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บทคัดยอ
  งานวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาบรบิทของชมุชนภายใตการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกจิ สงัคม 

วถิชีวีติผานเครือ่งมอืการศึกษาชมุชนอยางมสีวนรวม  พืน้ทีว่จิยัไดแก บานปาเกต็ถี ่หมูที ่7 ต. หนองผ้ึง อ. สารภี 

จ. เชียงใหม ผูใหขอมูลสําคัญมี 2 กลุมๆ ที่ 1 คือ ผูใหญบาน ผูอาวุโส ผูนํากลุม จํานวน 40 คน กลุมที่ 2 

ปราชญชุมชนกลุมเกษตรกรและชุมชน จํานวน 17 คน ผูวิจัยจัดเก็บขอมูลแบบผสมผสานโดย การสัมภาษณ

เชิงลึกและจัดทําเวทีชุมชนเพื่อสอบถามบริบทของชุมชน ใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 

  1. เสนทางประวัติศาสตรชุมชน เปนการแสดงประวัติความเปนมาของชุมชนมีความเปล่ียนแปลง

ดานเศรษฐกิจเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคท่ีเขาถึง สิ่งที่ขาดคือตลาดของหมูบานและหางรานคาใหญ

  2. ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แสดงแผนการผลิตดานการเกษตรของชุมชนพบวา มีการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการที่นายทุนเขามาในชุมชนเกิดหมูบาน

จัดสรรและการขายท่ีดินทํากิน

  3.  แผนที่เดินดิน แสดงทรัพยากรที่มีอยูของชุมชน โดยแบงออกเปน 2 ดานที่คนพบ คือ ปราชญ

ชมุชน จาํนวน 17 คน และสถานท่ีสาํคญั 7 แหงมกีารนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในวถิชีวีติของชมุชนดวย

  4. โองชีวิต  เปนการศึกษารายรับและรายจายของชุมชนพบวา มีรายจายมากกวารายรับ วัยรุน

และวัยทํางานออกนอกบาน ขาดการมีสวนรวมในชุมชน ขาดผูสืบทอดดานวัฒนธรรมเปนตน
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Abstract
  This research is to study a community context management under the changed                       

socio-economic lifestyle with the community based participatory tools, location at Baan Pahghetti 

community  Hnong - Pueng sub district Sarapee district Chiang Mai province. There are 2 key   

informants which came from 40 people of a headman or chief of village, senior people, leader of 

community for the 1st group. And the 2nd group are 17 people of diplomatic community and farmers. 

The researcher applied mixed research method with analyzing by the in-depth interviewing and 

local community-based forum organizing. 

  The result from study has found that:

  1.  The history route of community has been changed for an economic dimension because 

of the accessibility of basic infrastructure and also lack of local market and shopping mall. 

  2.  The Crop product calendar which shows the process of productivity in local agriculture 

goods has been changed because of the outer investors doing buy lands to build their own property 

project. 

  3.  The Soil map which shows the local resource is divided into 2 dimension from discovery 

which is 17 diplomatic community and 7 important places of landmarks in the area using the         

Sufficiency Economy Initiative in local lifestyle. 

  4.  Life Jar is the local account for an income-expenses activity inside community has 

found that expenses activity becoming more than an income activity because local teenagers and 

adult go to other area to gain living. So they missed their participation in the community.

Keywords
  Community Context,   Baan Pahghetti,  Chiang Mai Province

บทนํา
  ปญหาท่ีทั่วโลกพบคือการขยายตัวของเมืองเขาไปสูชนบท สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวทิยาลยัมหดิล ไดทาํการคาดประมาณจํานวนประชากรภายในประเทศ พบวา ในป พ.ศ. 2556 มปีระชากร

อาศัยอยูในเขตเมืองรอยละ 45.90 ซึ่งแตกตางจากประชากรเขตเมืองป พ.ศ. 2554 ที่มีอัตราสวนเพียง              

รอยละ 36.12 ของประชากรท้ังประเทศ อยางไรก็ตามการพัฒนาความเปนเมืองมากข้ึนอาจทําใหเกิดการ   
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ยายถิน่ฐานของประชากรอนัสงผลทาํใหปญหาตางๆ ในสงัคมเมอืงทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ดวย เชน ปญหา

