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ผลการวิจัยการความต้องการของพ้ืนที่สู่การน าความต้องการสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยเพ่ือให้
นักวิจัยได้น าข้อมูลเป็นใช้ในการด าเนินการการวิจัยเพื่อค้นหาความจริงของชุมชนสู่การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในรายประเด็นดังนี้ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การศึกษาและสุขภาพ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่มีความ
ต้องการต่างกันโดยมีบริบทที่ต่างกัน เช่น ความต้องการของชุมชนสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยของชุมชน
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พ้ืนที่บ้านสารภี อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนอ าเภอคลองโยง จังหวัดนครปฐมและชุมชน
ต าบลหงาว อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองมีความต้องการด้านการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพราะ
เป็นพ้ืนที่ผลิตสินค้าทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก ความต้องการด้านสุขภาพมีความต้องการที่สอดคล้อง
การทุกพ้ืนที่ เช่น การเสริมสร้างให้ชุมชนมีความรู้ในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
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Abstract 
 
Research Title     :  The Community Needs to Research Problem Development in Areas  

under the Responsibility of Suan Sunandha Rajabhat University 
Researcher     :  Suwaree Yordchim  
Co-Researcher     :  Rosjana Chandhasa 
Year     :  2018 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
This study aimed to investigate the community needs in the areas under the 

responsibility of Suan Sunandha Rajabhat University in order to propose the research 
problem. Regarding research procedures, the qualitative research method was initially 
employed to collect data, and the data was consequently analyzed to create the 
research problem to examine the communities. The scopes of the study were separated 
into three parts comprising: the scope of areas under the responsibility of Suan 
Sunandha Rajabhat University which consisted of 1) Dusit – Phranakhon in Bangkok, 2) 
Khlong Yong in Nakhon Pathom, 3) Sarapee, Bangkontee in Samut Songkhram, 4) Ban 
Muang - Ban Wang Thong, Kham Chanod in Udon Thani and 5) Ngao, Muang Ranong in 
Ranong, the scope of contents in investigating community needs in the area under the 
responsibility of Suan Sunandha Rajabhat University as well as the scope of samples 
using the purposive sampling which mainly depended on the researcher’s decision in 
specifying the samples. The samples were classified into 3 major groups including 100 
farmers, 100 SME entrepreneurs, 100 OTOP entrepreneurs as well as 30 government 
officials. According to the research instruments, the interview form and questionnaire 
which their questions based on the conceptual framework were used in the in-depth 
interview as well as participant observation to gather information about community 
needs. Furthermore, the focus group discussion was also applied into collecting data in 
the five areas under the responsibility of Suan Sunandha Rajabhat University. 

The results elucidated that the problems which the researcher could further 
utilized in creating the research problem involved with economy, environment, 
education as well as health. In each area, there was a variety of needs on different 
context. For instance, the community needs to research problem development in the 
areas of Sarapee village, Bangkontee district in Samut Songkhram, Khlong Yong district in 
Nakhon Pathom and Ngao sub-district, Muang Ranong district in Ranong related to 
agricultural-product processing due to the fact that these areas mainly produced a large 
number of agricultural products. In addition, the needs toward health in all areas were 
consistent (e.g., promoting the community to have better knowledge about disease 
prevention as well as health care). 
 
Keywords: Community Needs, Responsibility, Research Problem Development, Suan 
Sunandha Rajabhat University  
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

การด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจ าเป็นต้องเอาชุมชนเป็นตัวตั้งใช้แรงขับดันจาก
รากฐาน โดยยึดปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นหลักสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างรายได้ให้
ชุมชน มีการด าเนินงานที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม และมีเกณฑ์การวัดผล การเพ่ิมขึ้นของรายได้ชุมชนที่
ชัดเจน และเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มชุมชน 
ก็จะสามารถท าให้เศรษฐกิจไทย มีความแข็งแรงจะมีความมั่นคง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่
รัฐบาลก าหนด 

การจะพัฒนาเศรษฐกิจโดยเริ่มจากชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของประเทศนั้น ภาคเกษตรยังคงมี
บทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิด รายได้แล้ว คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศยังมีอาชีพท าการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่ ชาวประมง การเลี้ยง ปศุสัตว์ทั้งสัตว์บกใหญ่
อย่างโคเนื้อโคนม หรือสัตว์บกเล็ก เช่น ไก่ สุกร เป็นต้น แต่ปัญหาที่พบเกษตรกรกลับมีรายได้ไม่พอเลี้ยง
ตัวเอง หรือบางหลายผลผลิตด้านการเกษตรไม่ตรงกับความต้องการทางการตลาด ผลผลิตไม่มี มาตรฐาน
ที่ให้การรับรองตลอดทั้งการสอบกลับด้านผลิตภัณฑ์ หรือเกษตรกรบางรายต่างคนต่างท า ไม่รวมกลุ่มกัน
ท าให้เป็นข้อจ ากัดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิด ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าระหว่างภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตร  

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) และผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งมี 
จ านวนเกือบ 3 ล้านราย คิดเป็นกว่าร้อยละ 98 ของผู้ประกอบการทั้งหมด และ ถือเป็นกลไกส าคัญใน
การ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ไทย ยังคงมีจุดอ่อนในการ
บริหาร จัดการหลายด้าน รวมทั้งความเข้มแข็งในกลุ่มธุรกิจที่ยังคงมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชน และผู้ประกอบการกันเองค่อนข้างน้อย อีกทั้งผู้ประกอบการ  SMEs และ OTOP โดย
ส่วนใหญ่มักจะด าเนิน ธุรกิจการค้าเพียงล าพัง โดยขาดเครือข่ายมาสนับสนุนด้านการค้า ซึ่งหากการ
ด าเนินการยังเป็นไปใน แนวทางดังกล่าว การประกอบธุรกิจก็จะไม่เข้มแข็ ง หรือ อยู่ในวงจ ากัด ไม่
สามารถขยายกิจการสู่ตลาดใหม่ได้ และอนาคตอันใกล้นี้ผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมตัวเพ่ือพร้อมรับกับ
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นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาเซียน หรือ AEC จึงจ าเป็นจะต้องการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ
ด้านธุรกิจ และการสร้างความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพ่ือให้เกิดความ
แข็งแกร่ง ผู้ประกอบการ และ OTOP จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง และจะต้องพัฒนาการประกอบการในด้านต่างๆเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้
สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลัก
ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และมีโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้บริการเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคปัจจุบัน 

การท าวิจัยในชุมชนมีความส าคัญและจ าเป็นมากส าหรับหน่วยงานระดับ มหาวิทยาลัย เพราะ
เป็นการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและบริการ
วิชาการให้กับชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย  
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและน ามาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นและเป็น
มหาวิทยาเพ่ือชุมชนจริงๆ โดยเฉพาะการท าวิจัยที่สนองต่อชุมชน  หากมหาวิทยาลัยต้องการน า
ผลงานวิจัยไปใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องศึกษาชุมชนในด้านต่างๆ 
ค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการและด าเนินการวิจัยกับชุมชน เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เพ่ือเป็น
แหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยให้กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นการเชื่อมโยง
ที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย สะท้อนถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ เป็น
มหาวิทยาลัยส าหรับท้องถิ่นอย่างแท้จริง (สมสมัย เอียดคง.[ออนไลน์].2554) 

