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บทท่ี  5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษา เรื่อง ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับคณะ จ านวน 7 คณะ รับผิดชอบพื้นท่ีในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. คณะครุศาสตร์ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลบางสวรรค์ อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  1.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน ต าบลบางสวรรค์ 
อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีปัญหาเรื่อง พืชเกษตร เช่น ยาง ปาล์ม 
มีราคาตกต่ า เกิดโรคพืช ขาดแรงงาน ปัญหาว่างงาน ค่าครองชีพสูง อุปกรณ์ทางการเกษตรมีราคาสูง 
ปัญหาท่ีดินท ากิน แรงงานต่างด้าว  
   ความต้องการพัฒนา พบว่า การจัดกลุ่มสหกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพพันธุ์พืช จัด
นักวิชาการให้ความรู้ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  การเล้ียงไก่ หมู ปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง 
การตลาด การจัดหาแหล่งทุน เทคโนโลยีการผลิต และวัตถุดิบ ก าหนดราคาสินค้าให้เป็นไปตามความจริง 
การจ้างงานต้องจ้างอย่างเป็นธรรม 
   2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า มีปัญหาเรื่อง ความขัดแย้งหรือแตกแยกเนื่องจาก
การเมืองความไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ยาเสพติด เช่น น้ ากระท่อม การพนัน หนี้นอกระบบ การ
ลักขโมย ปัญหาวัยรุ่นตีกัน ปัญหาการรับรู้ข่าวสารไม่ตรงกัน เป็นต้น 
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ผู้น าชุมชนบริหารจัดการใน
ทิศทางเดียวกัน จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้น า การจัดความรู้ด้านกระบวนการประชาธิปไตย ให้สร้างโรงเรียน
ทางการเมือง จัดท าหลักสูตรผู้น าท้องถิ่น ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องปัญหาวัยรุ่น 
   3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า มีปัญหาเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเอกชนเข้า
มามีบทบาท ท าให้เป็นตัวเลือกท่ีดีกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐ โรงเรียนของรัฐมีเด็กเข้าเรียนน้อย ขาด
การพัฒนาการท าแผนชุมชน  มีครู ประจ าการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ปัญหาในรายวิชา
ภาษาไทย คือ นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ครูบางคนขาดจิตวิญญาณความเป็นครู  ชาวบ้านต้องการให้
บุตรหลานได้รับการศึกษาท่ีดี แต่โรงเรียนไม่สามารถสนองความต้องการได้เต็มท่ี  งบประมาณท่ีจัดสรรให้
โรงเรียน ท าให้เกิดความเหล่ือมล้ า ทุนการศึกษามีน้อย 
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   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กของรัฐให้
ทัดเทียมกับเอกชน  จัดอบรมการจัดท าแผนชุมชน สร้างหลักสูตรให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ให้
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ หาบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ จัดนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์เข้ามาลงในโรงเรียนอย่างท่ัวถึง ให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรอบรม โดยลงถึงพื้นท่ี มากกว่า
การให้ครูเข้าไปอบรมท่ีมหาวิทยาลัย จัดหางบประมาณเสริม หรือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากร
ทางการศึกษาหรือนักเรียนในท้องถิ่น  
   4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า มีปัญหาเรื่อง ขาดความสัมพันธ์ทาง
สังคม  วัดยังไม่เป็นท่ีพี่งพาของชุมชนอย่างแท้จริง  วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การแต่งกาย การ
เคารพผู้ใหญ่ การรับประทานอาหารท่ีเปล่ียนไป ซี่งคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวัยรุ่น ชอบเข้าเมืองเพื่อไป
รับประทานอาหารตะวันตก  ขาดการรวบรวมประวัติศาสตร์ส าคัญของต าบลบางสวรรค์  ขาดการสานต่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การท าเครื่องจักสาน หมอสมุนไพร 
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วม
ระหว่าง บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง บุตรหลาน ใน
ด้านวัฒนธรรม ศีลธรรม หน้าท่ีพลเมือง  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะกับท้องถิ่น  จัดหาวิทยากร
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาให้ความรู้และติดตามผลการด าเนินงานของต าบล  
   5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า มีปัญหาเรื่อง มลพิษทางอากาศ น้ า ท้ังจาก
โรงงานต่างๆ  ขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ฝุ่นแดงในช่วงหน้าแล้ง การต้ืนเขินของแม่น้ า พื้นท่ีป่าสงวนในต าบล
ถูกท าลาย ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า ความแห้งแล้ง  
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าของธุรกิจโรงงานในต าบลบางสวรรค์  จัดให้มีระบบการแยกขยะ การก าจัดขยะท่ี
ถูกต้อง จัดโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน ภาครัฐเข้ามาดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจัง สร้างฝายทดน้ า 
 
