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คํานิยม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศได น อ มนํ า พระราชดํ า รั ส ของพระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มาจัดทําเปนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบาย
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร
ไดกําหนดพื้นที่ตามจังหวัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงรับผิดชอบไวชัดเจน ซึ่งชวยให
การดําเนินการตามโครงการในภาพรวมของแตละยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจะครอบคลุม
พื้นที่ในทุกจังหวัดของประเทศ
การดําเนินการพัฒนาทองถิน่ โดยใชหลักการของพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
เปนปจจัยที่สงเสริมและสนับสนุนใหยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประสบความสําเร็จ ไดตอบสนองปรัชญาและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุงใหเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดกําหนดนโยบายและระบบกลไกในการใหบริการ
วิชาการในรูปแบบของพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ไดทํางานรวมกับเครือขาย
ทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นที่เขาไปใหบริการ นําอาจารยและนักศึกษาลงไป
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน สรางนักวิจัยในทองถิ่นใหมีสวนรวมในการแกปญหาให
ตรงประเด็น ทายที่สุดคือความยั่งยืนของชุมชนทองถิ่นนั้นๆ
ผลงานของมหาวิทยาลัยทีไ่ ดนาํ เสนอในงานจัดการประชุมวิชาการ The 6th Engagement
Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธตามศาสตรพระราชา เพือ่ สรางคุณคา
และพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน” ระหวางวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ จะสะทอนถึงผลลัพธทสี่ รางคุณคาและสรรคชมุ ชนทองถิน่ ใหไดรบั การพัฒนา
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และโครงการพระราชดําริ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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คํานิยม
การทํางานกับสังคมของมหาวิทยาลัย อยูในรูปแบบของงานบริการวิชาการและ
งานอาสาสมัครเปนหลัก รวมถึงการทีม่ หาวิทยาลัยเปนผูม สี ว นไดสว นเสียอยางแทจริงกับชุมชน
ในพื้นที่ เครือขายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมจึงเกิดขึ้น เพื่อชวยทําใหภารกิจในทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตอสังคม เชน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การวิจัยและบริการวิชาการถือเปนพันธกิจที่มีความสําคัญและจําเปนดานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากจะชวยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่นและมียุทธศาสตรในการพัฒนาพื้นที่
และหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลงานเชิงประจักษคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่มีงานวิจัยและบริการวิชาการอยางเปนระบบ สามารถสรางความเขมแข็งแกชุมชนและ
ประเทศชาติไดอยางยัง่ ยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดดาํ เนินการวิจยั และบริการวิชาการ
เพื่ อ รั บ ใช สั ง คมให เข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น มาอย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให เ กิ ด ผลงานที่ เ ป น รู ป ธรรม
เกิดประโยชนตอสังคมอยางกวางขวาง อาทิเชน โครงการตําบลสุขภาวะ โครงการทาเหนือ
เมืองนาอยู โครงการทองไมพรอม โครงการพัฒนาหนวยจัดการความรูแ ละวิจยั ชุมชน (TRMU)
เปนตน ผลงานดังกลาวจึงเปนรูปแบบเฉพาะเปนทีก่ ลาวขานและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย
อื่นมาอยางตอเนื่อง คือ การดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพื้นที่
หรือเรียกสั้นๆ วา “อุตรดิตถโมเดล”
ทําใหเกิดแนวคิดในการแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารทํางานในบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จากการจัดการประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference
2019 “พันธกิจสัมพันธตามศาสตรพระราชา เพื่อสรางคุณคาและพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยาง
ยัง่ ยืน” (Engagement with the King’s Philosophy for Highly Valued and Sustainable
Local Development) ระหวางวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ประจําป 2562
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน
ประธาน Engagement Thailand
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หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร
เพื่อผลิตลางสาดคุณภาพจังหวัดอุตรดิตถ
ปยวรรณ ปาลาศ1 วรรณกนก เขื่อนสุข1
พจนีย แสงมณี2 และ เจษฎา มิ่งฉาย2
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2
หลักสูตรเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรใหสามารถ
ผลิตลางสาดคุณภาพในระบบเกษตรอินทรีย เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม โดยมุงเนนศึกษากระบวนการจัดการตนทางในหวงโซคุณคาการผลิต
ลางสาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา กระบวนการ
พัฒนาขีดความสามารถใหกับเกษตรกรผูปลูกลางสาดเพื่อผลิตลางสาดคุณภาพ
ประกอบดวย 1) การจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจระบบการผลิตสินคาเกษตร
ตามมาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย  2) การฝ ก ปฏิ บั ติ ป ระเมิ น แปลงของตนเองและ
ของสมาชิก รวมกับผูเชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง 3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
ต อ เนื่ อ ง ระหว า งเกษตรกร ผู  ร วบรวมผลผลิ ต ในพื้ น ที่ และนั ก วิ ช าการ และ
4) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหรือเขารวมงานที่เกี่ยวของกับเกษตรอินทรีย ผลจาก
การดําเนินงานสงผลใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายลางสาดสด เพิ่มขึ้นจาก

Community engagement

ผูชวยศาสตราจารยปยวรรณ ปาลาศ
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5-8 บาทตอกิโลกรัม เปน 20-25 บาทตอกิโลกรัม
คิดเปนมูลคาที่เพิ่มขึ้น 150 เปอรเซ็นต เกษตรกร
มีการรวมกลุม เพือ่ ทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย (lemon
Farm Organic PGS) ทําใหพื้นที่ปาไมถูกทําลาย
เพือ่ ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว (จากการตัง้ กฎกติกาของกลุม )
ไมนอยกวา 556 ไร (52 แปลง)
คําสําคัญ: ลางสาด, ขีดความสามารถ, เกษตร
อินทรีย

ที่มาและความสําคัญ

“ลางสาด” ผลไมคูบานคูเมืองของจังหวัด
อุตรดิตถ เปนของดีที่เปนอัตลักษณที่ภาคภูมิใจ
ในคําขวัญของจังหวัดทีว่ า “เหล็กนํา้ พีล้ อื เลือ่ ง เมือง
ลางสาดหวาน บานพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ
ของโลก” ลางสาดเป น ผลไม ที่ เ คยสร า งรายได
จนสามารถสงลูกสงหลานใหเรียนจบสูงๆ ได ในอดีต
ประมาณกอนป พ.ศ. 2550 สามารถจําหนายได
ราคาสูงถึง 35-60 บาทตอกิโลกรัม (สุชาติ ปนจันทร,
สัมภาษณ, 2559) มาวันหนึง่ ลางสาดกําลังจะหายไป
เพราะวัฏจักรของระบบตลาด เมื่อมีความตองการ
ซื้อสูง ทําใหเกิดการฝนธรรมชาติของลางสาดเพื่อ
ตอบสนองความตองการตามกลไกตลาด ทําให
ลางสาดไมอรอย มีรสเปรี้ยว แกะยาก ยางเยอะ
ในเวลาเดียวกันก็มีลองกองที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
หวานกวา แกะงาย ยางนอยกวา เขามาแขงขัน
ดึงความสนใจผูบริโภคลางสาดในตลาด ยิ่งทําให
ลางสาดถูกลดทอนมูลคาในความรูสึกคนที่เคยกิน
ทําใหลางสาดไรคา ไรราคา ไมมีคนซื้อ ไมมีคนขาย
ไมมีอนาคต ในระยะ 10 กวาปที่ผานมาลางสาด
มีราคาตกตํ่าเหลือกิโลกรัมละ 5-8 บาทเทานั้น
ขณะที่กระบวนการผลิตลางสาดในระบบเกษตร
ธรรมชาติมีตนทุนเฉลี่ย 18.50 บาทตอกิโลกรัม

และในระบบผลิ ต แบบใช ส ารเคมี มี ต  น ทุ น เฉลี่ ย
สู ง ถึ ง 22.30 บาทต อ กิ โ ลกรั ม ทํ า ให เ กษตรกร
ตัดตนลางสาดทิ้ง บางสวนปลอยใหรวงหลนคาตน
ไมไดจัดการและบํารุงตนลางสาดเหมือนกับพืช
เศรษฐกิจอื่น เชน ทุเรียน ลองกอง ซึ่งคิดเปน
มูลคาทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไปไมนอยกวา 219.89
ลานบาทตอป หรือประมาณ 30,999.44 บาทตอ
ครั ว เรื อ นต อ ป (มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ,
2561)
จากการทดลองทํ า ลางสาดคุ ณ ภาพและ
การสํารวจความตองการและพฤติกรรมการบริโภค
ลางสาดในงาน Thailand Innovation and Design
Expo 2017 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 และ
ทดลองจําหนายลางสาดคุณภาพใหกับรานเลมอน
ฟารมในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 พบวา
ผู  บ ริ โ ภคส ว นใหญ ช อบทานลางสาดสดเพราะมี
รสชาติอรอยและหวาน แตมีประสบการณที่ไมดี
กั บ ลางสาดเพราะได ท านลางสาดที่ มี ร สเปรี้ ย ว
มียางมากและมีเมล็ดเยอะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ, 2561)
ดังนั้นกระบวนการจัดการผลผลิตลางสาด
ใหมีคุณภาพตามความตองการของผูบริโภคจึงเปน
หั ว ใจสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ล างสาดกลั บ มามี ค  า และ
มีราคาอีกครัง้ ซึง่ การจัดการดังกลาวจะเกีย่ วของกับ
ขีดความสามารถของผูผลิตหรือเกษตรกรผูปลูก
ลางสาด และการจัดการตลอดหวงโซคณ
ุ คา จากการ
ลงพืน้ ทีส่ าํ รวจของทีมวิจยั พบวา เกษตรกรสวนใหญ
ยังขาดกระบวนการจัดการระบบผลิตในแปลงปลูก
ต น ลางสาด ขาดการจั ด การผลผลิ ต ก อ นการ
จําหนาย รวมถึงขาดความเขาใจในระบบตลาด
ทํ า ให ไ ม ส ามารถกระจายผลผลิ ต ลางสาดออกสู 
ตลาดนอกพื้นที่ได
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วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรใหสามารถผลิตลางสาดคุณภาพในระบบเกษตรอินทรีย

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

เดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม โดยมุง เนนศึกษากระบวนการจัดการตนทาง
ในหวงโซคุณคาการผลิตลางสาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับเกษตรกรผูผลิตลางสาด มีรายละเอียด
วิธีการดําเนินงานดังนี้
ประชากรในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูผลิตลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถ กลุมเปาหมาย ไดแก
เกษตรกรผูผ ลิตลางสาดคุณภาพตําบลแมพลู ตําบลนานกกก อําเภอลับแล ตําบลนํา้ ริด และตําบลบานดาน
นาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีใจรัก มีความผูกพันกับลางสาด และ
อยากฟนฟูลางสาดใหกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง มีความรูและเขาใจกระบวนการผลิตลางสาด มีการดูแล
จัดการสวนดวยตนเองเขารวมโครงการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบบันทึกขอมูล การสังเกตแบบมีสวนรวม
การสนทนากลุมยอยแบบเปนทางการและไมเปนทางการ และการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถใหกับกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีดังนี้
1. จัดอบรมใหเกษตรกรเขาใจระบบการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย Lemon
Farm Organic PGS ซึ่งเปนระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System: PGS)
และมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ของมูลนิธิเอ็มโอเอไทย (MOA Thai) ซึ่งเปนระบบการผลิตที่ไมใชปุยเคมี
และสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ตลอดจนไมใชสิ่งขับถายจากมนุษย แตเนนการปรับปรุงดินใหมีความ
อุดมสมบูรณ มีพลังในการเพาะปลูกเหมือนกับดินในปาที่มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ (สุรเดช
วิสาระเกตุ, 2561 ออนไลน)
2. สรางการเรียนรูใ หเกษตรกรจากกระบวนการฝกเปนผูป ระเมินแปลงตนเอง และแปลงของสมาชิก
แบบมีสวนรวม โดยมีฝายสงเสริมจากบริษัท สงเสริมสุขภาพ จํากัด (เลมอนฟารม) เปนพี่เลี้ยง
3. จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร ะหวางเกษตรกร ผูร วบรวมผลผลิตในพืน้ ที่ กับนักวิชาการ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ประสบการณจากการปฏิบัติ ใหไดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการผลผลิตของกลุมกอนจําหนายสูตลาด
เฉพาะ (niche market)
4. นําเกษตรกรแกนนําเขารวมจําหนายผลผลิตกับผูประกอบการในงาน Natural Expo South
East Asia ณ เมืองทองธานี เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค
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ผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจาก กรกฎาคม 2561 ทําใหเกษตรกรเห็นโอกาสทาง
การดําเนินโครงการ
การตลาดสิ น ค า เกษตรอิ น ทรี ย  แ ละกลุ  ม ลู ก ค า