การน าไปสู่การพัฒนาของชุมชนที่สนองนโยบายตามยุทศาสตร์ของจังหวัดในประเด็นต่างๆ และ
ตอบสนอง วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยได้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการส ารวจและศึกษาความต้องการของชุมชน ให้ได้มาซึ่ง
ทิศทางของสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับน าไปใช้เป็นโจทย์การวิจัย 
ก่อให้เกิดด าเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชนค้นพบการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผลที่ได้จากการวิจั ยจะเป็นองค์
ความรู้ในน าไปเผยแพร่ การบริการวิชาการสู่ชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นในการพัฒนาของชุมชนที่สนอง
นโยบายตามยุทศาสตร์ของจังหวัด และของมหาวิทยาลัยอย่างตรงเป้าประสงค์ของชุมชน ให้ได้มาซึ่ง
ค าตอบ การศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยสู่การบริการวิชาการของพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับชุมชนและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและบริการวิชาการให้กับชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนและน ามาซึ่งชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นและเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนจริงๆ โดยเฉพาะการท าวิจัยและ
ให้บริการวิชาการที่สนองต่อชุมชนหากมหาวิทยาลัยต้องการน าผลงานวิจัยไปใช้กับชุมชนอย่างเหมาะสม 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องศึกษาชุมชนด้านต่างๆ ค้นหาสิ่งที่ชุมชนต้องการและด าเนินการวิจัย
กับชุมชนเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนเพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัย
ให้กับชุมชนด้วยการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยให้กับ
ชุมชนด้วยการบริการวิชาการสู่ชุมชนเป็นการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย สะท้อนถึงการ
เป็นมหาวิทยาลัยส าหรับท้องถิ่นอย่างแท้จริงการพัฒนาของชุมชนที่ต้องสนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดในประเด็นต่างๆ ดังนั้น เพ่ือตอบสนอง วิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ตระหนักถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการส ารวจและ
ศึกษาความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เข้าใจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนในการจัดท าฐานข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการวิ จัยและบริการทาง
วิชาการสู่ชุมชนได้อย่างตรงจุด ดังนั้นในการพัฒนาของชุมชนที่สนองนโยบายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
และของมหาวิทยาลัยอย่างตรงเป้าประสงค์ของชุมชน 

การการศึกษาความต้องการสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชนตามนโยบายสานพลังประชารัฐ บน
ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการค้นหาความต้องการของกลุ่ม เกษตรกร, 
SME/OTOP, ท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือพัฒนาให้ตรงจุดและเป็นแนวทางสู่การน าความต้องการของชุมชนมา
พัฒนาเป็นโจทย์วิจัยและบริการวิชาการในแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป หากไม่ได้ท า
วิจัยเรื่องนี้จะส่งผลถึงการท างานวิจัยที่ซ้ าซ้อนกันและไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่แท้จริงนั้นจะ
เกิดผลเสียหาต่องบประมาณที่ลงพัฒนาแบบไม่ตรงจุดและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง  

หากแต่ผู้วิจัยได้ท างานวิจัยนี้จะเกิดผลดีกับการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการวิจัยและ
บริการวิชาการอีกทั้งภาคเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐพ้ืนที่ยังได้รับทราบถึงผลดีในการท างานของกลุ่ม
เกษตรกร, SME/OTOP, ท่องเที่ยวชุมชน โดยมีหน่วยงานสถานศึกษาเข้ามาเป็นพ่ีเลี้ยงในการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เศรษฐกิจชุมชนรากฐานได้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสู่การ
พัฒนาโจทย์วิจัย 

 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 
          
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ได้แก่ 
1) เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
2) จังหวัดนครปฐม  
3) จังหวัดสมุทรสงคราม 
4) จังหวัดอุดรธานี 
5) จังหวัดระนอง 

 2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษาและเนื้อหา 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ศึกษาความต้องการของชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
ปัจจัยน ำเขัำ 
ควำมตัองกำรของ
เกษตรกร 
SME/OTOP  
ทัองเที่ยวชุมชน 

  
 

กระบวนกำร 
ดัำนเศรษฐกิจ ดัำน

สภำพแวดลัอม 
ดัำนกำรศึกษำและ ดัำนสุขภำพ 

ผลผลติ 
โจทยัวิจัยเพื่อพัฒนำทัองถิ่น 
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ขอบเขตด้านประชากร 
   - ประชากรจ าแนกเป็น เกษตรกร, SME/OTOP, ท่องเที่ยวชุมชน ทั้ง 5 พ้ืนที่ (ข้อมูลโดยคร่าว
จากพัฒนาชุมชน) 

1) เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
2) จังหวัดนครปฐม  
3) จังหวัดสมุทรสงคราม  
4) จังหวัดอุดรธานี  
5) จังหวัดระนอง  

           - กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร, SME/OTOP, ท่องเที่ยวชุมชน ทั้ง 5 พ้ืนที่ ที่ขึ้นทะเบียนเป็น
เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME/OTOP และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวจ านวนพื้นที่ละ 30 คน 
 

1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
ความต้องการชุมชน   หมายถึง  ความปรารถนาทีน่ าไปสู่เป้าหมายของกลุ่มๆหนึ่ง 
ความรับผิดชอบ   หมายถึง  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท า จะหลีกเลี่ยงและละเลยไม่ได ้
การพัฒนาโจทย์วิจัย       หมายถึง  การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อแยกแยะข้อมูลสู่การน าไปก าหนด  

            โจทย์เพื่อการวิจัย 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ทราบความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ในความ
รับผิดชอบทั้ง 5 พ้ืนที่โดยน าความต้องการมีสู่การสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน ในประเด็นเร่งด่วนของ
การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 

1.6.2 พัฒนาชุมชน ได้ทราบข้อมูลความต้องการของกลุ่มงานทั้ง 3 กลุ่มเพ่ือน าข้อมูลไป
วางแผนเพื่อพัฒนากลุ่มงานต่อไป 



 

 

 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การศึกษาความต้องการสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ พระราชด าริหลักการทรงงานและได้น้อมน าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้ งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และ
จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  
การประมวลและกลั่นกรองจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ รวมทั้งพระราชด ารัสอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้น าไปเผยแพร่ เมือ่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชา
ขนโดยทั่วไป (พระราชด ารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  2542) หลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การเดินสายกลาง ความพอเพียง การพอดี ความพอประมาณ หรือมัชฌิมาปฏิปทา ซึ่งหลาย
ท่านใช้ต่างกันแต่มุ่งไปในความหมายเดียว โดยกล่าวเป็นประเด็นหลักๆ ของความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการ
บริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณตามก าลังของตนเอง พอดีด้านจิตใจ หากทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง ส านึกดี
ต่อผลประโยชน์โดยส่วนรวม ส านึกต่อความเป็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมบนผืนแผ่นดินเดียวกัน ก็จะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนร่วมกันได้   พอดีด้านสังคมวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าสังคมหรือวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติจะต่างกันก็
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ตามหากแต่ต่างคนต่างดูแลและอนุรักษ์ รวมถึงการผนึกก าลังเก้ือกูลต่อกันในสังคม และวัฒนธรรม ภาพที่
แตกต่ างกันก็สามารถสร้ างความงดงามให้ แก่สั งคมและวัฒ นธรรมได้ โดยยั่ งยืน  พอดี ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความไม่พอดีในทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะน าไปสู่สภาพแวดล้อมที่
แปรเปลี่ยนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่การเอาชนะทรัพยากรธรรมชาติสุดท้ายธรรมชาติก็กลับมาชนะเราดังเช่น
ภัยธรรมชาติที่เคยปรากฏมาแล้ว พอดีด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิต
อย่างพอควร พออยู่ พอกินสมควรตามอัตภาพและฐานะของตน ความพอดีจึงเป็นกุญแจไปสู่ความส าเร็จ 
เพราะทุกสิ่งที่เขาท าไม่พลาดเลย ทะลุเป้าพอดีและได้ประโยชน์สูงสุด ความพอดีจึงเป็นภารกิจที่ประณีต
ละเอียดอ่อน ต้องใช้สติที่สมบูรณ์ ปัญญาที่แจ่มใส จึงจะบริหารให้เกิดความพอดีได้ ความมีเหตุผล 
หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นอย่างรอบคอบ การมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล   

