  บุญบั+งไฟ  บุญเขา้พรรษา  ออกพรรษา  จะมีการจดังานอย่าง
ยิ8งใหญ่เพื8อให้ชุมชนมีความร่วมมือกนัอย่างกวา้งขวาง และมีการริเริ8มกิจกรรมใหม่ๆ  เช่น 
การแข่งขนัขบัร้องสรภญัญะ  เป็นตน้   

๓)  ผลการพัฒนาที�ได้รับ   ในช่วงนี+ เองที8การพฒันาบา้นโพธิ� สามคัคีไดรั้บการ
ยอมรับจากหน่วยงานราชการและบุคคลทั8วไปให้เป็นหมู่บา้นตน้แบบที8มีความสําเร็จในดา้น 
การบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  มีคณะจากต่างพื+นที8เข้ามาศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื8อง เป็นหมู่บา้นตวัอยา่งที8มีผลการพฒันาดีเด่นในระดบัอาํเภอปรางคก์ู่   

๔)  ปัจจัยที�ทําให้ประสบผลสําเร็จ (จุดเด่น)   จากการสนทนากลุ่มย่อยเพื8อ 
ถอดบทเรียนการพฒันา  พบวา่  ปัจจยัที8ทาํใหก้ารดาํเนินการประสบผลสาํเร็จนั+น  มีดงันี+  



 
 

๔๖ 

๔.๑)  มีผูน้ ําที8 ดีมีคุณลักษณะดังนี+   จริงจัง  จริงใจ  เสียสละ  กล้าตัดสินใจ   
มีวสิัยทศัน ์ เป็นแบบอยา่งที8ดีใหค้นในชุมชน  

๔.๒)  มีผูต้ามที8ดีมีคุณลกัษณะดงันี+   ใหค้วามร่วมมือ  เสียสละ  ลงมือปฏิบติังาน 
ใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม 

๔.๓) ชุมชนใหค้วามร่วมมือ สามคัคี 
๔.๔) มีองคก์รชุมชนที8เขม้แขง็ 
๔.๕)  มีหน่วยงานราชการมาสนบัสนุน ส่งเสริม อยา่งต่อเนื8อง 

๔.๒.๓)  ยุคที� ๓   สร้างกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมบทบาทผู้นํา และสมาชิกในชุมชน
(กาํนนัทองพนู  บุญประกอบ ) พ.ศ.๒๕๓๙-ปัจจุบนั   

๑)  ลกัษณะการปกครอง    ในปี ๒๕๓๘ ไดมี้การแยกเขตการปกครองขึ+นเนื8องจาก
พื+นที8การปกครองตาํบลพิมายมีขนาดใหญ่  จึงไดแ้บ่งพื+นที8ออกเป็น ๒ ตาํบล คือ ตาํบลพิมาย 
และตาํบลพิมายเหนือ  บา้นโพธิ� สามคัคี จึงถูกแบ่งเป็นบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8 ๘  ตาํบลพิมาย
เหนือ มีพื+นที8ปกครอง ๓ หมู่บา้น  ประกอบดว้ย  บา้นชาตโพธิ� นอ้ย และบา้นหวา้สามคัคี  ต่อมา
ในปี ๒๕๔๐  นายทองพูน  บุญประกอบ ไดเ้สนอเรื8องเพื8อแยกหมู่บา้นเป็นบา้นชาตโพธิ� นอ้ย 
หมู่ที8   ๙ ในปัจจุบัน  และในปี ๒๕๔๑  ได้ยื8นเสนอขอแบ่งแยกหมู่บ้าน  บ้านหวา้สามัคคี  
แยกจดัตั+งเป็นหมู่บา้น  เนื8องจากพื+นที8หมู่บา้นอยูห่่างไกลกนั และกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ 
ให้แยกบ้านหว้าสามัคคีเป็น หมู่ที8  ๑๐  ตาํบลพิมายเหนือในปัจจุบัน  ต่อมาในปี ๒๕๔๐   
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบลพิมายเหนือยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาํบลพิมายเหนือ 
เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ8นที8ดูแลตาํบลตามบทบาทภารกิจที8กฎหมายกาํหนด   

๒)  การบริหารจัดการ   ในช่วงนี+ แนวทางการบริหารจดัการชุมชนจะเป็นการ
ดาํเนินการเพื8อตอบสนองงานตามนโยบายของรัฐที8ส่งผ่านมายงัชุมชน ผ่านงานของกระทรวง 
ทบวง กรม ต่างๆ  แต่ทั+งนี+ผูน้าํชุมชนกผ็สมผสานแนวคิดในการทาํงานแบบเดิมที8มุ่งเนน้การใช้
องค์กรในชุมชนเป็นหลกัในการทาํงาน  ถือว่าได้สืบทอดงานเดิมที8ชุมชนได้วางรากฐานไว ้
ในยุคก่อน และนาํแนวทางใหม่มาต่อยอดงานชุมชนให้ดียิ8งขึ+น  โดยมีแนวทางในการบริหาร
จดัการชุมชน ดงันี+  



 
 

๔๗ 

๒.๑)  การประชุมประจําเดือน   นบัเป็นกิจกรรมสาํคญัที8ชุมชนดาํเนินการอยา่ง
สมํ8าเสมอ เป็นการสื8อสารในชุมชน ให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัของคนในชุมชน ซึ8 งในช่วงนี+  
มีการวางระบบการประชุมตามโครงสร้างในหลายระดบั  ประกอบดว้ย  

-  การประชุมคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) ในช่วงนี+ทางราชการรณรงคใ์ห้
ชุมชน  ผูน้าํชุมชนมีการจดัตั+ งโครงสร้างคณะกรรมการหมู่บา้น ซึ8 งมาจากการคดัเลือกของ
ประชาชนในชุมชนเพื8อทาํหนา้ที8ปรึกษาหารือ  กาํหนดแนวทางแผนงานในการพฒันาหมู่บา้น
ใหมี้ความเขม้แขง็ โดยคณะกรรมการหมู่บา้นมีจาํนวนประมาณ ๑๕ คน  ดาํเนินการจดัประชุม
เดือนละ ๑ ครั+ ง เป็นประจาํทุกเดือน  

-  การประชุมประจาํเดือนของหมู่บ้านโดยทั8วไปเมื8อกาํนัน/ผูใ้หญ่บ้าน 
ไปประชุมรับทราบขอ้ราชการ หรือขอ้สั8งการจากอาํเภอแลว้  ก็จะมีการประชุมชี+ แจงขอ้มูล 
ใหส้มาชิกในชุมชนไดรั้บรู้รับทราบร่วมกนัทุกเดือน  

-  การประชุมระดบักลุ่มองคก์ร  ในแต่ละกลุ่มองคก์ร กจ็ะมีการวางรากฐาน
ให้มีการประชุมกลุ่มอย่างสมํ8าเสมอเพื8อพฒันากลุ่มสู่ความเข้มแข็ง โดยส่วนใหญ่กลุ่มจะ
กาํหนดใหมี้การประชุมสามญัเดือนละ ๑ ครั+ ง และประชุมใหญ่สามญัประจาํปีๆ ละ ๑ ครั+ ง   

๒.๒)  การขับเคลื�อนกลุ่มองค์กร    ในช่วงนี+ หมู่บ้านก็ยงัคงเจตนารมณ์เดิม 
ในการพฒันาชุมชน โดยให้มีการใช้กลุ่มองค์กรชุมชนเป็นแกนกลางในการดาํเนินกิจกรรม
ชุมชน  โดยในยุคนี+  กมี็การจดัตั+งกลุ่มองคก์รชุมชนเขา้มาพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
บา้นโพธิ� สามัคคี ทั+ งที8เกิดจากนโยบายรัฐ และเกิดจากการริเริ8 มของคนในชุมชนเอง  ดังนี+     
๑) กองทุนหมู่บา้น   ๒) กองทุนแกไ้ขปัญหาความยากจน (กข.คจ)   ๓) โครงการSML อยูดี่มีสุข 
๔) ศูนยเ์รียนรู้ ICT  ชุมชน   ๕) กองทุนสํารองสงเคราะห์ศพประจาํหมู่บา้น   ๖) กองทุน
ฌาปนกิจศพ หมู่บา้น, รวม ๓ หมู่บา้น   ๗) กองทุนหมู่บา้น   ๘) ชมรมผูสู้งอายุตาํบลพิมาย  
เหนือ  ๙) กลุ่มสตรีเยบ็จกัรอุตสาหกรรม   ๑๐) กองทุนแม่ของแผน่ดิน  

๒.๓)  การดําเนินการจัดทาํกฎระเบียบกฎกติกาหมู่บ้าน    โดยในปี ๒๕๔๒ ไดมี้
การดาํเนินการร่างกฎระเบียบกติกาของหมู่บา้นเพื8อประกาศใชเ้ป็นขอ้บงัคบัของการอยูร่่วมกนั
ของคนในชุมชนเพื8อมิใหเ้กิดปัญหา  โดยผลจากการประชาคมมีกฎกติการ่วมกนั จาํนวน ๔ ขอ้ 
ดงันี+   



 
 

๔๘ 

-  ผู ้เกี8ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด จะถูกตัดสิทธิการรับบริการจากรัฐ 
หมู่บา้นทุกชนิด 

-  ถา้มีผูเ้กี8ยวขอ้งกบัยาเสพติดใหจ้บัส่งตาํรวจดาํเนินคดีต่อไป 
-  ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผูอื้8น ไม่ว่าจะทางยานพาหนะ เครื8องเสียง ฝ่าฝืน

ปรับครั+ งละ ๕๐๐  บาท 
-  ห้ามปล่อยววัควาย สัตวเ์ลี+ ยง ไปกินพนัธุ์พืช  ฝ่าฝืนปรับรับผิดชอบตาม

ความเสียหายที8เกิดขึ+น   

๒.๔)  การบริหารจัดการชุมชนโดยใช้โครงสร้างแบบคุ้มบ้าน   บา้นโพธิ� สามคัคี
ไดจ้ดัแบ่งและมอบบทบาทในการบริหารจดัการกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยให้คุม้มีบทบาท
สาํคญัในการทาํงานในดา้นการประสานงาน การพฒันา การสร้างการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ๖ คุม้ 
แต่ละคุม้มีการเลือกคณะกรรมการคุม้ และมีแผนงานของคุม้ตนเอง ตามรายละเอียดดงันี+   

- คุม้ที8 ๑    สันติสุข นายมาก  บุตรดี 
- คุม้ที8 ๒  รวมพลงัสามคัคี นายไชยนั  บุญประกอบ 
- คุม้ที8 ๓  รู้รักสามคัคี นายวนั  สุภาทิพย ์
- คุม้ที8 ๔  สามคัคีธรรม นายสน  บุตรดี 
- คุม้ที8 ๕  ร่วมใจสามคัคี นายพร  สีสัน 
- คุม้ที8 ๖  เที8ยงธรรม นายสุข  บุญประกอบ  

๓)  ผลที�ได้จากการพฒันา   จากการดาํเนินการพฒันาแบบการบริหารจดัการคุม้บา้น 
นบัเป็นการกระจายอาํนาจในการบริหารจากผูใ้หญ่บา้นไปสู่ผูน้าํคุม้ใหจ้ดัการดา้นต่างๆ ภายใน
คุม้เอง โดยจดัให้แต่ละคุม้มีคณะกรรมการคุม้  หัวหนา้คุม้รับผิดชอบดาํเนินการในทุกๆ ดา้น 
นบัตั+งแต่งานป้องกนัยาเสพติด  การดาํเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การดาํเนินการ
ตามงานบุญประเพณี  เป็นตน้  การดาํเนินการดงักล่าวนี+  ส่งผลให้มีบุคลากรในชุมชนมาร่วม
สนบัสนุนงานชุมชนเป็นจาํนวนมากขึ+น  มีส่วนร่วมในงานชุมชนมากขึ+น    

๔)  ปัจจัยที�ทําให้ประสบผลสําเร็จ (จุดเด่น)   ในช่วงนี+ ผูน้าํหมู่บา้นตอ้งพฒันา
ศกัยภาพของตนเองให้มีทกัษะ ความรู้ในการทาํงานชุมชนมากขึ+น โดยเฉพาะทกัษะดา้นการ
ทาํงานเป็นทีม  การเขียนโครงการ  การใชง้านคอมพิวเตอร์ เพราะว่า ในยคุนี+  มีงานให้หมู่บา้น
รับผดิชอบ มีโครงการใหชุ้มชนดาํเนินการเองหลากหลายโครงการ   



 
 

๔๙ 

๕)  ปัญหา (จุดด้อย) ในการบริหารจัดการ     ความร่วมมือของประชาชนในกิจกรรม
การพฒันาลดลง เนื8องจากภาวะทางเศรษฐกิจบีบคั+น ผูค้นในชุมชนโยกยา้ยแรงงานไปทาํงานใน
เมือง และคนในหมู่บา้นส่วนหนึ8งเป็นผูสู้งอายใุนชุมชน  และทศันคติของประชาชนบางส่วนคิด
วา่มิใช่ธุระของตน เป็นบทบาทของผูน้าํที8ตอ้งทาํงาน ในบางเรื8องมองว่า เป็นหนา้ที8ขององคก์าร
บริหารส่วนตาํบลที8ตอ้งดาํเนินงาน ชุมชนจึงเพิกเฉยเสีย  

๔.๓  กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในกจิกรรมการขบัเคลื�อนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน 

 จากการศึกษาขอ้มูล พบวา่ หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีไดจ้ดักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาชุมชนใน  ๓ แนวทาง  ดงันี+  

 ๔.๓.๑  กระบวนการมีสวนร่วมในการจัดทําระบบข้อมูลเพื�อการพฒันาชุมชน  ในดา้น
การจดัเก็บขอ้มูลเพื8อการพฒันาชุมชนหมู่บา้นโพธิ� สามคัคีได้ดาํเนินการจดัเก็บระบบขอ้มูล
ชุมชนประจาํปี เป็นประจาํทุกปี   โดยมีคณะทาํงานของหมู่บา้น ดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลในช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ประกอบดว้ย  ชุดขอ้มูล ๒  ชุด  ดงันี+   

๑)  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. /ข้อมูล กชช  ๒ ค    การจัดเก็บข้อมูลความจาํเป็น 
ขั+นพื+นฐาน (จปฐ.) เป็นการดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลที8ชุมชนดาํเนินการจดัเก็บเพื8อนาํขอ้มูลมา
วิเคราะห์และกาํหนดแผนงานในการพฒันาหมู่บ้าน ซึ8 งข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลที8แสดงถึง
ลกัษณะของสังคมไทยที8พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั+นตํ8าเป็นเครื8องชี+ วดัว่า  อย่างน้อย 
คนไทยควรจะมีระดบัความเป็นอยู่ต ํ8ากว่าระดบัไหนในช่วงเวลาหนึ8 งๆ และทาํให้ประชาชน
สามารถทราบไดด้ว้ยตวัเองว่า  คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บา้น ว่าพฒันา
อยูใ่นระดบัใด มีปัญหาใดบา้งที8ตอ้งแกไ้ขเป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาตนเอง ครอบครัว และสังคม   

๑.๑)  ว ัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช ๒ ค  เพื8อให้
ประชาชนสามารถพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที8ดี 
อยา่งนอ้ยผา่นเกณฑค์วามจาํเป็นขั+นพื+นฐาน โดยมีเครื8องชี+วดั จปฐ. เป็นเครื8องมือ  

๑.๒)  ผลการจดัเก็บขอ้มูล จปฐ.    จากการประมวลผลขอ้มูลของชุมชนจาก
ขอ้มูล จปฐ.  ปี ๒๕๕๖  พบว่า  หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีผ่านเกณฑชี์+วดั ๒๔ ตวัชี+ วดั  มีรายละเอียด 
ดงันี+   



 
 

๕๐ 

-  ตวัชี+ วดัขอ้ที8 ๙   ทุกคนในครัวเรือนไดกิ้นอาหารถูกสุขลกัษณะ  ปลอดภยั
และไดม้าตรฐาน 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๑๐   คนในครัวเรือนมีความรู้ในการใชย้าที8ถูกตอ้งเหมาะสม 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๑๒   คนอาย ุ๖ ปีขึ+นไป ออกกาํลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ ๓ 
วนั วนัละ ๓๐ นาที 

-  ตวัชี+ วดัขอ้ที8 ๑๔   ครัวเรือนมีความมั8นคงในที8อยู่อาศยัและบา้นมีสภาพ
คงทนถาวร 

-  ตวัชี+ วดัขอ้ที8 ๑๕   ครัวเรือนมีนํ+ าสะอาดสําหรับดื8มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๑๖  ครัวเรือนมีนํ+าใชเ้พียงพอตลอด 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๑๗  ครัวเรือนมีการจดับา้นเรือนเป็นระเบียบถูกสุขลกัษณะ 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๑๘  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๑๙  ครัวเรือนมีการป้องกนัอุบติัภยัอยา่งถูกวธีิ 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๒๐  ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๒๑  ครอบครัวมีความอบอุ่น 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๒๒  เด็กอายตุ ํ8ากว่า ๓ ปี ไดรั้บการกระตุน้การเรียนรู้จากการ
ทาํกิจกรรมร่วมกบัผูใ้หญ่ 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๒๔  เดก็อาย ุ๖-๑๕ ปี ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั ๙ ปี 