เกษตรกรที่เขารวมอบรมเขาใจแนวคิดและ
หลั ก การการจั ด การแปลงตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย โดยมีเกษตรกร (จํานวน 26 ราย) มีการ
รวมกลุ  ม เพื่ อ ผลิ ต ลางสาดอิ น ทรี ย  (premium
grade) จําหนายในตลาด niche market สําหรับ
ลูกคาที่รักสุขภาพ โดยยื่นขอมาตรฐาน Lemon
Farm Organic – PGS
การสรางการเรียนรูโดยใชระบบการรับรอง
แบบมีสวนรวม และฝกปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทําให
เกษตรกรสามารถประเมิ น แปลงตามระบบการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย PGS และเกษตรกร
ไดรวมกันกําหนดขอตกลง สรางกติกาของกลุม
วนเกษตรอิ น ทรี ย  พี จี เ อส อุ ต รดิ ต ถ มี ทั้ ง หมด
18 ขอ (พจนีย แสงมณี และคณะ, 2561) โดย
คํานึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู ทําใหเกษตรกร
มีความมั่นใจ เขาใจ และรูวิธีการจัดการกับปญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผลผลิ ต ในแปลงเกษตรอิ น ทรี ย  จ าก
ประสบการณของสมาชิกในกลุม และจากผลงาน
วิจัยของนักวิชาการ เชน การใสวัสดุปูน เพื่อปรับ
สภาพดินและปองกันโรคพืช การตัดแตงกิง่ ทีไ่ มจาํ เปน
และการปลิดชอดอกและใบออนในระยะ 2-3 สัปดาห
หลังติดชอดอก (พจนีย แสงมณี และคณะ, 2561)
การนําเกษตรกรแกนนําเขารวมจําหนาย
ผลผลิตกับผูประกอบการในงาน Natural Expo
South East Asia ณ เมืองทองธานี วันที่ 12-15

เป า หมาย ทํ า ให มี ค วามมั่ น ใจและเกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในการเปนผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
ดังคําสัมภาษณของ สมหวัง เอีย่ มงิว้ งาม (สัมภาษณ,
2562) ทีก่ ลาววา “...ดีใจและภูมใิ จมากๆ ทีม่ โี อกาส
ไดนําผลผลิตในสวนวนเกษตรของบานดานนาขาม
ไปจํ า หน า ยในบู ธ ของเลมอนฟาร ม ทํ า ให เ รามี
ความหวัง และเห็นโอกาสทางการตลาดของพืชทีอ่ ยู
ในสวนปาวนเกษตร มั่นใจวาสิ่งที่รวมกลุมกันทํา
กําลังชวยกันขับเคลื่อน จะสําเร็จ”
นอกจากนี้ ผลจากการดําเนินงานสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร สงผลให
เกษตรกรมี ร ายได จ ากการจํ า หน า ยลางสาดสด
เพิ่มขึ้นจาก 5-8 บาทตอกิโลกรัม เปน 20-25 บาท
ตอกิโลกรัม คิดเปนมูลคาที่เพิ่มขึ้น 150 เปอรเซ็นต
ในป 2561 สามารถจําหนายลางสาดสดไดมากกวา
10 ตัน โดยในการจัดการหวงโซคุณคาใหมของ
การจําหนายลางสาดสด ทําใหเกิดการกระจาย
รายไดใหกบั คนในพืน้ ที่ ไดแก เจาของสวน (45.71%)
คนตั ด ลางสาด (14.29%) คนจั ด เข ง (2.86%)
ผูร วบรวมผลผลิต (17.14%) คนชวยยกเขง (2.86%)
และผูรับเหมาขนสง (17.14%) นอกจากนี้การรวม
กลุมของเกษตรกรเพื่อทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย
(Lemon Farm Organic – PGS) ทําใหพื้นที่ปา
ไมถกู ทําลายเพือ่ ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว (จากการตัง้ กฎกติกา
ของกลุม) ไมนอยกวา 556 ไร (52 แปลง)
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ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศการอบรมและฝกตรวจประเมินแปลง
ที่มา: พจนีย แสงมณี และคณะ (2561)

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห ที่พบวาวิธีที่เกษตรกรตองการพัฒนามากที่สุด คือ
และขอเสนอแนะ
การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การศึกษาดูงาน การจัดการ

กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถใหกับ
เกษตรกรผูปลูกลางสาดเพื่อผลิตลางสาดคุณภาพ
ไดแก 1) การจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจระบบ
การผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
2) การฝกปฏิบัติประเมินแปลงของตนเองและของ
สมาชิก รวมกับผูเ ชีย่ วชาญ 3) การจัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูอยางตอเนื่อง ระหวางเกษตรกร ผูรวบรวม
ผลผลิตในพื้นที่ และนักวิชาการ และ 4) การจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานหรือเขารวมงานที่เกี่ยวของกับ
เกษตรอินทรีย ซึ่งสอดคลองกับแนวทางพัฒนา
ขีดความสามารถของเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย
ในงานวิจัยของ ปยวรรณ ปาลาศ และคณะ (2556)

ความรู และการเยี่ยมใหคําปรึกษาในแปลง
อยางไรก็ตามการจัดการผลผลิตใหมคี ณ
ุ ภาพ
จําเปนตองมีการจัดการตัง้ แตตน ทางจนถึงปลายทาง
และมีการคืนและสงตอขอมูลซึ่งกันและกัน ดังภาพ
ที่ 2 ซึ่งในหวงโซของการจัดการจะประกอบดวย
เกษตรกรผูปลูก ผูรวบรวมผลผลิต และผูจําหนาย
หรื อ ตลาดปลายทาง โดยในการจั ด การต น ทาง
เกษตรกรควรรวมกลุมจากการคัดเลือกของสมาชิก
ตามเกณฑและขอกําหนดของกลุม มีการจัดการ
แปลงปลูก ไดแก ดิน นํ้า การตัดแตงชอดอก/ผล
และการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิต
ที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต อ งการของผู  บ ริ โ ภค
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สําหรับการจัดการกลางทาง ควรมีผูประกอบการ
หรือผูรวบรวมผลผลิตที่เปนคนในพื้นที่ ทําหนาที่
รั บ ซื้ อ ผลผลิ ต จากเกษตรกรในราคาที่ เ ป น ธรรม
ทํ า หน า ที่ ต รวจเช็ ก ปริ ม าณผลผลิ ต จั ด ลํ า ดั บ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามยอดสั่งซื้อ และคัดกรอง
คุ ณ ภาพลางสาดเบื้ อ งต น รวมถึ ง จั ด การเรื่ อ ง
การขนสงใหเหมาะสมและทันเวลา สําหรับตลาด
ปลายทางควรเปนผูประกอบการคาที่มีคุณธรรม

ไมเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรและผูบริโภค เขาใจ
และเห็ น คุ ณ ค า ของผลผลิ ต ที่ จํ า หน า ย สามารถ
สือ่ สารเรือ่ งราวและสรางความเขาใจใหกบั ผูบ ริโภค
ทั้ ง นี้ ใ นกระบวนการจั ด การตลอดห ว งโซ คุ ณ ค า
จะต อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นและส ง ต อ ข อ มู ล อย า ง
ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน จนเกิด
ความเชื่อมั่น เชื่อใจ ซึ่งกันและกัน (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ, 2561)

ภาพที่ 2 ระบบการจัดการผลผลิตลางสาดคุณภาพ
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (2561)

นอกจากนี้การใชกลไกกระบวนการรับรองแบบมีสวนรวมของชุมชน (PGS) และใชการตลาด
เปนเครื่องมือนําการผลิต จะทําใหเกษตรกรเขาใจระบบการผลิตตามมาตรฐานจากการไดลงมือปฏิบัติ
ไมใชเพียงเปนผูร อรับการประเมินอยางเดียว ทําใหเกษตรกรเกิดความเชือ่ มัน่ และมีกาํ ลังใจในการผลิตสินคา
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และระบบการรับรอง PGS เปนระบบที่ทําใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ลดความเห็นแกตัว และมีความเชื่อมั่นตอกัน
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ขอเสนอแนะงานวิจัย

1. การสรางความเขาใจอยางแทจริงและสรางความเชื่อมั่นใหกับเกษตรกร ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของการทําเกษตรอินทรีย ดังนัน้ หลังการอบรมตองมีการปฏิบตั ิ และถอดบทเรียน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรูอ ยางตอเนือ่ งอยางนอย 1 ครัง้ ตอ 3 เดือน เพือ่ ทวนสอบผลการปฏิบตั ิ และใหกาํ ลังใจซึง่ กันและกัน
2. กระบวนการรวมกลุมตองมีผูนําและทีมที่เขมแข็ง มีความเสียสละ มีความนาเชื่อถือ และมีการ
เชื่อมงานกับหนวยงานอื่น ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวของ
3. ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรในระยะยาว มากกวา 1 ป
4. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรหรือคูมือเพื่อการบริหารจัดการผลผลิตและเกษตรกรในระบบเกษตร
อินทรีย

ประโยชนที่ไดรับ

1. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. ทําใหเกษตรกรเห็นคุณคาในตนเอง เห็นคุณคาในวิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. ผูบริโภคไดบริโภคผลผลิตที่มีความปลอดภัย
4. ภาควิชาการไดใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและการตลาด อธิบายสนับสนุนเหตุและผลของ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจใหกับเกษตรกร ทําใหเกิดการจัดการสวนและผลผลิตในรูปแบบ
ที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรสามารถทําได
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สมหวัง เอี่ยมเงี้ยวงาม เปนผูใหสัมภาษณ, ปยวรรณ ปาลาศ เปนผูสัมภาษณ, ที่ที่ทําการผูใหญบานหวยกั้ง
หมู 6 ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562.
สุชาติ ปนจันทร เปนผูใ หสมั ภาษณ, ปยวรรณ ปาลาศ เปนผูส มั ภาษณ, ทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559.
สุรเดช วิสาระเกตุ. (2560). การทําเกษตรธรรมชาติ MOA. [ออนไลน]. แหลงทีม่ า: http://134.236.244.56/
netdrive/กลองความรูกินได/.../rapee_soradej.pdf
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การสรางชุมชนใหนาอยู
โดยการจัดการและควบคุมแมลงวันในชุมชน
กรณีศึกษา บานพงสะตือ ตําบลบานแกง
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
เผด็จการ กันแจม1 สุนีย กันแจม1 และ ปรารถนา ศรีชาวนา2
1
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2
รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน บานพงสะตือ
หมู 6 ตําบลบานแกง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

บทคัดยอ

การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอยางมีสว นรวมครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาแนวทาง
และศึกษาผลกระทบของการสงเสริมกลไกการบริหารจัดการปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนในการแกไขปญหาแมลงวันของสภาผูน าํ ชุมชน กลุม ตัวอยางคือ สภาผูน าํ ชุมชน
58 คน ครัวเรือนบานพงสะตือ 191 ครัวเรือน ภาคีเครือขาย ไดแก โรงพยาบาล
โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วัด องคการบริหารสวนตําบล ปศุสตั วอาํ เภอ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และผูป ระกอบการฟารม
ไกและโรงงานแปงมัน จํานวน 5 แหง มีระยะเวลาดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2560 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผลการวิ จั ย พบว า รู ป แบบการส ง เสริ ม กลไกการบริ ห ารจั ด การป ญ หา
สิ่งแวดลอมของชุมชนในการแกไขปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชนคือ เกิดการ
รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน เกิดชุดความรูดานการจัดการแมลงวัน
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เกิดขอตกลงที่ไดรับการยอมรับระหวางชุมชนกับ
ผูประกอบการฟารมไกและโรงงานแปงมัน เกิด
เครือขายการทํางานที่เขมแข็งที่ลดปญหาชุมชนได
และเกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
เกิดฟารมตนแบบทีใ่ ชสารชีวภัณฑจากชุมชนในการ
กําจัดแมลงวัน 1 ฟารม ผลกระทบประกอบดวย
3 ดาน คือ 1) ผลกระทบทางสังคม คือปริมาณ
แมลงวันลดลง ความขัดแยงระหวางชาวบานกับ
เจาของฟารมไกลดลง เกิดการแชรวัสดุเหลือใชเพื่อ
นํามาใชทาํ สารชีวภัณฑรว มกันระหวางเจาของฟารม
ไกและชุมชน เกิดการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ในการควบคุมแมลงวัน มีการสนับสนุนและผลักดัน
ใหเกิดคณะทํางานแกไขปญหาแมลงวันในระดับ
อําเภอ 2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ คือสามารถ
ลดคาใชจายในการซื้อสารเคมีกําจัดแมลงวัน เกิด
รายไดจากการขายสารชีวภัณฑ และการแปรรูป
มะมวงสุกเปนมะมวงแผน 3) ผลกระทบดานสุขภาพ
คือจํานวนผูปวยจากโรคทองรวงไมเกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา
ขอเสนอแนะในการควบคุมแมลงวัน ตอง
ดําเนินการอยางตอเนือ่ งและไดรบั ความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนทัง้ ชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ดํ า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นโดยประกาศเป น นโยบาย
สาธารณะและมีการประกาศใชอยางเปนทางการ
โดยมีกฎหมายรองรับ
คําสําคัญ: การสรางชุมชนใหนาอยู, การจัดการ
และควบคุมแมลงวัน