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ กลยุทธ์ หมายถึง แผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็น
ตอน มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์  มุ่งหมายเพ่ือเอาชนะคู่แข่งขันหรือเพ่ือหลบหลีก
อุปสรรคต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ กลยุทธ์มีความหมายเดียวกันกับค าว่า ยุทธศาสตร์ ใช้
ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรบ มาจากภาษาอังกฤษว่า Strategy ใช้ในยุคแรกเกี่ยวกับการทหารและ
การสงคราม หมายถึงศิลปะในการวางแผนยุทธศาสตร์และการรบเพื่อเอาชนะศัตรูมีรากศัพท์มาจากภาษา
กรีก ว่า Strategic หมายถึง การบัญชาการกองทัพ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์. 2549 : 2-3) ในทาง
ประวัติศาสตร์แนวคิดเชิงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ถือกันว่าต าราพิชัยสงครามของซุนวู นักยุทธศาสตร์ชาว
จีนเมื่อประมาณ 2,400 ปีมาแล้ว มีชื่อเสียงและได้รับการอ้างอิงมากที่สุด โดยฉบับภาษาอังกฤษชื่อว่า 
The Art of War ส าหรับการบริหารทั่วไปและการบริหารธุรกิจ ความสนใจในการใช้กลยุทธ์เพ่ือวางแผน
ธุรกิจเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 เมื่อมูลนิธิฟอร์ด ภายใต้การน าของโรเบิร์ต แมคนามารา (Robert 
McNamara) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ร่วมกับ
มูลนิธิคาร์เนกี (Carnegie Foundation)ได้สนับสนุนให้นักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ วิจัยเชิง
ประยุกต์ยุทธศาสตร์ทางทหาร เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนทางการบริหาร (ปกรณ์ ปรียา
กร.  2544 : 52-53) 

เสนาะ ติเยาว์ (2544) ให้ความหมายคาดว่า กลยุทธ์ คือ วิธีการที่จะท าให้วัตถุประสงค์บรรลุผล
ด้วยวิธีที่ถูกต้องการก าหนดกลยุทธ์ไม่ได้เริ่มที่ตัวกลยุทธ์แต่เริ่มที่วิสัยทัศน์ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
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1. วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึงการมองอนาคตให้ถูกต้องว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
2. ภารกิจ (Mission) เป็นค าที่ขยายความหมายของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ทิศทางและความเชื่อว่าวิสัยจะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. เป้าหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมายกับวัตถุประสงค์จะแตกต่างกันใน

รายละเอียด โดยเป้าหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์กรที่เป็นส่วนร่วม ส่วนวัตถุประสงค์จะ
เป็นจุดหมายปลายทางของการด าเนินงานในระดับหน่วยงาน มีความรับผิดชอบเฉพาะเจาะจงกว่า 

4. กลยุทธ์ (Strategy) ได้แก่ การก าหนดกลยุทธ์และการน าไปใช้ 
5. แผนการด าเนินงาน (Operation Plan) การจัดท า แผนด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่

กล่าวมาในข้างต้น เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
สมคิด จาตุศรีพิพัฒน์ (2547) ให้ความหมาย กลยุทธ์ คือ วิถีทางหรือแนวทางที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อ

การระดมและจัดสรรการใช้ทรัพยากรของประเทศอัน ที่จะช่วยให้บรรลุซึ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะบรรลุ และการก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สุวิชัย ศุภรานนท์ (2549) กล่าวว่า “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” ในภาษาอังกฤษมาจากภาษากรี
กว่า “Strategos” ซึ่งเกิดจากค าว่า “Stratos” หมายถึง “Army (กองทัพ)” กับค าว่า “Agein” หมายถึง 
“Lead (น า)” โดยแปลความหมายได้ว่า “การน าองค์กรโดยรวม” โดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์จะหมายถึง 
แผนงาน แนวทาง หรือวิธีการที่จะน าองค์กรไปสู่ผลที่สอดคล้องกับภารกิจและจุดมุ่งหมายรวมขององค์กร 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพความหมายของพัฒนาศักยภาพชุมชน หมายถึง ขีด
ความสามารถของชุมชนการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชนรวมทั้ง
ให้เกิดการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่ างๆ เพ่ือ
การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับภูมินิเวศน์ของชุมชนแต่ละชุมชนต่างกันปัจจัยสนับสนุนได้แก่ความสามารถ
ในการเรียนรู้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนชนสมาชิกในชุมชนและจัดการในชุมชน (กิตติชัย รัตนะ, 2549) 

แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการ 
1. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Hierachy of Needs Theory) เป็นทฤษฎีที่

พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์เป็นทฤษฎี
ที่รู้จักกันมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งซึ่งระบุว่า บุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจาก ระดับพ้ืนฐานที่สุดไปยัง
ระดับสูงสุด กรอบความคิดท่ีส าคัญ ของทฤษฎีนี้มีสามประการ คือ 
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1.1 บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ ความต้องการมีอิทธิพลหรือเป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม 
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการสนองตอบเท่านั้นที่เป็นเหตุจูงใจ ส่วนความต้องการที่ได้รับการสนองตอบ
แล้วจะไม่เป็นเหตุจูงใจอีกต่อไป  

1.2 ความต้องการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงตามความส าคัญจากความต้องการพื้นฐานไปจนถึง
ความต้องการที่ซับซ้อน  

1.3 เมื่อความต้องการล าดับต่ าได้รับการสนอบตอบอย่างดีแล้ว บุคคลจะก้าวไปสู่ความต้องการ
ล าดับที่สูงขึ้นต่อไป  

มาสโลว์ เห็นว่าความต้องการของบุคคลมี 5 กลุ่มจัดแบ่งได้เป็น 5 ระดับจากระดับต่ าไปสูง เพ่ือ
ความเข้าใจ มักจะแสดงล าดับของความต้องการเหล่านี้โดยภาพ ดังนี้ภาพแสดงล าดับความต้องการของ
มนุษย์ตามแนวคิดของมาสโลว์ 

 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการล าดับต่ าสุดและเป็น
พ้ืนฐานของชีวิต เป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ ที่อยู่อาศัย หาก
พนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดยมีอาหารและที่พักอาศัย เขา
จะมีก าลังที่จะท างานต่อไป และการมีสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง 
การระบายอากาศที่ดี การบริการสุขภาพ เป็นการสนองความต้องการในล าดับนี้ได้  

ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ความ
ต้องการทางร่างกายได้รับการ ตอบสนองอย่าง ไม่ขาดแคลนแล้ว หมายถึง ความต้องการ สภาพแวดล้อม
ที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้องการ
นี้ ต่อพนักงาน ท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม การให้
มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น  

ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงในการงานแล้ว 
คนเราจะต้องการความรัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดผูกพันต้องการเพ่ือนการมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับ
ผู้อื่น ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม  

ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการทางสังคมได้รับการ
ตอบสนองแล้วคนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของ ตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจและสร้างการนับถือ
ตนเอง ชื่นชมในความส าเร็จของงานที่ท า ความรู้สึก มั่นใจในตัวเองแลเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้
ได้แก่ ยศ ต าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น  
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ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs) เป็นความต้องการระดับ
สูงสุด คือ ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง 
ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขีดสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและ
การคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ต าแหน่งที่ สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เป็นต้น  

มาสโลว์ แบ่งความต้องการเหล่านี้ออกเป็นสองกลุ่ม คือ ความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลน 
(deficiency needs) เป็นความต้องการระดับต่ า ได้แก่ ความต้องการทางกายและความ ต้องการความ
ปลอดภัย อีกกลุ่มหนึ่งเป็น ความต้องการก้าวหน้า และพัฒนาตนเอง (growth needs) ได้แก่ ความ
ต้องการทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต จัดเป็น ความต้องการ
ระดับสูง และอธิบายว่าความต้องการระดับต่ า จะได้รับการสนองตอบจากปัจจัย ภายนอกตัวบุคคล ส่วน
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ร ะ ดั บ สู ง  จ ะ ได้ รั บ ก า ร ส น อ ง ต อ บ จ า ก ปั จ จั ย ภ า ย ใน ตั ว บุ ค ค ล เอ ง



 

 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็น เริ่มต้นในการศึกษาและค้นคว้าเสริมด้วยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
จากนั้นด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแยกแยะข้อมูลสู่การน าไปก าหนดโจทย์เพ่ือการวิจัยชุมชนต่อไป  

1. การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น ดังนี้  
1)  ขอบเขตพ้ืนที่วิจัยศึกษาความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ได้แก่ 1) เขตดุสิต – เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2) อ าเภอคลองโยง จังหวัดนครปฐม 3) 
บ้านสารภี อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 4) บ้านม่วงและบ้านวังทอง ค าชะโนด จังหวัดอุดรธานี 
5) ต าบลหงาว อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