-  ตวัชี+ วดัขอ้ที8 ๒๘  คนในครัวเรือนไดรั้บข่าวสารที8เป็นประโยชน์อยา่งนอ้ย
สัปดาห์ละ ๕ ครั+ ง 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๒๙  คนอาย ุ๑๕-๖๐ ปีเตม็ มีการประกอบอาชีพและมีรายได ้

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๓๐  คนอาย ุ๑๕-๖๐ ปีเตม็มีการประกอบอาชีพและมีรายได ้

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๓๓  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี8  

-  ตวัชี+ วดัขอ้ที8 ๓๔  คนในครัวเรือน ไดป้ฏิบติัตนตามขนมธรรมเนียมและ
มารยาทไทย 



 
 

๕๑ 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๓๕  คนอาย ุ๖ ปีขึ+นไปทุกคนปฏิบติักิจกรรมทางศาสนาอยา่ง
นอ้ยสัปดาห์ละ ๑ ครั+ ง 

-  ตวัชี+วดัขอ้ที8 ๓๘  ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มที8ตั+งขึ+นในหมู่บา้น ตาํบล 

-  ตัวชี+ ว ัดข้อที8  ๓๙  ครัวเรือนมีคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื8อ
ประโยชนข์องชุมชนและทอ้งถิ8น 

-  ตวัชี+ วดัขอ้ที8 ๔๐  ครัวเรือนมีความในการทาํกิจกรรมเกี8ยวกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื8อประโยชนข์องชุมชนหรือทอ้งถิ8น 

-  ตวัชี+ วดัขอ้ที8 ๔๑  คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทาํกิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บา้น 

-  ตวัชี+ วดัขอ้ที8 ๔๒  คนอายุ ๑๘ ปีขึ+นไปที8มีสิทธิ� เลือกตั+งไปใชสิ้ทธิ� เลือกใน
ชุมชนของตน 

หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีมีตวัชี+วดัที8 ไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน ๒ ตวัชี+วดั  ดงันี+  

-  ตวัชี+วดัที8 ๓๑  ครัวเรือนมีการเกบ็ออม ตกเกณฑจ์าํนวน ๑๕ ครัวเรือน 

-  ตวัชี+วดัที8 ๓๒  คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา  

๑.๓)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน จาก  กชช ๒ ค   หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีจดัเป็น
หมู่บา้นเร่งรัดพฒันาระดบั ๓    ตวัชี+วดัที8ตอ้งปรับปรุงแกไ้ข มีดงันี+  

-  ดา้นการศึกษาของประชาชน  ยงัขาดการตื8นตวัในการส่งเสริมการศึกษา
ระดบัสูงใหแ้ก่ลูกหลาน 

-  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในดา้นต่างๆ  เช่น  การใหข้อ้มูล
ข่าวสารแก่ชุมชน  เช่น  สื8อสิ8งพิมพต่์าง ๆ 

-  ด้านการรวมกลุ่มของประชาชนเพื8อสร้างงานสร้างรายได้สําหรับการ
ดาํรงชีวติในชุมชน 

๑.๔)  บทบาทของหน่วยงานภายนอกที�สนับสนุนกจิกรรมของชุมชน   สาํนกังาน
พฒันาชุมชนอาํเภอปรางค์กู่  เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนให้ชุมชนดาํเนินกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลของชุมชน ได้แก่  ข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช ๒ ค  โดย
สนับสนุนให้มีเวทีการเรียนรู้ในการสร้างความเขา้ใจ แนวทางการจดัเก็บขอ้มูล และตวัชี+ วดั 



 
 

๕๒ 

รายขอ้  ตลอดจนรวบรวมขอ้มูล  ประมวลผลลงในระบบขอ้มูลสารสนเทศองค์การบริหาร 
ส่วนตาํบลพิมายเหนือดาํเนินการสนบัสนุนงบประมาณ ในการจดัเกบ็ขอ้มูล และบนัทึกขอ้มูล   

๑.๕)  ปัญหาการมส่ีวนร่วมในการพฒันาหมู่บ้าน   ในการดาํเนินกิจกรรมในดา้น
นี+  พบว่า ข้อมูลพื+นฐานของหมู่บ้าน  ได้แก่  ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช ๒ค  ที8หมู่บ้าน
ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลนั+น ขาดการนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ ในการกาํหนดแผนงาน 
ในการพฒันาหมู่บา้น  ชาวบา้นและชุมชนไม่เห็นความสาํคญัของขอ้มูลดงักล่าว   

๒)  การจัดเก็บข้อมูลบัญชีครัวเรือน    การจดัเก็บขอ้มูลบญัชีครัวเรือนหรือบญัชี
รายรับรายจ่ายระดบัครัวเรือนดาํเนินการจดัเกบ็ในปี ๒๕๕๕ ดาํเนินการเป็นปีแรกมีวตัถุประสงค ์
เพื8อให้ครัวเรือน ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลรายรับรายจ่าย  ลงบนัทึกขอ้มูลรายวนัลงเป็นประจาํ 
ทุกวนั และนาํขอ้มูลที8ไดจ้ากการจดัเก็บมาบนัทึกลงในระบบโปรแกรมขอ้มูล และนาํขอ้มูล
ดงักล่าวไปคืนให้ชุมชนเพื8อกระตุน้ใหชุ้มชนรับรู้รับทราบร่วมกนัและกาํหนดแผนงานในการ
พฒันาครอบครัว และพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็  

๒.๑)  ผลการจัดเกบ็ข้อมูลจากบัญชีรายรับรายจ่ายบ้านโพธิIสามคัค ี   จากการจดั 
เกบ็ขอ้มูลบญัชีรายรับรายจ่ายประจาํปี พบวา่หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีมีรายไดห้ลกัจากการประกอบ
อาชีพภาคเกษตรกรรม และนอกภาคเกษตร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี+  

-  ทาํนา  ๕,๒๒๖,๐๒๓  บาท 
-  เลี+ยงสัตว ์     ๒๒๐,๖๗๐  บาท 
-  รับจา้งทั8วไป      ๑๙๘,๘๔๓  บาท 
-  ค่าตอบแทน        ๕๒,๖๒๕  บาท 
-  ลูกหลานส่งให ้       ๘๓,๔๘๒   บาท 
-  คา้ขาย       ๑๒๓,๐๖๐  บาท 
       รายไดร้วม   ๕,๙๐๔,๗๐๓  บาท   

รายจ่ายของชุมชน (รายปี)  

-  รวมรายจ่ายหมวดอาหาร      ๙๐๕,๔๖๖ บาท 
-  รายจ่ายฟุ่มเฟือยและอบายมุข ๑,๒๖๒,๑๖๐    บาท 
-  รายจ่ายหมวดของใช ้เครื8องสาํอาง    ๓๐๗,๕๐๘ บาท 



 
 

๕๓ 

-  รายจ่ายสาธารณูปโภค การศึกษา    ๕๒๕,๙๐๖ บาท 
-  รายจ่ายภาคการผลิต    ๒,๐๐๓,๑๒๙ บาท 
-  รายจ่ายค่าช่วยงานบุญประเพณี     ๔๕๒,๘๓๐ บาท 

รายจ่ายรวมทั+งสิ+น  ๕,๔๕๖,๙๙๙ บาท 

หนี.สินชุมชน  

- ร้านคา้ชุมชน      ๗๓,๓๑๘ บาท 
-  กองทุนหมู่บา้น ๑,๑๘๐,๒๐๐  บาท 
-  ธกส. ๓,๐๑๐,๕๐๐ บาท 
-  กข.คจ   ๒๕๗,๓๐๐  บาท 
-  กลุ่มออมทรัพย ์      ๕๔,๐๐๐  บาท 
-  กองทุนเศรษฐกิจ      ๔๘,๖๔๘  บาท 
-  นายทุน   ๗๗๔,๓๐๐  บาท 
-  สหกรณ์การเกษตร ๓,๐๑๙,๐๐๐  บาท 
           หนี+ สินรวม  ๑๐,๗๑๗,๒๖๖ บาท  

๒.๒)  บทบาทของหน่วยงานภายนอกที�สนับสนุนกจิกรรมของชุมชน  สาํนกังาน
พฒันาชุมชนอาํเภอปรางคก์ู่ เป็นหน่วยงานในการสนบัสนุนให้ชุมชนดาํเนินกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจดัเกบ็ขอ้มูลของชุมชน รายรับรายจ่ายโดยสนบัสนุนให้มีเวทีการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเขา้ใจ แนวทางการจดัเก็บขอ้มูล และตวัชี+ วดัรายขอ้ ตลอดจนรวบรวมขอ้มูล ประมวลผล 
ลงในระบบขอ้มูลสารสนเทศ และนาํขอ้มูลรายรับรายจ่ายมาสะทอ้นให้ชุมชนทราบเดือนละ  
๑ ครั+ ง  องค์การบริหารส่วนตาํบลพิมายเหนือดาํเนินการสนับสนุนงบประมาณ ในการจดัเก็บ
ขอ้มูล และบนัทึกขอ้มูล   

๒.๓)  ปัญหาการมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บ้าน    ในการดาํเนินกิจกรรมใน
ดา้นนี+  พบว่า ขอ้มูลพื+นฐานของหมู่บา้น  ไดแ้ก่  ขอ้มูลบญัชีรายรับรายจ่ายที8หมู่บา้นดาํเนินการ
จดัเกบ็ขอ้มูลนั+นขาดการนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ ในการกาํหนดแผนงานในการพฒันา
หมู่บา้น ชาวบา้นชุมชนไม่เห็นความสาํคญัของขอ้มูลดงักล่าว  และจดัเกบ็ขอ้มูลไม่ต่อเนื8อง  
 



 
 

๕๔ 

๔.๓.๒  กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชน    แผนชุมชน คือ ผลของการ
บริหารจดัการใหชุ้มชน เรียนรู้จนสามารถกาํหนดเป้าหมายดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ทั+งชุมชนใหร่้วมกนัคิด  ตดัสินใจ  นาํแนวทางไปใชใ้นการดาํรงชีวิตของคนในชุมชน  ทั+งระดบั
ครอบครัวและชุมชนเพื8อใหมี้คุณภาพชีวิตที8ดีขึ+นในอนาคต  โดยกาํหนดเป็นกิจกรรมโครงการ
ในลักษณะที8ชุมชนทําได้เองทันทีด้วยความสามารถและศักยภาพของชุมชนหรืออาศัย
ความสามารถร่วมกนักบัหน่วยงานสนบัสนุนอื8นๆ ในการดาํเนินการร่วมกนัหรืออาจยกใหเ้ป็น
ภาระของหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผูด้าํเนินการในกิจกรรม/โครงการที8เกินขีดความสามารถ
ของชุมชนเพื8อผลการพฒันา  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของชุมชนสู่จุดมุ่งหมายของการเป็น
ชุมชนที8เขม้แขง็  อยูเ่ยน็  เป็นสุข โดยหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี จะมีการดาํเนินการทบทวนการจดัทาํ
แผนชุมชน เป็นประจาํทุกปีๆ ละ ๑ ครั+ ง  

๑)  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื�อจัดทําแผนชุมชนบ้านโพธิIสามัคคี   จาก
การศึกษาขอ้มูล พบว่า  ชุมชนไดร่้วมกนัแลกเปลี8ยนเรียนรู้ จากขอ้มูลชุมชนที8มีอยู่ เช่น จปฐ. 
กชช.๒ ค  และขอ้มูลจากการจดัเก็บโดยชุมชน เพื8อนาํไปสู่กระบวนการวิเคราะห์  สังเคราะห์  
ขอ้มูลชุมชน  นาํสู่กระบวนการวางแผนชุมชน และกาํหนดตาํแหน่งการพฒันาหมู่บา้น  

๒)  จุดแขง็ จุดอ่อน  โอกาส  อปุสรรค  และปัญหาของหมู่บ้าน    จากการศึกษาและ
การจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น  เพื8อใหเ้กิดการแลกเปลี8ยนใหเ้กิดการระดมสมองจากหลาย ๆ ส่วน
เพื8อใหท้ราบถึงปัญหาและความตอ้งการของหมู่บา้น โดยพบว่าหมู่บา้น โพธิ� สามคัคี  มีลกัษณะ
เด่นและปัญหาดงัต่อไปนี+   

๒.๑)  จุดแขง็ของหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี  

-  หมู่บา้นมีฐานทรัพยากรที8สามารถใชป้ระโยชน์ได ้เช่น มีป่าสาธารณ- 
ประโยชน์ จาํนวน ๕๐ ไร่ ที8มีความหลากหลายทางพืชพรรณ ซึ8 งรวมและเหมาะสมสาํหรับการ
ทาํมาหากิน และพฒันาผลผลิตตามธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  

-  ชุมชน   มีบุคลากรที8มีองคค์วามรู้ในดา้นต่างๆ อย่างหลากหลายซึ8งพร้อม
จะนาํองคค์วามรู้มาใชใ้นงานพฒันาชุมชนได ้  

-  ผูน้าํชุมชน   ทั+งผูน้าํตามธรรมชาติและผูน้าํทางการ  มีความสามคัคีกนัและ
ไดร่้วมกนัผลกัดนัใหเ้กิดกลุ่มองคก์รชุมชน ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน  อยา่งหลากหลาย  

-  มีการรวมกลุ่มเป็นองคก์รในชุมชนเพื8อการพึ8งพาตนเอง 



 
 

๕๕ 

-  มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพในชุมชน 

-  ชุมชนมีความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆในชุมชน 

-  มีการจดัสวสัดิการสาํหรับผูสู้งอาย ุ

-  ครัวเรือนมีการปลูกพืชผกัสวนครัวรั+ วกินได ้ และมีเงินออมทุกครัวเรือน 

๒.๒)  จุดอ่อนบา้นโพธิ� สามคัคี 

-  ไม่มีอาชีพเสริมหลงัจากเสร็จฤดูทาํนา                                                                                                                                                                             

-  อพยพแรงงานไปทาํงานต่างถิ8น หลงัฤดูกาลเกบ็เกี8ยว 

-  การใชส้ารเคมีในการเกษตร 

-  ขาดขอ้มูลในการตดัสินใจ 

๒.๓)  โอกาสของบา้นโพธิ� สามคัคี 

-  มีเงินทุนสนบัสนุนใหกู้ย้มืประกอบอาชีพ 

-  มีการจดัสวสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาส  เช่น  เบี+ยผูสู้งอาย ุ 

-  มีการส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม 

-  โครงการสนบัสนุนจากภาครัฐ  เช่น  โครงการยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข   

๒.๔)  อุปสรรคของหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี 

-  ตน้ทุนการผลิตสูง 

-  รายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย 

-  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ8า 

-  ปัญหาหนี+ สิน 

-  ขาดแหล่งนํ+าสาํหรับการเกษตร 

๓)  ผลการขับเคลื�อนแผนชุมชนบ้านโพธิIสามัคคี     จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน 
พบวา่  การขบัเคลื8อนแผนชุมชนนั+นดาํเนินการมาอยา่งต่อเนื8อง  มีการจดัเวทีเพื8อเรียนรู้ในระดบั
ชุมชน และเพื8อนาํขอ้มูลต่างๆ มาวิเคราะห์ วางแผนการพฒันาในระดบัหมู่บา้น  แลว้เชื8อมโยง
แผนชุมชนสู่แผนการพฒันาในระดบัตาํบล  โดยจาํแนกแผนชุมชนเป็นแผนงานที8ทาํเองและ 
ทาํร่วมกนัในลกัษณะเป็นทิศทางการพฒันาหมู่บา้น     



 
 

๕๖ 

๔)  บทบาทของหน่วยงานภายนอกที�สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน    สาํนกังาน
พฒันาชุมชนอาํเภอปรางค์กู่ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนให้ชุมชนดาํเนินกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการขบัเคลื8อนแผนชุมชนชุมชน โดยสนับสนุนให้มีเวทีการเรียนรู้ในการสร้าง
ความเขา้ใจ แนวทางการจดัทาํและทบทวนแผนชุมชนปีละ ๑  ครั+ ง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
พิมายเหนือดาํเนินการสนับสนุนในการประสานแผนชุมชน สู่การเป็นแผนในขอ้บญัญติัของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินงานตามโครงการ    

๕)  ปัญหาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน   ในการดาํเนินกิจกรรมในดา้นนี+  
พบวา่ การขบัเคลื8อนแผนชุมชนไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าใดนกั  เนื8องจากชุมชนมองวา่แผนชุมชน
นั+นเมื8อดาํเนินการแลว้ตอ้งไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มิไดม้องว่าเป็น
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  ดงันั+นจึงไม่ค่อยให้ความสําคญักบัการขบัเคลื8อนแผนชุมชน 
มากนกั   