ที่มาและความสําคัญ

การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งจําเปนตองเริม่ ตน
ที่การพัฒนาคนใหรูจักตัวเอง รูปญหาของตนเอง
และชุมชน รูท รัพยากรทีม่ อี ยูใ นชุมชน และเชือ่ วาตน

จะพึง่ ตัวเองไดจนนําไปสูช มุ ชนเขมแข็ง โดยเริม่ จาก
การคนพบศักยภาพของตนเอง คนพบภูมปิ ญ
 ญาของ
ตนเอง คนพบแนวทางทีจ่ ะพัฒนาตนเองจากทุนเดิม
ที่มีอยู ซึ่งจําเปนตองอาศัยการพัฒนาการเรียนรู
การรวมคิดรวมทํา และมีความรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนมี ก ารเชื่ อ มโยง และประสานงานกั บ
หน ว ยงานภายนอก เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาที่
สอดคล อ งและเหมาะสมกั บ พื้ น ที่ จ นเกิ ด ชุ ม ชน
พึ่งตนเองได พรอมทั้งนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตเปนแนวทางการดําเนินงาน
เนนการพึง่ ตนเอง โดยสรางสังคมแหงการเอือ้ อาทร
พึง่ พาอาศัยกัน นําไปสูว ธิ กี ารคิดและการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของชุมชนตอไป ดังนั้น การพัฒนาชุมชน
ใหเขมแข็งนาอยู จะสงผลใหชุมชนมีสุขภาวะที่ดี
และหากมีการดําเนินงานอยางกวางขวางแลวนั้น
ยอมสงผลใหเปนประเทศที่นาอยูตอไป (เผด็จการ
กันแจม, 2559)
บานพงสะตือ หมู 6 เปนหมูบานหนึ่งใน
ตําบลบานแกง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ เปน
หมู  บ  า นอาสาพั ฒ นาป อ งกั น ตนเอง มี ค รั ว เรื อ น
191 ครัวเรือน ประชากร 688 คน แยกเปนชาย
331 คน หญิง 357 คน แบงการปกครองในหมูบาน
เปนคุม มีอยู 10 คุม การปกครองของหมูบานมี
ผูใ หญบา นเปนผูป กครองหมูบ า นในรูปคณะกรรมการ
ประกอบดวย หัวหนาคุม ผูทรงคุณวุฒิของหมูบาน
สมาชิก อบต. ตัวแทนแมบาน การบริหารจัดการ
ในหมูบ า น การแกปญ
 หาตางๆ ในหมูบ า นใชรปู แบบ
การประชาคมของหมูบานและมีแผนพัฒนาชุมชน
โดยใชการมีสวนรวมในการทําประชาคมเพื่อหา
ขอตกลงและมติรวมกันของคนในหมูบาน
จากการสํ า รวจป ญ หาของบ า นพงสะตื อ
เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ของทีมวิจัย
และชุ ม ชน พบป ญ หาที่ สํ า คั ญ ของหมู  บ  า นคื อ
ป ญ หาด า นสิ่ ง แวดล อ มเรื่ อ งการถู ก รบกวนจาก
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แมลงวัน สรางความรําคาญและกลิ่นเหม็นรบกวน
การจัดการขยะในครัวเรือนโดยพบวามีการเผาขยะ
เศษใบไมตางๆ 147 ครัวเรือน ถูกรบกวนจาก
แมลงวัน ยุง หนู แมลงสาบถึง 171 ครัวเรือน ทําให
ปวยเปนโรคอุจจาระรวง ผูปวยที่เปน ผูใหญ 8 คน
เด็ก 3 คน (โรงพยาบาลตรอน, 2561) ถูกรบกวน
จากกลิน่ เหม็นทีม่ าจากฟารมไก และโรงงานแปงมัน
74 ครัวเรือน ในชุมชนขาดกติกาของชุมชนในดาน
สิง่ แวดลอม ไมมกี ารจัดการขยะในครัวเรือน รวมถึง
พืน้ ทีส่ าธารณะไมไดรบั การจัดการทีถ่ กู วิธี ทําใหเกิด
พื้นที่กอใหเกิดแมลงวัน ประกอบกับในพื้นที่บาน
พงสะตือมีฟารมไกและโรงงานแปงมันอยูในพื้นที่
จํานวน 5 แหง ซึง่ มูลไกและเศษมัน เปนแหลงกอเกิด
แมลงวั น จากการลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของป ญ หา
พบว า ป ญ หาที่ เ กี่ ย วโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของชาวบ า น
มากทีส่ ดุ คือ ปญหาจากการถูกรบกวนจากแมลงวัน
(สมรส มั่นกําเนิด, 2560) สงผลใหชุมชนตองการ
แกไขปญหาแมลงวัน
ในการแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วคนในชุ ม ชน
ตองเปนผูข บั เคลือ่ นงานและแกไขปญหาในชุมชนเอง
ดังนั้นในชุมชนจึงจําเปนตองมีแกนนําในการขับ
เคลือ่ นงานในชุมชน โดยแกนนําชุมชนตองมีบทบาท
สําคัญทีจ่ ะทําใหชมุ ชนสามารถแกปญ
 หาชุมชนและ
เกิดการพัฒนาตอไปไดในอนาคต คือเปดโอกาสให
คนในชุมชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน
เปนตัวกลางทีจ่ ะประสานงานระหวางประชาชนกับ
ภาครัฐ และเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานแกไข
ป ญ หาและพั ฒ นาชุ ม ชน แกนนํ า เป น บุ ค คลที่ มี
บทบาทที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาตางๆ
ในชุมชนทั้งบทบาทภายในชุมชน แกนนํานั้นเปน
บุคคลสําคัญในการกระตุนใหชาวบานเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน โดยการรวมกันวิเคราะห
ปญหาและความตองการของคนในชุมชน เพือ่ ใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกันในการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน สวนบทบาทภายนอกชุมชน
เปนบทบาทในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ภายนอกชุมชน เชน หนวยงานของรัฐ เอกชน และ
บุคคลภายนอก เชน นักวิชาการ นักพัฒนา และ
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพื่อดึงความชวยเหลือมาสู
ชุมชน เพื่อพัฒนาความเปนอยูของคนในชุมชน
ใหดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองไดและเกิดความเขมแข็ง
ของชุมชนในที่สุด
เกลน แลฟเวอแรค (2007, อ า งถึ ง ใน
อํานาจ ศรีรัตนบัลล, 2559) ไดกลาวไววา การเสริม
พลังอํานาจใหกับแกนนําชุมชนในการขับเคลื่อน
เพื่ อ ที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาของชุ ม ชนนั้ น ๆ การแก ไ ข
ปญหาโดยการเสริมพลังอํานาจ (Empowerment)
เปนความแตกตางที่สําคัญระหวางการเสริมพลัง
ชุมชนและแนวคิดชุมชนเปนฐานอืน่ ๆ คือ ความรูส กึ
ของการตอสูและการไดรับอิสรภาพ ซึ่งผูกอยูกับ
กระบวนการที่ทําใหเกิดพลัง ซึ่งพลังนั้นไมอาจจะ
ใหกันได ผูอยากไดตองสรางขึ้นมาหรือยึดมาจาก
ผูมีอํานาจหนาที่ (Authority) การเสริมพลังชุมชน
จึงเปนกระบวนที่ชุมชนทําใหไดมาซึ่งการควบคุม
เหนือการตัดสินใจหรือทรัพยากรทีม่ อี ทิ ธิพลตอชีวติ
ของตนซึง่ รวมถึงปจจัยกําหนดสุขภาพ การเสริมพลัง
ชุมชนเริม่ จากระดับบุคคล ไปสูก ลุม ไปสูก ารรวมตัว
ที่ ใ หญ ขึ้ น และรวมถึ ง เจตนาที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง ผลดีที่เกิดขึ้น
กับ “ชุมชน” การเสริมพลังอํานาจเปนการหนุนเสริม
ศักยภาพใหกบั แกนนําชุมชนเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในดานองคความรู ทักษะในเรือ่ งการทํางานในชุมชน
เพื่อประเมินปญหาไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการ
เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถแกปญหาของ
ชุมชนได โดยมีแนวคิดหลักคือ การพัฒนากลไก
การจัดการในชุมชน ที่เรียกวา “แกนนําชุมชน”
3 มีองคประกอบหลัก คือ คณะกรรมการชุมชน
ตามโครงสรางทีม่ อี ยูเ ดิม และตัวแทนจากกลุม ตางๆ
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ภายในชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนรวมกับคณะผูว จิ ยั เพือ่ คนหาปญหาของชุมชน
มีการเก็บขอมูลในพื้นที่เพื่อสามารถระบุถึงขนาด
และความรุนแรงของปญหานั้นๆ อยางชัดเจนและ
รวมกันคิดแนวทางการแกไขปญหา มีการจัดทําเปน
แผนชุมชนพึง่ ตนเอง นอกจากนีแ้ กนนําชุมชนยังเปน
แบบอยางใหแกสมาชิกชุมชนในแตละเรื่อง และ

สามารถรวมพลั ง ทุ ก กลุ  ม ในชุ ม ชนมุ  ง มั่ น ทํ า งาน
ให บ รรลุ เ ป า หมายและผลลั พ ธ ต ามแผนชุ ม ชน
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูของ
คนในชุมชน สรางการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ดี
ของชุมชนใหเปนไปอยางยัง่ ยืนจนกลายเปนวิถชี วี ติ
และเกิดวัฒนธรรมที่สรางสุขภาวะใหมๆ ขึ้นใน
ชุมชน

วัตถุประสงค

1. เพือ่ พัฒนาแนวทางการสงเสริมกลไกการบริหารจัดการปญหาสิง่ แวดลอมของชุมชนในการแกไข
ปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชน
2. เพือ่ ศึกษาผลกระทบของการสงเสริมกลไกการบริหารจัดการปญหาสิง่ แวดลอมของชุมชนในการ
แกไขปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

การดําเนินโครงการครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอยางมีสว นรวม โดยแบงขัน้ ตอนการดําเนินงาน
ออกเปนขั้นตอนดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ
• กลุมเปาหมาย ไดแก สภาผูนําชุมชน 58 คน และครัวเรือนบานพงสะตือ 191 ครัวเรือน
• ภาคีเครือขาย ไดแก โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วัด องคการบริหาร
สวนตําบล ปศุสัตวอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
• ผูประกอบการฟารมไกและโรงงานแปงมัน จํานวน 5 แหง
ขอบเขตดานเนื้อหา ในการศึกษานี้จะใชแนวคิดที่เกี่ยวของประกอบดวย
• แนวคิดสถานภาพการเสริมพลังอํานาจ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการไดรับทรัพยากร
ดานการไดรับสนับสนุน ดานการไดรับขอมูลขาวสาร ดานการไดรับโอกาส
• แนวคิดชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวย 9 มิติ ไดแก การมีสวนรวม ภาวะผูนํา โครงสรางองคกร
การประเมินปญหา ความสามารถของชุมชนในการ “ถามวาทําไม” (ความตระหนักอยางมี
วิจารณญาณ) การระดมทรัพยากร การเชื่อมโยงกับองคกรและบุคคลอื่นๆ ความสัมพันธกับ
ตัวแทนหนวยงานภายนอก และการบริหารจัดการโครงการ
ขอบเขตระยะเวลา
• เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 – วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
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2. นิยามศัพทเฉพาะ
การสรางชุมชนใหนาอยู (Creating a healthy community) หมายถึง การปฏิบัติของสภาผูนํา
ในการทําใหชมุ ชนมีความสามารถในการปฏิบตั งิ านใหบรรลุเปาหมาย โดยการสรางแรงกระตุน เพิม่ แรงจูงใจ
เพือ่ ใหเกิดความเชือ่ มัน่ รับรูค วามสามารถและศักยภาพของตนเองและสามารถควบคุมและจัดการแมลงวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แกนนําชุมชน (Community Leader) หมายถึง กลุมบุคคลที่มีศักยภาพตอการชักนําความคิด
และความเห็นของชุมชนไปสูก ารตัดสินใจแกปญ
 หาสุขภาพของชุมชน ดวยความสมัครใจและเปนทีย่ อมรับ
ของชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย กรรมการหมูบาน ตัวแทนคุม จิตอาสา ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทน
อปท. กรรมการสถานศึกษา กลุมสูบนํ้า แกนนําเยาวชน แกนนําผูสูงอายุ กลุม อปพร. กลุม อสม. และ
สมาชิก อบต.หรือเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา สภาผูนําชุมชน