2)  ขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

3)  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็น
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามที่
ต้องการในแต่ละกลุ่มงานเป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตัวอย่างดังนี้ เกษตรกร 
จ านวน 100 คน ผู้ประกอบการSME จ านวน 100 คน ผู้ประกอบการOTOP จ านวน 100 คน 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจ านวน 30 คน ให้ข้อมูลด้านความต้องการของกลุ่มงานตนเองเพื่อการน าของมูล
สู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์สู่การพัฒนาชุมชน โดยน าข้อมูลมาเป็นโจทย์วิจัยให้กับคณาจารย์
ในมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาต่อไป 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
    1)  ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ให้ได้ข้อมูลถึงความต้องการของชุมชน

ในพ้ืนที่ โดยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามจะน ากรอบแนวคิดมาเป็นประเด็นหลักในการก าหนดโจทย์
วิจัย 

2)  ใช้ วิธีการท าการสนทนากลุ่ ม  (Focus Group) ในแต่ละพ้ืนที่ ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 พ้ืนที ่



 

 

 

บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

จาการศึกษาความต้องการชุมชนสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้วิจัยน าเสนอผู้การวิเคราะห์ข้อมูลในรายประเด็นดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรม เตรียมความพร้อม และท าความเข้าใจร่วมกัน 
(1) ศึกษาข้อมูลจากภาคเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลสู่การตั้งประเด็น

ค าถาม  
(2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการท าการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในแต่ละ

พ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 พ้ืนที่ 
2. การรวบข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยทั้งหมด 5 พื้นที่ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.1  ผลการวิจัยการศึกษาความต้องการชุมชนในเขตพื้นที่บ้านสารภี อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ความต้องการชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น ส้มโอ มะพร้าว ลิ้นจี่ 
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการน าของเหลือการการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 

2. ด้านสภาพแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เช่น เตาเผาขยะ เนื่องจากขยะภายใน
ชุมชนนั้นมี จ านวนมาก ซึ่งยากต่อการจัดการ อีกทั้ งชาวบ้านความรู้ใน
ด้านการจัดการขยะไม่เพียงพอ จึงต้องการให้จัดโครงการเพ่ือให้ความรู้
และท าวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้ต่อไป  

3. ด้านการศึกษา การอบรมระยะสั้นเพ่ือการสร้างอาชีพ 
การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนและผู้น าชุมชน 

4. ด้านสุขภาพ สุขภาวะ และสุขภาพ ของผู้สูงอายุ  
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าความต้องการของชุมชนพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ โดยภาพรวมชุมชนมีความ
ต้องการให้ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพืชผลทางการเกษตรเนื่องจากเป็นจั งหวัดที่มีผลผลิตทาง
การเกษตรล้นตลาด และชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการจัดการ การแปรรูป การ
น าผลิตผลไปใช้อย่างคุ้มค่าและพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนได้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 การสนทนากลุ่มย่อยของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ตารางท่ี 4.2  ผลการวิจัยการศึกษาความต้องการชุมชนในเขตดุสิต - พระนคร กรุงเทพมหานคร 
 

ความต้องการชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนต้องการพ้ืนที่ทางการค้า เช่น ตลาดนัดชุมชน 
2. ด้านสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการขยะในชุมชน 

3. ด้านการศกึษา การสร้างห้องสมุดชุมชน  การศึกษาด้านไอทีของชุมชน 

4. ด้านสุขภาพ การพัฒนาทางด้านสุขภาพของเด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไปและผู้สูงอายุ  
การใช้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารให้ห่างไกลโรค เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด 

  
 จากตารางที่ 4.2 พบว่าความต้องการของชุมชนพ้ืนที่เขตดุสิต-พระนคร กรุงเทพมหานคร แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ โดยภาพรวม
ชุมชนมีความต้องการพ้ืนที่การค้า เช่น ตลาดในชุมชน และการบริหารจัดการขยะ รวมถึงต้องการความรู้
ด้านไอทีและความรู้เรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคด้วย 
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ภาพที่ 4.2 การสนทนากลุ่มย่อยของชุมชนเขตดุสิต - พระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.3  ผลการวิจัยการศึกษาความต้องการชุมชนอ าเภอคลองโยง จังหวัดนครปฐม 
 

ความต้องการชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ การสร้างแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสากล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์สากล รวมถึงเทคโนโลยีในการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ การถนอม
อาหาร ผลไม้ต่างๆ 
การท่องเที่ยวทางน้ า เนื่องจากปัจจุบันมีบุคลากรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การท่องเที่ยวของตลาดน้ าคลองมหาสวัสดิ์ 
การส่งเสริมให้จังหวัดเป็นเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้าเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ด้านสภาพแวดล้อม อยากให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม้  
การท าวิจัยเกี่ยวกับผักตบชวา เช่น การเพาะเห็ดจากผักตบชวา ถ่านอัดแท่ง
จากผักตบชวา  

3. ด้านการศึกษา ขาดแคลนครูผู้สอน 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเยาวชน 

4. ด้านสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน 
การส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัว 

  
 จากตารางที่ 4.3  พบว่าความต้องการของชุมชนพื้นที่จังหวัดนครปฐมแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ โดยภาพรวมชุมชนมีความต้องการ
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พัฒนาสินค้าการแปรรูปและการถนอมอาหารและสินค้าโอทอปของชุมชนให้มีเอกลักษณ์และเพ่ือความ
เป็นสากล รวมถึงการพัฒนาการท่องท่องเที่ยวทางน้ า เช่น ตลาดน้ าคลองมหาสวัสดิ์และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการก าจัดผักตบชวาสู่การน ามาพัฒนาเป็นสินค้าและถ่านอัดแท่ง ด้านการศึกษา
ขาดแคลนครูและการสอนภาษาอังกฤษให้กับชุมชน ด้านสุขภาพต้องการการป้องกันและดูแลรักษาโรค
ด้วยวิธีทางธรรมชาติ 
 

 
  

ภาพที่ 4.3 การสนทนากลุ่มย่อยของชุมชนจังหวัดนครปฐม 
 
ตารางท่ี 4.4  ผลการวิจัยการศึกษาความต้องการชุมชนต าบลหงาว อ าเภอเมืองระนอง   

              จังหวัดระนอง 
 

ความต้องการชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพและสินค้า OTOP  
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ให้มีการตลาดที่กว้างออกไป  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ 
การท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ไม่ ว่าจะเป็น การบริการ อาคารที่พัก โรงแรม          
รีสอร์ท สินค้าที่ระลึก การประชาสัมพันธ์ 

2. ด้านสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า จะได้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน การท า
อาชีพประมง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ไปด้วย  
แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้
ประโยชน์ พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
การสร้างความตระหนักและจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์น้ า ขยาย  
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ความต้องการชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 

 แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า และใช้วิธีการจับสัตว์น้ าที่ถูกวิธี และถูกกฎหมาย 
เช่น เครื่องมือท าการประมง 

3. ด้านการศึกษา เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการเฝ้าระวัง
ทาง วัฒนธรรมและปัญหาสังคมในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

4. ด้านสุขภาพ การรักษาสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังป้องกันโรค 

 
จากตารางที่ 4.4  พบว่าความต้องการของชุมชนพ้ืนที่จังหวัดระนองแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ โดยภาพรวมชุมชนมีความต้องการด้าน
เศรษฐกิจการพัฒนาอาชีพและสินค้า OTOP การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ให้มีการตลาดที่กว้าง
ออกไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ และการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เช่น การบริการ 
อาคารที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สินค้าที่ระลึก การประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ า จะได้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน การท าอาชีพประมง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ไปด้วย แหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้
เพียงพอเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การสร้างความตระหนักและจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สัตว์น้ า ขยายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
และใช้วิธีการจับสัตว์น้ าที่ถูกวิธี และถูกกฎหมาย เช่น เครื่องมือท าการประมง ด้านการศึกษาเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการเฝ้าระวังทาง วัฒนธรรมและปัญหาสังคมใน
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและด้านสุขภาพ การรักษาสุขภาพแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันโรค 
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ภาพที่ 4.4 การสนทนากลุ่มย่อยของชุมชนจังหวัดระนอง 
 