การขาดแคลนท่ีอยูอาศัย ปญหาความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม ปญหาความเหล่ือมล้ําทางสังคมและ         

รายได ปญหาการบริการจากภาครัฐที่ไมทั่วถึง หรืออาจจะเปนปญหาจากการอพยพเขาเมืองของแรงงาน

ตางดาว เปนตน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2557)  บานปาเก็ตถี่ เปนพื้นที่เกษตรในเมืองเนื่องจากชุมชน     

มีแหงเดียวท่ีประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนหลักตั้งอยูที่ ต.หนองผ้ึงที่ลอมรอบไปดวยความเจริญของ         

อ. สารภี จ. เชียงใหม  พื้นที่ไมติดถนนหลักใดๆ อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ประมาณ       

2 กโิลเมตร จากเทศบาลตําบลหนองผ้ึงประมาณ 1.5 กิโลเมตร  พื้นที่ทั้งหมดของหมูบานประมาณ 300 ไรมี

ประชากร ทั้งหมด 726 คน แยกเปนประชากรชาย จํานวน 399 คน  ประชากรหญิง จํานวน 387 คน และ         

มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 304 ครัวเรือน  อีกทั้งมีการนอมนําพระราชดําริการพัฒนาตามแนวคิด                       

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ ปจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงทาง         

ดานวิถีชีวิต สังคมและเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัด ในชวง 10 ปที่ผานมาเกิดปญหาตางๆ ตามมาไมวา                    

จะเปนปญหาครอบครัว ทายาทในการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมการใชชีวิตที่ตางคนตางอยู          

ขาดการปฏิสมัพนัธและเก้ีอกลูกนั จากประเด็นดังกลาว ผูวจิยัจงึสนใจท่ีจะนาํองคความรูดานการจัดการท่ีตน

มีมาวิเคราะหกับเคร่ืองมือการศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวมเพ่ือนําขอมูลมาใชในการศึกษาตนทุนของชุมชน

โดยศึกษาสิ่งที่มีและส่ิงที่ขาดไปของชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน เกิดเปน                     

รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมืองที่เหมาะสมสําหรับโจทยวิจัยในระยะท่ี 2 ตอไป

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิตผานเครื่องมือ           

การศึกษาชุมชนอยางมีสวนรวม  

วิธีการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) โดยมี  

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินวิจัยดังนี้ 

  1. พื้นท่ีทําการวิจัย

   บานปาเกต็ถี ่หมูที ่7 ต.หนองผึง้ อ. สารภี จ. เชยีงใหม จาํนวน  304 หลงัคาเรือน จาํนวนประชากร  

726 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกพื้นที่ตามกําหนดไวดังนี้  1) เปนพื้นที่ตั้งของศูนยการเรียนรูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ 2) เปนพื้นที่มีกลุมคนสนใจและเปนแนวรวมในการขับเคล่ือนงาน

  2. ขอบเขตเนื้อหาทึ่ศึกษา

   ศึกษาบริบทของชุมชนบานปาเก็ตถี่ หมูที่ 7 ต. หนองผ้ึง อ. สารภี จ. เชียงใหม ในประเด็นดังนี้

   2.1 เสนทางประวัติศาสตรชุมชน เปนการแสดงประวัติความเปนมาของชุมชน

   2.2 ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร แสดงแผนการผลิตดานการเกษตรของชุมชน
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   2.3 แผนที่เดินดิน แสดงทรัพยากรท่ีมีอยูของชุมชน

   2.4 โองชีวิต  เปนการศึกษารายรับและรายจายของชุมชน

  3. ผูใหขอมูลสําคัญแบงเปน 2 กลุม

                    กลุมที่ 1 คือ ผูใหญบาน ผูอาวุโส ผูนํากลุม จํานวน 40 คน 

   กลุมที่ 2 ปราชญชุมชน กลุมเกษตรและชุมชน จํานวน 17 คน 

  4. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

   4.1 ขอมูลปฐมภูมิ ใช การสํารวจภาคสนาม โดยเก็บข อมูลจากแบบจดบันทึกการ                          

จัดกิจกรรม การสัมภาษณเพื่อเปนการเก็บขอมูลเชิงลึก เวทีระดมความคิดเห็นระหวางผู วิจัยตัวแทน                 