  1.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน ต าบลพรุพี อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ พบว่า มีปัญหาเรื่อง ผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า  ค่าครองชีพสูงขึ้น เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรมีราคาแพง ต้นทุนทางการผลิตทางการเกษตรสูง  ขาด
การรวมกลุ่มอาชีพ ปัญหาหนี้นอกระบบ การจ้างแรงงานต่างด้าวมาท างาน ปัญหาการเลือกงาน ขาดอาชีพ
เสริม การต่อเนื่องในการพัฒนาด้านอาชีพ 
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้แนะน าให้ประชาชนรู้จักการ
พึ่งพาตนเอง อาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง สร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ 
การสร้างคุณค่า/เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสร้างเกษตรอินทรีย์ทดแทน ส่งเสริมอาชีพเสริม
ให้สอดคล้องกับชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ ให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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   2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า มีปัญหาเรื่อง ปัญหายาเสพติด ได้แก่ กระท่อม 
ยาบ้า ยาไอซ์  ปัญหาวัยรุ่น เช่น การเรียนไม่จบ การมั่วสุม ยาเสพติด ปัญหาสุขภาพ โรคเรื้อรัง ได้แก่ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมัน พฤติกรรมการบริโภค  ผู้สูงอายุมีมากขึ้น การพนัน การลักขโมย 
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลในครอบครัว สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ การ
บริโภค การออกก าลังกาย นันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ มีกฎระเบียบจัดการในชุมชน สร้างทัศนคติท่ีดีใน
เรื่องการเมืองการปกครอง จัดเวทีแลกเปล่ียนความคิดเห็น ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับท้องถิ่น ส่งเสริมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน เจ้าของแรงงานต่างด้าวสร้างความเข้าใจกับคนงานในด้านต่างๆ เช่น กฎระเบียบของ
ชุมชน 
   3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า มีปัญหาเรื่อง นักเรียนไม่สนใจการเรียน  
นักเรียนมีความรู้ไม่เหมาะสมกับระดับท่ีเรียน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนยังไม่เพียงพอ ต่อ
ความพร้อมในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ขาดความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การเรียนพิเศษมากขึ้นของ
นักเรียน การขาดโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนื่องจากฐานะครอบครัว 
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัด
การศึกษา (กระจายอ านาจ)  พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างจริงจัง สร้างระบบการศึกษาให้มีความ
ชัดเจน ต่อเนื่อง  สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาให้ผู้ปกครองได้เข้าใจ  
   4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า มีปัญหาเรื่อง ค่านิยมด้านการแต่งกาย
ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีไม่ดี การบริโภคอาหาร  การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในหมู่ชนรุ่นหลังขาด
หายไป การไม่มีสัมมาคารวะ ขาดการเช่ือมโยงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการสืบทอด
ต่อ  
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้สร้างการเรียนรู้จากครอบครัว 
สร้างเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน  ปลูกฝังเรื่องค่านิยมวัฒนธรรมของไทย ช้ีแนะ แยกแยะให้เห็นความ
แตกต่าง คุณค่า โทษของการน าวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย 
   5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า มีปัญหาเรื่อง ฝุ่นละออง การระเบิดหินจาก
เหมืองแร่  แหล่งน้ าไม่สะอาด เป็นกรด เป็นด่าง สนิม ป่าต้นน้ าถูกท าลาย รถบรรทุกทุกเกินน้ าหนัก  ปัญหา
มลภาวะทางเสียง  
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้สร้างจิตส านึกของชุมชนในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชน ในการรักษาส่ิงแวดล้อม หน่วยงาน
ของรัฐต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง ผู้ประกอบการควรจัดหานวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม  
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 2. คณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และต าบลพรุไทย อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน ต าบลคลองชะอุ่น 
อ าเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลผลิตตกต่ า ปัญหาท่ีดินท ากิน การจัดสรร
ท่ีดินของรัฐ ปัญหาค่าครองชีพ งบประมาณภาครัฐ ไม่มีอาชีพเสริม คุณภาพพืชผลทางการเกษตร ปัญหา
ต้นทุนทางการเกษตรสูง  
   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้จัดต้ังกลุ่มสหกรณ์แก้ไขปัญหา
พ่อค้าคนกลาง ให้รัฐให้ความช่วยเหลือในการพยุงราคา ก าหนดเขตท่ีดินป่าสงวนให้ชัดเจน ออกเอกสาร
สิทธิให้กับประชาชนในพื้นท่ีท่ีสามารถออกเอกสารสิทธิได้ ให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดิน ให้
รัฐออกมาตรการลดค่าครองชีพ ส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
เพิ่มงบประมาณให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นโดยยึดถือเกณฑ์พื้นท่ีควบคู่กับเกณฑ์จ านวนประชากร จัดอบรม
และส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม และหาตลาดรองรับ จัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการในด้านการการ
ท าเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสภาพดินฟ้าอากาศ รัฐต้องออกมาตรการควบคุมต้นทุนการผลิตให้
เหมาะสมกับราคาพืชผลทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรท าปุ๋ยใช้เอง ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎี
ใหม ่

 2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ปัญหายาเสพติด (น้ าต้มพืชกระท่อม, ยาบ้า ฯลฯ) 
ปัญหาการลักขโมยพืชผลทางการเกษตร คนต่างด้าวเข้ามาอาศัยในชุมชน การคมนาคม/ เส้นทาง/ถนนไม่
สะดวก สาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ า ปัญหาการรับข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความรักความอบอุ่นในครอบครัว 
ปัญหาหนี้นอกระบบ 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติดในชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบของยาเสพติด ให้ภาครัฐจริงจังในการปราบปราม ส่งเสริม
ให้คนชุมชนเป็นหูเป็นตา ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเอง ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษท่ีได้รับเกี่ยวกับการกระท า
ความผิด สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จัดท าบัญชีคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอยู่ในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้
ทางด้านภาษาเพื่อคนในชุมชนสามารถส่ือสารกับคนต่างด้าวได้ รัฐเพิ่มงบประมาณในการสร้างและดูแลถนน 
จัดให้มีท่ีท าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระดับต าบล จัดระบบประปาหมู่บ้านให้ท่ัวถึง ให้ความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ าและแหล่งน้ า จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ให้รัฐออกเงินกู้ดอกเบ้ียต่ าและภายใต้เงื่อนไขท่ีไม่ยุ่งยาก ออกมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบท่ีมีอยู่ 