ตารางท่ี 4.5  ผลการวิจัยการศึกษาความต้องการชุมชนบ้านม่วงและบ้านวังทอง ค าชะโนด  

              จังหวัดอุดรธานี 
 

ความต้องการชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้ 
1. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ถนอมอาหาร 
สินค้าการเกษตรล้นตลาด ท าให้ราคาตกต่ า 
กลุ่มทอผ้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์/สอนวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
ลวดลายใหม่ แปรรูปผ้าขาวม้าเป็นกระเป๋า, กางเกง, เสื้อ ฯลฯแปรรูปสื่อกก
เป็นกระเป๋า อยากให้สอนออกแบบลวดลายในการทอผ้าใหม่ๆ ให้สอน
วิธีการย้อมผ้าให้สีไม่ตก มีต้นธูปฤๅษีเยอะในชุมชน แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
อยากให้สอนวิธีน าต้นธูปมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพ่ิม 

2. ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาการขาดน้ าในฤดูแล้ง 

3. ด้านการศึกษา ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่อาเซียน 

4. ด้านสุขภาพ สุขภาพและอบรมวิธีการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน สอนท าไม้กวาดดอกหญ้า 
ออกแบบเครื่องออกก าลังกายแบบง่าย สามารถใช้ได้ในบ้านรณรงค์ให้คนใน
ชุมชนเลิกเหล้า/บุหรี่ 

  
 จากตารางที่ 4.5 พบว่าความต้องการของชุมชนพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ โดยภาพรวมชุมชนมีความต้องการด้าน
เศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการแปรรูป ถนอมอาหาร สินค้าการเกษตรล้นตลาดท าให้ราคา
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ตกต่ า กลุ่มทอผ้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์/สอนวิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบลวดลายใหม่ แปรรู ป
ผ้าขาวม้าเป็นกระเป๋า กางเกง เสื้อ ฯลฯ แปรรูปสื่อกกเป็นกระเป๋า อยากให้สอนออกแบบลวดลายในการ
ทอผ้าใหม่ๆ ให้สอนวิธีการย้อมผ้าให้สีไม่ตก มีต้นธูปฤๅษีเยอะในชุมชน แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ อยากให้สอน
วิธีน าต้นธูปมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพ่ิม ด้านสภาพแวดล้อม ปัญหาการขาดน้ าในฤดูแล้ง ด้านการศึกษา 
ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่อาเซียน ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพและอบรมวิธีการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน 
สอนท าไม้กวาดดอกหญ้า และการออกแบบเครื่องออกก าลังกายแบบง่าย สามารถใช้ได้ในบ้านรณรงค์ให้
คนในชุมชนเลิกเหล้า/บุหรี่ 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 การสนทนากลุ่มย่อยของชุมชนจังหวัดอุดรธานี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยความต้องการชุมชนในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สู่การพัฒนาโจทย์วิจัย ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยทั้ง 5 พ้ืนที่โดยน าเสนอเป็นตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6  ตัวอย่างการน าความต้องการของชุมชนสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยของชุมชนพื้นที่บ้าน  

สารภี อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 
1. เศรษฐกิจ 1. การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น 

ส้มโอ มะพร้าว และลิ้นจี่ 
2. การจัดตั้งกลุ่มอาชีพการน าของเหลือ
การการเกษตรไปใช้ประโยชน์ 

1. การศึกษาสารสกัดจากเปลือก
ลิ้นจี่เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อง
ความงาม เช่น โทนเนอร์จากลิ้นจี่  
เจลล้างหน้า ครีมบ ารุงผิว เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 

  2. การศึกษาคุณสมบัติจากเปลือก
ส้ ม โอ สู่ ก า ร พั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
สารอาหารทางพืช  เช่ น  น้ ายา
กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชอายุ
พักสวนครัว 

2. สภาพแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เช่น 
เตาเผาขยะ เนื่องจากขยะภายในชุมชนนั้น
มี จ านวนมาก ซึ่งยากต่อการจัดการ อีกท้ัง
ชาวบ้านความรู้ในด้านการจัดการขยะไม่
เพียงพอ จึงต้องการให้จัดโครงการเพ่ือให้
ความรู้และท าวิจัยเพ่ือน าผลการวิจัยที่
ได้มาประยุกต์ใช้ต่อไป 

การศึกษาระบบการบริการจัดการ
และออกแบบเตาเผาขยะที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนเพ่ือลดของ
เสียเป็นศูนย์ 

3. การศึกษา 1. การอบรมระยะสั้นเพ่ือการสร้างอาชีพ 
2. การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนและ
ผู้น าชุมชน 

1. การศึกษาและออกแบบหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างอาชีพส าหรับชุมชนจังหวัด
สมุทรสงคราม 
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ื อ พั ฒ น าบุ ค ล าก รท า ง
ก า รศึ ก ษ าแ ล ะ เด็ ก เ พ่ื อ ก้ า ว สู่
สถานศึกษาในทศวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียน ใน เขตพ้ืนที่ การศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 

4. สุขภาพ สุขภาวะ และสุขภาพ ของผู้สูงอายุ 1. การศึกษาคุณค่าโภชนาการใน
การเลือกอาหารให้เหมาะสมกับช่วง
วัยและบริบทของชุมชน 
2. การศึกษาพฤติกรรมและสารพิษ 
ในร่ างกายของเกษตรกรสู่ การ
ป้องกันและดูแลสุขภาพให้ห่างไกล
สารเคมี 
3.การศึกษาอาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
4. ระบบการดูแลผู้สูงอายุส าหรับ
ผู้สูงอายุที่ด ารงชีพด้วยตนเอง 

 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่าการน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนต้องศึกษาความต้องการ
ของชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในจังหวัดสมุทรสงครามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพ่ือน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยถ่ายทอดลงสู่ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้วิธีการ ต้นแบบ บทเรียนที่ได้เกิดจากการวิจัย
ไปต่อยอดในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการดูแลสมาชิดในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งจาก
ภายในได้ เช่น ด้านการศึกษา การศึกษาและออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
อาชีพส าหรับชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามและ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาและเด็กเพ่ือก้าวสู่สถานศึกษาในทศวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นต้น 
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ตารางท่ี 4.7  ตัวอย่างการน าความต้องการของชุมชนสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยของชุมชน  
 เขตดุสิต - พระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 
1. เศรษฐกิจ ชุมชนต้องการพ้ืนที่ทางการค้า เช่น 

ตลาดนัดชุมชน 
1 . การออกแบบและจัดตั้ งศู นย์ การ
จ าหน่ายสิ้นค้าชุมชนเขตดุสิต-พระนคร 
กรุงเทพมหานคร  

2. สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการขยะในชุมชน 1. การศึกษาระบบการบริการจัดการและ
ออกแบ บ เต า เผ าขยะที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนเพ่ือลดของเสียเป็น
ศูนย ์

3. การศึกษา 1. การสร้างห้องสมุดชุมชน   
2. การศึกษาด้านไอทีของชุมชน 

1. การศึกษาและออกแบบหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างอาชีพ
ส าห รั บ ชุ ม ช น เข ต ดุ สิ ต  - พ ระน ค ร 
กรุงเทพมหานคร 
2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเด็กเพ่ือ
ก้าวสู่สถานศึกษาในทศวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตดุสิต-
พระนคร กรุงเทพมหานคร 

4. สุขภาพ 1. การพัฒนาทางด้านสุขภาพของ
เด็ ก  เย าวชน  บุ คคลทั่ ว ไป และ
ผู้สูงอายุ  
2. การใช้ความรู้ด้ านการบริโภค
อาห ารให้ ห่ างไกล โรค  เย าวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

