
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้าน......การวจิยั............ 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ผศ.ดร.น่ิมนวล วเิศษสรรพ ์   คณะบญัชี 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        อาจารย ์ยศวนิกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ   คณะบญัชี. 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 คณบดีคณะบญัชี   เป็นพ่ีเล้ียงทีมวจิยั   หวัขอ้ การประเมินผลตอบแทนทางสงัคมต่อการลงทุนการพฒันา
วสิาหกิจชุมชนเกาะกกแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

4.  เร่ืองทีเ่ล่า    

การประเมินผลลพัธ์ทางสงัคม โดยใช ้SROI เป็นเคร่ืองมือ   

5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

     วิสาหกิจชุมชนเกาะกกเพ่ือการส่งเสริมอาชีพจดัตั้งข้ึนในปลายปี 2557  เกิดจากการรวมกลุ่มของคนใน
ชุมชนเกาะกก ต าบลเนินพระ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวดัระยอง ท่ีมีความตอ้งการพฒันาชุมชนเกาะกกให้เป็น
ตน้แบบการพฒันาชุมชนท่ีประสบความส าเร็จทั้ งในด้านของเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน   ซ่ึง
นอกจากการส่งเสริมอาชีพแลว้วิสาหกิจชุมชนเกาะกกยงัสนับสนุนกิจกรรมพฒันาคนในชุมชน  เช่น กิจกรรมพฒันา
อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย กิจกรรมการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการ
ส่ือสารให้กบัเยาวชน เป็นตน้ กลุ่มอาชีพท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ไดแ้ก่ กลุ่มท านา กลุ่มไรซ์มี  
กลุ่มเล้ียงสัตว ์กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มกลว้ยไม ้กลุ่มกระถางซิเมนต์  กลุ่มไมก้ระถาง กลุ่มเยบ็ผา้ กลุ่มสมุนไพรลูกประคบ
หอมเฮิร์บ และกลุ่มร้านคา้ชุมชน  กลุ่มอาชีพท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีมาก่อน ไดแ้ก่  กลุ่มท านา  กลุ่มเล้ียงสัตว ์ และกลุ่มสมุนไพร
ลูกประคบ- หอมเฮิร์บ และมีกลุ่มท่ีเกิดจากแปรรูป ได้แก่ กลุ่มไรซ์มี ซ่ึงเป็นขนมท่ีแปรรูปจากขา้ว  และกลุ่มกลุ่ม
สมุนไพรลูกประคบพฒันาผลิตภณัฑห์อมเฮิรบ ์  กลุ่มอาชีพเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนพร้อมกนั  ส่วนใหญ่มาจากความคิดริเร่ิม
ของผูน้ าวสิาหกิจชุมชน  เป้าหมายการพฒันาชุมชนของวสิาหกิจชุมชนเกาะกกสอดรับกบัเป้าหมายการพฒันาชุมชนเชิง
นิเวศของสมาคมเพ่ือนชุมชน ซ่ึงอาจถือไดว้า่เป็นตวัแทนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พดุ จงัหวดัระยอง โดยท าหนา้ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการพฒันาชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ เขตอุตสาหกรรมใหเ้ป็นชุมชน
เชิงนิเวศน์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนหลกัคิดการสร้างสรรค์การแบ่งปันคุณค่า(Creating Shared 
Value: CSV) (ท่ีมา: เวบ็ไซต์สมาคมเพ่ือนชุมชน)   วิสาหกิจชุมชนเกาะกกไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก
หลายแห่ง อาทิ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สมาคมเพ่ือนชุมชน  และบริษัทขนาดใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมฯ รวมทั้ ง
สถาบนัการศึกษา เป็นตน้ ประกอบกบัความร่วมมือของชุมชนจึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็ว
ในช่วงระยะ 3 ปีตั้งแต่ ปลายปี 2557- ตน้ปี 2560  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม  วิสาหกิจชุมชนเกาะกกมี
เป้าหมายหลกัท่ีจะขบัเคล่ือนชุมชนสู่ชุมชนเชิงนิเวศโดยพยายามจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนรับรู้และเขา้มามี
ส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด กล่าวไดว้า่เป็นการใชกิ้จกรรมเป็นกลไกการพฒันาชุมชน   