 3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า มีปัญหาเรื่อง คุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น 
อุปกรณ์/ เครื่องมือ /ส่ือ การเรียนการสอนน้อย ค่านิยมในการศึกษาต่อ ผู้สอนไม่เพียงพอ/ คุณภาพของครู  
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 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ พัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้มี
มาตรฐานเทียบเท่ากับโรงเรียนช้ันน าของจังหวัด/ประเทศ จัดต้ังโรงเรียนน าร่องประจ าต าบลท่ีมีมาตรฐาน 
พัฒนาส่งเสริมครูอาจารย์ให้มีคุณภาพทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครูอาจารย์ 
รัฐจัดงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  จัดนโยบายของรัฐโดยก าหนดจาก
พื้นท่ีเป็นหลัก ให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือ/ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยพร้อมกับอบรมวิธีการใช้ให้กับ
สถานศึกษา ปลูกฝังค่านิยมให้เห็นความส าคัญของการศึกษา รัฐก าหนดให้เรียนฟรีจนจบระดับปริญญาตรี 
รัฐต้องก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม (เงินเดือน) ส าหรับผู้ท่ีเรียนจบระดับช้ันต่างๆ จัดครูผู้สอนให้เพียงพอ
ในสถานศึกษา จัดอบรมและติดตามคุณภาพของครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ยกระดับครูอัตราจ้างให้ได้รับการ
บรรจุ เพิ่มค่าตอบแทนครูอาจารย์ในชนบท 

 4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
ส่งเสริมจากภาครัฐ เยาวชนไม่สนใจและไม่ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน กับวัด  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดงบประมาณส่งเสริม
ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ  จัดอบรมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมี
ความเข้าใจและสนใจวัฒนธรรมและประเพณี ให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมท่ีมี
ความเช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับวัด ให้มีกิจกรรมบวชสามเณร/ภิกษุณี จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพระ
กับคนในชุมชน  

 5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า มีมลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเน่า
เสีย ปัญหาแมลงวันเยอะ  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ให้รัฐตรวจสอบโรงงานโดยเคร่งครัด  ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบโรงงานและสามารถร้องเรียนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นได้ง่าย จัดเวทีชุมชนเพื่อ
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากโรงงานทุกๆ 6 เดือน จัดให้มีการอบรมความรู้ในการจัดการขยะในระดับ
ครัวเรือน ให้รัฐจัดงบประมาณในการก าจัดขยะ ให้รัฐตรวจสอบโรงงานโดยเคร่งครัด จัดเวทีชุมชนเพื่อ
ประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากโรงงานทุกๆ 6 เดือน จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ า/แหล่งน้ าธรรมชาติ มี
มาตรการในการตรวจสอบสุขลักษณะของฟาร์มให้มีมาตรฐาน ให้มีความรู้แก่ผู้ประกอบการเล้ียงไก่  

2.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนต าบลพรุไทย อ าเภอ
บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า เส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตออกจ าหน่ายนอกพื้นท่ี ไม่มีตลาดรองรับสินค้าเกษตร การออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดต้ังกลุ่มสหกรณ์แก้ไขปัญหา
พ่อค้าคนกลาง ให้รัฐให้ความช่วยเหลือในการพยุงราคา จัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุง ใช้มาตรการ
ทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหากรณีมีการบรรทุกน้ าหนักเกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด จัดให้มีตลาดกลางรับ
ซื้อสินค้าเกษตรรายย่อยในหมู่บ้าน จัดให้มีตลาดกลางรับซื้อสินค้าเกษตรระดับต าบล จัดให้มีการรวมกลุ่ม
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เพื่อขายสินค้า จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีดิน ให้รัฐก าหนดเขตพื้นท่ีทุ่ง
หญ้าเล้ียงสัตว์ให้ชัดเจน ให้รัฐจัดสรรหรือออกโฉนดชุมชนในท่ีดินท่ีอยู่ในเขตทุ่งหญ้าเล้ียงสัตว์ 

 2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ปัญหายาเสพติด (น้ าต้มพืชกระท่อม, ยาบ้า ฯลฯ) 
การว่างงานของประชาชนในชุมชน ครอบครัว คนในชุมชนด้อยการศึกษา เส้นทางคมนาคม หนี้นอกระบบ 
การพนัน/หวย  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติดในชุมชน  ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบของยาเสพติด ให้ภาครัฐจริงจังในการปราบปราม 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมยามว่าง/ กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมให้คนชุมชนเป็นหูเป็นตา ร่วมกันดูแล
ชุมชนของตนเองสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยอบรมให้มีอาชีพเสริม ส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว จัดอบรมให้ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับคนในชุมชน พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของชุมชน จัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุง ใช้มาตรการทางกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหากรณีมีการบรรทุกน้ าหนักเกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด ให้รัฐจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าและ
เข้าถึงได้ง่าย ให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือนเพื่อควบคุมการใช้จ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ให้น า
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม  แก้ปัญหาการว่างงาน ปราบปรามอย่างจริงจัง 