1. การศึกษาคุณค่าโภชนาการในการเลือก
อาหารให้เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบท
ของชุมชน 
2. ก ารศึ กษ าอาห ารและคุณ ค่ าท าง
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
3. ระบบการดูแลเยาวชนให้ห่างใกล้ยา
เสพติด 
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  จากตารางที่ 4.7 พบว่าการน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนนั้นต้องศึกษาความ
ต้องการของชุมชนในเขตดุสิต-พระนคร กรุงเทพมหานครพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มีความต้องการแตกต่างกันเพราะบริบทสังคมและชุมชนต่างกัน ชุมชนในเขตเมืองมีความต้องการ
ร้านค้าหรือตลาดชุมชนเพื่อจ าหน่ายสินค้าของตนเองในชุมชน สภาพแวดล้อมนั้นขยะยังคงเป็นปัญหาของ
ทุกชุมชน การศึกษาของชุมชนในเขตเมืองต้องการการเข้าถึงข้อมูลด้านไอที เช่น ความรู้เกี่ยวการการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ด้านสุขภาพยังขาดลานกีฬาและกิจกรรม
ส าหรับเยาวชนเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด 
 
ตารางที่ 4.8  ตัวอย่างการน าความต้องการของชุมชนสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยของชุมชนอ าเภอ 

คลองโยง จังหวัดนครปฐม 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 

1. เศรษฐกิจ 1. ชุการสร้างแบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่
เป็นสากล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่
เป็ น เอ ก ลั ก ษ ณ์ ส า ก ล  ร ว ม ถึ ง
เทคโนโลยีในการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ 
การถนอมอาหาร ผลไม้ต่างๆ 
2. การส่ งเสริมให้ จั งหวัด เป็น เป็น
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้า
เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรม เพ่ือการส่งออก ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. การท่องเที่ยวทางน้ า เนื่องจาก
ปัจจุบันมีบุคลากรที่ให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการท่องเที่ยวของตลาดน้ า
คลองมหาสวัสดิ์ 

1. การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่การสร้างแบ
รนด์และบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของ
ชุมชนจังหวัดนครปฐม 
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบปลูกพืชผักและ
สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครปฐม 
3. กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ ยวทางน้ า 
“คลองมหาสวัสดิ์ ” โมเดลเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครปฐม 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 

2. สภาพแวดล้อม การท าวิจัยเกี่ยวกับผักตบชวา เช่น 
การเพาะเห็ดจากผักตบชวา ถ่านอัด
แท่งจาก ผักตบชวา 

นวัตกรรมเส้นใยผักตบชวาสู่การพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้าน
จังหวัดนครปฐม 

3. การศึกษา 1. การสร้างห้องสมุดชุมชน   
2. การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเยาวชน 

1. การศึกษาและออกแบบจัดตั้งห้องสมุด
ชุมชนจังหวัดนครปฐมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม 
2. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ส าห รั บ เย าวช น สู่ ก ารจั ด ตั้ ง ช ม รม
ภาษาอังกฤษส าหรับชุมชนเพ่ือการ
สื่อสาร 

4. สุขภาพ 1. ส่ งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
ให้กับประชาชนในชุมชน 
2. การส่งเสริมสุขภาพตนเองและ
ครอบครัว 

ระบบการดูแลอาหารและสุขภาพให้กับ
ชุมชนในจังหวัดนครปฐม 
 

 
  จากตารางที่ 4.8 พบว่าการน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนนั้นต้องศึกษาความ
ต้องการของชุมชนในเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม
นั้นเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษจ านวนมากและยังขาด
การพัฒนาและการส่งเสริมให้เพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองได้
อย่างยั่งยืน ประเด็นความต้องการด้านเศรษฐกิจผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างโจทย์วิจัยดังนี้ การศึกษาอัตลักษณ์
วัฒนธรรมสู่การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของชุมชนจังหวัดนครปฐม การส่งเสริม
และพัฒนาระบบปลูกพืชผักและสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จังหวัดนครปฐมและกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ า “คลองมหาสวัสดิ์” โมเดลเพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครปฐม ด้านสภาพแวดล้อมตัวอย่างโจทย์วิจัยดังนี้ นวัตกรรมเส้น
ใยผักตบชวาสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้านจังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษาตัวอย่าง



24 

 

 

 

โจทย์วิจัยดังนี้ การศึกษาและออกแบบจัดตั้งห้องสมุดชุมชนจังหวัดนครปฐมโดยชุมชนมีส่วนร่วมและการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชนสู่การจัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษส าหรับชุมชนเพ่ือการสื่อสาร  
ด้านสุขภาพตัวอย่างโจทย์วิจัย ดังนี้ ระบบการดูแลอาหารและสุขภาพให้กับชุมชนในจังหวัดนครปฐมเป็น
ต้น 
 
ตารางท่ี 4.9  ตัวอย่างการน าความต้องการของชุมชนสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยของชุมชนต าบล 

หงาว อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 

1. เศรษฐกิจ 1. การพัฒนาอาชีพและสินค้า OTOP  
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม OTOP ให้
มีตลาดที่กว้างออกไป  
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพาน 
4. การท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ไม่ ว่าจะเป็น 
การบริการ อาคารที่ พัก โรงแรม รีสอร์ท 
สินค้าท่ีระลึก การประชาสัมพันธ์ 

1. การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ OTOP และเสริมสร้าง
อาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของชุมชนจังหวัดระนอง 
2. การออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณ ฑ์ ผลิ ตภัณ ฑ์สินค้ า  OTOP 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือการส่งออก 
3. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ พักและการบริการ
เพ่ือการท่องเที่ยวสู่การยกระดับ
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
ระนอง 

2. สภาพแวดล้อม 1. การอนุ รักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ า  จะได้
ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน การท าอาชีพ
ประมง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ไปด้วย แหล่ง
น้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบ 

1. การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ก า รอ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ย าก รท า ง
ธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลทาง
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนของจังหวัด
ระนอง 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 

 ประปาหมู่บ้านให้เพียงพอเพ่ือบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง 
2. การสร้างความตระหนักและจิตส านึกให้
ป ระ ช าช น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก ารอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให้ มี ก ารอนุ รั กษ์ สั ต ว์ น้ า  ข ย ายแห ล่ ง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ า และใช้วิธีการจับสัตว์น้ าที่
ถูกวิธี และถูกกฎหมาย เช่น เครื่องมือท า
การประมง 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
สร้างความตระหนักและจิตสึกให้
ชุ ม ช น อ นุ รั ก ษ์ สั ต ว์ น้ า แ ล ะ
ขยายพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือความยั่งยืน
ของจังหวัดระนอง 

3. การศึกษา เสริมส ร้ างความรู้  ค วาม เข้ า ใจแก่ เด็ ก 
เยาวชน และประชาชนในการเฝ้าระวังทาง 
วัฒนธรรมและปัญหาสังคมในชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การศึกษาพฤติการณ์ของเด็กและ
เยาวชนเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้าน
อาชีพเพ่ือลดปัญหาการใช้เสพติดสู่
ก าร รู้ เท่ าทั น แล ะส ร้ า งค ว าม
เข้มแข็งให้ชุมชนจังหวัดระนอง 

4. สุขภาพ การรักษาสุขภาพแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรค 

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
และ เสริมสร้ างโป รแกรมการ
บริโภคเพ่ือสุขภาพดีโดยชุมชนมี
ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่าการน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนนั้นต้องศึกษาความ
ต้องการของชุมชนในเขตชุมชนจังหวัดระนองนั้นมีพ้ืนที่เป็นภูเขาและมีทัศนียภาพที่สวยงามมีน้ าพุร้อน
เป็นแหล่งท่องเที่ยงยอดนิยมของจังหวัดระนอง สภาพอากาศของจังหวัดนั้นมีฝนแปดเดือนแดดสี่เดือน
และมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัด คือ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยภาพรวมสภาพเศรษฐกิจของชุมชนยัง
ต้องการองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพ่ือช่วยให้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของจังหวัดระนอง เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP และเสริมสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
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ของชุมชนจังหวัดระนอง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการส่งออกและ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่พักและการ
บริการเพ่ือการท่องเที่ยวสู่การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
ระนองเป็นต้น 
 
ตารางท่ี 4.10  ตัวอย่างการน าความต้องการของชุมชนสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยของชุมชนบ้านม่วง