กลุม สมาชิกกลุมและหนวยงานสวนทองถิ่นเปนผูมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

ในการนําเคร่ืองมือมาใชเพ่ือศึกษาบริบทของชมุชนภายใตการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคมวิถชีวีติคร้ังนี้

เกดิขึน้เน่ืองจากในวันที ่12 ตลุาคม 2558  รศ. ดร. กาญจนา  แกวเทพ  คลงัสมองแหงชาต ิและนายชีวนั ขนัธรรม 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อทองถิ่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝายวิจัยเพื่อทองถิ่น อาจารยจาก

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ลงพื้นที่ปาเก็ตถี่เพื่อนําเครื่องมือมาใชโดยกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน                

โดย อาจารยนชุจร ีศรอีปุโย หวัหนาทมีวจิยันาํขอมลูทีไ่ดมาสรุปและวิเคราะหเพิม่เติมจากการลงพืน้ทีสู่ชมุชน

ซึ่งมีความสําคัญตอการวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาชุมชน เพราะการลงพ้ืนที่ตองกําหนดบทบาท                    

ที่เหมาะสมของนักวิจัยสรางความไวเนื้อเชื่อใจ ลวนเปนเงื่อนไขสําคัญของการทํางานวิจัยชุมชน

   4.2 ขอมูลทุติยภูมิ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล 

หนองผึ้ง  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ศึกษาขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน  พัฒนาชุมชนจังหวัด 

เทศบาล และเอกสาร

การวิเคราะหขอมูล
  เปนขอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย

  1. เสนทางประวัติศาสตรชุมชน (Time Line) 

   วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของหมูบานปาเก็ตถี่ภายใตการเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต

   วิธีดําเนินการ

          1.1  จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพ่ือมาประชุมรวมกัน

   1.2  แบงกลุมจัดทําเสนทางประวัติศาสตรชุมชน โดยนําผูสูงอายุที่ทราบประวัติชุมชน

มาเลาเรื่องเพื่อใหขอมูล

   1.3 แบงระยะเวลาตามป พ.ศ. เพื่อจัดลําดับเร่ืองราว
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          1.4 มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน

          1.5 สัมภาษณและเก็บขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายไปจากผูสูงอายุในชุมชน

ภาพที่ 1: ประวัติความเปนมาของหมูบานปาเก็ตถี่ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคม

  จากภาพที่ 1 แสดงประวัติความเปนมาของหมูบานปาเก็ตถี่ภายใตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

สังคม วิถีชีวิต มีดังนี้

   ป พ.ศ. 2351 กอต้ังบานพระนอนปาเก็ดถี่ โดยพื้นที่อยู หางจากที่ว าการอําเภอสารภี                  

จังหวัดเชียงใหม ประมาณ  2 กิโลเมตรจากเทศบาลตําบลหนองผ้ึงประมาณ 1.5 กิโลเมตร  พื้นที่ทั้งหมด      

ของหมูบานประมาณ   300  ไร

   ป พ.ศ. 2517 กอสรางสะพานขามลําเหมือง จากเดิมพ้ืนที่เปนทอสะพาน 2 แถวโดยชาวบาน

รวมกันกอสรางซึ่งแกไขปญหาการไหลผานของนํ้าทําใหนํ้าไหลผานไดเร็วขึ้น

   ป พ.ศ. 2519 เริ่มมีไฟฟาใชภายในหมูบานเกิดความสะดวกสบายในดานสาธารณูปโภค

   ป พ.ศ. 2520 เริ่มกอต้ังอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซึ่งเปนกลุมบุคคลภายในชุมชน              

ที่ไดรับการอบรมใหความรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข และปฏิบัติงานดานสาธารณสุขดวยความเสียสละ         

ตอประชาชนในหมูบาน โดยมีบทบาทหนาที่ในการดูแล ใหคําแนะนํา ในการปฏิบัติตนใหถูกตองตาม              

หลักสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของตนเอง ตลอดจนใหการชวยเหลือข้ันพื้นฐาน 