 3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า ไม่ศึกษาต่อ โรงเรียนในชุมชนไม่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน ท าให้ต้องไปเรียนต่อในเมือง ครูไม่มีความเช่ียวชาญด้านการสอน  
   ความต้องการพัฒนา พบว่า พัฒนาโรงเรียนในชุมชนให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ
โรงเรียนช้ันน าของจังหวัด/ประเทศ  จัดต้ังโรงเรียนน าร่องประจ าต าบลท่ีมีมาตรฐาน พัฒนาส่งเสริมครู
อาจารย์ให้มีคุณภาพทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน ปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นครูอาจารย์  รัฐจัดงบประมาณ
ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน จัดนโยบายของรัฐโดยก าหนดจากพื้นท่ีเป็นหลัก ให้มี
อุปกรณ์/เครื่องมือ/ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยพร้อมกับอบรมวิธีการใช้ให้กับสถานศึกษา อบรมครูอัตรา
จ้างให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาชีพครู  

 4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ประชาชนไม่นิยมเข้าวัด ขาดการมี
ส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับวัด  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้จัดงบประมาณส่งเสริมทางด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นนั้นๆ  จัดอบรมและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความ
เข้าใจและสนใจวัฒนธรรมและประเพณี จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพระกับคนในชุมชน ให้พระสงฆ์มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างชุมชนกับวัด 

 5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ตล่ิงพัง ขาดแคลนน้ า การปล่อยน้ าจากเข่ือน
กระทบต่อการปลูกพืชผล (น้ าท่วม, น้ าแล้ง, เครื่องปั๊ม) คุณภาพน้ าในแหล่งธรรมชาติด้อยคุณภาพ ปัญหา
ขยะ 
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 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ า และการบริหารจัดการน้ าของเขื่อน จัดท าระบบประปาโดยน าจากเข่ือนมาใช้ ต้องจัดให้มี
การตกลงร่วมกันระหว่างตัวแทนชุมชนและเข่ือน เข่ือนต้องมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพน้ า จัดให้มี
การอบรมความรู้ในการจัดการขยะในระดับครัวเรือน  ให้รัฐจัดงบประมาณในการก าจัดขยะ 
 
 3. คณะพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลบ้านนา อ าเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์
ธานี และต าบลท่าสะท้อน อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน ต าบลบ้านนา อ าเภอ
บ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า สินค้าการเกษตรราคาตกต่ า  สินค้าราคาแพง
(เนื้อหมู) การแย่งงานของคนภายนอกหมู่บ้านมาขายของในตลาดนัด รวมถึงแรงงานต่างด้าว  ขาดแหล่ง
เงินทุนส าหรับกู้ยืม ท าให้ต้องกู้นอกระบบ 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดให้มีการรวมกลุ่มจัดการ
แปรรูปสินค้าเกษตร ผู้น าชุมชนเข้ามาตรวจสอบราคาสินค้า จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน  
ก าหนดให้คนในท้องถิ่นขายของในตลาดนัด สร้างแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน 

 2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า เยาวชนติดยาเสพย์ติด ติดเกม การพนัน เยาวชน

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร โจรผู้ร้ายชุกชุม  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ประชาชนต้องการให้ความรู้ 

อบรมการเล้ียงดูเยาวชนที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง  ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมกันปลูกฝังและ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนท าให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น  

 3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า เยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ขาดทุน

ทรัพย์และโอกาสในการศึกษา มหาวิทยาลัยหยุดนานเกินไปท าให้เด็กว่าง นักเรียนย้ายไปเรียนต่างถิ่น  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ความรู้ อบรมการเล้ียงดู

เยาวชนท่ีถูกต้องแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมกันปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่เยาวชน ชุมชนสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีเรียนดี ประพฤติดี 

มหาวิทยาลัยจัดสอนพิเศษให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ผลิตครูท่ีมีคุณภาพ จัดสรรครูให้เพียงพอ 

 4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการยกย่อง

และสานต่อ เยาวชนแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกกาลเทศะ ขาดสัมมาคารวะ ขาดการเคารพผู้ใหญ่ ความเส่ือม

โทรมทางศาสนา 
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 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ชุมชนจัดศูนย์การเรียนรู้ 

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ครอบครัว ผู้ปกครอง ครู ช่วยกันปลูกฝังวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

 5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย  
 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ มีการอบรมการคัดแยกและ

วิธีการท าลายขยะท่ีถูกต้อง รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
3.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลท่าสะท้อน อ าเภอ

พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า สินค้าการเกษตรราคาตกต่ า(ยางพารา ปาล์ม

น้ ามัน)   

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดให้มีการรวมกลุ่มจัดการ

แปรรูปสินค้าเกษตร (ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องความรู้ จัดสรรงบประมาณ)  ชุมชนจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์รับซื้อ

สินค้าเกษตรในชุมชน โดยมีภาคประชาชนร่วมกันตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีเกษตรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

ผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ  จัดอบรมอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน 

 2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า เยาวชนติดยาเสพย์ติด  (น้ ากระท่อม) ติดเกม การ
พนัน  เยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โจรผู้ร้ายชุกชุม 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ให้ความรู้ อบรมการเล้ียงดู
เยาวชนท่ีถูกต้องแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว  ร่วมกันปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เยาวชน ผู้น าในชุมชนมีการตรวจสอบควบคุมการซื้อขายส่วนผสม (หัวเช้ือน้ ากระท่อมท่ีมีอยู่
ในชุมชน) 