๔.๓.๓  กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดตั.งกลุ่มองค์กรชุมชน    จากการจดัเกบ็ขอ้มูล 
พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัตั+งกลุ่มองค์กรในชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  
เป็นการหนุนเสริมบทบาทของภาคประชาชนให้มีบทบาทในการเรียนรู้แนวทางการจดัการ
องค์กรชุมชน ให้เป็นรากฐานในการพฒันาครอบครัวและชุมชน  โดยมีกลุ่มองค์กรในแต่ละ
ประเภท ทั+งที8เกิดจากการจดัตั+งโดยชุมชน และเกิดจากการสนบัสนุนภายใตน้โยบายของรัฐบาล 
โดยมีรายละเอียด ดงันี+   

๑)  กลุ่มกองทุนแก้ไขความยากจน (กข.คจ) บ้านโพธิIสามคัค ี

๑.๑)  ความเป็นมา   ความยากจนของประชาชนชาวชนบทเป็นปัญหาสาํคญัที8 
ทุกรัฐบาลมุ่งแกไ้ขให้หมดไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื8อวนัที8 ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๖ 
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดาํเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที8 ๑ ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๖ 
- ๒๕๓๙ และขยายถึง พ.ศ.๒๕๔๐ จาํนวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บา้นและมีมติอีกครั+ งเมื8อวนัที8 ๑๗ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๐ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดาํเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที8 ๒ 
ระหว่าง  พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๔  หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีไดรั้บการพิจารณาจดัสรรงบประมาณจาํนวน 
๒๘๐,๐๐๐ บาท สนบัสนุนเงินทุนในระดบัหมู่บา้นสาํหรับครัวเรือนเป้าหมายยมืไปประกอบอาชีพ 
โดยไม่มีดอกเบี+ยและมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจาํหมู่บา้นรับผิดชอบบริหาร
จดัการเงินทุนของหมู่บา้น 



 
 

๕๗ 

๑.๒)  วตัถุประสงค ์

-  เพื8อให้ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ ได้รับความ
ช่วยเหลือเงินทุนเพื8อการประกอบอาชีพที8เหมาะสม มีรายไดสู้งขึ+นพน้เส้นความยากจน 

-  เพื8อให้หมู่บ้านในชนบทได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การปรับปรุง
โครงสร้างพื+นฐาน  การอนุรักษ์ฟื+ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ8 งแวดล้อม การพฒันาด้าน
การศึกษา  วฒันธรรม  สาธารณสุข และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
ในหมู่บา้นเพื8อพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนในหมู่บา้นตน้แบบใหสู้งขึ+น 

-  เพื8อให้หมู่บา้นในชนบทเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตลอดไป 
ประชาชนเกิดความร่มเยน็เป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์ มั8งคั8งยิ8ง ๆ ขึ+น 

๑.๓)  การบริหารจดัการ   กลุ่มกองทุนแกไ้ขปัญหาความยากจน(กข.คจ) บา้น
โพธิ� สามัคคีดาํเนินการโดยมีคณะกรรมการกองทุนในหมู่บ้านบริหารจัดการกองทุน โดย
กาํหนดใหป้ระชุมคณะกรรมการปีละ ๒ ครั+ ง โดยมีการบริจาคค่าดาํเนินงานเพื8อพิจารณาปล่อย
ให้สมาชิกยืมเงินไปประกอบอาชีพ โดยพิจารณาให้กูย้ืมตามโครงการที8ครัวเรือนนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการ  ในครั+ งแรกคณะกรรมการพิจารณาให้สมาชิกครั+ งแรกกูไ้ม่เกิน ๒,๘๐๐ บาท 
ต่อคน  ปัจจุบนักองทุนแกไ้ขปัญหาความยากจนมีเงินทุนทั+งสิ+นจาํนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยให้
สมาชิกยมืเงินไปประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี+ยกาํหนดชาํระคืนเป็นงวดๆ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
๕ ปี ปัจจุบนัสมาชิกกูย้มืเงินจาํนวน  ๗๐  ราย คิดเป็นเงินจาํนวน ๒๒๔,๕๕๑  บาท 

โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มกองทุนแกไ้ขปัญหาความยากจน ประกอบดว้ย 
ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ และกรรมการ โดยมีผูรั้บผิดชอบในแต่ละตาํแหน่ง
ดงักล่าว ปัจจุบนัมีนายทองพนู  บุญประกอบ เป็นประธานกลุ่ม 

๒)  กองทุนหมู่บ้านโพธิIสามคัค ี 

๒.๑)  ความเป็นมา   ตามที8รัฐบาลไดอ้นุมติัให้จดัตั+งกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองแห่งชาติเพื8อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บา้น 
ชุมชนเมืองเพื8อให้ทอ้งถิ8นมีขีดความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการเงินทุนของ
ตนเอง สร้างศกัยภาพและความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจในชุมชนเพื8อนาํไปสู่การพึ8งพาตนเอง 
อยา่งย ั8งยนืและเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจระดบัฐานรากของประเทศ  รวมทั+งเสริมสร้างภูมิคุม้กนั



 
 

๕๘ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ซึ8งไดป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการจดัตั+งกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๔ โดยหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี  ตาํบลพิมายเหนือ  
อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ ไดย้ื8นเรื8องเพื8อขอจดัตั+งกองทุนหมู่บา้นต่อคณะอนุกรรมการ
สนบัสนุนกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในระดบัอาํเภอและไดรั้บโอนเงินครั+ งแรก เมื8อวนัที8  
๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ จาํนวนเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ในปี ๒๕๕๒  รัฐบาลเพิ8ม
ทุนกองทุนหมู่บา้นระยะ ๒ จาํนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และในปี ๒๕๕๕  รัฐบาลเพิ8มทุนระยะ๓  
จาํนวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ปัจจุบนัมีเงินทุนทั+งสิ+น  ๒,๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๒.๒)  วตัถุประสงค์ 

-  เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง สาํหรับการลงทุน 
เพื8อการพฒันาอาชีพ  สร้างงานสร้างรายไดห้รือเพิ8มรายได ้  การลดรายจ่าย  การบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉิน และจาํเป็นเร่งด่วนและการนาํไปสู่การสร้างทุนสวสัดิการที8ดีแก่ประชาชนในหมู่บา้น
หรือชุมชนเมือง  

-  ส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นและชุมชนเมืองใหมี้ขีดความสามารถในการ 
จดัระเบียบ และบริหารเงินทุนของตนเอง 

-  เสริมสร้างกระบวนการพึ8งพาตนเองของประชาชนในหมู่บา้นและชุมชน
เมืองในดา้นการเรียนรู้  การสร้างและพฒันาความคิดที8ริเริ8ม เพื8อการแกไ้ขปัญหา และเสริมสร้าง
ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

-  กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัฐานรากของประเทศ รวมทั+งเสริมสร้างภูมิคุม้กนั
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอนาคต 

-  เสริมสร้างศกัยภาพและความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ ของสังคมประชาชน
ในหมู่บา้นและชุมชนกองทุนหมู่บา้น  

๒.๓)  ขั.นตอนการก่อตั.งกองทุนหมู่บ้าน   ภายหลงัรัฐบาลกาํหนดนโยบายการ
จดัตั+งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ+น ทางอาํเภอปรางคก์ู่โดยสาํนกังานพฒันาชุมชน
อาํเภอ แจง้ใหห้มู่บา้นดาํเนินการประชุมเพื8อก่อตั+งกลุ่มองคก์ร กองทุนหมู่บา้นขึ+น โดยหมู่บา้น
โพธิ� สามคัคีมีขั+นตอนในการดาํเนินการ ดงันี+   



 
 

๕๙ 

-  ผูใ้หญ่บา้นเชิญชวนหัวหน้าครัวเรือนในหมู่บา้นทุกครัวเรือนมาประชุม
ประชาคมเพื8อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ในแนวคิด แนวทาง นโยบายการดาํเนินงานของรัฐบาล
ตามโครงการกองทุนหมู่บา้นละหนึ8งลา้นบาท 

-  ผูใ้หญ่บา้นแจง้ใหที้8ประชุมคดัเลือกผูอ้าวุโสในที8ประชุม เพื8อทาํหนา้ที8เป็น
ประธานดาํเนินการในที8ประชุมเพื8อคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น จาํนวน ๙ – ๑๕  คน 

-  หมู่บา้นโพธิ� สามคัคีไดค้ดัเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น ในครั+ งแรก
จาํนวน ๙ คนโดยมีนายทองพูน  บุญประกอบ (ผูใ้หญ่บ้านในขณะนั+น) เป็นประธานคณะ 
กรรมการกองทุนหมู่บา้น 

-  คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น  ดาํเนินการยกร่างระเบียบขอ้บงัคบักองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองและประกาศรับสมคัรสมาชิกกองทุนหมู่บา้น  

-  ดาํเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบักองทุนหมู่บา้น  

๒.๔)  การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในปัจจุบัน     ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้าน
โพธิ� สามัคคีมีสมาชิกรวม ๖๘ ราย  คณะกรรมการ ๑๑ คน  มีนายทองพูน  บุญประกอบ  
เป็นประธานคณะกรรมการ  ปัจจุบนักองทุนหมู่บา้นมีเงินทุน (บญัชี๑)  ๑,๓๔๕,๑๔๒.๙๔ บาท 
เงินทุนในบญัชี ๒ คา้งบญัชี  จาํนวน ๒๑๓.๖๐ บาท  มีเงินสมาชิกถือหุ้น   ๔๖,๔๕๐ บาท  
เงินสัจจะออมทรัพยข์องสมาชิก ๖๖,๕๓๐ บาท  ดา้นหนี+ สินกองทุน  ปัจจุบนักองทุนหมู่บา้น 
ไดด้าํเนินการปล่อยเงินกู ้ใหส้มาชิก ดงันี+   

-  หนี+ สินปล่อยกูบ้ญัชี ๑ ๕๕ ราย  เป็นเงิน   ๑,๑๐๗,๐๐๐  บาท 
-  หนี+ สินปล่อยกูบ้ญัชี ๒        ๙ ราย  เป็นเงิน       ๑๐๘,๕๐๐  บาท 
-  รวมสมาชิกที8กู ้              ๖๔ ราย รวมเป็นเงิน   ๑,๒๑๕,๕๐๐  บาท 

โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น  ประกอบด้วย  ประธาน  รองประธาน  เหรัญญิก 
เลขานุการ และกรรมการ  ซึ8 งคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นได้มาจากการที8สมาชิกเลือกตั+ง 
ที8ประชุมสมาชิกเลือกตั+ งและโหวตเสียง  บุคคลที8มีความเหมาะสม  มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ในการเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น  โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีวาระในการดาํรง
ตาํแหน่ง ครั+ งละ ๒ ปี  ดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน ๒ วาระ และสามารถกลบัมาดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นมีหนา้ที8การจดัการบริหารกองทุนหมู่บา้นให้สามารถดาํเนินการ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารงานตามระเบียบขอ้บงัคบัที8กาํหนดไว ้การปล่อยเงินกูใ้ห้



 
 

๖๐ 

สมาชิก การจดัเกบ็เอกสารประชุม รายงานทางการเงิน การปิดงบดุลประจาํปี  ติดตามหนี+ เมื8อถึง
เวลากาํหนดชาํระ และรายงานผลการดาํเนินงานใหห้น่วยงานราชการที8เกี8ยวขอ้งทราบ  

๓)  กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโพธิIสามคัค ี

๓.๑)  ความเป็นมา   บา้นโพธิ� สามคัคีไดรั้บเงินทุนพระราชทานกองทุนแม่ของ
แผ่นดินในปี พ.ศ.๒๕๔๑ โดยนายทองพูน  บุญประกอบ  ผูใ้หญ่บา้นโพธิ� สามคัคีไดเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการรับเงินทุนพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ณ เมืองทองธานี  จงัหวดันนทบุรี 
จาํนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท และจัดพิธีต่อยอดเฉลิมฉลองเงินทุนพระราชทานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน และจดักิจกรรมการต่อยอดเงินทุนเพื8อเป็นธนบตัรขวญัถุงและเป็นสิริมงคล ไดเ้งินทุน
ทั+งสิ+น ๔๒,๐๐๐ บาท เพื8อเป็นกองทุนในการตอ้สู้เพื8อเอาชนะปัญหายาเสพติดในชุมชน  

แนวคิดการพฒันากองทุนแม่ของแผ่นดินเพื8อเป็นการถวายความจงรักภักดี 
แก่สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละเพื8อเป็นการพฒันาใหก้องทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นศูนยร์วมจิตใจ
ของคน  จึงมีแนวคิดขยายต่อยอด ดงันี+  

-  กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นสิริมงคลสูงสุด  เมื8ออยูใ่นหมู่บา้น/ชุมชนใด
กเ็ปรียบเสมือนกาํลงัใจของพระองคท่์านที8พระราช ทานใหก้บัหมู่บา้นในการทาํความดีปกปัก
รักษาทอ้งถิ8นของตวัใหร้อดพน้จาก ภยนัตรายและสร้างความเขม้แขง็ในชาติ 

-  กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนขวญัถุงสาํหรับหมู่บา้น/ชุมชน ที8ไดรั้บ
พระราชทานเพื8อความมุ่งหมายสร้างให้เป็นศูนยร์วมของกองทุนทั+งหมด  ภายในหมู่บา้นและ 
ใหเ้ป็นตวัแทนของกองทุนที8ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการทาํ ความดีทั+งกายใจการทาํประโยชน์
เพื8อส่วนรวมของหมู่บา้น/ชุมชนหรือกองทุนเพื8อ ประโยชน์สาธารณะ การที8กองทุนแม่ของ
แผ่นดินหมดสิ+นไปย่อมหมายความถึง ตวัแทนของความดีหมดสิ+นลงดว้ยทุกคนในหมู่บา้น/
ชุมชนจึงตอ้งปกปักรักษาใหง้อกงามไม่สูญสลาย 

-  กองทุนแม่ของแผ่นดินใชเ้ป็นเงื8อนไขกระตุน้ความตื8นตวัของชุมชนใหมี้
ความเขม้แขง็พึ8งตนเองมาก ยิ8งขึ+นและเป็นแบบอยา่งของการพฒันา  การพึ8งตนเอง  การระดม
ทุนในชุมชนและเป็นแบบอยา่งของการบูรณาการเพื8อเอาชนะยาเสพติดอยา่ง ย ั8งยนื  



 
 

๖๑ 

๓.๒)  วตัถุประสงค์ 

-  เพื8อเป็นกองทุนสําหรับป้องกนั  เฝ้าระวงั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
แบบยั8งยนืในหมู่บา้น 

-  เพื8อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที8เป็นศูนยร์วมของความสามคัคี  
ความเสียสละ ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเพื8อก่อใหเ้กิดสาธารณประโยชนข์องหมู่บา้น 

-  เพื8อเป็นกองทุนสาํหรับส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาแบบพอเพียงในหมู่บา้น
ตามแนวพระราชดาํริ การพึ8งพาตวัเองและการพึ8งพากนัเองของชุมชน 

๓.๓)  กจิกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโพธิIสามคัค ีมดีังนี.  