   ป พ.ศ. 2522 กอสรางถนนทางเช่ือมทางสายบานโปงแหงเช่ือมกับบานบวกครกเหนือเพื่อ          

เดินทางระหวางหมูบาน
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   ป พ.ศ. 2525 สรางถนนตดัใหมจากปาเกต็ถีน่อกเชือ่มกบัปาเกต็ถีใ่นเปนถนนเชือ่มภายในหมูบาน 

เมื่อมีถนนเชื่อมตอเขาสูหมูบานจึงมีการกระจายตัวของความเจริญมากขึ้น

   ป พ.ศ. 2530 เริ่มปลูกลําไยแพรหลายจากการมีพื้นที่ดินที่เหมาะสมกับการทําเกษตรกรรม

   ป พ.ศ. 2532 เกดิภาวะวิกฤตินํา้ทวมแตทางหมูบานไมไดรบัความเสยีหายมากนักเนือ่งจากไมได   

อยูติดลํานํ้าปง

   ป พ.ศ. 2535 มีการรับซื้อลําไยแพรหลาย คนรุนใหมมีการศึกษามากข้ึน

   ป พ.ศ. 2538 มีประปาหมูบานเกิดข้ึนทําใหสาธารณูปโภคกระจายตัวสูหมูบานอยางทั่วถึง

   ป พ.ศ. 2540 เกิดกลุมกลองกระดาษสา

   ป พ.ศ. 2543 มีบริษัทฟารมผึ้งพัฒนกิจ

   ป พ.ศ. 2544 มีกลุมออมทรัพย

   ป พ.ศ. 2545 มีการตั้งกลุมผูสูงอายุ และกลุมแมบาน

   ป พ.ศ. 2547 กอสรางศาลาเอนกประสงค

   ป พ.ศ. 2550 เกิดหมูบานจัดสรรขึ้นภายในหมูบาน

   ป พ.ศ. 2552 สรางลานกีฬา

   ป พ.ศ. 2557 กอต้ังศูนยการเรียนรู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลหนองผึ้ง                   

โดยเทศบาลตําบลหนองผึ้ง ไดริเริ่มโครงการในป พ.ศ. 2557 โดยมีพื้นที่ของเทศบาลตําบลหนองผึ้ง             

จํานวน 10 ไร บริเวณบานปาเก็ดถี่ หมูที่ 7 ตําบลหนองผ้ึง

   ป พ.ศ. 2558 มีทีมวิจัยชุมชนปาเก็ตถี่เพื่อรวมกันทํางานภายใตโครงการรูปแบบการบริหาร

จัดการเกษตรในเมือง กรณีศึกษาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  2. ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร

      วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาแผนการผลิตดานการเกษตรของชุมชน

      วิธีดําเนินการ

   2.1 จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพ่ือมาประชุมรวมกัน

   2.2 แบงกลุมจัดทําปฏิทินการผลิตสินคาเกษตรโดยนําเกษตรกรมารวมตัวกันเพื่อใหขอมูล

   2.3 แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําปฏิทิน

   2.4 มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน
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ภาพที่ 2: การวิเคราะหขอมูลรวมกันเพื่อนํามาจัดทําปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร

  

  จากภาพท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากภาพนํามาสรุปเพิ่มเติมได ดังนี้
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ภาพที่ 3: ปฏิทินการผลิตสินคาเกษตร
  

  จากภาพท่ี 3 แสดงปฎิทินแผนการผลิตดานการเกษตรของชุมชนสรุปเปนชวงเดือนได ดังนี้

  มกราคม - ธันวาคม  มีการเลี้ยงสัตว อาทิ ไกชน ไกบาน เลี้ยงผ้ึง

  ธันวาคม - กุมภาพันธ  มีการผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อทานและจําหนาย 

       อาทิ บล็อคเคอร่ี ผักกาด ตนหอม ฯลฯ

  มีนาคม-เมษายน    มีการปลูกลําไยนอกฤดู เลี้ยงปลา อาทิ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาหมอ

  พฤษภาคม-มิถุนายน  มีการผลิตพืชผักสวนครัวเพื่อทานและจําหนาย

       อาทิ บล็อคเคอร่ี ผักกาด ตนหอม ฯลฯ

  กรกฏาคม - สิงหาคม  มีการเก็บผักหวาน ลําไย

  กันยายน - พฤศจิกายน   มีสะเดาหวานใหเก็บจําหนาย และจับปลาขาย

  จุดแข็งจากการผลิต

  1. ความอุดมสมบูรณของแหลงนํ้า

  2. มีรายไดนอยแตเนื่องจากคาครองชีพตํ่าจึงทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูได

  ปญหาจากการผลิต

  1. แมลงศัตรูพชื

  2. การปลูกลําไยรวมกับผักสวนครัวชนิดอื่นๆ

  3. การถูกกดราคาจากการผลิตสินคาเกษตรโดยเฉพาะลําไย

  4. เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายุ

 3. แผนที่เดินดิน

       วัตถุประสงค เพื่อศึกษาทรัพยากรท่ีมีของชุมชน

        วิธีดําเนินการ

   3.1 จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพ่ือมาประชุมรวมกัน

   3.2 แบงกลุมจัดทําแผนท่ีเดินดินเพื่อใหขอมูล
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   3.3 แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําแผนท่ีเดินดิน

   3.4 มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน

    จากการรวมกลุมทําใหทราบขอมูลเบ้ืองตนของบานปาเก็ตถี่แตเน่ืองจากขอมูลเกิดจาก

ความทรงจําของผูสงูอายุอกีทัง้ไมไดเดนิจริงจงึทาํใหมขีอมลูบางสวนไมสมบรูณ ทางทีมนักวจิยัจงึไดลงพ้ืนที่

จริงเพื่อสํารวจจริง 2 ครั้งในภาคสนามอยางละเอียดดังปรากฏขอมูลปราชญชุมชน จํานวน 17 คน และ       

สถานที่สําคัญ 7 แหง ดังนี้

ภาพที่ 4:  แสดงปราชญชุมชนและสถานที่สําคัญหมู 7 บานปาเก็ตถี่  ต. หนองผ้ึง  อ. สารภี  จ. เชียงใหม

  จากภาพที่ 4 แสดงภาพตนทุนชุมชนที่เปนบริบทของบานปาเก็ตถี่ ประกอบดวยปราชญ ชุมชน         

ดานการเกษตรมีทัง้หมด 7 คน ปราชญชมุชนดานภมูปิญญาทองถ่ิน จาํนวน 4 คน และปราชญชมุชนดานอืน่ๆ 

จํานวน 5 คน สถานที่สําคัญพบวา มีโรงเรียน หมูบาน บริษัท ศูนยกลางเพื่อทํากิจกรรมชุมชน 

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

  4.  โองชีวิต

       วัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษารายไดและรายจายของชุมชน  และ 2) ศึกษาปญหาของชุมชน    

และหาหนทางแกไขรวมกัน
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   วิธีดําเนินการ

   4.1 จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพ่ือมาประชุมรวมกัน

   4.2 แบงกลุมจัดทําโองชีวิตเพ่ือใหขอมูล

   4.3 แลกเปลี่ยนขอมูลพรอมลงมือทําโองชีวิต

   4.4 มีการสรุปและวิเคราะหขอมูลรวมกัน

ตารางท่ี 1  

สรุปผลรายไดและรายจายในการวิเคราะหโองชีวิตของชุมชนรวมกัน
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  การสรุปและวิเคราะหขอมูลในตารางท่ี 4 สรุปไดดังนี้

  1) ปญหาของชุมชน
   1.1)  เกิดจากรายจายมากกวารายรับทําใหมีหนี้สิน ขาดเงินลงทุน 
         1.2)  เปนหมูบานปลายน้ํา
         1.3)  มีการใชสารเคมีเพื่อการปลูกลําไยมาก
         1.4)  ขาดระบบการจัดการองคความรู เพิ่มเติมเพ่ือใชในการทํากินและการเกษตร
         1.5)  ขาดกลไกตลาดในการควบคุมราคาสินคาเกษตร
         1.6)  มีประชากรสูงวัยมากถึง 30% และเกิดโรคเบาหวานสูง
  2) ตนทุนของชุมชน
   2.1) มีที่ธรณีสงฆ
   2.2) มีทรัพยากรที่หลากหลาย อาทิ บอดิน บอบาดาล
   2.3) วัฒนธรรมมีความสามัคคี พึ่งพาอาศัยกันรวมถึงมีการแบงปนความรูรวมกัน