ดว้ยความตอ้งการของผูส่้วนได้เสียท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนเกาะกกหลายฝ่ายท่ีเป็นเจา้ของ
ทรัพยากรและผูไ้ดรั้บผลกระทบทางสงัคม   จึงเป็นท่ีมาของการวิจยัน้ี   ดงันั้นการศึกษาและวิเคราะห์ผลลพัธ์ทางสังคม
โดยใชอ้ตัราส่วนผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุน(SROI) เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน จึงเป็นประโยชน์ต่อทั้ ง
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนและองคก์รท่ีให้การสนับสนุน  ท าให้รู้ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากรต่างๆท่ีลงไปใน
กิจกรรมพฒันาชุมชนทั้งในดา้นคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ  รวมถึงระดบัการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน



 
 

ในการพฒันาชุมชน  ซ่ึงเป็นขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกลยทุธ์การพฒันาชุมชนในปีต่อๆไป  การ
ค านวณผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุน ใชห้ลกัการเดียวกนัการวดัอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในภาคธุรกิจ
โดยทัว่ไป ซ่ึงจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคุม้ค่าและยัง่ยนืของการพฒันาชุมชน    

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้  ผู้มส่ีวนร่วม อุปสรรค
หรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 วธีิการ/ขั้นตอน 

1.  การคน้หาปัญหาของการพฒันาชุมชนเกาะกก  โดยใช ้Problem Tree Technique  ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ประกอบดว้ย ผูน้ าและตวัแทนชุมชน  ผูใ้หก้ารสนบัสนุนการพฒันาชุมชน    และทีมวจิยั 

2.  การวางแผนการวจิยั โดยทีมผูว้จิยัและผูน้ าและตวัแทนชุมชน ผูใ้หก้ารสนบัสนุนการพฒันาชุมชน ได้
ขอ้สรุปวา่  ตอ้งใชว้ธีิวจิยัแบบประชาชนมีส่วนร่วม(Participatory Action Research) 

3.  การท าความเขา้ใจกบัประชาชนในชุมชนเกาะกก โดยจดัเปิดตวัโครงการวจิยั ในเวทีชาวบา้น  เพ่ือใหผู้มี้
ส่วนไดเ้สียรู้และใหค้วามร่วมมือในการด าเนินการวจิยั  ในท่ีสุดไดน้กัวจิยัอาสาชุมชน 

4.  ทีมวจิยัศึกษาหลกัการและวธีิการ SROI  โดยตอ้งมีอาจารยที์ปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญในประเทศไทย 

5.  จดัท า Research Model ใหเ้ขา้กบับริบทของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และ
ก าหนดทรัพยากรท่ีใชใ้นการวจิยั ทั้งสถานท่ี อุปกรณ์ และกิจกรรม 

6. อบรมนกัวจิยัอาสาชุมชน   

7. ด าเนินการวจิยั  โดยมีแผนในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เสมอ    สรุปผลการวจิยั 

8. น าเสนอผลการวจิยั ขอ้เสนอแนะต่อแกนน า  ผูใ้หก้ารสนบัสนุน  ก่อนท่ีจะคืนขอ้มูลใหก้บัชุมชน 

กระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ 

กระบวนการท่ีส าคญั ส าหรับการท าวจิยัในแนวทางน้ี  มี 2  กระบวนการท่ีส าคญั   

1. Before Action Research (AAR)  เป็นขั้นตอนการวางแผนก่อนท่ีจะลงพ้ืนท่ี  ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ในการท า PAR  ซ่ึงแบ่งวธีิการศึกษา  เป็น 2  วธีิ  ไดแ้ก่  การศึกษา
บริบทชุมชน  อาศยัวธีิการสงัเกตพฤติกรรม   สมัภาษณ์เชิงลึก  และการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั     อีกวธีิหน่ึงคือ การศึกษาจากเอกสารซ่ึงเป็นการใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิ  ดงันั้นการวางแผนก่อนท่ีจะลงพ้ืนท่ี  ตอ้งก าหนด เป้าหมายการเก็บขอ้มูลท่ี
ตอ้งการ  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล   ค  าถามท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการลว้งลึกน าเอาขอ้มูลซ่ึงเป็น
ขอ้เทจ็จริงของบุคคล  บางกรณีจ าเป็นตอ้งพฒันาแบบสอบถาม หรือแบบสมัภาษณ์ให้
เหมาะสม   ขั้นตอนน้ีตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญช่วยใหค้  าแนะน า 