 3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า เยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ขาดทุน
ทรัพย์และโอกาสในการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยหยุดนานเกินไปท าให้เด็กว่าง นักเรียนย้ายไปเรียนต่างถิ่น 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ให้ความรู้ อบรมการเล้ียงดู
เยาวชนท่ีถูกต้องแก่ผู้ปกครอง  ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ร่วมกันปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เยาวชน ชุมชนสนับสนุนการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ีเรียนดี ประพฤติดี 
มหาวิทยาลัยจัดสอนพิเศษให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาปิดภาคเรียน ผลิตครูท่ีมีคุณภาพ จัดสรรครูให้เพียงพอ 

 4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการยกย่อง
และสานต่อ เยาวชนแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกกาลเทศะ ขาดสัมมาคารวะ ขาดการเคารพผู้ใหญ่  ความเส่ือม
โทรมทางศาสนา 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ชุมชนจัดศูนย์การเรียนรู้ 
เกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ครอบครัว ผู้ปกครอง ครู ช่วยกันปลูกฝังวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
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 5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การเพิ่มข้ึนของขยะมูลฝอย มีการท้ิงขยะจาก
ชุมชนต่างถิ่น มลพิษทางอากาศ ทางเสียง จากโรงงานโม่หิน น้ าเสีย 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ มีการอบรมการคัดแยกและ
วิธีการท าลายขยะท่ีถูกต้อง  รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด- ผู้น าและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมี
มาตรกรตรวจสอบโรงงานให้ได้มาตรฐาน 

4. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจนดิษฐ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 4.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลท่าทอง อ าเภอกาญจน

ดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  1) ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดี/การร่วมกลุ่มเกษตรปลูกผัก 

การถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ราคายางตกต่ า/ปาล์ม สัตว์ น้ าในทะเล ลดน้อยลง ท าให้ขาดรายได้ 

รายได้ไม่แน่นนอน ไม่มีอาชีพเสริม คนว่างงาน 

  ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ สร้างการรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง

ราคาการเกษตร สร้างกลุ่มอาชีพเสริม ด้านประมงและเกษตร ความรู้อาชีพเสริมและการอนุรักษ์ ให้ความรู้

กับชาวสวน เรื่อง การท าปุ๋ย การจัดการด้านการตลาด 

  2) ด้านสังคม พบว่า ยาเสพติดในวัยรุ่น วัยกลางคน และผู้สูงอายุ มีการเล่นการ

พนัน ครอบครัวแตกแยก วัยรุ่นแต่งงานเร็ว มีเด็กต่างด้าวมาเรียนท าให้ย้ายสถานท่ีเรียนบ่อย ผู้สูงอายุถูก

ทอดท้ิง โรงพยาบาล สต.ให้บริการแตกต่าง อสม.ส ารวจลูกน้ า/โรคเรื้อรัง/การเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เด็กติด

เกมส์ เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน ขาดความรู้ในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบลให้บริการไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 

  ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพ

ติด จัดค่ายให้ความรู้/อบรมกิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมผู้ปกครอง เรื่อง การดูแลบุตร จัด

กลุ่มท ากิจกรรมเสริม สร้างอาชีพเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุรู้จักการช่วยเหลือตนเอง ให้ความรู้แก่

ประชาชนในการดูแลสุขอนามัย จัดกิจกรรมยามว่างส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น วาดรูป สนับสนุนให้

ความรู้ในการจัดท าแผนชุมชน สร้างกระบวนการท างานเชิงบูรณาการ 

  3) ด้านการศึกษา พบว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย การจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ การสอนเสริมภาษาจีน เด็กนักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ เด็กนักเรียนใช้ส่ือ

เทคโนโลยีผิดวัตถุประสงค์ การใช้ส่ือเทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูล เด็กไม่สนใจอ่านหนังสือ เด็กอ่าน

หนังสือได้ช้า ขาดอาจารย์สอนวิชาการด้านนาฏศิลป์ / ดนตรี / การเกษตร 
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  4) ด้านศิลปะ/วัฒนธรรม พบว่า ขาดการเข้าวัดท้ังผู้ใหญ่และเด็ก ความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยี ท าให้ความส าคัญของประเพณีลดลง ไม่ว่าจะเป็น งานเดือนสิบเอ็ด/งานส่งตายาย/

สงกรานต์/ลอยกระทง/จบปีจบเดือน วัดไม่ก่อให้เกิดความศรัทธา และไม่มีการจัดกิจกรรมแก่ชาวบ้าน วัด

ไม่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขาดความร่วมมือ ชาวบ้านไม่เห็นความส าคัญของประเพณีต่างๆ การด าเนินคดี

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ยังไม่เด็ดขาด ท าให้ชาวบ้านเส่ือมศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร/อาหารทะเล ขาดการศึกษาประวัติท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ การประชาสัมพันธ์ต้องมีความ
เข้มแข็ง ให้ผู้อาวุโสและผู้น าชุมชนท าเป็นตัวอย่าง มีกิจกรรมสม่ าเสมอจนเคยชิน จัดให้ความรู้การตกแต่ง
เรือพนมพระ จัดค่ายวัฒนธรรมแก่เยาวชน กิจกรรมสวดสรภัญญะ เพื่อแข่งขันระดับจังหวัด จัดให้มีพระเข้า
มาสอนในโรงเรียน พระเครือข่าย ศึกษาประวัติศาสตร์ต าบลท่าทอง จัดการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมอย่างมี
ส่วนร่วม 

