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บทคัดยอ

              การศึกษาเร่ือง “กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการวิเคราะหชุมชนดาน
กายภาพ  โดยใชเทคนิคการประเมินชุมชนอยางรวดเร็วในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยมือ : 
กรณีศึกษาตําบลทาชาง  กิ่งอําเภอสวางวีระวงศ  จังหวัดอุบลราชธานี”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
กระบวนการมีสวนรวมในการรวิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางแกปญหาของชุมชนดานกายภาพ 
ซึ่งไดนําเทคนิคการประเมินชุมชนอยางรวดเร็วมาใชรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยมือ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยผูศึกษาเขาไปมีสวนรวมในทุกกระบวนการของการดําเนินงาน
เพื่อทําการสังเกต   พูดคุย  ซักถาม  แลกเปล่ียน  บันทึกเทป   และบันทึกภาพ  ตลอดจนใชแบบ
ทดสอบวัดความรู     ทักษะ   และมาตรวัดทัศนคติกอนและหลังการเขารวมในกระบวนการศึกษา    
เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบใหเห็นการเปล่ียนแปลงความรู    ทัศนคติ   และทักษะ   โดยใช
สถิติ Paired  sample  T-test

จากการดําเนินกิจกรรมในกระบวนการศึกษา  พบวา  (1)  ในการใชเทคนิคการ
ประเมินชุมชนอยางรวดเร็วรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรนั้น  ทําใหแกนนําสามารถวิเคราะห
ปญหา สาเหตุ แนวทางแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ในดานความรวดเร็ว  ความถูก
ตอง และความแมนยํา สามารถนําไปวางแผนพัฒนาตําบลท่ีสอดคลองปญหาและความตองการ
ของชาวบานในโอกาสตอไปได (2)  พบวา เทคนิคท้ังสองยังสามารถชวยกระตุนใหแกนนําเกิดจิต
สํานึกมีความรูสึกหวงแหน    ตองการแกไขปญหา   ซึ่งไดนําไปสูการกอใหเกิดการเรียนรู  เพื่อพัฒ
นาศักยภาพของตนเองใหเพิ่มมากขึ้น  สังเกตจากความรู   ทัศนคติ  และทักษะที่มีคาเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอน-หลังที่เขาสูกระบวนการ

ในสวนความคิดเห็นของแกนนําที่มีตอนวัตกรรมนั้น  มีความเห็นวา  การนํานวัตกรรม
มาใชวิเคราะหปญหา   สาเหตุ   แนวทางแกปญหาของชุมชนเปนสิ่งที่ดีมีประโยชน    เพราะ
สามารถช้ีใหเห็นการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรดานกายภาพไดอยางชัดเจน ครอบคลุมท้ังชุมชน 
สามารถทราบตําแหนงท่ีต้ังท่ีแนนอน และชวยในการประหยัดเวลา เพียงแตวานวัตกรรมดังกลาวมี
ตนทุนสูง รวมทั้งการเขาถึงแหลงจําหนาย (หมายถึง ภาพถายทางอากาศ) มีความยากลําบากพอ
สมควร  ดังน้ัน รัฐจึงควรใหการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อนวัตกรรมของแตละปที่มีการจัดทํา   
ตอจากน้ัน  ควรมีการสงเสริมความรู  โดยการจัดฝกอบรมเก่ียวกับวิธีการประยุกตใชนวัตกรรม
น้ัน ๆ ดวย
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การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาเพียงกระบวนการศึกษาและวิเคราะหปญหาของชุมชนเพ่ือจัด
ทําเปนฐานขอมูลชุมชนเทาน้ัน ไมไดศึกษาครอบคลุมไปถึงกระบวนการนําฐานขอมูลไปใชในการ
วางแผนพัฒนาตําบล ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีแกนนําจะตองดําเนินการตอไปดวยตนเองจนถึงข้ันการ
นําแผนไปปฏิบัติ ฉะนั้น การศึกษาคร้ังตอไป ควรทําการติดตามประเมินผลแผนท่ีเกิดจากการใช
นวัตกรรมน้ีวา  เมื่อนําไปปฏิบัติจริงแลวจะสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาของ
ประชาชนใหเปนที่พอใจหรือไม  อยางไร

และอีกประการหน่ึง คือ ผูศึกษามีขอจํากัดเรื่องเวลา  และตองการใหการศึกษาคร้ังน้ี
เปนโครงการนํารอง  ดังน้ัน  จึงเนนเฉพาะดานกายภาพเพียงดานเดียว ซึ่งขาดปญหาดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  เพื่อความสมบูรณ  ครอบคลุมทุกปญหาของชุมชน
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Abstract

The study of  People’s  participation  process  in    physical  analysis  with  the
integration  of  RRA  and  Manual  GIS   :  A  case study  of     Tambon     Tachang
Amphoe  Sawangweerawong   Changwat  Ubonratchataniaims to study the physical
participation process of the community in analyzing problem, cause and solution
whereby quick community evaluation   was    used together with  Manual Geographic
Information System

The researcher participated in every stage of the process by noticing,
questioning, exchanging ideas and recording. In addition, a test to find out knowledge,
skill and attitude levels was employed before and after the process. To compare the
difference in previous and latter knowledge, skill and attitude levels, Paired sample
T-test was applied.
 The research process found that:

1. With quick community evaluation and Rapid Rural Appraisal, the community 
leader was able to quicker and more precise analyze problem, cause and solution, 
leading to tambon development plan that is in response to future demands of villagers.

2. These two techniques also urged the community leader to have solution-
oriented conscience resulting in a learning of self-potential development as can be seen 
from increasing knowledge, skill and attitude levels measured before and after the 
process.

The community leader thought that technologies were useful for analyzing
problem, cause and solutions because a change of resources and exact resource
location could be obviously indicated. Time was also saved. However, these
Technologies   were   costly   and   it   was   hard   to  reach the distribution channel. The
government then should financially support the annual budget for buying these
technologies and should provide more information on how to apply the technologies.
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The research scope covered only the process of analyzing the community
problem as the community database, not the process of turning the database into
tambon development plan. The next research, therefore, should follow that whether the
tambon development plan resulting from the use of technologies was capable of
meeting demands and solving problems of villagers.

The researcher had limited time and wanted the research to be a pilot one. Only
physical aspect was emphasized. Economical and social aspects then lacked.
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