2. After Action Research (AAR)  เป็นขั้นตอนหลงัลงพ้ืนท่ีแลว้  การด าเนินงานในขั้นตอนน้ี
ประกอบดว้ย การถอดขอ้มูล  การสกดัขอ้มูลท่ีใช่หรือท่ีจะใชใ้นงานวจิยัออกมาลงหรือเก็บใน
แฟ้มขอ้มูล    และสรุปเปรียบเทียบกบัเป้าหมายการเก็บขอ้มูล  หากพบวา่ยงัมีขอ้มูลท่ีขาดไป  
หรือ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขโดยเก็บรวบรวมใหม่  จะวางแผนในการซ่อมเก็บขอ้มูลในการลงพ้ืนท่ี
คร้ังต่อไป   รวมทั้งการวางแผนส าหรับการด าเนินการวจิยัในขั้นตอ่ไป  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูล  จะผสมผสานระหวา่งการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลเชิง



 
 

คุณภาพ ในกรณีขอ้มูลเชิงคุณภาพตอ้งเปรียบเทียบกบัทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นทฤษฏีการ
เปล่ียนแปลง  ทฤษฏีการรวมพลงัประชาชน  เป็นตน้   

4. การสรุปผลการวจิยั  แตกต่างจากกระบวนการวจิยัโดยทัว่ไป  เพราะการวจิยัน้ีใชP้roxy  ของ
ผลลพัธ์ทางสงัคมท่ีท าใหก้ารวดัค่าในเชิงตวัเลขทางเศรษฐกิจเป็นท่ียอมรับของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย 

เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีใ่ช้ 

การพฒันาความร่วมมือของประชาชนในชุมชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียในการพฒันาชุมชน   ช่วยใหก้าร
ด าเนินการวจิยัเป็นไปไดต้ามแผน     

ผู้มส่ีวนร่วม  

ทีมวจิยั  แกนน าวสิาหกิจชุมชน  คณะกรรมการหมู่บา้น   สมาคมเพ่ือนชุมชน  และกองทุนพฒันา
ไฟฟ้า 

อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน  

1. ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะลงพ้ืนท่ี เช่น ความพร้อมของนกัวจิยัชุมชนอาสา  การยอมรับในความ
แตกต่างของคน  การจดัหาพาหนะ  เป็นตน้  

2. ก าลงัคนท่ีตอ้งใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และการท าความเขา้ใจใหต้รงกนั 
3. การขาดความรู้และความเขา้ในการก าหนดProxy ผลลพัธ์ทางสงัคม  การแปลงคุณค่าทางสงัคม

เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

แนวทางการแก้ไข 

 1.    ทีมงานตอ้งมีความพร้อมในการประชุมตลอดเวลาในขณะลงพ้ืนท่ี  และจะตอ้งไม่ท าให้
ประชาชนในชุมชนรู้สึกดีท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวจิยั   

 2.    ขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษาวจิยั 

 3.    ความร่วมมือและความรับผิดชอบของทีมวจิยั  

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

 ความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ 

                ขอ้คน้พบท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในการพฒันาชุมชน   เก่ียวกบัผลลพัธ์ทางสังคมจากการพฒันา
ชุมชนเกาะกก  ดงัน้ี  

1. ดา้นเศรษฐกิจ  ท าให้เกิดอาชีพเพาะเห็ด  ท าลูกประคบสดลูกประคบแห้ง  ท าขา้วบรรจุถุงขาย  
การพฒันาและขายผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีความสามารถในการท าก าไร 2 รายการ ไดแ้ก่ ขนมไรซ์มี และหอมเฮิร์บ  สร้าง
รายไดเ้สริมใหก้บัครัวเรือนในปี 2559 รวม 223,755.00 บาท  และมีแนวโนม้สูงข้ึนในปี2560 

2. ดา้นการพฒันาคนในสังคม   ชุมชนเกาะกกได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาท่ี
ศึกษาจนถึงปัจจุบนัและเขา้สู่ลกัษณะของสังคมแห่งการเรียนรู้  สังเกตไดจ้ากมีกิจกรรมองค์กรชุมชนเป็นจ านวนมาก
และมีวาระการจัดกิจกรรมตลอดปี  เช่น  การสอนภาษาองักฤษแก่เยาวชนแบบไม่เรียกเก็บ  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ   
กิจกรรมการอบรมผูช่้วยนักวิจัยชุมชน กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุขมือ
อาชีพ  กิจกรรมปลูกวนัแม่เก่ียววนัพอ่ เป็นตน้  จนปัจจุบนัชุมชนเกาะกกเป็นท่ีศึกษาดูงานของชุมชนอ่ืนทัว่ประเทศและ