  5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พบว่า มีการปล่อยน้ าเสียลงทะเล  /

น้ าเสียจากบ่อกุ้ง ดินเค็ม ดินเสีย ดินเส่ือมคุณภาพ มีป่าชายเลนถูกท าลายท าให้ไม่มีสัตว์น้ า ส่งผลกระทบ

ต่ออาชีพประมงชายฝ่ัง อุปกรณ์ท าการประมงไม่ตรงตามกฎหมายก าหนด ส่งผลต่ออาชีพประมงชายฝ่ัง 

การจัดเก็บขยะ/การก าจัดขยะ/การรีไซเคิลขยะ มีสุนัขจรจัด มลพิษทางอากาศ โรงงานปาล์มจากท่าอุแท 

ปัญหาน้ ากร่อย น้ าเค็ม ขาดแคลนน้ า/ชลประทานไม่มีน้ า น้ าท่วม/ระบบระบายน้ า 

  ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์/ป่าชายเลน 

อนุรักษ์พันธ์ปลากะพง/กุ้งกุลาด า/กุ้งนาง/ปูเปรี้ยว ปลูกโกงกาง/แสม รณรงค์ สร้างจิตส านึก ให้ความรู้

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ มีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพน้ าและดิน ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป่า

ชายเลน 

5.คณะวิทยาการจัดการ รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลช้างขวา อ าเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัด         

สุราษฎร์ธานี และ ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 5.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลช้างขวา อ าเภอ    

กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า รายได้ต่ า หนี้ ส้ินเยอะ รายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย ผลผลติทางการเกษตร ราคาต่ า การว่างงานของผู้สูงอายุ การกู้เงินนอกระบบ 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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 2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ค่านิยมทางสังคม : การแต่งกาย การวางตัว 
มารยาททางสังคม ความดีงาม  ส่ิงเสพติดและการพนัน : ปริมาณของผู้ติดยาเสพติด การพนันมีหลาย
รูปแบบ 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ด าเนินโครงการปรับเปล่ียน
ค่านิยมท่ีถูกต้อง โดยต้องเกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

 3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษา (วัสดุ อุปกรณ์ไม่
เพียงพอ)  ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา ขาดแคลนทุน สนใจการศึกษาน้อยลง ท้ังเด็ก และผู้ปกครอง 
ย้ายการเรียนไปในเมือง 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดท าโครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาท้ังระบบของชุมชน 

 4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า การละเลยและไม่ให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรม 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ มีกิจกรรมท่ีควรส่งเสริมและ
อนุรักษ์ การมีส่วนร่วม การถ่ายทอดและสืบสารประเพณีแก่เยาวชน 

 5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ขยะและมลพิษ ประกอบด้วย มลพิษทาง
การเกษตร : ไก่ สุกร และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม : ยาง ปาล์ม ป่าไม้ มีการบุกรุกและท าลายป่าไม้ 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ประชาสัมพันธ์และเพิ่มการ
ควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 

5.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ไม่ปรากฏข้อมูล 
 2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ค่านิยมการแข่งขันทางสังคม ปัญหายาเสพติด 

หลากหลายรูปแบบการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาเยาวชน ความสัมพันธ์ การดูแลครอบครัว การพนันการ
แตกแยกทางความคิดวิถีชีวิต ฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้  พัฒนาแกนน าชุมชน เช่น
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมกลุ่มต่างๆ ให้มีภาวะเป็นผู้น าและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับ
ชาวบ้าน และมีความสนใจเอาใจใส่ชาวบ้าน 

 3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า เยาวชนอ่านหนังสือไม่ออก ผู้สอนมีความรู้ไม่
ตรงกับสายท่ีสอนผู้สอนใส่ใจเยาวชนน้อยลง 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ให้เวลากับลูกหลานมากขึ้น ใส่
ใจและติดตามการเรียนของลูกหลาน อยากให้มรส.ช่วยจัดโปรแกรมครอบครัวสัมพันธ์ให้พ่อแม่ลูกและครูได้
พูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
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 4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า การไม่มีส่วนร่วมและไม่มีความสามัคคี 
การอนุรักษ์และการถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรม 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ด าเนินโครงการท่ีให้เกิด
จิตส านึกรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

   5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ขยะ  อากาศเป็นพิษ อาหารมีสารพิษ ไม่มีท่ี 
เก็บขยะ เผาขยะ น้ าเสีย ป่าไม้  คนตัดป่าไม้ ชายฝ่ัง คล่ืนกัดเซาะ น้ าทะเลไม่สะอาด ยุงชุม 
    ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
โดยใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า ถ้าจ าเป็นต้องใช้ ถุงพลาสติกก็ให้มาใช้ซ้ าอีกและแนะน าวิธีการก าจัดขยะท่ีถูกวิธี  
 