-  กิจกรรมการมอบเงินทุนสมทบการจดังานต่างๆ ในชุมชน ทั+ งงานบุญ
ประเพณี  งานมงคล  งานอวมงคล  งานแต่งงาน  งานขึ+นบา้นใหม่  งานสู่ขวญัในชุมชน  เป็นตน้ 
โดยชุมชนจะดาํเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ช่วยงานครั+ งละ ๓๐๐ 
บาทต่องาน  ภายหลงัจากเสร็จกิจกรรม เจา้ภาพในแต่ละงานจะมีการสมทบทุนต่อยอดกิจกรรม 
ตามกาํลงัศรัทธาเพื8อเป็นการต่อยอดกองทุนแม่ของแผน่ดินต่อไป  

-  กิจกรรมการใชจ่้ายเงินเพื8อใชใ้นกิจกรรมการพฒันา  สาธารณประโยชน ์
ในชุมชน และจดัซื+อเครื8องเสียงไวใ้ชจ่้ายในกิจกรรมการพฒันา 

-  กิจกรรมกองทุนบรรเทาเหตุฉุกเฉิน โดยให้สมาชิกยืมเงินไปใช้จ่ายเมื8อ 
มีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนในครัวเรือน ก็จะแจง้ให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทราบ และ
พิจารณาเงินยืมให้สมาชิกเงินยืมตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยให้สมาชิกยืมเงิน
ระยะเวลาไม่เกิน ๓  เดือน เมื8อชาํระคืนแลว้สมาชิกจะสมทบเงินคืนสู่กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เพื8อเพิ8มทุนให้งอกเงยขึ+น ปัจจุบนักองทุนแม่ของแผ่นดินบา้นโพธิ� สามคัคีให้สมาชิกยืมเพื8อ
บรรเทาเหตุฉุกเฉินจาํนวน ๑๕ ราย เป็นเงิน  ๒๖,๕๐๐ บาท ปัจจุบนัมีเงินทุนในบญัชีจาํนวน 
๑๐,๗๕๑ บาท รวมเงินทุนคงเหลือ ๔๐,๗๒๙ บาท ทั+งนี+การพิจารณาใชจ่้ายเงินกาํหนดใหมี้เงิน
คงเหลือในบญัชีธนาคารไม่ตํ8ากวา่ ๘,๐๐๐ บาท   

๔)  กลุ่มสตรีบ้านโพธิIสามคัค ี

๔.๑)  ความเป็นมา    กลุ่มสตรีบา้นโพธิ� สามคัคี ตั+งเมื8อวนัที8 ๘ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๙ เพื8อส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของสตรีในหมู่บ้านซึ8 งภายหลังว่างจากฤดูกาลทาํนา  



 
 

๖๒ 

กลุ่มสตรีส่วนใหญ่จะขาดอาชีพเสริม  ดงันั+นกลุ่มสตรีจึงมีบทบาทสําคญัในการส่งเสริมอาชีพ
ของคนในชุมชนดว้ยอีกทางหนึ8ง  นอกจากนั+นยงัเป็นกลุ่มที8ส่วนราชการสนบัสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมต่างๆ และเขา้ร่วมกิจกรรมที8ภาคราชการจดัขึ+น ปัจจุบนันางสุดา  ดาศรี เป็นประธานใน
การดาํเนินกิจกรรมกลุ่มสตรี ของหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี  สมาชิกก่อตั+งกลุ่มสตรี จาํนวน ๑๒ คน 
ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิกจาํนวน  ๑๐  คน  

๔.๒)  วตัถุประสงค์ 
-  เพื8อส่งเสริมใหส้มาชิกมีงานทาํหลงัการเกบ็เกี8ยวขา้ว 
-  เพื8อส่งเสริมให้มีการสร้างงานสร้างรายได้ และพฒันาอาชีพในชุมชน 

ภายหลงัฤดูกาลทาํนา 
-  เพื8อส่งเสริมใหเ้กิดความรักสามคัคี 
-  เพื8อส่งเสริมใหมี้กลุ่มในการทาํกิจกรรม 
-  เพื8อสืบสานประเพณีของทอ้งถิ8น 

๔.๓)  กระบวนการจัดตั.งกลุ่มสตรีบ้านโพธิIสามคัค ี  กลุ่มสตรีบา้นโพธิ� สามคัคี
ก่อกาํเนิดขึ+นเนื8องจากสมาชิกในส่วนกลุ่มสตรีมีความสนใจในการพฒันาบทบาทและกิจกรรม
ของกลุ่มสตรีใหเ้กิดขึ+นในชุมชน จึงไดมี้การดาํเนินการจดัตั+งกลุ่มขึ+นโดยกระบวนการ ดงันี+  

-  การจัดประชุมเสาวนากลุ่มย่อยเพื8อพูดคุยประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี8ยน
ประสบการณ์ เหตุผลและความจาํเป็นในการจัดตั+ งกลุ่มสตรี ในที8สุดสมาชิกกลุ่มสตรีจึงมี
ความเห็นร่วมกนัวา่สมควรใหมี้การการจดัตั+งกลุ่มสตรีขึ+น  

-  การรณรงค์เพื8อรับสมัครสมาชิกที8มีความสนใจในการดาํเนินกิจกรรม
ร่วมกบักลุ่มสตรี โดยนาํเสนอขอ้มูลในที8ประชุมของหมู่บา้นเพื8อชี+ แจงวตัถุประสงค์ในการ
ดาํเนินการ และรับสมคัรสมาชิกกลุ่มสตรี  

-  จัดการประชุมกลุ่มสําหรับสมาชิกที8 มีความสนใจและคัดเลือกคณะ 
กรรมการกลุ่มสตรีบา้นโพธิ� สามคัคี ขึ+น  

-  คณะกรรมการกาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัร่วมกนัและนาํเสนอเขา้ที8ประชุม
กลุ่มเพื8อรับรองระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มสตรี และดาํเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัที8กาํหนด  



 
 

๖๓ 

๔.๔)  การบริหารจัดการกลุ่มสตรีบ้านโพธิIสามคัค ี 

-  ดา้นเงินทุนของกลุ่มสตรีในระยะก่อตั+งกลุ่มสตรีมีเงินทุนครั+ งแรกจาํนวน  
๖,๐๐๐ บาท  ปัจจุบนักลุ่มมีเงินทุนจาํนวน ๕๙,๑๗๐  บาท 

-  ตามระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดใหส้มาชิกถือหุน้ๆ ละ ๑๐๐  บาท โดยสมาชิก
ถือหุน้ปีละ ๑ หุน้ ปัจจุบนักลุ่ม จาํนวนหุน้ ๒๐ หุน้ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 

-  สมาชิกออมเงินในกลุ่มสตรี  จาํนวนคนละ ๑๐ บาท เป็นประจาํทุกเดือน 
รวมคนละ ๑,๒๐๐  บาทต่อคน ในรอบปีกลุ่มสตรีมีเงินออมรวมกนัทั+งสิ+น ปีละ ๑๒,๐๐๐ บาท  

-  ดา้นการประชุมกลุ่มสตรี  จะนัดประชุมสมาชอกกลุ่ม เดือนละ ๑ ครั+ ง  
ทุกวนัที8 ๓ ของเดือน ณ ที8ทาํการกลุ่มเพื8อกาํหนดแผนงานในการพฒันากลุ่มสตรีในแต่ละเดือน  

-  ด้านการจดัสรรผลกาํไร  กลุ่มสตรีได้กาํหนดระเบียบขอ้บงัคบัไวว้่า
ดาํเนินงาน  ๑๐% สมทบทุน ๓๐ % ค่าปันผลค่าหุน้ ๖๐ % 

๕)  กองทุนฌาปนกจิศพ 

๕.๑)  ความเป็นมา   กองทุนฌาปนกิจศพบา้นโพธิ� สามคัคีก่อกาํเนิดขึ+นมาตั+งแต่
อดีตซึ8งไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่เริ8มตน้มาจากไหน  เป็นกองทุนที8หมู่บา้นมีกฎกติกาโดยผ่าน
การจดัประชาคมของหมู่บา้นให้มีการช่วยเหลือกนัเป็นตวัเงินเมื8อมีการสูญเสียชีวิตจะเก็บเงิน
ฌาปนกิจศพไปให้เจา้ภาพ  โดยอตัราในการเก็บค่าศพมีการเปลี8ยนแปลง โดยในช่วงผูใ้หญ่ 
ผิว  การะเกษ  เกบ็ครัวเรือนละ ๒๐ บาท  กาํนนัทองพูน  บุญประกอบ  เก็บศพละ ๑๐๐ บาท 
จนถึงปัจจุบัน  มีสมาชิกร่วมโครงการ ๓ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย   บ้านโพธิ� สามัคคี  บ้าน 
ชาตโพธิ� นอ้ย  บา้นหวา้สามคัคี  ตาํบลพิมายเหนือ  

๕.๒)  วตัถุประสงค์ 

-  เพื8อช่วยเหลือเกื+อกูล ลดค่าใชจ่้ายในงานศพ  ซึ8 งเป็นงานที8มิไดเ้ตรียมการ
วางแผนไวล่้วงหนา้ 

-  เพื8อสนบัสนุนงบประมาณเป็นค่าใชจ่้ายในการทาํบุญตามประเพณี 

-  เพื8อบรรเทา เหตุฉุกเฉิน ลดภาวะความเดือดร้อนใหแ้ก่ครอบครัวผูเ้สียชีวติ 



 
 

๖๔ 

๕.๓)  การบริหารจัดการกองทุนฌาปนกจิศพ    กองทุนฌาปนกิจศพของหมู่บา้น
เป็นกองทุนที8มีความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นสวสัดิการชุมชน วฒันธรรมชุมชนที8ช่วยเหลือ 
เกื+อกูลกนัในยามเดือดร้อนจนกลายเป็นวิถีชีวิตชุมชนที8สืบต่อกนัมา โดยเมื8อมีบุคคลในชุมชน
เสียชีวติ จะมีการดาํเนินการ ดงันี+  

-  ครัวเรือนที8มีบุคคลเสียชีวิตจะแจ้งให้ผูน้ ําชุมชนทราบผูน้ ําชุมชนจะ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสียงตามสายใหทุ้กครัวเรือนรับทราบ เพื8อใหทุ้กครัวเรือนเขา้ร่วมช่วยเหลือ
กนัในงานศพ ดงักล่าว 

-  แต่ละครัวเรือนจะมาร่วมกิจกรรมช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ 
รับผดิชอบหนา้ที8ดา้นต่างๆ ที8ไดรั้บมอบหมาย  

-  ครัวเรือนนําเงินฌาปนกิจศพ ไปช่วยเหลืองานศพที8บ้านเจ้าภาพเพื8อ
รวบรวมใหเ้จา้ภาพ ครัวเรือนละ ๑๐๐  บาท 

-  ผูใ้หญ่บา้นบนัทึกรับแจง้ และประชาสัมพนัธ์ให้ไปช่วยเหลือการจดัการ
งานศพ โดยส่วนใหญ่ในชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี จะมีการช่วยเหลือ เป็นสิ8งของหรือของกินของ
ใชที้8จาํเป็นในการ  จดังานศพโดยมากในงานจะมีการช่วยเหลือ พริก หมากพลู ฟักแฟง พลู 
ขา้วสาร  เป็นตน้ 

-  ในดา้นการช่วยเหลือแรงงาน ชุมชนจะไปร่วมกิจกรรมในงานศพและมีการ
มอบหมายหนา้ที8ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรม เช่น ฝ่ายครัว ฝ่ายบญัชี ฝ่ายเสิร์ฟอาหาร ฝ่ายตอ้นรับ โดยเป็น
การช่วยเหลือกนัในงานโดยไม่ไดคิ้ดมูลค่าในการช่วยเหลือเป็นตวัเงิน  

-  ในช่วงที8ตั+งศพบาํเพ็ญกุศลอยู่ที8บา้นเจา้ภาพ แต่ละครัวเรือนนอกจากมา
ช่วยเหลืองานแลว้ ยงัมีการมานอนเฝ้าศพเวลากลางคืน เพื8อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจให้แก่
เจา้ภาพ  

-  ในวนัที8จะนาํศพไปฌาปนกิจ แต่ละครัวเรือน จะนาํฟืนครัวเรือนละ ๑ ดุน้ 
มาวางไวบ้ริเวณหนา้บา้นเพื8อเป็นการช่วยเหลือกนัอีกทางหนึ8ง หลงัจากนั+นจะนาํฟืนไปทาํเป็น
เชิงตะกอนเผาศพดงักล่าว 

-  ในงานศพก่อนที8จะนําศพออกสู่เชิงตะกอนจะมีแกนนําหมู่บ้านนาํเงิน
ช่วยเหลืองานศพมามอบใหเ้จา้ภาพ โดยเป็นเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพที8ผูน้าํชุมชนเกบ็รวบรวม
มามอบให้ ซึ8 งใน พ.ศ.๒๕๕๒  ประชาคมหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี ไดมี้ประชาคมให้ดาํเนินงาน
โครงการงานศพพอเพียงไม่เลี+ยงเหลา้ 



 
 

๖๕ 

๖)  กลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลิตบ้านโพธิIสามัคคี   กลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิต 
บา้นโพธิ� สามคัคี  ก่อตั+งขึ+นเมื8อวนัที8 ๒๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๒๔ โดยให้สมาชิกร่วมกนั 
ออมเงิน โดยการตั+ งสัจจะในการออมเงินร่วมกันทุกเดือน กาํหนดออมเงินในวนัประชุม
ประจาํเดือนของกลุ่มฯ ปริมาณการออมเงินนั+นขึ+นอยู่กบัศกัยภาพของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนว่า 
มีความสามารถในการออมมากนอ้ยต่างกนั สมาชิกกลุ่มฯ เมื8อเริ8มก่อตั+งมีทั+งสิ+นจาํนวน ๑๔ คน 
เงินทุนเริ8มตน้ ๑๔๐ บาท  ปัจจุบนัมีสมาชิกจาํนวน ๑๓๒ คน  เงินทุนของกลุ่ม ๑๙๐,๒๕๖ บาท 
เงินออมเดือนละ ๑,๕๒๐ บาท  หลกัการทาํงานในการบริหารจดัการกลุ่มองค์กรได้ยึดหลกั
คุณธรรม ๕ ประการ คือ ซื8อสัตย ์เสียสละ รับผดิชอบ เห็นอกเห็นใจ และไวว้างใจกนั 

๖.๑)  วตัถุประสงค์ 

-  เพื8อสนบัสนุนการรวมกลุ่มองคก์ารภาคประชาชนในการสร้างกระบวนการ 
เรียนรู้ ร่วมกันพฒันาองค์การให้เข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมเพื8อการ
พึ8งตนเองในรูปแบบต่าง ๆ 

-  เพื8อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงินร่วมกัน และเรียนรู้แนวทางการ
บริหารจดัการเงินทุนชุมชน 

-  เพื8อส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มทาํกิจกรรมใหเ้กิดการรู้รักสามคัคี    

๖.๒)  คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลติ  คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื8อการผลิตไดแ้บ่งโครงสร้างบทบาทหนา้ที8ของคณะกรรมการเป็น ๔ ฝ่าย โดยคณะกรรมการ 
มีวาระในการดาํรงตาํแหน่งวาระละ ๒ ปี ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน ๒ วาระ ในแต่ละ
ฝ่ายมีผูรั้บผดิชอบและบทบาทหนา้ที8 ดงัต่อไปนี+   

-  ฝ่ายอาํนวยการ  ประกอบดว้ย   ประธาน  คือ นายทองพูน  บุญประกอบ 
รองประธาน  คือ  นายประจวบ  สุขเมือง  เลขานุการ คือ นายลา  หาญเสมอ และเหรัญญิก คือ 
นายมาก  บุตรดี หนา้ที8ของฝ่ายอาํนวยการ คือ ดาํเนินการอาํนวยการให้การขบัเคลื8อนกิจกรรม
ของกลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิตบรรลุตามวตัถุประสงค ์ตามระเบียบขอ้บงัคบัที8กาํหนดไว ้ 

-  ฝ่ายเงินกู ้ ประกอบดว้ย  ประธาน คือ นายไชยนั  บุญประกอบ  เลขานุการ 
คือ นายวิชิต  ไชยภา และกรรมการ คือ นายจาํลอง  บรรจงปรุ  ฝ่ายเงินกู้มีหน้าที8ให้การ
สนบัสนุนสมาชิกในการประกอบอาชีพ และประชุมพิจารณาเงินกูใ้หส้มาชิกที8มีความประสงค์
ตอ้งการกูเ้งิน  



 
 

๖๖ 

-  ฝ่ายตรวจสอบ  ประกอบดว้ย  ประธาน คือ นายวทิยา  วเิศษชาติ  กรรมการ 
คือ นายอมเรศ  ไชยภา และนางปุ่น  อุดมศกัดิ�   ฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที8 ในการตรวจสอบการ
ดาํเนินการในกิจกรรมของกลุ่ม ในดา้นต่าง ๆ เช่น  การเงิน  การบญัชี  เป็นตน้   

-  ฝ่ายส่งเสริม  ประกอบดว้ย  ประธาน คือ นายบุญมี  สุขแสน  กรรมการ  
คือ นางทอง  นาคนวล และนายดั+น ทวชีาติ ฝ่ายส่งเสริมมีหน้าที8ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ดา้นต่าง ๆ  ของสมาชิก  

๖.๓)  กจิกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลติ   

-  การประชุมกลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิตกาํหนดจดัประชุมเป็นประจาํทุก
เดือน ๆ ละ ๑ ครั+ งทุกวนัที8 ๖ ของทุกเดือน การประชุมในแต่ละเดือนจะเป็นกิจกรรมการติดตาม
ความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานในทุกเดือน รายงานสถานะทางการเงินของกลุ่ม ติดตามแจง้ผล
การออมและสมาชิกที8ขาดส่งเงินออมประจาํเดือน และในวนัประชุมประจาํเดือนสมาชิกจะนาํ
เงินมาส่งสัจจะออมทรัพย ์มานาํส่งให้คณะกรรมการเป็นเงินออมเดือนละ ๑๐ บาท เป็นอย่าง
นอ้ย การประชุมสามญัประจาํปีจะดาํเนินการปีละ ๑ ครั+ ง เพื8อนาํเสนอผลการดาํเนินการในรอบ
ปีและเป็นวนัปันผลเฉลี8ยคืนสมาชิกตามระเบียบขอ้บงัคบัที8กาํหนด  

-  กิจกรรมการปล่อยเงินกู้ เป็นกิจกรรมที8กลุ่มออมทรัพย์เพื8อการผลิต 
ดาํเนินการปล่อยเงินสัจจะออมทรัพย ์ใหส้มาชิกกูย้มื โดยปล่อยเงินกูใ้นระยะสั+น ๓ เดือน/ครั+ ง 
เพื8อใหส้มาชิกนาํเงินไปหมุนเวียนใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ โดยคิดดอกเบี+ยในอตัราร้อยละ 
๒ บาท ต่อเดือน ปัจจุบนัสมาชิกกูเ้งินจาํนวน ๔๑ ราย เป็นเงิน ๘๒,๐๐๐ บาท 