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได
แกไขปญหาชุมชน รวมกลุมโดยความสมัครใจ โดย
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

1. รู ป แบบการส ง เสริ ม กลไกการบริ ห าร
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนในการแกไข
ปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชน จากการวิจัย
พบวา รูปแบบการสงเสริมกลไกการบริหารจัดการ
ปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนในการแกไขปญหา
แมลงวันของสภาผูนําชุมชน เพื่อใหสามารถจัดการ
ตนเองไดอยางเขมแข็งนั้นมีรูปแบบและขั้นตอน
ดังตอไปนี้
รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน
(Partnership)
จุดเริ่มตนของการแกไขปญหา เริ่มจากสภา
ผูน าํ ชุมชนโดยผูใ หญสมรส มัน่ กําเนิด คุณปรารถนา
ศรี ช าวนา และคณะทํ า งานในหมู  บ  า น ประชุ ม
หารือรวมกับอาจารยเผด็จการ กันแจม หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
รวมพัฒนาชุมชนใหนาอยูโดยวางแผนเก็บขอมูล
ดานสิ่งแวดลอม จัดทําประชาคมปญหาและหา
แนวทางแกไขปญหา จากนัน้ สภาผูน าํ บานพงสะตือ
จึงชักชวนกันจัดตั้งกลุมแกนนําเพื่อขับเคลื่อนงาน
โดยแกนนําไดเชิญชวนใหผูที่มีความสนใจอยาก

คัดเลือกจากตัวแทนกลุม/ตัวแทนคุม ตัวแทนของ
กรรมการหมูบ า น เพือ่ มุง เนนใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ดานสิ่งแวดลอม และรวมถึงของบประมาณจาก
สสส. เพื่อดําเนินการแกไขปญหา

การดําเนินงานแกไขปญหาในชุมชนชวงแรก
ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรไดเขามาดําเนินการ
หนุนเสริมสภาผูน าํ บานพงสะตือในการขับเคลือ่ นงาน
โดยมุง เนนใหสภาผูน าํ มีการใชขอ มูลในการวางแผน
และออกแบบการจัดกิจกรรมแกไขปญหาของชุมชน
ดังนัน้ การทํางานชวงแรกคือรวมกันวิเคราะหปญ
 หา
ของชุมชนและแนวทางแกไขปญหารวมกับผูนํา
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ชุมชน ตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน ตัวแทนจาก
โรงพยาบาล ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
อาจารยและนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยมี ก ารใช
เครื่องมือในทํางานรวมกับการบูรณาการการเรียน
การสอนคือ เครื่องมือ 7 ชิ้น สามเหลี่ยมวิเคราะห
ปจจัยกําหนดสุขภาพ ตนไมปญ
 หาและบันไดผลลัพธ
เพื่อใชในการสะทอนขอมูลใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ไดรับทราบและหาแนวทางการแกไขปญหาของ
ชุมชนรวมกัน
หลังจากนัน้ ในระยะทีส่ อง ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถและสภาผูนําบานพงสะตือจึงได
รวมกันจัดตั้งคณะทํางานแกไขปญหา โดยใชชื่อวา
สภาผูนํา เพื่อรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมแกปญหา
ชุมชนโดยชุมชนเอง สภาผูน าํ ไดมกี ารจัดตัง้ โครงสราง
และกําหนดบทบาทของสภาผูนํา และวางขอตกลง
ในการเปนแบบอยางทีด่ ขี องสภาผูน าํ โดยใหอาจารย
เผด็จการ กันแจม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
เปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน และในระยะที่สาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดหนุนเสริมสภาผูนํา
โดยมีการจัดเวทีการเรียนรูแ ละแลกเปลีย่ น การติดตาม
ประเมินผลกิจกรรมแบบมีสวนรวม รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของสภาผูนําใหมีความเขมแข็ง สามารถ
สื่ อ สารและถ า ยทอดความรู  ไ ปยั ง บ า นใกล เ คี ย ง
หรือในละแวกบานตนเองได ซึ่งในการดําเนินงาน
รวมสรางชุมชนบานพงสะตือใหนา อยู ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถไดเขามามีบทบาทที่สําคัญในการ
ดําเนินงานรวมกับชุมชนดังนี้
รวมวางแผนการจัดกิจกรรมรวมกัน (Plan)
โดยใหนกั ศึกษาเขามามีสว นรวมในการสํารวจขอมูล
วิเคราะหขอ มูลชุมชน ประชาคมหมูบ า นเพือ่ นําไปสู
การวางแผนดําเนินงานใหตรงกับปฏิทนิ ชุมชน และ
ในสวนของอาจารยในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ได เ ข า มาหนุ น เสริ ม ในเรื่ อ งการสร า งข อ ตกลง

ร ว มกั น ในการแก ไ ขป ญ หาการจั ด การและการ
ควบคุ ม แมลงวั น ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากชุ ม ชน
และใหชาวบานหันมาสนใจสุขภาพตนเองมากขึ้น
รวมถึงการออกแบบกิจกรรม วางแผนการติดตาม
กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับผลลัพธที่ตองการ
ใหเกิดขึ้น
การปฏิบัติตามแผนงาน (Do) อาจารย
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมีการกระตุนการ
ดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาตามแผนปฏิบัติการ
ที่ไดวางแผนไว โดยเขาไปสังเกตการณทุกกิจกรรม
ทีช่ มุ ชนไดจดั ขึน้ รวมถึงการสงนักศึกษาเขาไปมีสว น
รวมในการจัดกิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ
ผลการจัดกิจกรรมผานสือ่ ตางๆ ทัง้ ทางเสียงตามสาย
ของหมูบาน ไลน เฟซบุก รวมถึงผานสื่อบุคคล
โดยเนนการพูดปากตอปาก เพื่อเปนการกระตุน
ใหคนชุมชนใหเกิดความตระหนักในการแกไขปญหา
รวมกัน
การตรวจสอบ (Check) มี ก ารติ ด ตาม
ผลปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (ARE) โดยใหผูที่
เกี่ยวของทุกสวนรวมกันวิเคราะหขอมูลผลการ
ดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่องทุกเดือน ในการ
ดําเนินงานการแกไขปญหาชุมชนจะมุงเนนการใช
ขอมูลในการแกไขปญหา ดังนั้นโดยสภาผูนําจะมี
นําขอมูลจากการดําเนินงานมาหารือกับอาจารย
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรกอนแลวนําผลการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานไปนําเสนอในที่ประชุม
ที่ มี ตั ว แทนจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
โรงพยาบาล โรงเรียน ปศุสัตวอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อหารือเพื่อหาขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ตอไป
การปรับปรุงแกไข (Act) สภาผูน าํ จะมีการ
ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมรวมกับอาจารย
ในหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร ห ลั ง จากมี ก าร
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ตรวจสอบและไดรบั ขอเสนอแนะจากภาคีเครือขาย
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนและขยายผล
ไปยังชุมชนอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงตอไป รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของสภาผูนําในการขับเคลื่อนงาน
อยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องของการออกแบบกิจกรรม
วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ แนวทาง
การแกไขปญหา การขยายเครือขายการทํางาน
หั ว ใจสํ า คั ญ ของการทํ า งานร ว มกั น ของ
สภาผูนําบานพงสะตือและหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรคือ มีขอตกลงการทํางานรวมกันที่ไดรับ
การยอมรั บ จากชุ ม ชนและมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุ ต รดิ ต ถ มี ก ารวางแผนการดํ า เนิ น การแก ไ ข
ปญหารวมกันทีส่ อดคลองกับปฏิทนิ การทํางานของ
หลักสูตรฯ และปฏิทินชุมชน มีการกําหนดหนาที่
ของสภาผูนําที่ชัดเจน คือ ชวนคิด ชวนทํา และ
เลาสูกันฟง และขอใหแสดงความคิดเห็นรวมกัน
มีการติดตาม ประเมินผล ใหกาํ ลังใจ และใหคาํ ปรึกษา
กับชาวบาน มีการสงขอมูลถึงกันอยางตอเนื่อง
การขับเคลื่อนงานของสภาผูนําจึงมีการตัดสินใจ
รวมกัน โดยคิดรวมกัน ตัดสินใจรวมกันทั้งทีมสภา
และชาวบาน มีการสื่อสารและการถายทอดความรู
โดยผู  ใ หญ บ  า นจะประชาสั ม พั น ธ เ สี ย งตามสาย
และสื่อสารโดยถายทอดจากหัวหนาคุมที่ตองนํา
ขอมูลขาวสารไปยังชาวบานหลังมีการทํากิจกรรม
ตางๆ ทุกครั้ง โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ได เ ข า ไปมี ส  ว นร ว มในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมอย า ง
ตอเนื่องทั้งในเรื่องการใหคําปรึกษาในเชิงวิชาการ
ดานการวิเคราะหขอ มูล การประเมินและติดตามผล
รวมถึงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ
สภาผูนําใหกับอาจารยในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นักศึกษาและผูท เี่ กีย่ วของอยางตอเนือ่ ง
2. ผลกระทบของการสงเสริมกลไกการบริหาร
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนในการแกไข
ปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชน มีดังตอไปนี้

เกิดการเรียนรูรวมกันและนําไปสูผลงาน
วิชาการ (Knowledge sharing and scholarship)
การทํางานรวมกันของสภาผูน าํ บานพงสะตือ
กั บ อาจารย ห ลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร ส  ง ผล
ใหเกิดการเรียนรูรวมกันคือ เกิดบทเรียนสําคัญ
ในการขับเคลื่อนชุมชนที่นําสูการเกิดผลลัพธตาม
เปาหมายคือสภาผูนําตองมีการประชุมหารือกัน
ตอเนื่องและมีการติดตามและรวมกันแกไขปญหา
ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมรวมกัน และทําประชาคม
รวมกันเพือ่ หาขอตกลงของชุมชนในการแกไขปญหา
สุขภาพในชุมชน เสริมสรางความรูใหกับชาวบาน
การรณรงคสงเสริมใหคนในชุมชนจัดการครัวเรือน
ตนเองใหสะอาดและรวมกันทําความสะอาดในพืน้ ที่
สาธารณะโดยใชสารชีวภัณฑ สภาผูนําไดมีทํางาน
ตามความรูที่ชุมชนยอมรับสามารถทําไดจริงใน
หมูบาน ตามหลักวิชาการ ตามความคาดหวังของ
ชุมชน ทํางานตามความรูที่ไดจากการปฏิบัติจริง
ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ภาคีเครือขายตอง
หนุ น เสริ ม อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง เรื่ อ งด า นวิ ช าการ
การติดตามประเมินผลอยางมีสวนรวม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรไดเขาไปพัฒนา
องคความรูใหกับสภาผูนําและพัฒนาแหลงเรียนรู
ในหมู  บ  า นพงสะตื อ จนสามารถสร า งนั ก สื่ อ สาร
สุ ข ภาพในชุ ม ชนให เ กิ ด ในชุ ม ชนได จนนํ า ไปสู 
การเปนพื้นที่ตนแบบและใหกับ สสส. สํานัก 6
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ในการเปนตนแบบในการพัฒนาสภาผูนําเพื่อแกไข
ปญหาชุมชนใหกับผูเสนอโครงการชุมชนนาอยู
ป 2560 รวมถึ ง เป น แหล ง เรี ย นรู  ใ ห กั บ ชุ ม ชน
ใกลเคียงในระดับตําบล อําเภอและจังหวัดไดผลงาน
ที่โดดเดนในป 2560-2561 ดังนี้คือ
1) เกิดชุดความรูด า นการจัดการแมลงวัน
โดยมีขอตกลงที่ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน
คือ (1) ทุกครัวเรือนตองมีการคัดแยกขยะแหง
และขยะเปยก (2) ทุกครัวเรือนตองทําความสะอาด
ครัวเรือนและตรวจสอบแหลงกอใหเกิดแมลงวัน
ในครัวเรือนตนเองอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
(3) ทุกครัวเรือนตองรวมกันทําความสะอาดพื้นที่
สาธารณะในหมูบาน และปรับภูมิทัศนใหสวยงาม
เชน ถนน โรงเรียน ศาลาอเนกประสงค ในวันสําคัญ
ตางๆ โดยมีครัวเรือนที่ยินดีปฏิบัติตามทุกครัวเรือน
(191 ครัวเรือน)
2) เกิดชุดความรูด า นการจัดการแมลงวัน
โดยใชสารชีวภัณฑในการควบคุมปริมาณแมลงวัน
โดยฉีดบริเวณเพาะพันธุแ มลงวัน เชน คอกหมู คอกวัว
หรือบริเวณที่กอเกิดแมลงวันอยางตอเนื่อง โดยมี