  6.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบ 1 พื้นท่ี คือ ต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 
   6.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลมะขามเต้ีย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    1) ปัญหาด้านสังคม พบว่า ยาเสพติด การลักขโมย การพนัน ปัญหาพฤติกรรม
เบ่ียงเบนโดยเลียนแบบสังคมตะวันตก   
    ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให ้มีหอพักนักศึกษาต้ังอยู่จ านวน
มาก ผู้น าชุมชนไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการหอพักได้อย่างเต็มที ท าให้เกิดปัญหาการมั่วสุมของนักศึกษา 
การลักขโมย และขยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ควรมีการประชุมกับผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการ
ในการแก้ปัญหา และควรมีการสร้างรายได้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในชุมชน  มหาวิทยาลัยควรมี
นโยบายตรวจปัสสาวะให้นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ เพื่อส ารวจการใช้สารเสพติดของนักศึกษา 

    2) ปัญหาเศรษฐกิจ พบว่า ราคาผลผลิตตกต่ า ค่าครองชีพสูง ประชาชนรายได้ต่ า 
 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให ้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์

ธานี ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนเพื่อสร้าง
รายได้ให้คนในชุมชน 

 3) ด้านสังคม พบว่า ปัญหาผู้สูงอายุ  ปัญหาการการศึกษาของเยาวชน   

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ปลูกฝังศาสนาจึงเป็นส่ิงท่ี
ส าคัญเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนมีความรักใครและสามัคคีกันมากขึ้น และให้ความร่วมมือใน
การจัดระเบียบชุมชน ทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ผู้น าท้องถิ่น ท้ังผู้น าชุมชน โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถาบันหลักท่ีอยู่ใกล้กับชุมชนควรมีมาตรการใน
การจัดกิจกรรมนันทนาการกับชุมชน  ควรมีการจัดระเบียบช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีขาดการดูแล เนื่องจาก
ญาติ/ผู้ดูแลมีภาระหน้าท่ีต้องท างานประกอบอาชีพหารายได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
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ของมนุษย์ควรเข้ามาดูแลช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ อย่างจริงจังและเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึง
ความช่วยเหลือและการบริการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องได้สะดวกรวดเร็ว 

 4) ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การจัดการขยะในชุมชน การจัดการป้าย
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน การจราจรในชุมชน การจัดการหอพักนักศึกษาในย่านชุมชน น้ าเพื่อการอุปโภค
และบริโภครวมถึงระบบการประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอและท่ัวถึง การรักษาความสะอาดและดูแลรักษาถนน
และคูระบายน้ าท้ิงในชุมชน   

    ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ มหาวิทยาลัย ผู้น าชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการรณรงค์และมาตรการท่ีช่วยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ควรจัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการหอพักเพื่อ
ร่วมก าหนดมาตรการดูแลนักศึกษา 
    5) ปัญหาด้านสุขภาพ พบว่า  โรคเรื้อรัง ความดันโลหิต และเบาหวาน สุขภาพ
ช่องปากและการทันตกรรม  การตรวจสุขภาพประจ าปีของคนในชุมชนไม่ท่ัวถึง  สุขลักษณะอนามัยด้าน
อาหารในชุมชน  บุคคลต่างด้าวเป็นตัวน าพาหะโรคติดต่อในชุมชน 
    ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ มีการด าเนินงานควบคุม
แรงงานข้ามชาติ หรือจัดระบบด้านสาธารณะสุขแก่แรงงานข้ามชาติ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพของชุมชน มี
ระบบการดูแลและให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน งานอนามัยต าบลควรเข้ามามีบทบาทในการ
ด าเนินการดูแลสุขภาวะของคนในต าบลอย่างท่ัวถึง 
 
  7.วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว รับผิดชอบ 2 พื้นท่ี คือ ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต าบลพ่วงพรหมคร อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   7.1 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
    1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ชาวชุมชนมีรายได้ในระดับปานกลาง ได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย ท าให้เกิดปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
    ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดอบรมให้ความรู้ชาวชุมชน
ในการท าบัญชีครัวเรือน ให้รู้จักการวิเคราะห์รายรับรายจ่าย รู้จักตนเอง  เน้นความพอเพียง ส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สร้าง สนับสนุนธุรกิจการท่องเท่ียว สินค้าชุมชน OTOP 
SML SME 

2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ปัญหาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะ

ปัญหายาเสพติดท่ีเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น เช่น น้ ากระท่อม ยาบ้า ยาไอซ์ โดยมีเยาวชนกลุ่ม

เส่ียงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังเป็นผลกระทบแบบลูกโซ่ในการเกิด

ปัญหาต่างๆในพื้นท่ี เช่น ปัญหาการลักขโมย ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ปัญหาแสงสว่างในชุมชน และ
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การคมนาคมขนส่ง ส่วนใหญ่ยังเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ท าให้การสัญจรไปมาและ

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้รับความสะดวก 

ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให ้การอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน

กลุ่มเส่ียง และจัดต้ังกลุ่มแกนน าในการต้านยาเสพติดในโรงเรียน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อค้นหา

ผู้เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 

3) ประเด็นด้านการศึกษา พบว่า ประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการต้อนรับ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอย่างเต็มท่ี 

ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้าน

การท่องเท่ียวให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง เช่ือมโยงกับ

ชุมชนส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โฮมสเตย์  สร้าง

ห้องสมุดชุมชน 

4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า เยาวชนไม่ทราบประวัติความเป็นมา

และวิถีชีวิตของคนในชุมชนสมัยก่อน 

ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนสมัยก่อนอย่างเป็นระบบ จัดท าแผ่นพับ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชน และวิถีชีวิต