   2.4)  ทางดานเศรษฐกิจมีสวนลําไยเปนรายไดหลัก  มีการรวมกลุม เชน การออมทรัพย
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   2.5)  มีการรวมกลุมองคกรหลากหลาย เชน อาชีพ อสม. ผูสูงอายุ เปนตน
  

  จากการนําเครื่องมือทั้ง 4 มาวิเคราะหจึงทราบวิถีชีวิตของชุมชนท่ีเปลี่ยนไปดังนี้

  สัญลักษณในการใหความสําคัญและความโดดเดนของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปแตละดาน
 ความสําคัญมาก   ความสําคัญปานกลาง    ความสําคัญนอย

ตารางท่ี 2  

การใหความสําคัญและความโดดเดนของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปแตละดาน
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  จากการนาํเครือ่งมอืการศกึษาชมุชนอยางมสีวนรวมทาํใหทราบความเปลีย่นแปลงในแตละชวงเวลา

ของ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม สามารถนําผลการวิเคราะหดังกลาวขางตนไปใชกับงานวิจัย               

เพื่อการจัดการแบบมีสวนรวมไดเปนอยางดีอีกทั้งสามารถนําไปตอยอดในการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวม    

เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับชุมชน
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อภิปรายผลการวิจัย
  บานปาเก็ตถี่เปนหมูบานที่ทําการเกษตร นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัมาปฏิบตั ิอยูในระดับพออยูพอกนิถงึแมจะมกีารเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม วถิชีวีติ และ

วัฒนธรรมแตการรวมกลุมยังมีความเขมแข็งในระดับหน่ึง อีกทั้งมีปราชญชุมชนท่ีมีบทบาทในดานตางๆ           

มผีูนาํทีเ่ขมแขง็สอดคลองกบังานวิจยัของ สกุญัญา  ดวงอุปมา ; ภทัราพร ภาระนาค และ ปารีณา แอนเดอรสนั  

(2558) ที่พบวาบานโนนสงา จ. กาฬสินธุก็มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต   

ภายใตบรบิทของชมุชนทีเ่หมาะสมกบัการทาํการเกษตรทีค่วรสงเสริมใหเกดิการใชทรพัยากรทีม่อียูอยางจํากดั

ใหเกิดผลประโยชนสูงสุด

  ปจจัยที่สงผลตอการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรมเปนผลมาจากระยะเวลา

ที่อยูในชุมชนของแตละบุคคลสอดคลองกับงานวิจัยของ ดลฤดี จันทรแกว และ วิรินดา  สุทธิพรม (2558)                

ทีก่ลาววากระบวนการสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกิจชุมชนเร่ิมจากการสรางกลุมกจิกรรมทางเศรษฐกิจใน

ชมุชนนัน่คอืสมาชิกมสีวนรวมในการจัดกจิกรรมของชุมชนในการสรางกลุมการปฏบิตั ิการสรางขยายเครือขาย

และการมีสวนรวมของสมาชิกในชมุชนเพื่อทํางานรวมกัน (สมบูรณ ธรรมลังกา, 2556 ; กัญญา  ดวงอุปมา 

และ ภัทรพร  ภาระนาค, 2556)

  ทั้งนี้ผูวิจัยไดนําความรูจากการวิเคราะหไปทํากิจกรรมรวมกับชุมชนในระยะท่ี 2 โดยนําหลักการ

จัดการพื้นฐาน 4 ดาน คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคกร (Organizing) 3) การนํา (Leading) 

และ 4) การควบคุม (Controlling) หรือ POLC และใชกระบวนการมีสวนรวมเพื่อแกไขปญหาจากสิ่งที่ขาด    

จากความเปลี่ยนแปลงในแตละดานตอไปดังขอเสนอแนะของ กุลชลี  พวงเพ็ชร, วชิร ปญญาพงศ และ            

ธนรุจนพงศ กฐินเทศ (2555)  ที่นําการจัดการดานการวางแผน การจัดองคการ ภาวะการนํา และการควบคุม