และบ้านวังทอง ค าชโนด จังหวัดอุดรธานี 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 

1. เศรษฐกิจ 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. การถนอมอาหารและการแปรรูป
อาหารและสินค้าการเกษตรล้นตลาด ท า
ให้ราคาตกต่ า 
3. กลุ่มทอผ้า ออกแบบบรรจุภัณฑ์/สอน
วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
ลวดลายใหม่  แปรรูปผ้ าขาวม้ าเป็ น
กระเป๋า, กางเกง, เสื้อ ฯลฯ 
4. แปรรูปสื่อกกเป็นกระเป๋า อยากให้
สอนออกแบบลวดลายในการทอผ้าใหม่ๆ 
ให้สอนวิธีการย้อมผ้าให้สีไม่ตก มีต้นธูป
ฤๅษีเยอะในชุมชน แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
อยากให้สอนวิธีน าต้นธูปมาแปรรูปให้มี
มูลค่าเพ่ิม 

1. กลยุทธ์การพัฒนาและการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
2. นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 
3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดอุดรธานี 
4. การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่
การออกแบบลวดลายผ้าทอพ้ืนเมือง
จังหวัดอุดรธานี 
5. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
ของใช้และของตกแต่งบ้านจากเสื่อกก
จังหวัดอุดรธานี 

2. สภาพแวดล้อม ปัญหาการขาดน้ าในฤดูแล้ง การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการน้ าและเสริมหนัก
การใช้ น้ าอย่ างป ระหยั ดจั งห วั ด
อุดรธานี 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

ด้าน ความต้องการ ตัวอย่างโจทย์วิจัย 

3. การศึกษา ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่อาเซียน การศึกษาและออกแบบหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับ
ชุมชนสู่ การยกระดับและเพ่ิ มขีด
ความสามารถของชุ มชนจั งห วัด
อุดรธานี 

4. สุขภาพ สุขภาพและอบรมวิธีการดูแลสุขภาพ
ให้กับชุมชน ออกแบบเครื่องออกก าลัง
กายแบบง่าย  สามารถใช้ ได้ ในบ้ าน
รณรงค์ให้คนในชุมชนเลิกสุรา/บุหรี่ 

1. ก า ร ศึ ก ษ า บ ริ บ ท ชุ ม ช น เ พ่ื อ
ออกแบบโปรแกรมการดูแลร่างกายให้
เหมาะกับช่วงวัยเพ่ือลดปัญหาสุขภาพ
ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
2. การศึกษาสมุนไพรเพ่ือลดการใช้
บุหรี่และสุราของจังหวัดอุดรธานี 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่าการน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนนั้นต้องศึกษาความ

ต้องการของชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานีเป็นพ้ืนที่ที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่โดนเด่นด้วยภูมิปัญญาในด้าน
ต่างๆ เช่น การทอผ้า การจักสาน การทอเสื่อ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส าคัญของชุมชนที่
สะท้อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี เช่น กลยุทธ์การพัฒนาและการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
พ้ืนเมืองจังหวัดอุดรธานี การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่การออกแบบลวดลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัด
อุดรธานีและการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้านจากเสื่อกกจังหวัดอุดรธานีเป็น
ต้น 



 

 

 

บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 
  

จากการศึกษาความต้องการชุมชนสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีล าดับในการน าเสนอดังนี้ 

5.1 สรปุผลการวิจัย 
 ผลงานวิจัยได้ข้อค้นพบว่า พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งหมด 
5 พ้ืนที่นั้นเป็นศูนย์การเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการโดยมีประธานชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและถ่ายทอด
ข้อมูลให้กับผู้เข้ามาศึกษาดูงานนั้น ด้วยเหตุนี้ทางหน่วยงานเจ้ าภาพที่ก ากับดูแลด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยได้ท าการศึกษาความต้องการของทุกศูนย์การเรียนรู้ฯในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
โจทย์วิจัยเพ่ือเป็นข้อมูลให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้แนวทางในการท างานวิจัยที่
ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและงานวิจัยจะสามารถให้ประโยชน์ได้จริงไม่ข้ึนหิ้งอีกต่อไปผู้วิจัยสรุป
เป็นรายพ้ืนที่ดังนี้ 
  1. การน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนต้องศึกษาความต้องการของชุมชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบในจังหวัดสมุทรสงครามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยถ่ายทอดลงสู่ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้วิธีการ ต้นแบบ บทเรียนที่ได้เกิดจากการวิจัยไปต่อยอดในการ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการดูแลสมาชิดในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในได้ เช่น ด้าน
การศึกษา การศึกษาและออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างอาชีพส าหรับชุมชน
จังหวัดสมุทรสงครามและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเด็ก
เพ่ือก้าวสู่สถานศึกษาในทศวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น 
 2. การน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนนั้นต้องศึกษาความต้องการของชุมชนในเขต
ดุสิต - พระนคร กรุงเทพมหานครพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความต้องการ
แตกต่างกันเพราะบริบทสังคมและชุมชนต่างกัน ชุมชนในเขตเมืองมีความต้องการร้านค้าหรือตลาดชุมชน
เพ่ือจ าหน่ายสินค้าของตนเองในชุมชน สภาพแวดล้อมนั้นขยะยังคงเป็นปัญหาของทุกชุมชน การศึกษา
ของชุมชนในเขตเมืองต้องการการเข้าถึงข้อมูลด้านไอที เช่น ความรู้เกี่ยวการการใช้คอมพิว เตอร์และการ
ใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ด้านสุขภาพยังขาดลานกีฬาและกิจกรรมส าหรับเยาวชนเพ่ือลด
ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติดเป็นต้น 
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 3. การน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนนั้นต้องศึกษาความต้องการของชุมชนในเขต
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมนั้นเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์และมีพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษจ านวนมากและยังขาดการพัฒนาและการส่งเสริม
ให้เพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน ประเด็นความ
ต้องการด้านเศรษฐกิจผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างโจทย์วิจัยดังนี้ การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่การสร้างแบรนด์
และบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของชุมชนจังหวัดนครปฐม การส่งเสริมและพัฒนาระบบปลูกพืชผัก
และสินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครปฐมและกลยุทธ์
การพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ า “คลองมหาสวัสดิ์” โมเดลเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
จังหวัดนครปฐม ด้านสภาพแวดล้อมตัวอย่างโจทย์วิจัยดังนี้ นวัตกรรมเส้นใยผักตบชวาสู่การพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้านจังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษาตัวอย่างโจทย์วิจัยดังนี้ การศึกษา
และออกแบบจัดตั้งห้องสมุดชุมชนจังหวัดนครปฐมโดยชุมชนมีส่วนร่วมและการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษส าหรับเยาวชนสู่การจัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษส าหรับชุมชนเพ่ือการสื่อสาร ด้านสุขภาพ
ตัวอย่างโจทย์วิจัย ดังนี้ ระบบการดูแลอาหารและสุขภาพให้กับชุมชนในจังหวัดนครปฐมเป็นต้น 
 4. การน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนนั้นต้องศึกษาความต้องการของชุมชนในเขต
ชุมชนจังหวัดระนอง ด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP และเสริมสร้างอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนจังหวัดระนอง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP เพ่ือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการส่งออกและกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่พักและการบริการเพ่ือการท่องเที่ยวสู่การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระนองเป็นต้น 
 5. การน าเสนอตัวอย่างโจทย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนนั้นต้องศึกษาความต้องการของชุมชนในเขต
จังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี เช่น กลยุทธ์การพัฒนาและ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดอุดรธานี การศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่การออกแบบลวดลายผ้าทอพ้ืนเมือง
จังหวัดอุดรธานีและการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งบ้านจากเสื่อกกจังหวัด
อุดรธานี เป็นต้น ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช เครือศรี (2552) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาคมหมู่บ้านด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการประชาคมในการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และบทบาทของประชาชนในกระบวนการประชาคม พื้นที่ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอย
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สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความต้องการให้มีกระบวนการประชาคมในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานโดยมีระบบการจัดการในชุมชน เพ่ือมีการก าหนดโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนและมีการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 
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โครงสร้างพ้ืนฐานต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.การค้นคว้าแบบอิสระ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการเมืองและการปกครอง, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