สูตรการทําสารชีวภัณฑ คือ เหลาขาว 28-40 ดีกรี
1 ขวด นํา้ สมสายชู 2 ขวด กากนํา้ ตาล/นํา้ ตาลทราย
แดง 1 ลิ ต ร/กิ โ ลกรั ม EM สู ต รขยาย 1 ลิ ต ร
นํ้าเปลา 6 ลิตร หมักประมาณ 21 วัน โดยปริมาณ
สารชีวภัณฑ 15 ซีซี สามารถใชผสมนํ้าได 1 ลิตร
โดยมี ค รั ว เรื อ นที่ ใ ช ส ารชี ว ภั ณ ฑ ใ นการควบคุ ม
แมลงวัน 152 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 79.58
โดยป จ จุ บั น ชุ ด ความรู  นี้ ไ ด รั บ การเผยแพร ไ ปยั ง
ชุมชนอื่นทั่วภาคเหนือแลว 69 ชุมชนแลว (หนวย
จัดการชุมชนนาอยู, 2562)
3) เกิดขอตกลงที่ไดรับการยอมรับกับ
ผูป ระกอบการฟารมไกและโรงงานแปงมัน 4 ขอคือ
(1) หามนํามูลไกออกตากหลังพัดลม (2) ปูแกลบดิบ
ใตกรงเลี้ยงไกเพื่อดูดซับความชื้น (3) ใชนํ้าสม
ควันไมหรือจุลินทรียอีเอ็มฉีดพนลดกลิ่นใตกรงไก
และลานตากมูลไก สัปดาหละ 2 ครั้ง (4) ฟารมจะ
ตองทํามุง คลุมลานตากมูลไกและฉีดพนสารปองกัน
การเกิดของแมลงวัน โดยมีเจาของฟารมไกและ
โรงงานแปงมันยินดีปฏิบัติตามขอตกลงทั้ง 4 แหง
สวนอีก 1 แหงใชสารชีวภัณฑจากชุมชน
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4) เกิดเครือขายการทํางานที่เขมแข็ง
ที่สามารถทํางานรวมกันจนสามารถขับเคลื่อนงาน
จนลดปญหาชุมชนได และไดรับการแตงตั้งจาก
นายอําเภอ ในการทํางานควบคุมแมลงวันในระดับ
อํ า เภอ ประกอบด ว ย สภาผู  นํ า บ า นพงสะตื อ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ วั ด โรงเรี ย น
โรงพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปศุสัตว
อํ า เภอตรอน เกษตรอํ า เภอตรอน สาธารณสุ ข
อํ า เภอตรอน สาธารณสุ ข จั ง หวั ด และได รั บ การ
สนับสนุนทรัพยากรจาก สสส. ในการดําเนินงาน
ปจจุบันบานพงสะตือเกิดการเปลี่ยนแปลง
คือปริมาณแมลงวันลดลง แหลงกอเกิดแมลงวัน
ในชุมชนไดรับการแกไขตามขอตกลงของชุมชน
โดยการฉีดสารชีวภาพอยางตอเนือ่ งทุกเดือน ครัวเรือน
มีการทําความสะอาดในครัวเรือนตนเองอยางตอเนือ่ ง
และรวมกันทําความสะอาดในพืน้ ทีส่ าธารณะ ไดแก
ถนนในหมูบ า น โรงเรียน อาคารอเนกประสงค บริเวณ
ที่กอใหเกิดแมลงวัน จํานวน 5 แหลง ประกอบ
ไปด ว ย บ า นที่ เ ลี้ ย งหมู 3 แหล ง และเลี้ ย งวั ว
2 แหลง ไดรับการฉีดสารชีวภัณฑอยางตอเนื่อง
เกิดฟารมตนแบบที่ใชสารชีวภัณฑจากชุมชน เพื่อ

ลดต น ทุ น การผลิ ต แทนสารเคมี แ ละได ผ ลอย า ง
ชัดเจน 1 ฟารม
ส ว นหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ไดแหลงเรียนรูแหงใหม เพื่อเพิ่มการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเปนแหลงเรียนรู
ทีส่ ามารถบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรได ไดเครือขายการทํางานดาน
ชุมชนเพิ่มขึ้น ไดนวัตกรรมทางความคิดในเรื่อง
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดเครือขายการทํางาน
พันธกิจสัมพันธเพิม่ ขึน้ มีตน แบบการเรียนรูใ นชุมชน
ที่ไดผลเพิ่มขึ้น สามารถขยายผลไปประเด็นอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
ศึกษา ดานสังคม ดานการจัดการ ดานเทคโนโลยีได
นักศึกษาไดเรียนรูจ ากสถานการณจริง ทําให
มีประสบการณตรงในการทํางานชุมชน ไดแนวทาง
การเปนนักจัดการสุขภาพ รวมถึงทักษะการเปนผูน าํ
ที่ดี สงผลใหเกิดเรียนรูไดเต็มที่และเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพตอไป

ผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Measurablesocialimpact) ในดานตางๆ ดังนี้

ดานสังคม
1. ปริมาณแมลงวันลดลง ทําใหผลกระทบที่มาจากแมลงวันของชาวบานพงสะตือลดลง สามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
2. พื้นที่ในหมูบานมีความสะอาดปราศจากแมลงวัน
3. ความขัดแยงของชาวบานและเจาของฟารมไกลดลง
4. เกิดการแชรวัสดุเหลือใชเพื่อนํามาใชทําสารชีวภัณฑรวมกันระหวางเจาของฟารมไกและชุมชน
5. เกิดการมีสว นรวมขององคกรภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในการสนับสนุนการควบคุม
แมลงวันโดยสนับสนุนอุปกรณ รถ ในการทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
6. ผูบ ริหารสูงสุดระดับอําเภอ ไดแก นายอําเภอ ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ และ
ปศุสัตวอําเภอ สนับสนุนและผลักดันใหเกิดคณะทํางานแกไขปญหาแมลงวันในระดับอําเภอ
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ดานเศรษฐกิจ
1. ชาวบานสามารถลดคาใชจายในการซื้อสารเคมีมาควบคุมแมลงวัน โดยมาใชสารชีวภัณฑ
ที่สามารถทําเองในครัวเรือนมาใชเองได 152 หลังคาเรือน
2. เกิดรายไดจากการขายสารชีวภัณฑใหกบั เจาของฟารมไกและการแปรรูปมะมวงสุก เปนมะมวงแผน
ซึ่งเปนการลดปริมาณมะมวงสุกซึ่งเปนแหลงกอเกิดแมลงวัน
ดานสุขภาพ
จํานวนผูป ว ยจากโรคทองรวงไมเกิดขึน้ ในชวงระยะเวลา 1 ปทผี่ า นมา (โรงพยาบาลตรอน, 2561)
ดานการศึกษา
นักศึกษาเกิดการเรียนรูใ นสถานการณจริง เกิดประสบการณตรง ทําใหสามารถวิเคราะหการทํางาน
กับชุมชนไดอยางเหมาะสม สวนชุมชนมีการเรียนรูที่จะแกไขปญหาชุมชนตอไปและมีการตรวจสอบ
การจัดการแมลงวันและการใชสารชีวภัณฑ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องในการสงเสริมการลด
การใชสารเคมีในการควบคุมแมลงวันรวมถึงทางการเกษตร รวมไปถึงขยายผลไปทั้งตําบลบานแกงตอไป
เพื่อสงเสริมใหคนในตําบลบานแกงไดรับผลกระทบจากแมลงวัน รวมถึงไดบริโภคผักและอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยปราศจากแมลงวัน ในสวนของสภาผูนําไดมีการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่องโดยมีการประชุม
ตอเนื่อง ทบทวนและคัดเลือกเลือกสภาผูนําใหมโดยยึดหลักแบบประชาธิปไตยและสมัครใจ โดยการ
คัดเลือกทีมมาจากตัวแทนกลุม ตางๆ เนนการบริหารจัดการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได การบริหารงาน
ใชหลักการมีสวนรวมเนนใหคนในชุมชนมีสวนรวมมากขึ้นทั้งในดานการรวมตัดสินใจ รวมคิด รวมทํางาน
รวมรับประโยชน ฝกใหคนชุมชนใหมคี วามสามารถในดึงทรัพยากรจากในชุมชนมารวมทํางานไดใหมากขึน้
และมีการตอยอด เชื่อมโยงการทํางานรวมกับกลุมตางๆ ทั้งในและนอกชุมชน มีการติดตอประสาน
เชื่อมโยงในชุมชนเปนระบบ ในลักษณะของการรวมดําเนินการ (ลงแรง/ลงเงิน/ลงของ) และมีการติดตอ
ประสานเชือ่ มโยงกับนอกชุมชน ไดแกโรงพยาบาล เกษตรอําเภอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และชุมชนใกลเคียง
รวมถึงการสรางแผนงานการเชื่อมงานในและนอกชุมชนและจัดทําเปนแผนชุมชนเพื่อจัดการแกไขปญหา
ของชุมชนตอไปอยางยั่งยืน

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห

การดําเนินงานแกไขในชุมชน พบวาสภาผูนํามีความเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการแกไข
ปญหาตามแผนงานและขอตกลงของชุมชน จนนําไปสูป ญ
 หาแมลงวันในชุมชนบานพงสะตือไดรบั การแกไข
อยางถูกหลักสุขอนามัย จนทําใหปริมาณแมลงวันลดลงอยางชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากคณะผูวิจัยไดเสริมพลัง
ใหกบั สภาผูน าํ อยางตอเนือ่ งใหเกิดกลไกการทํางานในชุมชน ทัง้ ในเรือ่ งการสรางขอตกลงของชุมชนทีไ่ ดรบั
การยอมรับจากทุกภาคสวน การออกแบบติดตามผลการดําเนินการและวิเคราะหผลการดําเนินงานรวมกัน
อยางตอเนื่อง มีการควบคุมแหลงกอเกิดแมลงวันใหอยูในสภาพไมเอื้อการตอเกิดแมลงวันอยางตอเนื่อง
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ทั้งนี้ไดสอดคลองกับแนวคิดของเกลน แลฟเวอแรค (2007, อางถึงใน อํานาจ ศรีรัตนบัลล, 2547)
ที่ไดกลาวไววาการเสริมพลังชุมชนจึงเปนกระบวนที่ชุมชนทําใหไดมาซึ่งการควบคุมเหนือการตัดสินใจ
หรือทรัพยากร ทีม่ อี ทิ ธิพลตอชีวติ ของตนซึง่ รวมถึงปจจัยกําหนดสุขภาพ การเสริมพลังชุมชนเริม่ จากระดับ
บุคคลไปสูกลุม เกิดการรวมตัวที่ใหญขึ้น และรวมถึงเจตนาที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเมือง ผลดีที่เกิดขึ้นกับ “ชุมชน” การเสริมพลังอํานาจเปนการหนุนเสริมศักยภาพใหกับแกนนํา
ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในดานองคความรู ทักษะในเรื่องการทํางานในชุมชนเพื่อประเมินปญหา
ไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถแกปญหาของชุมชนและสอดคลอง
กับการศึกษาของ กิบสัน Gibson (1991, อางถึงใน อารียวรรณ อวมตานี, 2549) ไดกลาวไววาถึง
การเสริมสรางพลังอํานาจเปนแนวคิดที่อธิบายกระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและ
ชื่นชม การสงเสริม การพัฒนาและเสริมสรางความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตองการ
ของตนเองและแกปญหาดวยตนเอง รวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากรที่จําเปนในการดํารงชีวิต
เพื่อใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจสามารถควบคุมความเปนอยูหรือวิถีชีวิต
ของตนเองได

ขอเสนอแนะ

1. ในการควบคุมแมลงวันตองดําเนินการอยางตอเนือ่ งและตองไดรบั ความรวมมือจากทุกภาคสวน
ทั้งตัวชุมชนเอง หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
2. ในการควบคุมแมลงวันในพื้นที่บานพงสะตือและตําบลบานแกงตองดําเนินการขับเคลื่อน
โดยประกาศเปนนโยบายสาธารณะและมีการประกาศใชอยางเปนทางการและมีกฎหมายรองรับ เพื่อให
ผูที่มีสวนไดสวนเสียปฏิบัติตาม

ประโยชนที่ไดรับ

1. สภาผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถจัดการแกปญหาในชุมชนไดอยางเขมแข็ง
2. ปญหาแมลงวันไดรับการแกไขอยางถูกตองตามหลักสุขอนามัย
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อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ภาวะผูนําที่สงผลตอการ
มีสวนรวมของชุมชนในมุมมอง
ของผูบริหารธุรกิจ Vacation Farm
เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน
พลกฤต รักจุล1 ภัทรสุดา กันใจแกว2
สิริวิมล อินผอง3 และ วิวัฒน โลหิรัณ4
1,2,3,4
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บทคัดยอ