มาใชในการจัดการและการมีสวนรวมใหมีประสิทธิภาพตอไป

สรุป
  จากผลการวิจัยสามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาของ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ดังนี้

  1. ดานเศรษฐกิจ  ชุมชนมีความเปล่ียนแปลงโดยมีบทบาทสําคัญมาจากสาธารณูปโภคท่ีเขาถึง

ชมุชนแตชมุชนกย็งัคงยดึอาชีพเกษตกรเปนหลกั มทีีด่นิทาํการเกษตร แตขาดตลาดของหมูบาน ไมมหีางราน

ขนาดใหญในชุมชน

  2. ดานสังคม  ชุมชนมีประชากรผูสูงอายุเปนหลัก มีความเกื้อกูลกัน ประชากรไดรับการศึกษา         

ทีม่ากขึน้ แตขาดวดัทีเ่ปนศนูยรวมจติใจของชมุชน อกีทัง้ประชากรวยัทาํงานและวยัรุนออกไปเรยีน ทํางานนอกบาน

ทําใหขาดความสัมพันธหรือกิจกรรมกับชุมชน

  3. ดานวิถีชีวิต ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  การรวมกลุมมีความเขมแข็ง แตวิถีชีวิตปจจุบัน

เนื่องจากมีนายทุนเขามาในชุมชน การรวมกลุมสวนมากเปนผูสูงอายุ ควรมีลูกหลานมารวมดวย
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  4. ดานวัฒนธรรม ชุมชนมีปราชญชุมชนในดานตางๆ ผูนําเขมแข็ง มีการรวมกลุมหลายรูปแบบ 

แตขาดผูสืบทอดศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรูและส่ือประชาสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน

  ดังนั้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะในการใชประโยชน ดังนี้   

  1. การศึกษาความสําคญัและความโดดเดนของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปแตละดานเปนการสํารวจตนทนุ

ชุมชนที่สามารถนําผลไปใชวางแผนการดําเนินงาน การวางกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับชุมชนในอนาคตตอไป

  2. เม่ือไดผลจากการวิจยัแลวทางผูวจิยัตองจดัการคืนขอมูลใหกบัชมุชนและหนวยงานทีเ่กีย่วของ

เพื่อวางแผนการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชนตอทองถิ่นและคนในชุมชนมากที่สุด

  3. ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมแบบมีสวนรวมที่เกิดจาก

ตัวชุมชนวาปจจัยแหงความสําเร็จที่เกิดขึ้นคืออะไรเพื่อทําใหชุมชนเกิดความยั่งยืนตอไป

เอกสารอางอิง
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ. (2557). โลกแหงสังคมเมือง Urban World. สืบคนเมื่อ 17 สิงหาคม 2559,

  จาก http://www.kriengsak.com.

สุกัญญา  ดวงอุปมา ; ภัทราพร ภาระนาค และ ปารีณา แอนเดอรสัน. (2558). การสงเสริมและพัฒนา

  ศักยภาพอยางยั่งยืนของครัวเรือนเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 

  กรณศีกึษาบานโนนสงา ตาํบลหนองกงุ จงัหวดักาฬสนิธุ. กาฬสนิธุ: มหาวทิยาลยัราชภฏักาฬสนิธุ.

ดลฤดี จันทรแกว และ วิรินดา  สุทธิพรม. (2558). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชองคความรูและภูมิปญญา

  ทองถิน่ดานเกษตรกรรมเพือ่สรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

  ตอนลางของประเทศไทย. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

สมบูรณ  ธรรมลังกา. (2556). รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น

  เปนฐานในจังหวัดเชียงราย.วารสารศึกษาศาสตร. 15(2), 58-66.

สกุญัญา  ดวงอปุมา และ ภทัรพร  ภาระนาค. (2556). การถายทอดองคความรู ภมูปิญญาทองถิน่การทอเส่ือกก.  

  วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 1(3), 195-203.

กุลชลี  พวงเพ็ชร ; วชิร ปญญาพงศ และ ธนรุจนพงศ กฐินเทศ. (2555).การจัดการและการมีสวนรวมเพื่อ

  การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษากลุมชาติพันธุไทยพวน อําเภอบานหมี่ 

  จังหวัดลพบุรี. วารสารรมพฤกษ. 30(2), 60-78.