32 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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1. ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. รจนา จันทราสา MISS.ROSJANA   CHANDHASA  
2. เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2523 อายุ 37 ปี  
3. อายุราชการ 9 ปี 4 เดือน รับราชการเมื่อ 1 มิถุนายน 2550  ต าแหน่งปัจจุบัน รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สอน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ที่ตั้ง 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 
โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-160-1438, 02-160-1410 ต่อ 14 โทรสาร 02-160-1440 โทรศัพท์มือถือ 0955181285    

อีเมลล์ oh_subic@hotmail.com rosjana.ch@ssru.ac.th 

4. ประวัติการศึกษา 
2545 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2547 ป ริญ ญ า โท  ค รุ ศ าส ต ร์ อุ ต ส าห ก รรม ม ห าบั ณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า เท ค โน โล ยี

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2559 ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริน - 

ทรวิโรฒ  
5. วิชาที่รับผิดชอบและความช านาญพิเศษ   
 วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1- 4, วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย, วิชาวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต, วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม, วิชากายวิภาคเชิงกล, วิชาค้นคว้าวจิัยงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์, วิชาโครงการพิเศษ, วิชาสัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
6. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย 
 2544  หัวหน้าโครงการวิจัย การออกแบบชุดเครื่องปั้นดินเผาส าหรับอาหารญี่ปุ่นร้านคินโคกุ 
 2547 หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาเครื่องพอกแป้งส าหรับงานหัตถกรรมพอกโฟม 

2548   ลิขสิทธิ์ การออกแบบโคมไฟจากต้นโสน และ ลิขสิทธิ์ การออกแบบเชิงเทียนจากต้นโสน 
 2551   หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาแป้งประกอบอาหารเพ่ือการท าหุ่นจ าลอง

ส าหรับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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2551   หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา) 

2552   หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านโคมไฟ
ประหยัดพลังงานจากต้นโสนหางไก่ (ทุน UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2552   หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาต้นโสนหางไก่เพ่ือประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านส าหรับวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) 

2552  ผู้ร่วมวิจัย การศึกษาและพัฒนาตะกอนน้ าดิบจากการผลิตน้ าประปาเพ่ือประยุกต์ใช้ในงาน
หัตถอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดปทุมธานี 
(เครื่อข่ายการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สกอ.) 

2553 หัวหน้าโครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพ่ือประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกเพ่ือพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึก
จังหวัดอุดรธานี (งบประมาณแผ่นดินปี 53 ผ่าน วช. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2553 หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก (ทุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา) 

2554  หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพ่ือพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบ
หญ้าแฝกจังหวัดพะเยา) (ทุนนวมินทร์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ วช.) 

7.  ผลงานที่ได้รับรางวัล 
2552   รางวัลพระราชทานจากพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   ผลงานวิจัยดีเด่น

เรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 
เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 - 5 
เมษายน 2552 

     2552   รางวัลการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น เรื่อง บรรจุภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย 
(การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่น      
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เพ่ือแผ่นดินไทย)  ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552 
2552   รางวัลชมเชยโครงการประกวด บันลือบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 1 ประเภท การ์ตูนสร้างสรรค์ 
2553   รางวัลชนะเลิศ  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  การประชุมทางวิชาการของเครือข่าย

วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี  2553  หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”  ระหว่างวันที่  26-28  พฤษภาคม  2553 ณ  โรงแรม
โฆษะ อ าเภอเมือง  จั งหวัดขอนแก่น  และอุทยาน เกษตร  คณ ะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
เรื่อง การน าเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์ บาติก
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ.อุดรธานี 

2554    รางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง การมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์และ ตราสัญลักษณ์กล้วยทอดกรอบ บ้านสารภีจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 2 เรื่อง 
การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ) ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2554 

2559   รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green     
Design Award 2016 ชื่อผลงาน แต่งแต้ม – หัตถกรรมหญ้าแฝก ผลงานประเภทใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางกรเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559   รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal Award) ชื่อผลงาน หัตถกรรมหญ้าแฝก ภายใต้งาน 
Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2016) Taipei,Taiwan 

     2559 - 2561    สิทธิบัตรการออกแบบลวดลายผ้า 104 สิทธิบัตร จ านวน 104 ลวดลาย 
2560    AROMATHERAPY CUSHION FOR RELAXING เข้ าร่วมประกวดในงาน  Hong Kong  

International Invention and Design Competition (IIDC) 2017 ณ ประเทศฮ่องกง ซึ่ง
รางวัลที่ได้รับดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จาก IIDC 2017 
2. รางวัลพิเศษ (Special Award) จากประเทศมาเลเซีย 
3. รางวัลพิเศษ (Special Award) จาก FIRI Iran 
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8.  การน าเสนอผลงาน 
2552  เรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรา

มิกส์บรรจุขนมหวานไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 1 เรื่อง 
การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 - 5 
เมษายน 2552  

2552   เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านจากต้นโสนห่างไก่ (การประชุม
วิชาการร าไพพรรณี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 
2552  

2553 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ (การประชุมวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่  1 - 2 
พฤษภาคม 2553 

     2553    เรื่อง การน าเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ.อุดรธานี (การประชุมทางวิชาการของ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2553หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2553 ณ 
โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 

2554    เรื่อง การมีส่วนร่วมของกลุ่มชุมชนในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์กล้วย
ทอดกรอบบ้านสารภีจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  (การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎครั้งที่ 2 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแผ่นดิน
ไทย:พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่าง
วันที่ 14 - 17 มกราคม 2554 

2554   เรื่อง การพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภท
ผลิตภัณฑ์ เกษตรแปรรูป : (กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์น้ าตาลมะพร้าว อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปี 2554 หัวข้อ “อนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2554 ณ โรงแรมโฆษะ  
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9. ผลงานตีพิมพ์ 
 2552  เรื่อง  การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรา

มิกส์บรรจุขนมหวานไทย ฉบับที่6 เดือน ก.ค. – ส.ค.2552 (วาสารวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
สกว.)  

10. ร่วมแสดงผลงาน 
 2552 วันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2552 
            รว่มแสดงผลงาน  เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านโคมไฟ

ประหยัด พลังงานจากต้นโสนหางไก่ 
2552 การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009) ร่วมแสดงผล

งานภาคโปสเตอร์ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย 

2553 วันนักประดิษฐ์และวันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 
            รว่มแสดงผลงาน ภาคโปสเตอร์  เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัด  

พระนครศรีอยุธยาเพ่ือประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย 
11. ผลงานเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย 
 2550 อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งประกวดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  นักศึกษาได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 และรางวัลชมเชย 1 รางวัล 
 2551  อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งประกวดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  นักศึกษาได้รับ 
   รางวัลชมเชย 2 รางวัล 
 2552 อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งประกวดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  นักศึกษาได้รับ

รางวัลชนะเลิศ 1รางวัล และรางวัลชมเชย 3 รางวัล 
2554 อาจารย์ที่ปรึกษา  ส่งผลงานประกวดโครงการร่มพยุงไข่ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.)นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษา  ระหว่างวันที่ 2 - 5 
กุมภาพันธ์ 2554 

2554   อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งประกวดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  นักศึกษาได้รับ 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล 
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12. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2554    โครงการยกมาตรฐานการบริการ ร้านอาหารในชุมชน : การออกแบบป้ายร้านอาหารชุมชน 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ : ประสบภัยธรรมชาติจังหวัด
สิงห์บุรี 

2555 โครงการยกคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน : การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินคา้ OTOP 

2556 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก : บ้านก๊อซาว จังหวัดพะเยา 
2557 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 

จังหวัดพะเยา 
2558 โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก โรงเรียนบ้านก๊อ

หลวง จังหวัดพะเยา 
2559 โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝก 

โรงเรียนบ้านก๊อหลวง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
 
 
 

 