ชุมชนแก่เยาวชน คนในชุมชนและนักท่องเท่ียว 

5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า การเพิ่มขึ้นของขยะและส่ิงปฏิกูล ปัญหากล่ิน

เหม็นจากปลาเกล็ดขาว ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   โดยเฉพาะป่าชาย

เลนคล่ืนกัดเซาะชายฝ่ังทะเล  ซึ่งเกิดข้ึนในช่วงฤดูมรสุมของทุกปี โดยจะมีคล่ืนขนาดใหญ่ พัดเข้าหาชายฝ่ัง 

ท าให้ประชาชนท่ีอยู่ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก 

ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ รณรงค์คนในชุมชนให้มีการ

จัดการขยะ คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนน าไปท้ิง ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะและพัฒนาชุมชนของตน อบต. ควรด าเนินการจัดเก็บขยะ และจัดหาแหล่งท้ิงขยะ ให้ผู้น า

ชุมชนประสานผู้ประกอบการ หาวิธีการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนในพื้นท่ี เพื่อคืนความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จัดต้ังเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 

สนับสนุนและส่งเสริม “ชมรมคนรักษ์นางก า” ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ก่อสร้างเข่ือนกั้นคล่ืน หรือแนว

กั้นคล่ืนตลอดแนวชายฝ่ังทะเล 
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  7.2 ผลการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนต าบลพ่วงพรมคร อ าเภอ    

เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 1) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ พบว่า ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ปัญหาหนี้สิน

นอกระบบและในระบบ  

   ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ รวมกลุ่มเกษตรกร สร้างความ

เข้มแข็ง เพื่อต่อรองราคา หรือ ก าหนดราคาพืชผลทางการเกษตรเอง เช่น ราคายางพารา ราคาปาล์ม 

ส่งเสริมราคาสินค้าการเกษตร สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ให้ความรู้ด้านการตลาดแก่

คนในท้องถิ่นอบรมส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมรายได้รวมกลุ่มเพื่อสอนอาชีพเสริมรายได้ให้มีรายได้พอเพียง   

 2) ประเด็นด้านสังคม พบว่า ปัญหาวัยรุ่นติดยาเสพติด มั่วสุมโดยเฉพาะ น้ า

กระท่อม และยาบ้า ปัญหาการพนัน เช่น เบอร์หุ้น ฟุตบอล ปัญหาการลักขโมย ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา

ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะเบาะแว้งเรื่องเงิน หนี้นอกระบบ  ปัญหาผู้สูงวัยไม่ได้รับการดูแล ปัญหาสุขภาพ 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ

โทษของยาเสพติด การพนัน โดยควรปลูกฝังต้ังแต่เด็กๆ ต้ังกลุ่มเยาวชนในชุมชน  จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้าง

ความเข้มแข็งในหมู่บ้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง  

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ได้เสนอแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาใน

ด้านต่าง ๆ ภาครัฐ และเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบควรให้ความส าคัญกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนและควรบังคับ

ใช้กฎหมาย ลงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนันอย่างเคร่งครัด   ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่

ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

 3) ประเด็นด้านการศึกษา เยาวชนขาดศีลธรรมและจริยธรรม นักเรียนอ่าน

หนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ถูก แม้เยาวชนจะมีการศึกษา จบการศึกษาแต่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ให้ทันกับสังคมปัจจุบัน ผู้ปกครองควรให้ความสนใจบุตรหลานมากขึ้น พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้

สอดคล้อง เช่ือมโยงกับชุมชน 

 4) ประเด็นด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า วัฒนธรรมด้ังเดิมถูกทอดท้ิง  คนใน

ชุมชนเข้าร่วมงานเทศกาลต่างๆน้อยลง เข้าวัดน้อยลง  

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ ให้มีสถานท่ีให้ความรู้ส าหรับ

หมู่บ้าน รวบรวมข้อมูลและประวัติท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อีกท้ังเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้

ทราบ ปลูกฝัง สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษารวมท้ังการอนุรักษ์มรดกทาง
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ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับปรุงและจัดให้มีสถานท่ีจัดกิจกรรมของคนในชุมชน  

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนมากขึ้นโดยผ่านส่ือต่าง  ๆ 

ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เช่น พ่อตาหานด า พ่อตาทวด   

 5) ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม พบว่า ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย การเผาป่า ตัดไม้ เพื่อ
ใช้พื้นท่ีสร้างบ้านหรือท าการเกษตร ปัญหาขยะในชุมชนท่ีเพิ่มปริมาณขึ้น และไม่มีท่ีก าจัด แม่น้ าในล าคลอง
เน่าเสีย ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อท าการเกษตร 

 ความต้องการพัฒนา พบว่า ประชาชนต้องการให้ จัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชุมชน จัดโครงการปลูกป่าเพิ่มเติม ให้ความรู้ สร้างจิตส านึก

และการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนท้ิง ให้ความรู้

เกี่ยวกับการท าปุ๋ยหมักและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก และการลดการใช้สารเคมีเพื่อก าจัดศัตรูพืช 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 

  1.1 ควรมีการศึกษา ทบทวนประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  1.2 ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละพื้นท่ีให้ชัดเจนเพื่อวางแผนการ

พัฒนาให้ครอบคลุมทุกประเด็น 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

  2.1 หน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน ควรใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ

จัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  2.2 หน่วยงานควรมีการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาชุมชนตาม

ความต้องการหรือตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดขึ้น 


