
แนวทางการถอดบทเรยีนและศึกษาวจิยั 
เร ือ่ง แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทกุข์ บ ารุงสุข” 
แบบบูรณาการ และสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 

 
1. ภาพรวมการด าเนินงาน 
 กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงเป็น
หน่วยงานในการบูรณาการกับภารกิจระดับกระทรวง กรม รฐัวสิาหกิจ โดยเฉพาะการน านโยบายจากแผน     
ในระดับต่าง ๆ ต้ังแต่แผนยุทธศาสตรช์าติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล       
ตลอดแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติหรอืการพัฒนาในระดับพื้นที่ (Area-Based) 
ต้ังแต่ระดับจงัหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านและท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอ าเภอซึง่มีความใกล้ชดิกับ
พี่น้องประชาชนในท้องที่ อ าเภอจึงเปรยีบเสมือนรัฐบาลในระดับพื้นที่ โดยมีนายอ าเภอเป็นเหมือน
นายกรฐัมนตรเีพื่อขับเคลื่อนภารกิจของอ าเภอด้านการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบบูรณาการรว่มกับส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่และภาคีเครอืข่าย 7 ภาคี เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมมหาดไทย จงึได้ด าเนินโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
แบบบูรณาการและสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ผ่านกิจกรรม
เสรมิสรา้งและพัฒนาผู้น าอ าเภอน ารอ่งระดับจงัหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดผู้น านักขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง ซึง่มีรูปแบบการด าเนินการโดยการคัดเลือกอ าเภอน ารอ่งจาก 76 จงัหวัด ๆ 
ละ 1 อ าเภอ และคัดเลือกเป็นอ าเภอน ารอ่งระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 อ าเภอ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ             
ที่เก่ียวข้อง อาทิ การฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการ : ผู้น านักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง ระดับอ าเภอ 
(CAST) กิจกรรมการจดั Workshop การจดัท าแผนขับเคลื่อนงานพื้นที่อ าเภอน ารอ่งจงัหวัดจากการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) เป็นต้น และจะมีการด าเนินกิจกรรมการประเมินสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ และกิจกรรมถอดบทเรยีนความส าเรจ็ ในชว่งระหว่างเดือนพฤศจกิายน - ธนัวาคม 2565 
เพื่อสรุปผลการด าเนินโครงการในภาพรวมเสนอผู้บรหิารทราบต่อไป 
 จากการด าเนินการดังกล่าว หากมีการศึกษาวจิยัที่เก่ียวข้องในประเด็นที่เก่ียวข้องกับผลการด าเนิน
โครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการ
เปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย จะก่อให้เกิดแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงและพัฒนาการด าเนิน
โครงการให้เกิดผลสัมฤทธิท่ี์ดียิ่งขึ้น ซึง่มีความสอดคล้องเชือ่มโยงกับเป้าประสงค์ของโครงการในการสรา้ง  
นักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่  อันเป็นการน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน รวมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
ลัพธเ์ป็นรูปธรรมผ่านการลงมือปฏิบัติจรงิในระดับพื้นที่ รวมถึงชว่ยเสรมิสรา้งขีดความสามารถ (Capacity 
Building) พัฒนาองค์ความรูแ้ละทักษะให้กับบุคลากร เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ตัวแบบความเป็นเลิศ” แผนงาน
ยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ ในพื้นที่อ าเภอน ารอ่ง 
เพื่อเป็นต้นแบบความส าเรจ็ สามารถน าไปขยายผลในระยะต่อไป ซึ่งจะตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชวีติให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบแห่งความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย 
 2.2 เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและ
สรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย 



 2.3 เพื่อเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงานโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข” แบบบูรณาการและสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย 
 2.4 เพื่อก าหนดรูปแบบและนโยบายที่เหมาะสมในการน าไปขยายผลการด าเนินงานขับเคลื่อนงาน 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการในพื้นที่อ่ืน ๆ ในระยะต่อไป 
  