-  การจดัสวสัดิการสาํหรับสมาชิก เมื8อกลุ่มดาํเนินการมีผลกาํไรไดก้าํหนด
ระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มและกาํหนดให้มีการจดัสวสัดิการสมาชิก ในดา้นการรักษาพยาบาล
สาํหรับสมาชิกที8เจบ็ป่วยเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยในโรงพยาบาล โดยใหส้มาชิกที8นอนรักษาตวัที8
โรงพยาบาล  ๒๐๐  บาทต่อครั+ ง ปีละ ๑ ครั+ งต่อคนตามระเบียบขอ้บงัคบั กาํหนดใหจ้ดัสรรเงิน
สวสัดิการ ร้อยละ ๕  ของผลกาํไรใน พ.ศ. ๒๕๕๓ จดัสรรงบประมาณไว ้จาํนวน ๒,๐๙๕   
บาท   

๖.๔)  การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลติ   กลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการ
ผลิตฯ ไดก้าํหนดระเบียบขอ้บงัคบัเพื8อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการองคก์รให้ดาํเนินการ



 
 

๖๗ 

อยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการจดัสรรผลกาํไรจากการดาํเนินงาน ดงันี+  สวสัดิการ ๕ % ค่าหุน้ 
๕๐%  ค่าเนินการ ๕%   ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ๑๐%   ทุนสมทบ ๓๐% ใน พ.ศ. ๒๕๕๖  
กลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิตบา้นโพธิ� สามคัคีมีผลกาํไรจากการดาํเนินการ จาํนวน ๔๑,๙๑๐ บาท 

๔.๔  รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน  

ผลจากการศึกษาวิจยัดงักล่าว ทีมวิจยัและชุมชนไดร่้วมกนักาํหนดรูปแบบการบริหาร
จดัการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการการดาํเนินการใน ๓ รูปแบบ 
ตามรายละเอียดดงันี+  

๔.๔.๑  รูปแบบจัดตั.งสภาผู้นําชุมชนบ้านโพธิIสามคัค ี

๑)  ที�มาแนวความคิดในการจัดตั.งสภาผู้นําชุมชนบ้านโพธิIสามัคคี    แนวคิดสาํคญั
ในการจดัตั+งสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีเพื8อการสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้และการจดัการ
ความรู้ โดยเนน้หลกัการสาํคญัในการทาํงาน ดงันี+   คือ  การคน้หาขอ้มูลจากความใฝ่รู้และความ
มุ่งมั�นที8จะแกปั้ญหาและการจดัการดว้ยตนเอง ลองผิดลองถูกจนไดข้อ้สรุปของความรู้ความ
ชาํนาญของตนเองเป็นสิ8งที8จาํเป็นและทาํเองไดอ้ยา่งต่อเนื8อง  การเรียนรู้ภายในหมู่บา้นเกิดจาก
กลุ่มคนที8มีความสนใจในเรื8 องหรือประเด็นเดียวกัน  มาประชุมปรึกษาหารือเป็นประจาํ
สมํ8าเสมอ โดยทุกคนตอ้งลงมือปฏิบติัตามความถนดัอยา่งต่อเนื8องจนเกิดเป็นความรู้ของตนเอง  

การจดัเวทีประชาคมอยา่งต่อเนื8องเพื8อทาํการสรุปบทเรียน  การถอดบทเรียนจากการ
ปฏิบติัจริง  เน้นการวิเคราะห์ปัญหาหรือการไดม้าของปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วมตอ้งอาศยั
เครื8องมือที8สอดคลอ้งกบัธรรมชาติและวิธีคิดของคนในชุมชน  จึงตอ้งมีการเลือกและการสร้าง
เครื8องมือในการประเมินปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน  นาํมาสู่กระบวนการสะทอ้น
คิด  ร่วมยืนยนัปัญหา และการเขา้ร่วมกาํหนดแผนชุมชน แผนการพฒันาบ้านโพธิ� สามคัคี 
การบูรณาการระหว่างแผนบทชุมชน  แผนแม่บทชุมชน-ตาํบลกบัแผนขององคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลที8สอดคลอ้งและเอื+อประโยชน์ซึ8 งกนัและกนั   การกาํหนดกิจกรรมต่างๆ ในแผนและการ
นําแผนลงสู่การปฏิบัติจริง โดยชุมชนบ้านโพธิ� สามัคคีเป็นกลไกหลักในการดําเนินการ
ขบัเคลื8อนงานใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดอ้ยา่งตรงกบัความตอ้งการ    

๒)  วตัถุประสงค์ของการจัดตั.งสภาผู้นําชุมชนบ้านโพธิIสามคัค ี   ในการดําเนินการ 
จดัตั+งสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี เป็นการดาํเนินงานเพื8อใหห้มู่บา้นมีองคก์รในการบริหาร



 
 

๖๘ 

จดัการหมู่บา้นที8มีความหลากหลาย ซึ8 งเดิมมีคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) เป็นโครงสร้างหลกั
ในการดาํเนินงานการพฒันาหมู่บา้น ซึ8 งเป็นโครงสร้างที8มีความแขง็ตวั  ดงันั+น เพื8อใหเ้กิดความ
ยืดหยุ่นและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนจึงมีการจัดตั+ งสภาผู ้นําชุมชนบ้านโพธิ� สามัคคี  
มีวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ ดงันี+  

๒.๑)  เพื8อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี8ยนเรียนรู้ และนาํปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน
มาวเิคราะห์และกาํหนดแนวทางในการพฒันาหมู่บา้น 

๒.๒)  เพื8อเป็นพื+นที8ให้ผูน้าํในชุมชนได ้พฒันาทกัษะ ในการทาํงานในชุมชน 
ร่วมกนั และไดเ้รียนรู้ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติที8ดี ในการทาํงานเพื8อชุมชน 

๒.๓)  เพื8อเป็นองคก์รชุมชนที8ทาํหนา้ที8ในการบูรณาการงาน กิจกรรมในชุมชน 
เพื8อขบัเคลื8อนการพฒันาหมู่บา้นไปในแนวทางทิศทางเดียวกนั 

๓)  โครงสร้างสภาผู้นําชุมชนบ้านโพธิIสามคัค ี  ในการดาํเนินการจัดตั+ งสภาผูน้ ํา
ชุมชนบ้านโพธิ� สามคัคี นั+นได้ดาํเนินการโดยให้กลุ่มองค์กรในชุมชนทุกกลุ่ม ได้พิจารณา
คดัเลือก ตวัแทน มาเป็นคณะกรรมการสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี โดยมีรายชื8อ ดงันี+    

(๑)  นายทองพนู  บุญประกอบ ประธานสภาผูน้าํชุมชน 
(๒)  นายประจวบ  สุขเมือง สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(๓)  นายลา  หาญเสมอ  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
(๔)  นายวทิยา  วเิศษชาติ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
(๕)  นายบุญมี   สุขเสน  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 
(๖)  นายมาก  บุตรดี  แพทยป์ระจาํตาํบล  
(๗)  นายจกัตี  ตีแกว้ ตวัแทนอาสาพฒันาชุมชน 
(๘)  นายไชยนัต ์ บุญประกอบ รองหวัหนา้ฝ่ายฯ 
(๙)  นางแจง้  เหล่าเลิศ หวัหนา้ฝ่าย ฯ 
(๑๐)  นายสน  บุตรดี รองฯฝ่าย 
(๑๑)  นายมาก  บุตรดี ตวัแทนคุม้ 
(๑๒)  นายไชยนั  บุญประกอบ ตวัแทนคุม้ 
(๑๓)  นายวนั  สุภาทิพย ์ ตวัแทนคุม้ 
(๑๔)  นายสน  บุตรดี ตวัแทนคุม้ 



 
 

๖๙ 

(๑๕)  นายพร  สีสัน  ตวัแทนคุม้ 
(๑๖)  นายสุข  บุญประกอบ  ตวัแทนคุม้ 
(๑๗)  นางถาวร  สุขเมือง ตวัแทนคณะกรรมการพฒันาสตรีหมู่บา้น 
(๑๘)  นางบุษบง  บุตรดี ตวัแทนกองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
(๑๙)  นายสุดใจ  การะเกษ  ตวัแทนกลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิต 
(๒๐)  นายสาร  บุญประกอบ  ตวัแทนธนาคารขา้ว 
(๒๑)  นายก่อง  สุภาทิพย ์ ตวัแทนกองทุนหมู่บา้น 
(๒๒) นายพุธ  บุญประกอบ  ตวัแทน กองทุน กข.คจ 
(๒๓) นายทองสา  คาํมา ตวัแทนกองทุนแม่ของแผน่ดิน 
(๒๔) นายธีระวฒัน ์ ตรีแกว้ ตวัแทนศนูย ์ICT ชุมชน 
(๒๕) นายอรุณชยั  สุภาทิพย ์ ตวัแทนกลุ่มเยาวชน 

บทบาทหนา้ที8 ใหค้ณะสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี มีบทบาทในการเป็นเวที
กลางในการแลกเปลี8ยนเรียนรู้ โดยนาํขอ้ราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ มานาํแจง้แก่สมาชิกใน
ชุมชน และนาํสถานการณ์ปัญหาในชุมชนมาวิเคราะห์เพื8อกาํหนด แผนงานแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาของคนในชุมชน โดยประชุมเดือนละ ๑ ครั+ ง   

๔)  ผลงานของสภาผู้นําชุมชนบ้านโพธิIสามคัค ี   ตลอดระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
ของสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี  โดยมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั+ ง ตั+งแต่มกราคม-มีนาคม 
๒๕๕๖ มีกิจกรรมที8เกิดเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัของชาวบา้นโพธิ� สามคัคี ดงันี+  

๔.๑)  ข้อตกลงการจัดงานศพพอเพยีงไม่เลี.ยงเหล้า ปลอดนํ.าอดัลม   เ ดิมชุมชน
บา้นโพธิ� สามคัคี  ไดด้าํเนินการโครงการงานศพพอเพียงไม่เลี+ยงเหลา้ปลอดการพนนั มาตั+งแต่ 
ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นตน้มา   ผลจากการดาํเนินการ พบว่า ชุมชนให้ความร่วมมือในการดาํเนิน
กิจกรรมเป็นอย่างดี แต่ทั+ งนี+ สภาผูน้ ําชุมชนบ้านโพธิ� สามคัคี ได้นาํประเด็นการดาํเนินงาน
ดงักล่าวไปทบทวนสรุปบทเรียนแนวทางในการดาํเนินงานตามโครงการดงักล่าว และพบว่า 
กิจกรรมนี+สามารถลดรายจ่ายให้คนในชุมชนในการจดังานศพที8ไม่มีค่าใชจ่้ายในการเลี+ยงเหลา้ 
ครัวเรือนสามารถประหยดัรายจ่ายไดค้รัวเรือนละ  ๑๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐  บาท ต่อการจดังานศพ
ในหนึ8 งครั+ ง และในปัจจุบันงานศพในชุมชนถึงแมจ้ะไม่มีการเลี+ ยงเหล้า แต่ก็ยงัมีการเลี+ ยง
นํ+ าอดัลมในการจดังานศพ ซึ8 งแต่ละครัวเรือนมีรายจ่ายในการเลี+ยงนํ+ าอดัลม ครั+ งละ ๕,๐๐๐  -  



 
 

๗๐ 

๑๕,๐๐๐  บาท ดงันั+นสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี จึงไดน้าํเรื8องราวนี+มา แลกเปลี8ยนเรียนรู้
ร่วมกนั โดยมองเห็นว่านํ+ าอดัลมมีโทษต่อร่างกายมากกว่า ประโยชน์ จึงมีมติใหด้าํเนินงานตาม 
โครงการงานศพพอเพียงไม่เลี+ยงเหลา้ ปลอดการพนนั ปลอดนํ+ าอดัลม นาํเรื8องไปผ่านที8ประชุม
ประชาคมของหมู่บา้น และประกาศเป็นขอ้บญัญติัของหมู่บา้น โดยมีการส่งเสริมความรู้การทาํ
นํ+ าสมุนไพรชนิดต่าง ๆ  มาแทนการดื8มนํ+ าอดัลม ในงานศพ  เช่น  นํ+ าย่านาง  นํ+ าตะไคร้  นํ+ าขิง 
ข่า  เป็นตน้  ผลจากการดาํเนินงาน พบว่า ในการจดังานศพในชุมชน ครัวเรือนใหค้วามร่วมมือ
ในการลดการบริโภคนํ+ าอดัลม  ทาํให้สุขภาพดีขึ+น และลดรายจ่ายในการจดังานศพในชุมชน  
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

๕)  ผลที�ได้รับ   ผลจากการจดัตั+งสภาผูน้าํบา้นโพธิ� สามคัคีขึ+นส่งผลใหแ้กนนาํใน
ชุมชนมีโอกาสไดพ้บปะแลกเปลี8ยนความรู้อย่างเป็นระบบมากขึ+น  จากเดิมที8ประชุมเพียงเพื8อ
แจง้ข่าวสารของทางราชการ เปลี8ยนมาสู่การเปิดพื+นที8ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั มีกลุ่มแกน
นาํหน้าใหม่ เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมากขึ+น ในส่วนกลุ่มหัวหน้าคุม้ ตวัแทน
กลุ่มองคก์ร  มีโอกาสไดม้าวิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกนั และวางแผนแกไ้ขปัญหาชุมชน หรือ
ริเริ8มงานพฒันาต่างๆ ในชุมชนโดยคนในชุมชนเอง   

๔.๔.๒  รูปแบบการบริหารชุมชนโดยใช้ระบบคุ้มบ้าน โดยการกระจายอํานาจของผู้นํา
ชุมชนไปสู่ผู้นําคุ้ม  ให้คุ้มมีบทบาทในการทํางานในชุมชน โดยใช้กลยุทธ์การประกวดคุ้ม  
เป็นปัจจัยหนุนเสริมบทบาทผู้นําคุ้มให้มคีวามเข้มแขง็   

๑)  การแบ่งคุ้มในบ้านโพธิIสามัคคี   สภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี ไดมี้มติให้มี 
การจดัระบบการบริหารจดัการหมู่บา้นโดยใช้ระบบคุม้บา้นโดยการกระจายอาํนาจของผูน้าํ
ชุมชนไปสู่ผูน้าํคุม้  ให้คุม้มีบทบาทในการทาํงานในชุมชนให้เป็นคุม้ที8มีชีวิตในปัจจุบนับา้น
โพธิ� สามคัคี แบ่งเป็น ๖ คุม้ ในแต่ละคุม้มีการเลือกคณะกรรมการคุม้  ตามรายละเอียดดงันี+   

๑.๑)   คุม้ที8 ๑   สันติสุข นายมาก  บุตรดี 
๑.๒)  คุม้ที8 ๒  รวมพลงัสามคัคี นายไชยนั  บุญประกอบ 
๑.๓) คุม้ที8 ๓  รู้รักสามคัคี นายวนั  สุภาทิพย ์
๑.๔) คุม้ที8 ๔  สามคัคีธรรม นายสน  บุตรดี 
๑.๕)  คุม้ที8 ๕  ร่วมใจสามคัคี นายพร  สีสัน 
๑.๖)  คุม้ที8 ๖  เที8ยงธรรม นายสุข  บุญประกอบ  



 
 

๗๑ 

๒)  กติกาการประกวดคุ้มบ้าน    สภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี ไดส่้งเสริมใหมี้
การ ประกวดคุม้บา้นเพื8อสร้างกระแสความตื8นตวัของชุมชน ให้เขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา
และปรับปรุงภูมิทศัน์ของชุมชน ให้มีความสะอาดสะอาดโดยการจดักิจกรรมการ ประกวด
แข่งขนักนั  ภายในคุม้ โดยมีเกณฑชี์+วดัผลการพฒันาคุม้ ดงันี+  

๒.๑)  ดา้นความสะอาด 
๒.๒) ดา้นความสวยงาม 
๒.๓)  ดา้นพืชผกัสวนครัวรั+ วกินได ้ รั+ วอ่านได ้
๒.๔)  ดา้นระบบขอ้มูลคุม้ คณะกรรมการคุม้ ประกอบดว้ย ประธานคุม้  รอง

ประธานคุม้ เลขานุการคุม้  
๒.๕)  ที8ทาํการคุม้ มีความชดัเจน เป็นศนูยร์วมของการทาํกิจกรรมของคนในคุม้ 
๒.๖)  คุม้มีแผนงานการพฒันา และคุม้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   

๓)  ระยะเวลาการพัฒนาปรับปรุงคุ้ม    ดาํเนินการตั+งแต่วนัที8  ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
ถึงวนัที8 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