 
 

สถาบนัการศึกษา  สามารถพฒันาและขยายความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ มีระบบ
การคดักรองสมาชิกกลุ่ม   และการท าบญัชีรายรับรายจ่าย   ซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยเฉพาะ
กลุ่มผูน้ าชุมชนและประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมองคก์รชุมชนอยา่งชดัเจนโดยสังเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมประชุม
ของผูแ้ทนครัวเรือนในการเปิดประชุมเวทีชาวบา้น เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ปรากฏการณ์
ท่ีเป็นการพฒันาการของคนในชุมชนคือ จ านวนคนท่ีมาร่วมประชุมในเวทีชาวบา้น  ซ่ึงจดัข้ึน 2 คร้ัง  เพ่ิมข้ึนจาก 40 คน
เป็น 205 คน มีการแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีการรับฟังกนัมากข้ึน การท่ีประชาชนกลา้แสดง
ความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรคแ์ละรับฟังความคิดเห็นกนัมากข้ึนเท่ากบัสังคมไดรั้บการพฒันา   การเปล่ียนแปลงเช่นน้ี
เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษข์องการเขา้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้และความเขม้แข็งของชุมชน   สามารถประเมินเป็นมูลค่า
ผลลพัธ์ทางสงัคมไดโ้ดยอา้งอิงงบประมาณของส่วนราชการ องคก์รอิสระ องคก์ารมหาชน และ องคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2557 เสริมสร้างพลเมือง เขม้แข็งและส่งเสริมเครือข่ายภาคพลเมือง(รัฐศิรินทร์ วงักานนท์ และ ศิริ
รัตน์ ชุณหคลา้ย  2558)  ค่าใชจ่้ายในการอบรมการพฒันาผูช่้วยนกัวิจยัชุมชน  ค่าเสียโอกาสซ่ึงเท่ากบัรายไดท่ี้สามารถ
ท าได้ของประชาชนท่ีเสียสละเวลาเข้ามาประชุมในเวทีชาวบ้าน  เหล่าน้ีคิดเป็นมูลค่าทั้ งส้ินในปี 2559  เท่ากับ  
538,064.00  บาท รายละเอียดดงัน้ี 

ผลลพัธ์ทางสังคม มูลค่าผลลพัธ์ทางสังคม(หน่วย: บาท) 
งบประมาณของส่วนราชการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปี  พ.ศ. 2557 เพื่อเสริมสร้างพลเมือง 
เขม้แข็งและส่งเสริมเครือข่ายภาคพลเมืองจ านวน  11,910,883,600 
บาท  ปั น ส่ วน เข้า ชุ มชน เกาะกกโดยใช้จ าน วน ราษฎรทั่ ว
ราชอาณาจกัร ณ ส้ินปี 2557 จ านวน 65,124,716 คนเป็นฐาน (แจง้
ขอ้มูลทางการปกครอง 5 มีนาคม 2558 โดยอธิบดีกรมการปกครอง) 

201,914.00 

การอบรมผูช่้วยนกัวจิยัชุมชน(24 คน@2,500) 2 คร้ัง 120,000.00 
ค่าเสียโอกาสในการหารายไดเ้น่ืองจากการเขา้ร่วมประชุม 2 คร้ัง(40 
@330)+(205@330*) 

216,150.00 
 

รวม 538,064.00 
(*อตัราค่าแรงขั้นต ่าจงัหวดัระยองปี 2560) 