3. กลุ่มเป้าหมาย  
 การศึกษาข้อมูลในครัง้น้ีใชร้ะเบียบวธิวีจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed-method Research) โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเชงิปรมิาณ จ านวน 760 คน ได้แก่ ผู้เข้ารว่มโครงการอ าเภอน ารอ่ง 
“บ าบัดทุกข์  บ ารุ ง สุข”  แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงมหาดไทย จากพื้นท่ี 76 อ าเภอน ารอ่ง อ าเภอละ 10 คน 
 3.2 ผู้ให้ข้อมูลเชงิคุณภาพ จ านวน 825 คน ประกอบด้วย  
  3.2.1 ผู้บรหิาร รวม 5 คน ประกอบด้วย……………………………………………………………………………………………. 
  3.2.2 ผู้เข้ารว่มโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและสรา้งนัก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย จากพื้นที่ 76 อ าเภอน ารอ่ง อ าเภอละ 10 คน  
รวม 760 คน 
  3.2.3 เจา้หน้าที่โครงการฯ จ านวน 60 คน ประกอบด้วย 
   1) บุคลากรของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ านวน 11 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวม 55 คน 
   2) บุคลากรของหน่วยงานภาคีที่รว่มปฏิบัติงานในโครงการฯ จ านวน 5 คน  
 
4. วธิกีารและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 4.1. สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จดัประชุมหารอืเพื่อยกรา่งแนวทางการด าเนิน
โครงการศึกษาวจิัยเร ือ่ง “แนวทางการเพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงานโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย” 
ด าเนินการในชว่งเดือนตุลาคม 2565 
 4.2 สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จดัประชุมน าเสนอรา่งแนวทางการศึกษาระหว่าง
บุคลากรของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ที่ปรกึษากระทรวงมหาดไทย บุคลากรของกรมการปกครอง 
และบุคลากรของสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อน าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
พรอ้มรว่มก าหนดและวพิากษ์กรอบแนวคิดและเคร ือ่งมือที่จะใชใ้นการศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
โครงการในภาพรวม ด าเนินการ 1 วัน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 18 ตุลาคม 2565 
 4.3 สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด าเนินการในชว่งเดือนตุลาคม 2565 
 4.4 กระทรวงมหาดไทย จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานสนับสนุนการจัดการความรูแ้ละศึกษาวจิยั
โครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์น าการ
เปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย” ด าเนินการในชว่งเดือนตุลาคม 2565 
 4.5 ทีมถอดบทเรยีนส่วนกลาง (สถาบันการพัฒนาชุมชน) ด าเนินการจดัเก็บข้อมูลเชงิคุณภาพด้วย
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่โครงการฯ จ านวน 60 คน 
ด าเนินการ ณ วทิยาลัยการพัฒนาชุมชน อ าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุร ีด าเนินการ 3 วันในชว่งระหว่างวันที่ 
31 ตุลาคม – 2 พฤศจกิายน 2565 



 4.6 ทีมถอดบทเรยีนส่วนกลาง (สถาบันการพัฒนาชุมชน) ด าเนินการจดัเก็บข้อมูลเชงิคุณภาพด้วย
การสัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) จากผู้บรหิาร รวม 5 คน ด าเนินการในชว่งเดือนพฤศจกิายน 
2565  
 4.7 สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรูแ้นวทางการ
ถอดบทเรยีนแก่บุคลากรของส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัด/อ าเภอ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ 
เพื่อเตรยีมความพรอ้มการด าเนินกิจกรรมถอดบทเรยีนจากการด าเนินโครงการฯ รวมถึงชีแ้จงแนวทางการ 
ใชเ้คร ือ่งมือและถ่ายทอดตัวอย่างการจดัเก็บข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ ด าเนินการ 2 วัน ในชว่งระหว่างวันที่ 
3 -4 พฤศจกิายน 2565 
 4.8 กระทรวงมหาดไทย ประสานงานให้จงัหวัดมอบหมายส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้าง            
นักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
  4.8.1 ทีมถอดบทเรยีนจังหวัด ด าเนินกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลเชิงปรมิาณเพื่อศึกษา
องค์ประกอบแห่งความส าเรจ็ของการขับเคลื่อนโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการ
และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น าการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย  โดยการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างผ่านระบบออนไลน์ ด าเนินการในชว่งระหว่างวันที่ 1 – 7 
พฤศจกิายน 2565 
  4.8.2 ทีมถอดบทเรยีนจงัหวัด ด าเนินกิจกรรมถอดบทเรยีนจากการด าเนินโครงการฯ เพื่อ
ศึกษาผลการด าเนินโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและสรา้งนักขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
จากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เข้ารว่มโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและสรา้งนัก
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลงกระทรวงมหาดไทย จากพื้นที่ 76 อ าเภอน ารอ่ง อ าเภอละ 10 คน 
รวม 760 คน ด าเนินการ 1 วัน ในชว่งระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศจกิายน 2565 
  ทั้งน้ี ในการด าเนินกิจกรรมที่ 4.7 ทั้ง 2 กิจกรรม ให้ทีมถอดบทเรยีนจังหวัดด าเนินการ      
ให้แล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด และส่งไฟล์ข้อมูลตามที่ก าหนดให้สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชน ภายในวันที่  15 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางช่องทางที่ก าหนด โดยขอให้ศึกษาข้อมูล
รายละเอียดโครงการฯ รวมถึงแบบฟอรม์ต่าง ๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตามเอกสารที่แนบมาด้วย 
 4.9 สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินกิจกรรมวเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน เพื่อจดัท าแนวทางการเพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินโครงการอ าเภอน ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” 
แบบบูรณาการและสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการในชว่ง
ระหว่างวันที่ 16 – 25 พฤศจกิายน 2565  
 4.10 สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ารว่มประชุม
น าเสนอผลการศึกษา ประกอบด้วย ที่ปรกึษากระทรวงมหาดไทย บุคลากรของกรมการปกครอง และบุคลากร
ของสถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เพื่อน าเสนอและวพิากษ์ข้อมูล/รูปแบบที่ได้จากการศึกษา 
พรอ้มปรบัปรุงตามค าแนะน าในภาพรวมก่อนน าเสนอผู้บรหิารในล าดับต่อไป ด าเนินการ 1 วัน ผ่านระบบ 
Zoom Cloud Meeting ในชว่งระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจกิายน 2565 
 4.11 สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินการจดัท ารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร น าเสนอต่อผู้บรหิารและผู้ที่เก่ียวข้อง ภายในชว่งเดือนกุมภาพันธ ์2566 เพื่อ
น าไปใชด้ าเนินการเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธเ์พื่อการใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 