๔)  ผลที�ได้รับ   ผลจากการที8สภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี กาํหนดใหมี้กิจกรรม
การประกวดคุม้ โดยมีเป้าหมายเพื8อให้ระบบคุม้สามารถมีบทบาทสําคญัในการขบัเคลื8อนงาน 
ที8เป็นจริง  ใหคุ้ม้สามารถแบ่งเบาภารกิจของผูน้าํชุมชน   ผลจากการดาํเนินงานพบว่า แต่ละคุม้ 
มีความสนใจ  มีความตื8นตัว ในการเข้ามาจัดการให้เกิดการพัฒนาคุ้มให้ผ่านเกณฑ์ชี+ ว ัด 
การพฒันาที8ทางสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี ไดก้าํหนดกรอบแนวทางในการดาํเนินการไว ้
ซึ8งทาํใหห้มู่บา้นมีความเปลี8ยนแปลงไปในแนวทางที8ดีขึ+น  

๔.๔.๓ รูปแบบการใช้ธรรมนูญชุมชน หรือกฎระเบียบกฎกติกา การอยู่ร่วมกันของคน
ในชุมชน เพื�อสนับสนุนให้ใช้ระบบประชาธิปไตย เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน 

๑)  ที�มาแนวคิดในการจัดทํากฎกติกาหมู่บ้านธรรมนูญชุมชน   ในปี ๒๕๔๒ มีการ 
ร่างกฎระเบียบกติกาของหมู่บ้านเพื8อประกาศใช้เป็นข้อบังคับของการอยู่ร่วมกันของคน 
ในชุมชนเพื8อมิใหเ้กิดปัญหา  โดยผลจากการประชาคม  มีกฎกติการ่วมกนั จาํนวน  ๔ ขอ้ ดงันี+   

๑.๑)  ผู ้เกี8ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด จะถูกตัดสิทธิการรับบริการจากรัฐ 
หมู่บา้นทุกชนิด 



 
 

๗๒ 

๑.๒)  ถา้มีผูเ้กี8ยวขอ้งกบัยาเสพติดใหจ้บัส่งตาํรวจดาํเนินคดีต่อไป 

๑.๓)  ห้ามส่งเสียงดงัรบกวนผูอื้8น ไม่ว่าจะทางยานพาหนะ เครื8องเสียง ฝ่าฝืน
ปรับครั+ งละ ๕๐๐ บาท 

๑.๔)  ห้ามปล่อยววัควาย สัตวเ์ลี+ ยง ไปกินพนัธุ์พืช  ฝ่าฝืนปรับและรับผิดชอบ
ตามความเสียหายที8เกิดขึ+น   

ดงันั+นเพื8อใหชุ้มชนบา้นโพธิ� สามคัคี มีการบริหารจดัการหมู่บา้นอยา่งเป็นรูปธรรม 
ที8ประชุมจึงไดน้าํกฎกติกาหมู่บา้นที8มีอยู่ตั+งแต่ปี ๒๕๔๒  มาประชุมเพื8อปรับปรุงให้ทนัสมยั
และสอดคล้องกับยุคสมัยและบริบทของชุมชน จึงได้ร่วมกนัยกร่างกฎกติกาหมู่บ้านฉบับ
ปรับปรุง ตามรายละเอียด ดงันี+      

ขอ้ ๑ ครัวเรือนปฏิบติัตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอ้ ๒ ครัวเรือนปฏิบติัตามขนบธรรมเนียมประเพณีของหมู่บา้น 
ขอ้ ๓ ครัวเรือนตอ้งปลูกพืชผกัสวนครัวรั+ วกินได ้
ขอ้ ๔ ครัวเรือนตอ้งมีเงินออมร่วมกบักลุ่มในหมู่บา้นอยา่งนอ้ย ๑ กลุ่ม 
ขอ้ ๕ ครัวเรือนตอ้งส่งเสริมการรู้รักสามคัคีใหเ้กิดขึ+นในชุมชน 
ขอ้ ๖ ครัวเรือนไม่ยุง่เกี8ยวกบัยาเสพติดทุกชนิด 
ขอ้ ๗ ครัวเรือนต้องร่วมกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมที8ไม่เหมาะสมของ

สมาชิกและเยาวชน 
ขอ้ ๘ ครัวเรือนตอ้งยดึมั8นในหลกัการประชาธิปไตย 
ขอ้ ๙ ครัวเรือนร่วมกนัดูแลสาธารณสมบติัของชุมชนร่วมกนั 
ขอ้ ๑๐ ครัวเรือนร่วมกนัรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม 
ขอ้ ๑๑ ครัวเรือนไม่ทาํในสิ8งที8ผดิกฎหมายทุกประเภท 
ขอ้ ๑๒   ครัวเรือนตอ้งจดังานศพแบบพอเพียงไม่เลี+ยงเหลา้ 

๒)  ผลที�ได้รับ    จากการดาํเนินการปรับปรุงกฎกติกาของหมู่บา้น ส่งผลใหชุ้มชน 
มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการกําหนดกติกาของหมู่บ้านเพื8อบังคับใช้ในชุมชน  
โดยดําเนินการภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสมาชิกครัวเรือนในหมู่บ้าน 
โพธิ� สามคัคี ก็ไดป้ฏิบติัตามกฎกติกา ดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่มีปัญหาความขดัแยง้กนั 
ในชุมชน   



 
 

๗๓ 

บทที� ๕ 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน กรณีศึกษาบา้นโพธิ� สามคัคี  หมู่ที8 ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางค์กู่  จงัหวดั 
ศรีสะเกษ ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินการวิจยัจากสถาบนัพระปกเกลา้ มีวตัถุประสงค์
เพื8อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบนั   เพื8อศึกษากระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกิจกรรมการขบัเคลื8อนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน  และเพื8อคน้หารูปแบบการ
บริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕- เมษายน ๒๕๕๖  ผลจากการวิจยัไดข้อ้คน้พบตามวตัถุประสงค์
การวจิยั  ซึ8งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี+   

๕.๑  สรุปแนวทางในการบริหารจัดการชุมชนบ้านโพธิIสามคัค ี 

การบริหารจดัการชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคีเป็นชุมชนหนึ8งที8มีกิจกรรมการพฒันาในระดบั
พื+นที8อยา่งต่อเนื8องตั+งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   มีแนวทางการบริหารจดัการชุมชนโดยมีผูน้าํชุมชน
ที8เป็นทางการเป็นผูข้บัเคลื8อนการพฒันา โดยใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโดยมี
พฒันาการการบริหารจดัการชุมชนเป็น ๓  แนวทาง ดงันี+  

แนวทางที� ๑   การพฒันาโครงสร้างพื+นฐานของหมู่บา้น   ในช่วงนี+ ผูน้าํหมู่บา้น 
ไดร้ะดมคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาโครงสร้างพื+นฐานของชุมชน โดยอาศยั
แรงงานของคนในชุมชนและอาศยัความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บา้นเพื8อพฒันา  
ถนนหนทาง และแหล่งนํ+ าในชุมชน   ซึ8 งประชาชนกใ็หค้วามร่วมมือในการพฒันาหมู่บา้นแบบ
ร่วมแรงแขง็ขนั  

แนวทางที� ๒   ชุมชนร่วมมือพฒันาจดัตั+งองค์กรชาวบา้นเพื8อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน   ในช่วงนี+ เป็นช่วงที8หน่วยงานราชการไดส่้งเจา้หนา้ที8มาประจาํพื+นที8และส่งเสริม
งานพฒันาอย่างหลากหลาย โดยมีหน่วยงานนาํการพฒันาในระดบัหมู่บา้น  เช่น  สํานักงาน
พฒันาชุมชนอาํเภอ  สํานกังานเกษตรอาํเภอ  เป็นตน้  โดยมีกิจกรรมที8ส่งเสริมใหมี้การบริหาร
จดัการชุมชน  เช่น  การส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน   การส่งเสริมและพฒันาอาชีพใหแ้ก่



 
 

๗๔ 

ประชาชน   การจัดตั+ งกลุ่มองค์กรชาวบ้านขึ+ นในชุมชน  เช่น  ศูนย์สาธิตการตลาดชุมชน   
กลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิต   รถสีขา้วชุมชน  กลุ่มเลี+ ยงเป็ด เลี+ ยงไก่  ธนาคารขา้ว  ยุง้ฉาง   
กลุ่มผลิตโอ่งนํ+ าเพื8อใช้เอง  เป็นตน้   ในช่วงนี+ เป็นช่วงที8ประชาชนมีความตื8นตวัและเขา้มา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นอย่างดีและมีคุณภาพชีวิตที8ดีขึ+ น  มีกลุ่มองค์กรชุมชนในการ
สนบัสนุนชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนในหมู่บา้น    

แนวทางที� ๓   สร้างกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมบทบาทผูน้าํและสมาชิกในชุมชน 
ในช่วงนี+แนวทางการบริหารจดัการชุมชนจะเป็นการดาํเนินการเพื8อตอบสนองงานตามนโยบาย
ของรัฐที8ส่งผ่านมายงัชุมชน  ผ่านงานของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ  แต่ทั+งนี+ ผูน้าํชุมชนก็
ผสมผสานแนวคิดในการทาํงานแบบเดิมที8มุ่งเนน้การใชอ้งคก์รในชุมชนเป็นหลกัในการทาํงาน 
ถือว่าไดสื้บทอดงานเดิมที8ชุมชนไดว้างรากฐานไวใ้นยุคก่อน และนาํแนวทางใหม่มาต่อยอด 
งานชุมชนใหดี้ยิ8งขึ+น  โดยมีแนวทางในการบริหารจดัการชุมชน  เช่น  การแปลงนโยบายของรัฐ
สู่การปฏิบติัการในพื+นที8   การส่งเสริมให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา 
การใชร้ะบบคุม้ในการบริหารงานชุมชน  เป็นตน้   

๕.๒  สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกจิกรรมการขบัเคลื�อนการพฒันาหมู่บ้าน 

กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาของหมู่บา้นโพธิ� สามคัคี จากการศึกษา
พบวา่ ชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี มีการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น ๓ ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลชุมชน  ไดแ้ก่  การจดัเก็บขอ้มูล
ความจาํเป็นขั+นพื+นฐาน (จปฐ.)  การจัดเก็บข้อมูลระดับหมู่บ้าน (กชช ๒ ค)  การทาํบัญชี
ครัวเรือนรายรับรายจ่าย ซึ8 งเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที8ภาครัฐเป็นฝ่ายออกแบบกิจกรรม 
เพื8อเป็นเครื8องมือสาํหรับใหชุ้มชนใชเ้ป็นเครื8องมือในการเรียนรู้ และพฒันาหมู่บา้น 

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนชุมชน   โดยชุมชนร่วมกนันาํขอ้มูลที8ได้
จากการจดัเก็บขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื8อจดัทาํแผนชุมชน หรือแผนพฒันาหมู่บา้น เป็นเครื8องมือ 
ที8ส่งต่อให้ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ8นดาํเนินกิจกรรมสนับสนุนงานของชุมชน 
ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของชุมชน   

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดตั. งกลุ่มองค์กรเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โดยมีกลุ่มองคก์รใน ๒ แบบ  ไดแ้ก่  องคก์รที8ภาครัฐสนบัสนุนการดาํเนินการ เช่น  



 
 

๗๕ 

กองทุนหมู่บา้น  กองทุนแกไ้ขปัญหาความยากจน  โครงการ SML  เป็นตน้  องคก์รที8ชุมชน
ดาํเนินการจดัตั+ งเอง  เช่น  กลุ่มออมทรัพยเ์พื8อการผลิต  กลุ่มเลี+ ยงไก่ไข่   กลุ่มธนาคารขา้ว  
เป็นตน้  ซึ8 งกลุ่มต่างๆ เหล่านี+ ต่างสนบัสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มและมีเป้าหมายในการ
พฒันาคุณภาพชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ขึ+น  

๕.๓   สรุปรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที�
เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของชุมชนโพธิIสามคัค ี  

รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้าน 
โพธิ� สามัคคี   จากการดาํเนินการ พบว่า  มีรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใน ๓ รูปแบบ 
ประกอบดว้ย  

รูปแบบที� ๑   การจดัตั+งสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิ� สามคัคี โดยมีการจดัตั+งคณะทาํงาน
ในชุมชน จาํนวน  ๒๕  คน  ประกอบด้วย  ผูน้ ําชุมชนที8เป็นทางการ   ผูน้ ําตามธรรมชาติ  
ผูน้ ําคุ ้ม   ผูน้ ํากลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน  ดาํเนินการประชุมเดือนละ ๑ ครั+ งเพื8อปรึกษาหารือ 
แนวทางการพฒันาหมู่บา้นให้มีความเขม้แข็ง และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชุมชนเพื8อ
แกไ้ขปัญหาตามความตอ้งการของชุมชน  

รูปแบบที� ๒   สนับสนุนให้มีการจดักลไกการบริหารจดัการระบบคุม้ในหมู่บา้น 
โดยมีการคดัเลือกคณะกรรมการบริหารคุม้ในหมู่บา้นและกระจายอาํนาจการทาํงานให้คุ ้ม 
มีบทบาทในการขบัเคลื8อนงานพฒันาในระบบคุม้ของตนเอง  จาํนวน ๖ คุม้ ใช้กลยุทธ์การ
ประกวดคุม้เป็นแนวทางในการกระตุน้ให้แต่ละคุม้ไดพ้ฒันาตนเองให้มีความชัดเจน  ผลจาก
การดาํเนินการ พบว่า  แต่ละคุม้มีความตื8นตวัในการพฒันาคุม้ตนเองให้มีสภาพแวดลอ้มและ 
มีระบบการทาํงานที8ดีขึ+น  

 รูปแบบที� ๓   การจดัทาํกฎกติกาหมู่บา้นหรือธรรมนูญชุมชน ซึ8 งเป็นขอ้ปฏิบติัที8 
คนในชุมชนต้องถือปฏิบติัในการอยู่ร่วมกนั โดยมีกฏกติกาครอบคลุมทุกมิติในชุมชนเป็น 
ข้อปฏิบัติที8คนในชุมชนยินดีถือปฏิบัติร่วมกัน  จาํนวน ๑๒ ข้อ ผลการดําเนินการ พบว่า 
ครัวเรือนในชุมชนไดน้าํกฎกติกาเหล่านี+  ไปใชเ้ป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน   

            



 
 

๗๖ 

๕.๔  บทเรียนที�ได้จากการดําเนินโครงการวจิัย  

๕.๔.๑  ประโยชน์ที�ได้รับจากการดําเนินการวจิัย     

๑)  นกัวิจยัชุมชน   มีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดในการดาํเนินกระบวนการวิจยัเพื8อ
ทอ้งถิ8น และไดล้งมือปฏิบติัในทุกขั+นตอนของการดาํเนินงาน 

๒)  นกัวจิยัชุมชนมีการพฒันาตนเองมากขึ+น  ไดรั้บโอกาสในการฝึกฝน  ทกัษะการ
พูด  การฟัง การจดบนัทึก  การสื8อสาร  การพูดต่อที8ชุมชน จากผลดังกล่าวส่งผลให้นักวิจยั
ชุมชนมีความเชื8อมั8นในตนเองมากขึ+น  นกัวิจยัชุมชนสามารถเป็นวิทยากรชุมชนในการบรรยาย
ใหค้วามรู้ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ของตนเองและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี  

๓)  เกิดกระบวนการแลกเปลี8ยนเรียนรู้   มีเวทีในการพบปะพูดคุย และมีขอ้เสนอ 
ในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของชุมชนอยา่งเป็นระบบ  

๔)  เกิดความร่วมมือ   ชุมชนมีความตื8นตวัในการช่วยเหลือดูแลกนัภายในชุมชนเอง
เพื8อการพฒันาคุณภาพชีวติและการจดัระบบสวสัดิการชุมชน  

๕)  เกิดความร่วมมือและสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการในพื+นที8  เช่น  ธนาคาร 
เพื8อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาปรางคก์ู่  สํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอปรางค์กู่  
คณะกรรมการพฒันาตาํบลพิมายเหนือ (กต.)  ชุดปฏิบติัการตาํบลพิมายเหนือ  เป็นตน้  

๖)  ผลที8เกิดขึ+นโดยตรงต่อชุมชน  คือ  คนในชุมชนมีเวทีในการแลกเปลี8ยนเรียนรู้ 
อยา่งสมํ8าเสมอ  ลงมือดาํเนินการวจิยัเอง  ตั+งประเด็นเอง  จดัเกบ็รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูล
และใชป้ระโยชน์ และมีเวทีนาํเสนอขอ้มูลต่อชุมชน   ในดา้นหน่วยงานในพื+นที8 คือสาํนกังาน
พฒันาชุมชนอาํเภอปรางคก์ู่ และธนาคารเพื8อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาปรางคก์ู่ 
ที8ส่งเจา้หน้าที8ลงมาเป็นทีมวิจยัเกาะติดการทาํงานและรับรู้สถานการณ์ในพื+นที8ทาํให้บทบาท
ของเจา้หนา้ที8ภาครัฐที8มีต่อชุมชนไดแ้สดงออกอยา่งชดัเจน และทาํงานร่วมกนัอยา่งเป็นกนัเอง 
ไดท้ั+งงานและทีมในการทาํงานชุมชน 