3. ดา้นสุขภาพ ดา้นสุขภาพดว้ยโครงการสุขภาพดีวถีิไทย และศกัยภาพของศูนยบ์ริการสาธารณสุข
ชุมชน ท าให้อตัราเส่ียงของโรค NCD ของคนในชุมชนในปี 2559 ลดลง 40 คน คิดเป็นมูลค่าประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
รักษาไดเ้ท่ากบั 388,800.00 บาท (40 x 9700บาท)  ดา้นจิตใจและอารมณ์ของผูท่ี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอยูใ่นระดบัดีข้ึน
ไปและดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตท่ีผ่านมาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลดีข้ึนทั้ งใน
ครัวเรือนและชุมชน ดา้นความเขม้แข็งชุมชนมีเพ่ิมข้ึน  การเขา้ถึงบริการสุขภาพไม่มีอุปสรรคแต่อยา่งใด นอกจากน้ีใน
ปี 2559 ยงัมีครัวเรือนท่ีเขา้โครงการส่งเสริมสุขภาพ  และปฏิบติัตามธรรมนูญสุขภาพ จ านวนหน่ึงท่ีปลูกผกัทานเองและ
เก็บไปจ าหน่ายมีรายไดจ้ากการขายรวม ประมาณ 500-800 บาทต่อสัปดาห์ มีทั้ งหมด 3 ครัวเรือน คิดเป็น 78,000 บาท
ต่อปี  และงดด่ืมเหลา้ในการจดัประชุมชุมชนปีละ 2 คร้ัง ประหยดัได ้80,000 บาท  คิดเป็นมูลค่าท่ีประหยดัไดท้ั้งส้ิน 
เท่ากบั 546,800  บาท    

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมยงัตอ้งการให้คณะกรรมการชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญักบัประเด็นส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน ทั้งในส่วนของการจดัการขยะ ไฟฟ้าส่องสวา่ง 
มลภาวะทางอากาศ   โดยประชาชนพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ ในปี2559 ได้มีการน าขยะกลบัมาใช้ประโยชน์หรือ
จ าหน่าย ในปี 2559 คิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน 12,000 บาท 



 
 

5. อตัราผลตอบแทนทางสงัคมต่อการลงทุน  เฉล่ีย 3 ปี(2557-2559) เท่ากบั 1.94 เท่า และในปี 2559 
มีอตัราผลตอบแทนทางสังคมสูงถึง 2.43 นับว่าเป็นผลท่ีน่าพอใจส าหรับช่วงระยะเวลาเร่ิมตน้  แสดงว่าผลลพัธ์ทาง
สังคมท่ีวดัดว้ยมูลค่าผสมระหวา่งผลการด าเนินงานของวิสาหกิจกบักลุ่มอาชีพและผลลพัธ์ทางสังคมท่ีสามารถวดัเป็น
ตวัเงิน  มีจ านวนใกลเ้คียงกบัจ านวนเงินลงทุนท่ีใชใ้นการพฒันาชุมชน โดยมีแนวโนม้อตัราผลตอบแทนท่ีดีข้ึนและคาด
วา่จะดีข้ึนต่อไปในปี 2560  ในส่วนของอตัราผลตอบแทนทางสงัคมต่อการลงทุนของชุมชน เฉล่ีย 3 ปี เท่ากบั 1.00  เท่า  
ซ่ึงการประเมินอาจไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากขาดการประเมินในส่วนของ Dead weight 

6. ความตอ้งการพฒันาชุมชนไปสู่ตน้แบบชุมชนเชิงนิเวศน์ ในความคิดเห็นของประชาชน พบวา่ 
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพ การพฒันาด้านสังคม และการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่วนการพฒันา
เศรษฐกิจเป็นอนัดบัสุดทา้ย   

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั:  แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ขอ้เสนอแนะต่อสมาคมเพ่ือนชุมชน 

1. ผลการประเมินผลลพัธ์ทางสังคมต่อการลงทุนในท่ีน้ีมีความไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในดา้นขอ้มูล
และความชดัเจนในการก าหนดตวัช้ีวดัผลลพัธ์ของโครงการพฒันาชุมชนภาคสังคม  ซ่ึงในโอกาสต่อไปการ
ประเมินดงักล่าวสามารถท าให้สมบูรณ์ไดม้ากข้ึนโดยให้สมาคมเพ่ือนชุมชนไดว้างแผนการพฒันาชุมชน
โดยก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จให้ชดัเจน  พร้อมทั้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการติดตามผล
ตามวตัถุประสงคโ์ครงการ และตวัช้ีวดัต่าง ๆ    

2. ขอ้มูลความตอ้งการพฒันาชุมชนไปสู่ตน้แบบชุมชนเชิงนิเวศน์ในความคิดเห็นของประชาชน(ดูตารางท่ี 
18) และแนวทางท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล   สามารถน าไปเป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนการพฒันา
ชุมชนเกาะกก หรือชุมชนอ่ืน  ท่ีอยูใ่นเป้าหมายพ้ืนท่ีท่ีก าหนด 

3. จากหลกัฐานเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัแนวทางการเขา้ไปมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน ดา้นสงัคมและดา้นสุขภาพ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ช้ีให้เห็นวา่แนวทาง CSR ภาคสังคมของสมาคมเพ่ือนชุมชนท่ีด าเนินการในช่วง
ระยะเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นแนวทางท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีและเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างความเขม้แข็งชุมชน   ดงันั้นสมาคมฯ ควรถ่ายทอดประสบการณ์ดงักล่าวจดัท า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่สู่สาธารณชน   

ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการวสิาหกิจชุมชน 
1. ปรับปรุงระบบบญัชีและการรายงานทางการเงินส าหรับวิสาหกิจชุมชน  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และการ

ใชข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งประกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและการติดตามประเมินผล 
2. ควรขยายเครือข่ายความร่วมมือดา้นวิชาการกบัสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของการ

พฒันาผลิตภณัฑ ์และการจดัท าแผนธุรกิจ เพ่ือน าไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการทางสังคมอยา่งมัน่คงและ
รวดเร็ว 

3. การท านาในผืนนาสุดทา้ย  มีตน้ทุนสูงมากและมีค่าใชจ่้ายคงท่ีคือค่าเช่าท่ีนาปีละ 30,000-35,000 บาท 
ผลผลิตต ่าและไม่มีคุณภาพเพียงพอต่อการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑใ์หม่   หากตอ้งการพฒันาเป็นศูนยก์าร
เรียนรู้ทางวฒันธรรมการปลูกขา้วด านา และการสืบสานประเพณีวฒันธรรม ก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ
แก่เจา้ของภูมิปัญญา และการรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน  เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชนเกาะกก  ควรท า
ความร่วมมือกบักรมวิชาการเกษตรและหรือสถาบนัการศึกษา  ในการพฒันาดินและใชเ้ทคโนโลยีใน
การปลูกตามแนวคิด Smart farming เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีคุม้ค่า และน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ด ้

4. การพฒันาส่งเสริมอาชีพอาจไม่เจาะจงเฉพาะการสร้างอาชีพใหม่  แต่เป็นการส่งเสริมอาชีพเดิมของคน
ในพ้ืนท่ี  ดว้ยการส่งเสริมใหมี้การน าเทคโนโลยใีชใ้นกระบวนการผลิต  การยกระดบั คุณภาพสินคา้โดย



 
 

วางต าแหน่งทางการตลาดใหม่ดว้ยการออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ท่ีทันสมยั สะดวกต่อการ
อุปโภคบริโภค   ซ่ึงอาจจะเร่ิมจากการส ารวจความตอ้งการส่งเสริมอาชีพ จากคนในชุมชน เช่น อาชีพ
บริการ  ท าขนมขาย  หรือผูว้่างงาน  เยาวชนในพ้ืนท่ี เป็นตน้  โดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ทุนมนุษย ์
และทุนทางสงัคมท่ีมี  รวมทั้งเครือข่ายนกัวชิาการ 

5.  การทบทวนบทบาทวสิาหกิจชุมชน จากเดิมโดยพิจารณาการเป็นศูนยร์วมผลิตภณัฑท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของ
ชุมชน  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมดา้นอาหาร และการใชส้มุนไพรในการรักษาสุขภาพ  

ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการชุมชน 
สรุปการวจิยัในประเด็นของความตอ้งการในการพฒันาชุมชน และกิจกรรมท่ีสมควรจดัใหมี้ข้ึนใน 

ชุมชน  เป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนพฒันาชุมชนระยะ 5 ปี  โดยก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเร็จ  และ
แผนปฏิบติัรายปี  คณะกรรมการหมู่บา้นควรแสดงบทบาทให้จดัเจนในการพฒันาชุมชนโดยอาจตอ้งเขา้ถึง
ประชาชน เพ่ือเสริมสร้างทศันคติท่ีดีและความร่วมมือของประชาชนในชุมชน   

 
ส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 
 
 ความรู้เก่ียวกบั SROI และการน าไปใชใ้นทางปฏิบติั    
 การเรียนรู้การท าวจิยัแบบประชาชนมีส่วนร่วมและกระบวนการ BAR  และAAR 