 
 



เอกสารแนบ 
 
          เอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการ         แบบสอบถามเพื่อการจดัเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณ 
 
 
 
 
 
 

        
         แบบบันทึกประเด็นสนทนากลุ่ม           ระบบ Google Drive ส าหรบัอัปโหลดข้อมูล 
(Focus Group) ส าหรบัผู้เข้ารว่มโครงการฯ      กรมการพัฒนาชุมชน 
 
 
   
 
 
 
 
หมายเหตุ:  
 1. ขอความรว่มมือทีมถอดบทเรยีนจงัหวัดส่งข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน ในระบบ Google Drive 
ภายในวันที่ 15 พฤศจกิายน 2565 ดังน้ี 
  1) แนบไฟล์เอกสารที่ด าเนินการโดยทีมถอดบทเรยีนจงัหวัด โดยอัปโหลดไฟล์แบบบันทึก
ประเด็นสนทนากลุ่ม ที่ผ่านการรบัรองการยินยอม เข้ารว่มให้ข้อมูลในการวจิยัของผู้เข้ารว่มโครงการอ าเภอ   
น ารอ่ง “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แบบบูรณาการและสรา้งนักขับเคลื่อนยุทธศาสตรน์ าการเปลี่ยนแปลง 
กระทรวงมหาดไทย โดยขอความกรุณาด าเนินการในรูปแบบการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม Word เท่าน้ัน        
งดการวางรูปภาพใด ๆ ในไฟล์เอกสารดังกล่าว 
  2) แนบภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมถอดบทเรยีนด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
อย่างน้อย 5 ภาพ โดยแยกจากไฟล์เอกสารที่ด าเนินการโดยทีมถอดบทเรยีนจงัหวัด 
 2. ในส่วนของแบบสอบถามเพื่อการจดัเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณ ขอความรว่มมือประสานกลุ่มเป้าหมาย
กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด (ผู้เข้ารว่มโครงการฯ อ าเภอละ 10 คน) 
 3. ขอความกรุณาศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ หากมีข้อสงสัยในการ
ด าเนินการ สามารถติดต่อสอบถามผู้ประสานงานหลักตามที่ระบุ ดังน้ี  
  1) นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวจิยัและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน       
เบอรโ์ทรศัพท์ 0899211595 
  2) นายนัฐปกรณ์ รวธีนาธร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน       
เบอรโ์ทรศัพท์ 0970697126 
  3) นางสาวอวยพร สงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันการพัฒนาชุมชน       
เบอรโ์ทรศัพท์ 0817051625 
  4)  นายพงศธร ชิณวงค์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบั ติการ สถาบันการพัฒนาชุมชน               
เบอรโ์ทรศัพท์ 0882285054 