๕.๔.๒  ปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินการวจิัย 

๑)  นกัวิจยัชุมชนทุกคนต่างมีภารกิจ  บางครั+ งการดาํเนินการวิจยัที8แผนปฏิบติัการ
ตรงกบัช่วงวิถีการผลิต  ส่งผลให้นักวิจยัไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมได้จนครบทุกกิจกรรม  



 
 

๗๗ 

ขาดความต่อเนื8อง  บางครั+ งจดักิจกรมในเวลากลางคืนทาํให้เกิดความอ่อนลา้  ขาดเวลาในการ
พกัผอ่น  ในส่วนนกัวจิยัเยาวชนตอ้งไปเรียนในวนัปกติ  การจดักิจกรรมส่วนใหญ่จึงดาํเนินการ
ในวนัเสาร์-อาทิตย ์ ดงันั+นจึงประสบปัญหาในการเชิญส่วนราชการมาร่วมกิจกรรม เนื8องจาก
ในช่วงวนัหยดุ ขา้ราชการจะไม่วา่งเขา้ร่วมกิจกรรม   

๒)  งานวิจยัเป็นเรื8องใหม่สําหรับคนในชุมชน  นักวิจยัไม่มีประสบการณ์ในการ 
ทําวิจัย  ส่งผลให้นักวิจัยบางท่านเบื8อหน่าย และออกจากทีมวิจัยไป  ร่วมวิจัยไม่ครบ
กระบวนการ   

๓)  ความล่าช้าของการจดักิจกรรม   ส่งผลให้การดาํเนินกิจกรรมในบางกิจกรรม 
มีความล่าชา้  ส่งผลใหก้ารดาํเนินการวจิยั มีล่าชา้ไปไม่ตรงตามแผนงานที8กาํหนด  

๔)  ชุมชนมีกิจกรรมในการดําเนินการหลากหลายกิจกรรม  มีหน่วยงานมา
สนับสนุนให้ดาํเนินกิจกรรมหลายหน่วยงาน   มีผลกระทบต่อกิจกรรมการวิจยับา้ง  แกไ้ข
ปัญหาโดยการบูรณาการกิจกรรมร่วมกนัในบางกิจกรรม ที8มีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกนั  

๕)  ทีมวิจยัชุมชนขาดทกัษะในดา้นการเขียนรายงานผลการดาํเนินงาน  ส่งผลให ้
การเขียนรายงานผลการวจิยัในแต่ละช่วงมีความล่าชา้ 

๕.๕  ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการการวจิัย  

๕.๕.๑  รูปแบบการจดัตั+งสภาผูน้าํชุมชนเป็นแนวทางที8เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทาํให้
ประชาชนมีเวทีในการพบปะ  แลกเปลี8ยนเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ และสามารถนาํปัญหาของ
ชุมชนมาพดูคุยกนั และกาํหนดแผนงานในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด  สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน ถือว่าเป็นระบบการพฒันาประชาธิปไตยขั+นพื+นฐานของชุมชน  ทีมพื+นที8 
จะไดส้นบัสนุนการขบัเคลื8อนงานใหเ้กิดความยั8งยนืต่อไป และไดน้าํบทเรียนของพื+นที8ขยายผล
สู่ชุมชนอื8นๆ ต่อไป   

  ๕.๕.๒  รูปแบบการส่งเสริมการบริหารจดัการชุมชนในระบบคุ้ม  ถ้ามีการจัดเวที
แลกเปลี8ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื8อง  จะเป็นการกระจายอาํนาจและเพิ8มบทบาทให้แก่คนในชุมชน 
เปิดโอกาสใหค้นไดเ้ขา้มาเรียนรู้ร่วมกนั และพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ ทกัษะ ในการทาํงาน และ
มีจิตอาสาสนใจงานของส่วนรวมของชุมชน   



 
 

๗๘ 

๕.๕.๓  ควรให้หน่วยงานราชการที8 เกี8ยวข้องเข้ามาสนับสนุนกิจกรรม และเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการป่าชุมชน และสนบัสนุนใหเ้ยาวชนมีกิจกรรมในการดาํเนินการ
อยา่งต่อเนื8อง  

๕.๕.๔  นาํผลการวิจยัเผยแพร่ให้หน่วยงานที8เกี8ยวขอ้งกบัการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน นาํเป็นบทเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการดาํเนินการการบริหารจดัการชุมชน
แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน   

******************************** 

 



 
 

๗๙ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



 

 

๘๑ 

ภาคผนวก ก.  

แนวคาํถามในการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง 

๑.  แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ด้านบริบทชุมชน 

๑.๑  พฒันาความเป็นมาของหมู่บา้น เป็นอย่างไร หมู่บา้นตั�งอยู่ที�ไหน จาํนวนคนที�
อาศยัอยูเ่ท่าใด มีกลุ่มชาติพนัธ์อะไรบา้งมามาจากไหน 

๑.๒  ทาํไมมาตั�งหมู่บา้นในพื�นที�ปัจจุบนั   

๑.๓  มีการคดัเลือกผูน้าํและสืบทอดตาํแหน่งอยา่งไร 

๑.๔  ชุมชนใชภ้าษาอะไร 

๑.๕  ดา้นเศรษฐกิจ การผลิต การทาํมาหากิน วิถีชีวิต มีพฒันาการความเปลี�ยนแปลง
อยา่งไร 

๑.๖  ดา้นการปกครอง  พฒันาการความเปลี�ยนแปลง จากอดีตถึงปัจจุบนั 

๑.๗  ดา้นวถีิการดาํเนินชีวติของคนในชุมชน วถีิวฒันธรรมเป็นอยา่งไร  

๒.  แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ด้านการบริหารจัดการชุมชน 

๒.๑  ชุมชนจดัระบบบริหารจดัการอยา่งไร 

๒.๒  โครงสร้างระบบการบริหารจดัการชุมชน  

๒.๓  ผูน้าํชุมชนทาํบทบาทหนา้ที�อยา่งไรบา้ง 

๒.๔  ใครมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการหมู่บา้นบา้ง 

๒.๕  เวลาเกิดปัญหาในชุมชนมีแนวทางจดัการปัญหาอยา่งไร 

๒.๖  ลกัษณะของผูน้าํชุมชนที�ผา่นมาเป็นอยา่งไร 

๒.๗  พฒันาการความเปลี�ยนแปลงในการบริหารจดัการชุมชนในแต่ละยุคสมยั และ
ผลกระทบที�เกิดขึ�นต่อชุมชน  

๒.๘  ปัจจยัที�ทาํใหก้ระบวนการบริหารจดัการชุมชนประสบผลสาํเร็จ 
  ๒.๙  ปัญหา  อุปสรรค ในการบริหารจดัการชุมชนในแต่ละช่วงเวลา   
 



 

 

๘๒ 

๓.  แนวคําถามในการสัมภาษณ์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในกจิกรรมการพัฒนาของคนใน
ชุมชน 

๓.๑  การมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นของชุมชน 
  ๓.๒  บทบาท รูปแบบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันา 
  ๓.๓  กระบวนการ ขั�นตอน เป้าหมายการพฒันาหมู่บา้น 
  ๓.๔  บทบาทของหน่วยงานภายนอกที�สนบัสนุนกิจกรรมของชุมชน 
  ๓.๕  ปัญหาการมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น  



 

 

๘๓ 

ภาคผนวก ข. 

รายชื+อผู้อาวุโสในหมู่บ้านที+ให้สัมภาษณ์ 

ที+ ชื+อ – สกลุ 
ที+อยู่  

หมายเหตุ เลขที+ หมู่ที+ ตําบล 

๑ นายสน บุตรดี ๔๘ ๘ พิมายเหนือ  

๒ นายวนั สุภาทิพย ์ ๑๒ ๘ พิมายเหนือ  

๓ นายเหงา้ ทวชีาติ ๑๖/๑ ๘ พิมายเหนือ  

๔ นางบุษบง  บุตรดี ๑๒๖ ๘ พิมายเหนือ  

๕ นางแจง้ เหล่าเลิศ ๔๕ ๘ พิมายเหนือ  

๖ นางถาวร   สุขเมือง ๖ ๘ พิมายเหนือ  

๗ นายธีระวฒัน ์ ตรีแกว้ ๓/๑ ๘ พิมายเหนือ  

๘ นายทองสา คาํมา ๓๙ ๘ พิมายเหนือ  

๙ นางกอง นาคนวล ๘/๑ ๘ พิมายเหนือ  

๑๐ นายสุดใจ การะเกษ ๑๑ ๘ พิมายเหนือ  

๑๑ นายพุธ  บุญประกอบ ๑ ๘ พิมายเหนือ  

 

 

 

 

 

 



 

 

๘๔ 

ภาคผนวก ค. 
สรุปผลการสัมภาษณ์แต่ละบุคคล 

๑.  สรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูล ประเด็น ประวตัิความเป็นมาของชุมชนบ้านโพธิ<สามคัค ี

ผู้ให้ข้อมูล   

-  นายสน  บุตรดี  บา้นเลขที�  ๔๘  หมู่ที�  ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 
-  นายวนั  สุภาทิพย ์  บา้นเลขที� ๑๒  หมู่ที�  ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 
-  นายเหงา้  ทวชีาติ   บา้นเลขที� ๑๖/๑  หมู่ที� ๘ ตาํบลพิมายเหนือ   อาํเภอปรางคก์ู่  

ผูใ้หข้อ้มูลทั�งสามท่านใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นโพธิB สามคัคี 
และพฒันาการดา้นการปกครองของบา้นโพธิB สามคัคี 

๒.  สรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูล ประเด็น วถิีชีวติของชุมชน การใช้ภาษา ของบ้านโพธิ<สามคัค ี

ผู้ให้ข้อมูล 

-  นางบุษบง  เหล่าเลิศ  บา้นเลขที� ๑๒๖ หมู่ที� ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 

-  นางแจง้  เหล่าเลิศ  บา้นเลขที�  ๔๕  หมู่ที�  ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 

ผูใ้หข้อ้มูลทั�งสองท่านใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัวิถีชีวิตชาวบา้นโพธิB สามคัคี  ดา้นการแต่งกาย  
วถีิชีวติ  ลกัษณะของบา้นเรือนและภาษาพดูของชาวกยู 

๓.  สรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูล ประเด็น ประเพณ ีความเชื+อเฉพาะของชุมชนบ้านโพธิ<สามคัค ี

ผู้ให้ข้อมูล    

-  นางถาวร  สุขเมือง   บา้นเลขที� ๖ หมู่ที� ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 

-  นายธีระวฒัน ์ ตรีแกว้  บา้นเลขที�  ๓/๑ หมู่ที� ๘ ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 

-  นายทองสา  คาํมา  บา้นเลขที�  ๓๗ หมู่ที� ๘ ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลทั� งสามท่านให้ข้อมูลเกี�ยวกบัประเพณี ความเชื�อเฉพาะของชุมชนบ้าน 
โพธิB สามคัคี  ไดแ้ก่  การแซนญะจูกส์ (ไหวปู่้ตา)  การดูฤกษย์าม  ตาแฮกหรือผีตาแฮก   รําแกลมอ  
หรือราํมอ 



 

 

๘๕ 

๔.  สรุปผลการสัมภาษณ์ข้อมูลประเด็นประเพณทีั+วไปของชุมชนบ้านโพธิ<สามคัค ี

ชื+อผู้ให้ข้อมูล 

-  นางกอง  นาคนวล  บา้นเลขที� ๘/๑ หมู่ที� ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 

-  นายสุดใจ  การะเกษ   บา้นเลขที�  ๑๑ หมู่ที� ๘ ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 

-  นายพุธ  บุญประกอบ   บา้นเลขที�  ๑ หมู่ที� ๘ ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลทั�งสามท่านให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัประเพณีสิบสองเดือนของชุมชนบา้นโพธิB
สามคัคี  



 

 

๘๖ 

ภาคผนวก ง. 
ผลการจดักจิกรรมแต่ละกจิกรรม 

 ๑.  สรุปผลการจัดกิจกรรมที+ ๑    กิจกรรมประชุมชี?แจงโครงการวิจัยและกําหนดแผนการ
ดําเนินงานร่วมกบัชุมชน 

ประชุมชี�แจงเพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินงานตามโครงการศึกษารูปแบบ
การบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาบ้านโพธิB
สามคัคี  หมู่ที� ๘  ตาํบลพิมายเหนือ  อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ  

๑.๑  ระยะเวลาดาํเนินการ    กิจกรรมประชุมชี� แจงโครงการวิจยัต่อชุมชนและกาํหนด
แผนการดาํเนินงานร่วมกนักบัชุมชน  ดาํเนินการเมื�อวนัที� ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลา
ประชาคมบ้านโพธิB สามัคคี กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน ๖๐  คน  ประกอบด้วย  
ทีมนกัพฒันา ๑ คน  ทีมวจิยัชุมชน ๑๐ คน  หวัหนา้ครัวเรือนในบา้นโพธิB สามคัคี ๔๙ คน   

๑.๒  วตัถุประสงค ์   ในการดาํเนินการนี� มีวตัถุประสงค ์๓ ประการ ดงันี� คือ  

๑.๒.๑  เพื�อนาํเสนอแนวคิดและกระบวนการดาํเนินงานโครงการวิจยัฯ ใหชุ้มชน
ไดรั้บทราบ   

๑.๒.๒  เพื�อนกัวิจยัชุมชนสามารถนาํเสนอกระบวนการวิจยัชุมชนให้ประชาคม
หมู่บา้นไดรั้บทราบและเกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้กิจกรรมร่วมกนั   

๑.๒.๓  เพื�อให้หัวหนา้ครอบครัวในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในกรอบแนวคิด  
และกระบวนการวจิยั  และมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมตั�งแต่ตน้   

๑.๓  ผลการดาํเนินงาน    จากการจดักิจกรรมดงักล่าวส่งผลใหค้ณะทาํงานและหวัหนา้
ครัวเรือนในชุมชนไดรั้บรู้รับทราบแนวคิด  กระบวนการดาํเนินงานโครงการวิจยัฯ หัวหน้า
ครอบครัวในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจในกรอบแนวคิดและกระบวนการวิจยั   รวมถึงไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมตั�งแต่ตน้   

๑.๔  ปัญหา/อุปสรรค    จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมนอ้ยกวา่เป้าหมายที�ตั�งไว ้



 

 

๘๗ 

๒.  สรุปผลการจัดกจิกรรมที+ ๒   กจิกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ทมีวจิัยชุมชน 

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ทีมวิจัยชุมชนเกี�ยวกับแนวคิดการวิจัยชุมชนและ 
การออกแบบเครื�องมือในการศึกษา  ซึ� งเป็นการสร้างความรู้เกี�ยวกบังานวิจยัเพื�อทอ้งถิ�นใหแ้ก่
ทีมวิจยัไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ  ตลอดจนสามารถดาํเนินงานวิจยัให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์
ของโครงการ 

๒.๑  ระยะเวลาดาํเนินการ    การอบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการวิจยัและ
สร้างเครื� องมือการวิจัยจัดขึ� นเมื�อวนัที� ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   
ณ ศาลาประชาคมบา้นโพธิB สามคัคี   ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ประกอบดว้ย  ทีมวิจยัจาํนวน  ๒๐ คน  
นกัพฒันา ๒ คน  ทีมวจิยัชุมชน  ๑๘  คน วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจกรรมครั� งนี�   คือ 

๒.๑.๑  เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้  สร้างความรู้ความเขา้ใจโครงการวจิยั 

๒.๑.๒  เพื�อกาํหนดบทบาทหนา้ที�ในการดาํเนินกิจกรรมตามโครงการวิจยัฯ  และ
แบ่งบทบาทหนา้ที�ในการทาํงานร่วมกนั 

๒.๑.๓  เพื�อเรียนรู้แนวทางในการบริหารโครงการวจิยัฯ 

๒.๒  ผลการดาํเนินการ    จากผลการดาํเนินการกิจกรรมนี�ทาํให้คณะทาํงานมีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการวิจัยเพื�อท้องถิ�นและร่วมกันกาํหนดแผนงานในการ
ขบัเคลื�อนโครงการและพฒันากรอบประเดน็คาํถาม และเครื�องมือในการจดัเกบ็ขอ้มูล  

๓.  สรุปผลการจัดกจิกรรมที+ ๓   กจิกรรมการจัดเกบ็ข้อมูล 

กิจกรรมนี� ดาํเนินการในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยได้มอบหมาย
ประเด็นในการศึกษาให้ทีมวิจยัดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูล โดยใชเ้ครื�องมือในการจดัเก็บขอ้มูล 
เช่น  การสํารวจ  การจดัทาํผงัภายนอกและภายในชุมชน  การสัมภาษณ์  และการประชุม 
กลุ่มยอ่ย โดยไดแ้บ่งกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มูลชุมชน ดงันี�    