การวิจยั มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาภาวะผูน าํ ทีส่ ง ผลตอการมีสว นรวมของชุมชน
ในธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ กลุม ตัวอยาง ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื ผูบ ริหารธุรกิจ Vacation
Farm ในเขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน จํานวน 74 ธุรกิจในจังหวัดนาน
(ขอมูลจากพาณิชยจังหวัดนาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2561) โดยใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) และเปนจํานวน 20 เทาของตัวแปร โดยใช
กระบวนการเลือกกลุมตัวอยางของ Hair (1998) โดยงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรตน
จํานวน 7 ตัวแปร และตัวแปรตาม จํานวน 4 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 11 ตัวแปร จึงตอง
ใชกลุม ตัวอยางไมนอ ยกวา 220 ตัวอยาง เครือ่ งมือทีใ่ ชในวิจยั ครัง้ นีค้ อื แบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี 4 ตอน ซึ่งขอคําถามในแตละตอนไดรับ
การตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) โดยผูเ ชีย่ วชาญพิจารณา

Community engagement
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ความสอดคลอง ไดคา IOC อยูระหวาง .50-1.00
วิ เ คราะห ก ารวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง สํ า รวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลที่ไดจาก
EFA สามารถลดจํานวน ตัวแปรสังเกตไดโดยการ
สรางตัวแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม (Joreskog
and Sorbom, 1996) และตรวจสอบความเชื่อมั่น
(Reliability)
ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําที่สงผลตอการ
มี ส  ว นร ว มของชุ ม ชนจะมี ทั้ ง สิ้ น 6 ตั ว แปรจาก
11 ตั ว แปรตามทฤษฎี โดยสรุ ป จากข อ คํ า ถาม
ดั ง นี้ Factor 1: ทั ก ษะวิ สั ย ทั ศ น ใ นการทํ า งาน

(Reliability=0.775), Factor 2: ทักษะดานความ
สัมพันธ (Reliability=0.834), Factor 3: การบริหาร
จัดการแบบมีสว นรวม (Reliability=0.829), Factor
4: ทัศนคติที่ดี (Reliability=0.738), Factor 5:
เห็นคุณคาของทรัพยากรในชุมชนชน (Reliability=
0.689), Factor 6: มีเปาหมายทีช่ ดั เจน (Reliability=
0.722)
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา, การมีสวนรวมของชุมชน,
การจัดการธุรกิจ Vacation Farm, พืน้ ทีก่ ารทองเทีย่ ว
พิเศษจังหวัดนาน

ที่มาและความสําคัญของปญหา

จังหวัดนานเปนจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนบนที่มีแหลงทองเที่ยวที่มีความนาสนใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการทองเที่ยวในมิติทางวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดนานมี
เรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ยาวนาน สภาพวิถีชีวิตในแตละยุคสมัย วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงสินคา
พืน้ เมืองในชุมชน การทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมจึงเปนการทองเทีย่ วทีส่ รางคุณคาทางจิตใจ และสามารถสราง
รายไดใหเกิดขึน้ ในทองถิน่ รวมไปถึงเปนเครือ่ งมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมในพืน้ ทีใ่ หคงอยูต อ ไป อีก
ทั้งมีรายไดจากการทองเที่ยว 2,057 ลานบาทตอป โดยมีนักทองเที่ยวรวม 1,461 ลานคนตอป ในจํานวน
นักทองเที่ยวทั้งหมดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย http://www.mots.go.th
ขอมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2561) จังหวัดนานไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวใหเปนเมืองทองเที่ยวใน
เขตภาคเหนือ ในยุทธศาสตรจงั หวัดนานสงเสริมใหเปนเมืองแหงการทองเทีย่ ว อยางไรก็ตามปจจุบนั จังหวัด
นานมีการรองรับนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป สงผลใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว
เขาสูจังหวัดนาน
ปจจุบนั องคกรตางๆ เริม่ ใหความสนใจวาจะทําอยางไรถึงจะมีความไดเปรียบทางการแขงขันทีย่ งั่ ยืน
ได (Sustainable Competitive Advantage) สิ่งหนึ่งที่ผูบริหารใหความสําคัญและถือวาเปนปจจัยที่จะ
ทําใหองคกรไดเปรียบทางการแขงขันคือ ทรัพยากร (Resources) ตามแนวคิดเกีย่ วกับ Resources Based
View (RBV) ที่ไดกลาวถึงทรัพยากร ตามแนวของ Barney (1991) หมายถึง สินทรัพย (Assets) ความ
สามารถ (Capabilities) กระบวนการทํางานในองคกร (Organizatio Process) เอกลักษณหรือคุณสมบัติ
ของธุรกิจ (Firm Attributes) ขอมูลสารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) ซึ่งทรัพยากร
เหลานี้ องคกรสามารถใชประโยชนและควบคุมได สอดคลองกับ Wernerfelt, Birger (1984) ที่กลาววา
ทรัพยากรมีทงั้ ทีจ่ บั ตองไดและจับตองไมได (Tangible and Intangible) ดังเชน ตราสินคา (Brand Names)
องคความรูทางดานเทคโนโลยี (In-house Knowledge of Technology) ทักษะการทํางานของบุคลากร
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(Employment of Skilled Personal) การติดตอทางการคา (Trade Contacts) เครื่องจักร กระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Procedures) ทุน (Capital) และอื่นๆ ทั้งนี้ลักษณะสําคัญของทรัพยากรเชิง
กลยุทธทจี่ ะกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันได โดยเฉพาะอยางยิง่ ความสามารถของบริษทั ในการสราง
ผลิตภัณฑใหม (Deeds, DeCarolis and Coombs, 1999) ตลอดจน ชวยเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยูใหเปน
ผลกําไรของบริษัท (Wu & Wang, 2007) ดังนั้นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จและเปนความทาทาย
สําหรับผูบ ริหารสําหรับธุรกิจ Vacation Farm ทีส่ ามารถทําใหประสบความสําเร็จไดนนั้ ควรมีการปรับเปลีย่ น
วิธีการและรูปแบบการดําเนินงานโดยการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น ธุรกิจ
ควรเพิ่มความสามารถทางการแขงขันมากขึ้น ผูบริหารควรสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการ
สรางเอกลักษณมีผลตอการดําเนินงานขององคกร โดยการสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับชุมชน
เพราะการทําธุรกิจ Vacation Farm ลักษณะคือ การทําธุรกิจพรอมกับเปดฟารมใหกับนักทองเที่ยว
ไดมสี ว นรวมในการทําธุรกิจซึง่ เปนลักษณะใหมทตี่ รงกับความตองการของนักทองเทีย่ ว จากการเปลีย่ นแปลง
ของสังคมและคานิยมของกลุมนักทองเที่ยว อีกทั้งการธุรกิจประเภทนี้จําเปนจะตองใชทรัพยากรรวมกับ
ชุมชนจึงจําเปนทีต่ อ งสรางความสัมพันธอนั ดีกบั ชุมชน งานวิจยั ฉบับจึงเล็งความสําคัญดังกลาวเพือ่ ใหธรุ กิจ
ไดทราบถึงทิศทางในการสรางความสัมพันธระหวางธุรกิจและชุมชนจึงไดศึกษางานวิจัยดังกลาวเพื่อเปน
แนวทางในการสรางกลยุทธในการทําธุรกิจตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่
การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
ผูบ ริหารในการจัดการ คือ การรูจ กั นําเอาความรูต า งๆ (ทฤษฎีความรูเ กีย่ วกับการบริหาร) ทีม่ กี ฎเกณฑ
แนนอน ชวยเปนแนวทางมาปรับใช (ศิลปะ) ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปนอยูจริง เพื่อใหไดผล
ในทางปฏิบตั ิ ถูกตองตามทีต่ อ งการมากทีส่ ดุ หลักการบริหารจะชวยเปนแนวทางใหนกั บริหารทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพราะการมีหลักเกณฑยอมชวยใหนักบริหารไมตองไปเสียเวลาเสี่ยงทําทุกสิ่งทุกอยาง
โดยไมมีจุดมุงหมาย การมีวิชาความรูเพียงอยางเดียวโดยไมมีศิลปะหรือประสบการณและความชํานาญ
ในการปรับใชใหตรงกับปญหาเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด ซึง่ สมรรถนะของผูบ ริหารทีค่ วรมีในการจัดการธุรกิจ
ในปจจุบัน (best, 1985) คือ ทัศนคติ หมายถึงแนวความคิดเห็นความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอสิ่งตางๆ
รวมทั้งตนเองโดยมีเหตุผลประกอบ อารมณ หมายถึง สิ่งที่ถูกรู หรือถูกรับรู, สิ่งที่ยึดหนวงจิตโดยผานทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งกระตุนทั้งจากภายใน และภายนอก บุคลิกภาพ
หมายถึง ลักษณะนิสัยและภาพลักษณเฉพาะของแตละคน การสื่อสาร หมายถึง การบอกตอหรือเผยแพร
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ถอยคําขอความ หรือหนังสือ ที่ไดจากการฟง พูด อาน เขียน จากบุคคลหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกบุคคลหนึ่ง หรืออีกสถานที่หนึ่ง ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการนําเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับ
ความสําเร็จของผูนํา การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาไตรตรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางรอบคอบกอนลงมือ
กระทํา การตัดสินใจมีความสําคัญในกระบวนการจัดการ ทักษะในการปฏิบัติงาน หมายถึง ศิลปะเพื่อใช
ในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี อยางไรก็ตามเทคนิคและทักษะของนักสังคมสงเคราะหจําเปน
ตองพัฒนาควบคูไปกับความรู
แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาชนบท ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุงเนนคนเปนสําคัญมากกวา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลาง (Top-down)
มาเปนจากระดับลางขึ้นบน (Bottom-up) แนวทางดังกลาวสอดรับกับแนวคิดของ Oakley (1984: 17)
ไดกลาววาแนวทางจากระดับลางขึ้นบนนี้เกี่ยวของอยางยิ่งกับแนวคิด การมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปน
สิ่งที่ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีสวนรวมของชุมชนนั้นจะตองประกอบ
ดวยองคกรหลัก 3 องคกร คือ รัฐบาล (Government) ประชาชน (People) และชุมชน (Community)
ซึ่งองคกรชุมชนนั้นเปนองคกรที่มีความสําคัญของการเปนรากฐานของประเทศ มีสวนสําคัญยิ่งตอการ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาสังคมใหกาวหนาตอไป ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ Cohen and Up Hoff (1981: 6) ไดใหความหมายการมีสวนรวม
ของชุมชนวา สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก 1. การมีสวนรวมการตัดสินใจวา
ควรทําอะไรและทําอยางไร 2. การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ
3. การมีสว นรวมในการแบงปนผลประโยชนทเี่ กิดขึน้ จากการดําเนินงาน 4. การมีสว นรวมในการประเมินผล
โครงการ สรุปการมีสวนรวม คือ การมีสวนรวมในแงของรูปแบบของการมีสวนรวมได 4 รูปแบบดังนี้ คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ อาจเปนการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตั้งแตระยะเริ่มตนและ
การตัดสินใจในชวงของการดําเนินกิจกรรม 2. การมีสว นรวมในการดําเนินกิจกรรม ทีเ่ ปนไปทัง้ ในรูปแบบ
ของการเขารวม โดยการสนับสนุนทางดานทรัพยากรหรือการเขารวมในการบริหาร รวมลงแรง รวมใจ
3. การมีสวนรวมในการประเมินผล ในรูปแบบนี้ นับเปนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม
ทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน
อาจเปนประโยชนทางวัตถุ ทางสังคมหรือโดยสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางควบคูกันไป
สมมติฐานในการวิจัย
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย

ภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ Vacation Farm
เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน
ตัวแปรตน
ภาวะผูนําของผูบริหาร
best (1985)

ตัวแปรตาม
H1

การมีสวนรวมของชุมชน
Cohen and Up Hoff (1981)

H1: ภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ Vacation Farm
เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน

ประโยชนที่จะไดรับ

1. ผูบริหารของธุรกิจ Vacation Farm มีกลยุทธในการจัดการธุรกิจเพื่อสรางความไดเปรียบทาง
การแขงขัน
2. สรางสมรรถนะใหกบั ผูบ ริหารตอการจัดการการมีสว นรวมของชุมชนในธุรกิจ Vacation Farm

ระเบียบวิธีการวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหาร
ธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่การทองเที่ยว
พิเศษจังหวัดนาน โดยแยกตามระดับการบริหาร
3 ระดับ คือ ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง จํานวน
74 ธุรกิจ ในจังหวัดนาน (ขอมูลจากพาณิชยจังหวัด
นาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2561) กลุมตัวอยาง
ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื ผูบ ริหารธุรกิจ Vacation Farm
ในเขตพืน้ ทีก่ ารทองเทีย่ วพิเศษจังหวัดนาน ซึง่ ไดมา
โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling) และเปนจํานวน 20 เทาของตัวแปร
โดยใชกระบวนการเลือกกลุมตัวอยางของ Hair
(1998) โดยงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรตน จํานวน
7 ตั ว แปร และตั ว แปรตาม จํ า นวน 4 ตั ว แปร
รวมทั้ ง สิ้ น 11 ตั ว แปร จึ ง ต อ งใช ก ลุ  ม ตั ว อย า ง