๓.๑  การจดัเกบ็ขอ้มูลเนื�อหาดา้นบริบทชุมชนบา้นโพธิB สามคัคี   กิจกรรมนี�ดาํเนินการ
ในวนัที� ๑๐-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕  กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย  ทีมวิจยัชุมชนจาํนวน  ๑๒  คน  
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัความเป็นมาของชุมชนบา้นโพธิB สามคัคี
ในมิติต่างๆ  



 

 

๘๘ 

ผลจากการดาํเนินการส่งผลให้ทีมวิจัยได้รับทราบขอ้มูล ประวติัศาสตร์ชุมชน 
ความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม   นกัวิจยัชุมชนไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ของชุมชนมีความภาคภูมิใจ
ในชุมชนของตนเอง   ดา้นปัญหา/อุปสรรค พบวา่ นกัวจิยัเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ครบและบางส่วน
ไม่เต็มเวลา  เนื�องจากมีภารกิจและไม่สะดวกในการร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว  
การควบคุมเวทีสนทนาลาํบาก เนื�องจากผูอ้าวุโสต่างคนต่างให้ข้อมูลของตนเอง นักวิจัย 
ไม่ค่อยเขา้ใจในประเดน็คาํถาม ไม่รู้แนวทางการถามเพื�อใหไ้ดข้อ้มูลที�ละเอียดขึ�น  

 ๓.๒  การจัดเก็บข้อมูลเนื�อหาด้านการบริหารจัดการชุมชน   ศึกษาในประเด็น 
แนวทางการบริหารจดัการชุมชนตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   บทบาทผูน้าํชุมชนคุณลกัษณะ 
ของผูน้าํในชุมชน   บทบาทผูต้าม  สมาชิกในชุมชน  การจดัการปัญหาและความขัดแยง้ 
ในชุมชน  ปัญหาและขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการชุมชน  

กิจกรรมนี�ดาํเนินการในระหว่างวนัที� ๒๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยทีมวิจยัชุมชน
จาํนวน ๑๒ คน  ดาํเนินการจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นแนวทางการบริหารจดัการชุมชนตั�งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั  บทบาทผูน้าํชุมชน  คุณลกัษณะของผูน้าํในชุมชน  บทบาทผูต้าม  สมาชิกในชุมชน 
การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ในชุมชน  ปัญหาและขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการชุมชน  
โดยแบ่งเป็นกลุ่มแยกประเด็นการจดัเก็บให้ทีมวิจยัลงไปสัมภาษณ์ผูรู้้ในแต่ละดา้น  โดยไป
สัมภาษณ์ผูรู้้ในครัวเรือน  

๓.๓  จดัเก็บขอ้มูลเนื�อหาดา้นกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพฒันาของคน 
ในชุมชน  ลกัษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  กิจกรรมที�เขา้มามีส่วนร่วมจากอดีต 
ถึงปัจจุบัน  กิจกรรมนี� ดาํเนินการในระหว่างวนัที� ๑๐–๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยทีมวิจัย
จาํนวน ๑๒  คน  ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลดา้นลกัษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
กิจกรรมที�เขา้มามีส่วนร่วมจากอดีตถึงปัจจุบนั   

  



 

 

๘๙ 

๔.  สรุปผลการจัดกจิกรรมที+ ๔   เวทปีระชุมทมีวจิัยเพื+อสรุปวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการจดัเกบ็ขอ้มูลในชุมชนเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง  แยกจดัหมวดหมู่ของระบบ
ขอ้มูล และเติมเตม็ขอ้มูลใหมี้ความสมบูรณ์  

๔.๑  ระยะเวลาดาํเนินการ    ผูว้ิจยัจดักิจกรรมนี� เมื�อวนัที� ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา  
๑๘.๓๐- ๒๑.๐๐ นาฬิกา  ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิB สามัคคี  มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ประกอบด้วย  ทีมวิจัยชุมชน  คณะที�ปรึกษา  จาํนวน ๒๐ คน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้
คณะวจิยันาํเสนอผลการจดัเกบ็ขอ้มูลและร่วมกนัวเิคราะห์ตรวจสอบ  เติมเตม็ขอ้มูลใหมี้ความ
สมบูรณ์  หลงัจากนั�นทีมวิจยัชุมชนไดแ้บ่งกนันาํขอ้มูลไปเรียบเรียงใหมี้ความสมบูรณ์  จดัทาํ
เป็นเอกสารประกอบการรายงานผลการศึกษา 

๔.๒  ผลการดาํเนินการ    ไดมี้การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อสรุปผลการจดัเก็บขอ้มูลและ
เรียบเรียงขอ้มูลประกอบการรายงานผลการวิจยั และเตรียมขอ้มูลนาํเสนอต่อชุมชน   ทีมวิจยั
นาํขอ้มูลที�ไดจ้ดัเกบ็ บนัทึก รวบรวมในแต่ละกิจกรรมมาวเิคราะห์เชื�อมโยงขอ้มูลตามขอบเขต
เนื�อหาที�กาํหนดไว ้และจดัหมวดหมู่ตามประเดน็การศึกษา 

๕.  สรุปผลการจัดกจิกรรมที+ ๕   เวทนํีาเสนอผลการศึกษาข้อมูลชุมชนในระยะที+ ๑ 

นกัวิจยัไดน้าํเสนอผลการศึกษาขอ้มูลชุมชนในระยะที� ๑ ให้ชุมชนไดท้ราบ โดยทีม
วิจยันาํเสนอขอ้มูลจากการวิจยัตามขอบเขตเนื�อหาการศึกษาให้ชุมชนได้รับรู้และช่วยกัน 
เติมเตม็ขอ้มูลใหมี้ความสมบูรณ์ยิ�งขึ�น 

  ๕.๑ วตัถุประสงค ์     กิจกรรมนี�จดัขึ�นมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหที้มวิจยัไดน้าํเสนอขอ้มูล
ต่อชุมชนเพื�อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในดา้นการรับรู้ขอ้มูลผลการวิจยั โดยทีม
วจิยันาํเสนอขอ้มูลจากการวจิยัตั�งแต่ช่วงแรกของโครงการ นอกจากนั�นยงัเป็นการเสนอเพื�อให้
ชุมชนร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ย 

๕.๒  ระยะเวลาดาํเนินการ     การดาํเนินการครั� งที�  ๑ จดัขึ�นในวนัที� ๒๖ ธันวาคม  
๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนบา้นโพธิB สามคัคี   กลุ่มเป้าหมายที�เขา้
ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  ตัวแทนครัวเรือนชาวบ้านโพธิB สามัคคีทุกครัวเรือน  และทีม
นกัพฒันา  จาํนวน ๒ คน  



 

 

๙๐ 

๕.๓  ผลการดาํเนินการ    ผลจากการจดักิจกรรมนี�  ที�ประชุมของชุมชนไดท้ราบถึง
ขอ้มูลชุมชนที�ทีมวิจยัชุมชนได้ดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลและได้นาํเสนอขอ้มูลในแต่ละมิติ 
ให้ที�ประชุมทราบและผูเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนันาํเสนอขอ้มูลเพื�อเติมเต็มขอ้มูลให้มีความ
สมบูรณ์ยิ�งขึ�น   

๖.  สรุปผลการจัดกจิกรรมที+ ๖   ประชุมทีมวิจัยเพื+อวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาและกําหนด
แผนงานในการดําเนินการทดลองปฏบัิติการ   

๖.๑  ระยะเวลาดาํเนินการ    กิจกรรมนี�ดาํเนินการในวนัที� ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดย
นกัวิจยัชุมชน  ไดด้าํเนินการประชุมเพื�อวิเคราะห์แผนงานในการปฏิบติัการ   มีกลุ่มเป้าหมาย
เขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน  ๓๐  คน   ดาํเนินการ ณ ที�ทาํการศาลาประชาคมบา้นโพธิB สามคัคี  
เวลา ๑๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.    

๖.๒  ผลการดาํเนินงาน    ทีมวิจัยชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา 
ในระยะที�  ๑ แล้วได้ร่วมกันกาํหนดแผนงานในการทดลองปฏิบัติการวิจัยในระยะที�  ๒  
โดยกาํหนดแนวทางในการดาํเนินการ ๓ รูปแบบ ดงันี�  

๖.๒.๑  รูปแบบที� ๑  ทดลองจดัตั�งสภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิB สามคัคี  

กิจกรรมย่อยที� ๑.๑  เวทีเรียนรู้เพื�อสร้างความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวคิด 
สภาผูน้าํชุมชน และระบบประชาธิปไตยชุมชน  

กิจกรรมยอ่ยที� ๑.๒  สนบัสนุนการประชุมสภาผูน้าํชุมชนใหเ้ป็นกลไกที�สาํคญั
ในชุมชน  เป็นส่วนกาํหนดแนวทางการพฒันาของหมู่บ้าน  การมีส่วนร่วมในการพฒันา 
การกาํหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพฒันา และแกไ้ขปัญหาในชุมชน   

๖.๒.๒  รูปแบบที� ๒  ทดลองจดัการบริหารชุมชนโดยใชร้ะบบคุม้บา้น  โดยการ
กระจายอาํนาจของผูน้าํชุมชนไปสู่ผูน้าํคุม้  ให้คุม้มีบทบาทในการทาํงานในชุมชนโดยใช ้
กลยทุธ์การประกวดคุม้เป็นปัจจยัหนุนเสริมบทบาทผูน้าํคุม้ใหมี้ความเขม้แขง็   

๖.๒.๓  รูปแบบที� ๓  ทดลองจัดประชาคมเพื�อค้นหาธรรมนูญชุมชนหรือกฎ 
ระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเพื�อสนับสนุนให้ใช้ระบบประชาธิปไตย 
เป็นกระบวนการในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน   



 

 

๙๑ 

๗.  สรุปผลการจัดกจิกรรมที+ ๗   จัดตั?งสภาผู้นําชุมชนบ้านโพธิ<สามัคคีเพื+อทดลองขับเคลื+อน
การบริหารจัดการชุมชนโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชุมชน  

๗.๑  ระยะเวลาดาํเนินการ     กิจกรรมนี� ได้ดาํเนินการระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ – 
เมษายน ๒๕๕๖  หรือประมาณ ๓  เดือน โดยสนบัสนุนใหมี้การเลือกสภาผูน้าํชุมชนและใหมี้
การประชุมสภาผูน้าํชุมชนเดือนละ ๑ ครั� ง 

๗.๒  ผลการดาํเนินงาน     สภาผูน้าํชุมชนบา้นโพธิB สามคัคี จาํนวน ๓๐ คน มีการ
ประชุมกนัทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั� ง  โดยมีการนาํสถานการณ์ปัญหาในชุมชนบา้นโพธิB สามคัคี 
มาร่วมกนัวเิคราะห์และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา และวางแผนการพฒันาเป็นประจาํทุกเดือน  

๘.  สรุปผลการจัดกิจกรรมที+ ๘  เวทีประชุมสภาผู้นําชุมชนเพื+อสรุปบทเรียนการดําเนินงาน
ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความล้มเหลวจากการดําเนินงาน     

๘.๑  ระยะเวลาดาํเนินการ     กิจกรรมนี� ดาํเนินการเมื�อวนัที� ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖   
ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิB สามัคคีเพื�อสรุปผลการดาํเนินการจัดตั� งสภาผูน้ ําชุมชนบ้าน 
โพธิB สามคัคีในหว้งระยะที�ผา่นมา  วา่มีการดาํเนินการเป็นผลอยา่งไรบา้ง มีขอ้ดี ขอ้เสีย โอกาส 
อุปสรรค อยา่งไรบา้ง 

๘.๒  ผลการดาํเนินงาน      สภาผูน้าํชุมชนไดร่้วมกนัสรุปบทเรียนผลการทดลอง
ปฏิบติัการ  จดัตั�งสภาผูน้าํชุมชนว่าเป็นอย่างไรบา้ง และไดร่้วมกนัพฒันาปรับปรุงแกไ้ขให ้
ดีขึ�นต่อไปเพื�อใหเ้ป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื�อนงานพฒันาชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็  

๙) สรุปผลการจัดกจิกรรมที+ ๙    ประชุมทมีวจิัยเพื+อจัดทาํรายงานผลงานการวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

๙.๑  ระยะเวลาดาํเนินการ     กิจกรรมนี�ดาํเนินการเมื�อวนัที� ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๖  โดย
ทีมวิจยัชุมชน ไดร่้วมกนันาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษา ในระยะที� ๑ และระยะที� ๒ มาจดัระบบ
ขอ้มูลตรวจสอบความถูกตอ้ง และเรียบเรียงให้มีความสมบูรณ์ตรงตามวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัที�กาํหนด โดยไดแ้บ่งบทบาทหน้าที�ในการเขียนรายงานฉบบัสมบูรณ์ ให้ทีมวิจยัชุมชน
ร่วมกนั เรียบเรียง โดยประสานแนวทางการดาํเนินการ จดัทาํเอกสารรายงานการวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ส่งให ้สถาบนัพระปกเกลา้ต่อไป 



 

 

๙๒ 

๙.๒  ผลการดาํเนินงาน       ทีมวิจยัไดร่้วมกนัจดัทาํเอกสารฉบบัสมบูรณ์ รายงานให้
สถาบนัพระปกเกลา้   
 

 



 

 

๙๓ 

ภาคผนวก จ. 

ประวตัิทมีวจิัย 

  ๑. ชื+อ –สกลุ  นายสรรณ์ญา กระสังข ์ หวัหนา้โครงการวจิยั 

   ตําแหน่งปัจจุบัน นกัวชิาการพฒันาชุมชนชาํนาญการ 

   สังกดั   สาํนกังานพฒันาชุมชนอาํเภอปรางคก์ู่  กรมการพฒันาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย  

   การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต(รัฐศาสตร์)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   สถานที+ติดต่อ  บา้นเลขที� ๗๓  หมู่ที� ๗  ตาํบลตูม  อาํเภอปรางคก์ู่  จงัหวดัศรีสะเกษ  

๓๓๑๗๐    

   โทรศัพท์  ๐๘-๗๔๗๔-๒๒๗๓, ๐๔๕๖๙-๗๔๔๕ E-mail :  cddsan@hotmail.com   

   ผลงานวจิัยที+ผ่านมา 

  -โครงการวจิยัศึกษารูปแบบการบริหารจดัการองคก์รทางการเงินชุมชนเพื�อจดั

สวสัดิการชุมชนบา้นรงระ สนบัสนุนงบประมาณ โดยสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

(สกว.) 

   

  ๒ ชื+อ –สกลุ  นายทองพนู   บุญประกอบ   ผูป้ระสานงานโครงการ 

  ตําแหน่งปัจจุบัน กาํนนัตาํบลพิมายเหนือ   

  การศึกษา มธัยมศึกษาปีที� ๖ 

  สถานที+ติดต่อ บา้นเลขที� ๑๑๙ หมู่ที� ๘ ตาํบลพิมายเหนือ อาํเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรีสะ

เกษ   

  โทรศัพท์  ๐๘-๔๕๖๕-๙๖๕๑ 



 

 

๙๔ 

 

 ๘.๓  ชื+อ –สกลุ นายบุญมี  สุขแสน    ทีมวจิยัชุมชน 

  ตําแหน่งปัจจุบัน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

  การศึกษา มธัยมศึกษาปีที� ๖ 

  สถานที+ติดต่อ บา้นเลขที� ๒๗  หมู่ที� ๘  ตาํบลพิมายเหนือ อาํเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรีสะ

เกษ 

  โทรศัพท์  ๐๘-๔๔๙๘-๑๐๒๔ 

 

 ๔  ชื+อ –สกลุ  นายวทิยา  วเิศษชาติ    ทีมวจิยัชุมชน 

  ตําแหน่งปัจจุบัน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   

  การศึกษา   ชั�นประถมศึกษาปีที� ๔  

  สถานที+ติดต่อ  บา้นเลขที� ๔/๓  หมู่ที� ๘  ตาํบลพิมายเหนือ อาํเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรี

สะเกษ      

  โทรศัพท์  ๐๘-๓๓๖๙-๔๒๐๖ 

 

 ๕  ชื+อ –สกลุ  นายประจวบ   สุขเมือง    ทีมวจิยัชุมชน 

  ตําแหน่งปัจจุบัน สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  การศึกษา   ชั�นมธัยมศึกษาปีที� ๓  

  สถานที+ติดต่อ  บา้นเลขที� ๑๕๐  หมู่ที� ๘  ตาํบลพิมายเหนือ อาํเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรี

สะเกษ  

  โทรศัพท์  ๐๘-๗๒๕๒-๕๔๐๓ 



 

 

๙๕ 

 

 ๖.  ชื+อ –สกลุ  นายนุกลูกิจ   ทวชีาติ    ทีมวจิยัชุมชน 

  ตําแหน่งปัจจุบัน  ครูชาํนาญการ 

  การศึกษา   ปริญญาโท หลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์ 

  สถานที+ติดต่อ  โรงเรียนกะชาย ตาํบลบา้นด่าน  อาํเภอบา้นด่าน จงัหวดับุรีรัมย ์  

  โทรศัพท์  ๐๘-๗๒๔๕-๓๗๐๙ 

************************************** 
 

 

   

 

 

 

   

 

 

 