ไมนอยกวา 220 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในวิจัย
ครัง้ นีค้ อื แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ มี 4 ตอน ซึ่งขอคําถามในแตละตอนไดรับ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอง
IOC (Index of Item Objective Congruence)
ไดคา IOC อยูระหวาง .50-1.00 วิเคราะหการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory
Factor Analysis: EFA) เปนการวิเคราะห เพือ่ สํารวจ
และระบุองคประกอบรวม (Common Factor)
ที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง ตัวแปร
สังเกตได ผลที่ไดจาก EFA สามารถลดจํานวน
ตัวแปรสังเกตไดโดยการสรางตัวแปรใหมในรูปของ
องคประกอบรวม มักใชในกรณีที่นักวิจัยยังไมมี
ทฤษฎี สนับสนุนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบที่ตองการวัดกับคะแนนที่เปน
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ผลจากการวัดตามตัวบงชี้ (Joreskog and Sorbom, ที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง ตัวแปร
1996: 409-426; นงลักษณวิรัชชัย, 2542: 40) สังเกตได ผลที่ไดจาก EFA สามารถลดจํานวน
และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ตัวแปรสังเกตไดโดยการสรางตัวแปรใหมในรูปของ
องคประกอบรวม มักใชในกรณีที่นักวิจัยยังไมมี
ทฤษฎี สนับสนุนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหว า งองค ป ระกอบที่ ต  อ งการวั ด กั บ คะแนน
ผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งภาวะผู  นํ า ที่ ส  ง ผลต อ การมี ที่เปนผลจากการวัดตามตัวบงชี้ (Joreskog and
สวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ Sorbom, 1996: 409-426; นงลักษณวิรัชชัย,
Vacation Farm เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษ 2542: 40) ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอ
จังหวัดนาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเพื่อสํารวจ ผลการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ในรู ป แบบตารางพร อ ม
และระบุองคประกอบรวม (Common Factor) คําบรรยายโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะหภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ
Vacation Farm เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน
Factor
comm2
comm4
per4
Lead2
Emo4
per2
Emo2
comm3
Lead1
comm1
per3
per1
PIE3
Job4
Job3
PIE2
PID1
PIE4

1
.914
.911
.910
.904
.900
.900
.892

2

.914
.897
.892
.749
.722

3

4

5

6

(Reliability)
0.775

0.834

.889
.869
.772
.711
.706
.654
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Factor
Att3
Emo1
Emo3
Att1
PIE1
Job2
PID4
PIB1
Dec4
PIB3
PID3

1

2

3

จากตารางที่ 1.1 พบวา ภาวะผูน าํ ทีส่ ง ผลตอ
การมีสวนรวมของชุมชนจะมีทั้งสิ้น 6 ตัวแปรจาก
11 ตัวแปรตามทฤษฎี โดยสรุปจากขอคําถามดังนี้
Factor 1: ทักษะวิสัยทัศนในการทํางาน
ประกอบไปดวย (1) สามารถสรางแรงจูงใจใหกับ
สมาชิ ก ในชุ ม ชนโดยร ว มกั น ดู แ ลนั ก ท อ งเที่ ย ว
ที่มาใชบริการในชุมชน (2) มีกระบวนการติดตอ
สื่ อ สารที่ มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว า ง
ธุรกิจกับชุมชนอยูเสมอ (3) สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหกับสมาชิกในชุมชนโดยรวมกับดูแลนักทองเที่ยว
ที่มาใชบริการในชุมชน (4) เปนผูที่มีอุดมการณ
และยึ ด มั่ น คุ ณ ธรรมในการทํ า งานร ว มกั บ ชุ ม ชน
(5) มีความพรอมทุกครั้งที่ชุมชนขอความชวยเหลือ
(6) ตระหนักเสมอวาการจัดการธุรกิจ Vacation
Farm มีคุณคาตอชุมชน (7) เห็นวาการทํางาน
รวมกับชุมชนเพื่อใหธุรกิจมีความเปนเอกลักษณ
และตอบสนองความตองการของชุมชน
Factor 2: ทั ก ษะด า นความสั ม พั น ธ
ประกอบไปดวย (1) สามารถชีแ้ จงใหสมาชิกในชุมชน
เขาใจวัตถุประสงคของธุรกิจ Vocation Farm
(2) นําบริบทของชุมชนมากําหนด วิสยั ทัศนเปาหมาย

4
.828
.718
.705
.703

5

.843
.787
.584
.545

6

(Reliability)
0.738

0.689

.857
.857
.452

0.722

และแผนปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) เลือก
วิธกี ารสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับสถานการณตางๆ (4) มีความอดทนตอการ
ทํางานกับคนหมูมาก (5) มีมนุษยสัมพันธอันดีตอ
สมาชิกในชุมชน
Factor 3: การบริ ห ารจั ด การแบบมี
สวนรวม ประกอบไปดวย (1) รวมประชุมกับชุมชน
เพื่อประเมินกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจที่นําเสนอ
นักทองเที่ยว (2) นําผลการประเมินมาทบทวน
นโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานรวมกับ
ชุมชน (3) กํากับดูแล ติดตามและประสานงาน
ร ว มกั บ ชุ ม ชนในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตามเปาหมายภายในกรอบเวลาทีก่ าํ หนด (4) รวมกับ
ชุมชนในการสรางความประทับใจจากนักทองเที่ยว
(5) รวมกับชุมชนเพื่อพัฒนาธุรกิจภายในทองถิ่น
เพือ่ ตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง
(6) รวมกับชุมชนในการพัฒนาธุรกิจที่ตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยว
Factor 4: ทัศนคติที่ดี ประกอบไปดวย
(1) มีความภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของชุมชน
(2) สามารถสรางการทํางานรวมกับชุมชนไดเปน
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อย า งดี (3) มี ค วามใส ใ จกั บ การทํ า งานร ว มกั บ
ชุมชนที่เหมาะสมกับธุรกิจ (4) เห็นดวยกับการ
พัฒนาชุมชนดวยการมีสวนรวม
Factor 5: เห็นคุณคาของทรัพยากรใน
ชุมชนชน ประกอบไปดวย (1) รวมประชุมกับ
ชุมชนในการสรุปขอมูลขาวสาร กิจกรรม จากการ
ดําเนินงานและนํามาปรับปรุงการดําเนินงานอยูเ สมอ
(2) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (3) ร ว มกั บ ชุ ม ชนเพื่ อ
การตั ด สิ น ใจในการใช ท รั พ ยากรท อ งถิ่ น มาเป น

สวนหนึ่งของการทองเที่ยวหรือผลิตภัณฑชุมชน
(4) มีสว นรวมกับชุมชนในดานงานพัฒนาทรัพยากร
ทองถิ่นที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด
Factor 6: มีเปาหมายที่ชัดเจน ประกอบ
ไปด ว ย (1) มี ม าตรฐานในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ แก
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นตอการทํางานรวมกับชุมชน
(2) เปนสวนหนึ่งในการสรางรายไดใหกับสมาชิก
ในชุมชน (3) รวมคิดและเสนอแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจเพื่อแกไขและลดปญหาที่จะสงผลกระทบตอ
ทองถิ่น

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ
Vacation Farm เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน อภิปรายผลไดดังนี้ ภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร
กับการมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการธุรกิจ Vacation Farm มีคุณสมบัติที่จําเปน 6 ประการ ดังนี้
ดานวิสัยทัศนในการทํางาน ดานความสัมพันธ ดานการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ดานทัศนคติที่ดี
ดานเห็นคุณคาของทรัพยากรในชุมชนชน ดานการมีเปาหมายที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ (Seltzer &
Bass, 1990) ความเปนผูนําดานการเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงจะมี
ประสิทธิผลมากกวาการเปนผูนําในการทําธุรกิจ (Gardner & Stough, 2002) ขอสรุปวา ความเปนผูนํา
ดานการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธกับความเปนผูนําดานการทําธุรกรรมมากขึ้นโดยมีผลผลิตและ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น (Lowe et al., 1996) วัฒนธรรมระดับองคกรที่สูงขึ้น (Block, 2003) และความฉลาด
ทางอารมณระดับสูง (Gardner & Stough, 2002; Yammarino & Dubinsky, 1994) สรุปไดวาภาวะผูนํา
หมายถึง “กระบวนการที่ผูนําใชอิทธิพลและอํานาจที่มีของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอื่นเกิดความเต็มใจ
แลวกระตือรือรนปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ”

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้

1. ผูบริหารมีแนวทางในการจัดการธุรกิจ Vacation Farm โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน
เพราะนั่นจะทําใหธุรกิจเกิดความยั่งยืนและสามารถสรางรายไดใหกับชุมชน
2. ผูบ ริหารสามารถสรางกลยุทธในการบริหารจัดการระหวางธุรกิจใหตรงกับบริบทของชุมชนและ
สามารถสรางจุดเดนหรือกิจกรรมตางๆ ทีส่ ามารถตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่ วซึง่ เปรียบเสมือน
ลูกคาของธุรกิจ
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ขอจํากัดของวิจัยครั้งนี้
ดานระยะเวลาในการทําวิจัยคอนขางนอยจึงทําใหกลุมตัวอยางในครั้งนี้สอบถามไดฝงธุรกิจเพียง
ฝายเดียว อาจจะทําใหขอมูลที่ไดรับเปนการแสดงความคิดเห็นเพียงฝงเดียว ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยจะเพิ่มกลุมตัวอยางเปนฝงชุมชนเพื่อใหยืนยันขอมูลวาสมรรถนะผูบริหารแบบไหนในการทําธุรกิจ
ในชุมชนที่สามารถสรางการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนตอการจัดการธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนานขอเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ ตอไปโดยใหความสําคัญกับการศึกษาสภาวะแวดลอมทีเ่ หมาะสมกับชุมชนในการดําเนินธุรกิจ
Vacation Farm

เอกสารอางอิง

Brown, M. E. (1969). Identification and some conditions of organizational Involvement.
Administrative Science Quarterly, 14, 346-355.
Chatman, J. A., Bell, N. E., & Staw, B. M. (1986). The man-aged thought: The role of
Self-justification and impression management in organizational settings. In H. P. Sims,
Jr., D. A. Gioia & Associates (Eds.), The thinking organization: Dynamics of
organizational social cognition, (pp. 191-214). San Francisco: Jossey-Bass.
Cohen, J.M. and Uphoff, N.T. (1981). Rural Development Participation: Concept and
Measures for Project Design Implementation and Evaluation. Rural Development
Committee Center for International Studies, Conell University.
Fiedler, F.E. (1964). A Theory of Leader Effectiveness. NY: McGraw-Hill.
Foote, N. N. (1951). Identification as the basis for a theory of motivation. American
Sociological Review, 16, 14-21.
Gardner, H. (1995). Leading Minds: An Anatomy of Leadership. New York, NY: Basic.
Gould, S. B. (1975). Organizational identification and commitment in two environments.
Unpublished doctoral dissertation, Michigan State University, Lansing.
Graen, G., Liden, R., & Hoel, W. (1982). Role of leadership in the employee withdrawal
process. Journal of Applied Psychology, 67, 868-872.
Kelman, H. C. (1961). Processes of opinion change. Public Opinion Quarterly, 25, 57-78.
Koufman, H.P. (1949). Participation Organized Activities in Selected Kentucky Localities.
Agricultural Experiment Station Bulletins. March.
• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

32

EnT Digest

Leary, M. R., Wheeler, D. S., & Jenkins, T. B. (1986). Aspects of identity and behavioural
preference: Studies of occupational and recreational choice. Social Psychology
QuarStogdill, 1963.
Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally
created Social Climates. Journal of Social Psychology, 10, 271-299.
O’Reilly, C., HI, & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological
attachment: The effects of compliance, identification, and intemalization on prosocial
behavior. Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
Oakley, P. (1984). Approaches To Participation in Rural Development. Geneva:
International labour Office.
Patchen, M. (1970). Participation, achievement and involvement on the job. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Pondy, L. R., Frost, P. J., Morgan, G., & Dandridge, T. C. (Eds.) (1983). Organizational
symbolism. Greenwich, CT: JAI Press.
Reader, W. W. (1974). Some Aspects of The Internation Seocial Participation of Farm
Families in New York State. New York: Unpublished Ph.D. Dissertation, Conell
University.
Tajfel, H. (1969). Cognitive aspects of prejudice. Journal of Social Issues, 25(4), 7997. Tajfel, H. (1978). The achievement of group differentiation. In H.

• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

อาจารยประจํางานศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

กลยุทธสําหรับการแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีสวนรวม
ของชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบลคูขวาง
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
ภัทรเวช ธาราเวชรักษ
อาจารยประจํางานศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคศึกษากลยุทธสําหรับการแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีสวนรวม โดยสํารวจเจาะลึกไปที่กลุมตัวอยาง
ประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 112 คน นอกจากนั้นยังไดสังเคราะหกลยุทธการแกไขปญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ แบบมีสว นรวมโดยใช TOWS matrix model
ผลการศึกษาพบวา กลยุทธในการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ
แบบมีสวนรวมสามารถแบงได 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเปนแนวทางการแกไข
ปญหาชุมชนอยางเรงดวน ไดแก (1) กลยุทธเชิงรุก โดยการใหหนวยงานภาครัฐ
ควรเขาไปเสริมทักษะดานการเกษตรใหแกประชาชน และสรางกลุมอาชีพทาง
เกษตรกรรมโดยนั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ งจากชุ ม ชนมี แ หล ง ทรั พ ยากร
ทางการเกษตรที่สมบูรณ และ (2) กลยุทธเชิงรับ โดยการจัดหาผูเชี่ยวชาญเขาไป

Community engagement

อาจารยภัทรเวช ธาราเวชรักษ
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อบรมทําบัญชีครัวเรือนและพัฒนาผลิตภัณฑดวย
เทคโนโลยี และแนวทางทีส่ องเปนแนวทางการแกไข
ปญหาชุมชนอยางไมเรงดวน ไดแก (1) กลยุทธ
เชิงปองกัน โดยการใหประชาชนรวมกลุมกันจัดทํา
บัญชีครัวเรือน และจัดหาเทคโนโลยีไวใชงานรวมกัน
เปนศูนยกลาง และ (2) กลยุทธเชิงแกไข โดยการ
จั ด ตั้ ง กลุ  ม อาชี พ ศึ ก ษาตลาด และการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑโดยมีมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวม
คําสําคัญ: กลยุทธแกไขปญหาความยากจน, การยก
ระดับคุณภาพชีวติ แบบมีสว นรวม, จังหวัดปทุมธานี

ที่มาและความสําคัญ

ประเทศไทยไดรับการพัฒนาจากเศรษฐกิจ
รายไดนอยมาสูเศรษฐกิจที่มีระดับรายไดมากขึ้น
แตยังไมสามารถยกระดับเขาสูประเทศที่มีรายได
สูงได เนื่องจากเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจและ
สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหเปน
สาเหตุที่ประเทศไทยยังคงติดอยูในกับดักรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap) อยางไรก็ตาม
การติดอยูใ นกับดักรายไดปานกลางของประเทศไทย
จําเปนตองมีการพิจารณาสาเหตุที่ติดอยูในกับดัก
รายไดปานกลาง และศึกษาชองทางการยกระดับ
เปนประเทศรายไดสงู (สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย และ
นณริฏ พิศลยบุตร, 2561) อีกสาเหตุที่สําคัญตอ
การยกระดับใหประเทศไทยเขาสูประเทศรายไดสูง
ไดอยางยั่งยืน ตองมุงไปที่การแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชนในประเทศเปนหลักและเปน
ปญหาระดับชาติทคี่ วรไดรบั การพัฒนาอยางเรงดวน
ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการเสริมสรางอาชีพทีก่ อ ใหเกิดรายได
และความมัน่ คงตออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ป ญ หาความยากจนของประชาชนใน
ประเทศไทยเกิดจากการที่ประชาชนอยูในสภาวะ

ที่ขาดแคลน ไมมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
การมีหนีส้ นิ ซึง่ สาเหตุเหลานีไ้ ดเชือ่ มโยงไปถึงอัตรา
การวางงานของประชาชนในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
ความเหลือ่ มลํา้ ในการกระจายรายได ตลอดจนทําให
คุ ณ ภาพชี วิ ต ความเป น อยู  ข องประชาชนเหล า นี้
ไมเทาเทียมกับประชาชนที่มีรายไดประจํา จนสง
ผลกระทบตอปญหาทางดานสังคมตามทีม่ า อาทิเชน
อาชญากรรม ขาดการศึกษา ขาดการรักษาพยาบาล
และสุ ข ภาพจิ ต ใจ เป น ต น (ธนพล สราญจิ ต ร,
2558) รัฐบาลจึงไดมีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ของประเทศไทย และยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ
20 ป ระหวางป พ.ศ. 2560 ถึงป พ.ศ. 2579 ทีน่ อ มนํา
เอาหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยเน น
การพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น และคํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล อ ม
ทีม่ อี ยูใ นชุมชนมาเปนแนวทางในการดําเนินนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดของ
ประชาชน โดยมุง แกไขปญหาเชิงโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตร เสริมสรางความมัน่ คงทางอาหาร พัฒนา
โภชนาการและความปลอดภัยดานอาหารเพือ่ นําไปสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2559)
ชุ ม ชนบ า นคลองบางโพธิ์ ตํ า บลคู ข วาง
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปนหนึง่ ชุมชน
ที่ มี ค วามต อ งการแก ไ ขป ญ หาความยากจนและ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เนื่ อ งจากเป น ชุ ม ชนที่ มี
ประชาชนไมผานเกณฑขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
(จปฐ.) หมวดการมีงานทําและรายได กวารอยละ
40 ของประชาชนทั้งหมูบาน และชุมชนดังกลาว
ยั ง เป น หนึ่ ง ในพื้ น ที่ เ ป า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด
ปทุมธานี การวิจัยนี้จึงไดทําการวิเคราะหกลยุทธ
สําหรับการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนชุมชนบานคลองบางโพธิ์
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
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โดยใชเครื่องมือ TOWS matrix model และ
กระบวนการบริหารจัดการกลุมอันสงผลตอการ
สรางกลุมอาชีพเพื่อลดปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ตามขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน
ในหมวดการมีงานทําและรายไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค

เพื่ อ วิ เ คราะห ก ลยุ ท ธ สํ า หรั บ การแก ไ ข
ป ญ หาความยากจนและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบล
คูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

การวิจยั นีม้ รี ะยะเวลาดําเนินการตัง้ แตเดือน
พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562

กลุมเปาหมาย

จากการลงพื้ น ที่ ภ าคสนามสํ า รวจรายครั ว เรื อ น
จํานวน 112 คน จากประชาชนทั้งหมด 350 คน
ซึง่ การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิ กี ารบันทึกการประชุม
ในรูปแบบการจดบันทึก การบันทึกภาพและเสียง
การสังเกตการณอยางมีสวนรวมระหวางประชาชน
ในชุมชนและผูวิจัย (Participant Observation)
(Spradley, 2016) นอกจากนี้ การวิจยั นีย้ งั ไดทาํ การ
จัดประชุมกลุม ยอย (Focus Groups) (Kitzinger,
1995) รวมกับผูนําและประชาชนในชุมชนเพื่อ
วิเคราะหและสรุปกลยุทธสําหรับการสรางกลุม
อาชีพเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยใช TOWS matrix model
(Weihrich, 1982) ตลอดจนนําขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหไปเปดเวทีประชาคมเพือ่ เลือกโครงการ
ที่เปนไปไดสําหรับการแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวติ ซึง่ รวมไปถึงการยกระดับ
กลุ  ม อาชี พ ของชุ ม ชน และขั้ น ตอนสุ ด ท า ยของ
การวิ จั ย นี้ ไ ด ส รุ ป ผลของการวิ จั ย เป น แบบเชิ ง
พรรณนา

ประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบล
คูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
สรุปผลการดําเนินงาน
บริ บ ทชุ ม ชน พบว า อดี ต ประชากรใน
ชุ ม ชนบ า นคลองบางโพธิ์ ตํ า บลคู ข วาง อํ า เภอ
การดําเนินโครงการ
ลาดหลุ ม แก ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ส ว นใหญ เ ป น
งานวิ จั ย นี้ ไ ด เ ริ่ ม จากการศึ ก ษาบริ บ ท ชาวมอญที่อพยพมาจากประเทศพมาและมีการ
ชุ ม ชนบ า นคลองบางโพธิ์ ตํ า บลคู ข วาง อํ า เภอ ใชวิถีชีวิตตามแบบชาวมอญมาโดยตลอด วิถีชีวิต
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี โดยมีขอบเขตศึกษา ที่ยังอนุรักษตามเอกลักษณของชาวมอญคือการ
เจาะลึกเฉพาะประชาชนที่เปนประชาชนดั้งเดิม กวนกะละแมทุกเทศกาลสงกรานต และการอาศัย
ในทองถิ่น ไดแก ผูนําชุมชน และประธานกลุม อยูกับบริเวณที่มีแหลงนํ้าและมีความสมบูรณของ
ตางๆ ในชุมชน อาทิเชน กลุมเยาวชน กลุมสตรี ทรัพยากรธรรมชาติ
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตน
นอกจากนี้ ในปจจุบันยังพบวาประชากร
และการสุมกลุมตัวอยางจะเจาะจงไปที่ประชาชน ในชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบลคูขวาง อําเภอ
ผูเ ขารวมการประชุมสมาคมหมูบ า น ประชาชนทีไ่ ด ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ไดขยายตัวเพิ่มขึ้น
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มากถึง 350 คน ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนกวา 88
หลังคาเรือน แตยังคงความเปนวิถีชาวมอญ โดย
สั ง เกตได จ ากการปลู ก บ า นตามแนวชายคลอง
บางโพธิท์ เี่ ชือ่ มมาจากคลองพระอุดม จวบจนผลจาก
การลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณนายวีระ ชมเพลินใจ ผูใ หญบา น
หมู 4 พบวา สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเขาสูยุค
อุตสาหกรรมทําใหประชากรบางสวนตองหันไปทํา
อาชี พ รั บ จ า งทั่ ว ไป และพนั ก งานบริ ษั ท เอกชน
ประมาณร อ ยละ 40 ของประชากรในชุ ม ชน
เนื่ อ งจากเป น ช อ งทางสร า งรายได ม าหล อ เลี้ ย ง
ครอบครัว และรอยละ 50 เปนผูสูงอายุที่ทําอาชีพ
เกษตรกรรม ไดแก ทํานา เลี้ยงเปดไข เลี้ยงปลา
ปลูกกลวย และมะมวง สวนที่เหลือรอยละ 10
เปนประชากรวัยกําลังศึกษา

อยางไรก็ดี ยังมีประชากรมากกวารอยละ
50 เปนประชากรสูงอายุและมีการทําเกษตรกรรม
ในการเลี้ยงชีพที่ยังขาดการแนะนํากระบวนการ
ทําเกษตรกรรม และกวารอยละ 40 ยังจัดเปน
ผูขาดรายได ทําใหประชาชนในชุมชนตองไดรับ
การยกระดับคุณภาพชีวติ และเสริมสรางรายไดอยาง
เรงดวน ซึง่ จากการประชุมกลุม ยอยรวมกับประชาชน
และผูนําชุมชน พบวา การรวมกลุมอาชีพสามารถ
ทําใหลดปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ได อ ย า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ผลการวิ เ คราะห ก ลยุ ท ธ
สําหรับการพัฒนาปญหาความยากจนและยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนบ า นคลอง
บางโพธิ์ ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี ไดแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กลยุทธสาํ หรับการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชน
จุดแข็ง (Strengths)
1. ประชาชนมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง
ปจจัยภายใน
2. ประชาชนมีทกั ษะดานเกษตรกรรม
3. ประชาชนไมมีความแตกตางทาง
ดานสังคม
4. ประชาชนมีความพรอมที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ปจจัยภายนอก
5. พื้นที่ชุมชนมีวัตถุดิบที่เหมาะ
แกการทําเกษตรกรรม
โอกาส (Opportunity)
SO: กลยุทธเชิงรุก
1. รัฐบาลมีนโยบายแผนยุทธศาสตร S2O3: หนวยงานภาครัฐควรเขาไป
ชาติ 20 ป เพื่อลดปญหาความ
เสริมทักษะดานการเกษตรใหแก
เหลื่อมลํ้าทางสังคมและมุงเนน
ประชาชน
S5O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พัฒนาธุรกิจฐานราก
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดสรร ควรผลักดันใหประชาชนในชุมชน
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา ดําเนินการสรางกลุมอาชีพ
ทางเกษตรกรรม
ชุมชน

จุดออน (Weakness)
1. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
การบริหารจัดการกลุมอาชีพ
2. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
การตลาดที่จริงจัง
3. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ
WO: กลยุทธเชิงแกไข
W1O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ควรเขาไปสงเสริมดานการบริหาร
จัดการกลุมอาชีพ
W1O3: หนวยงานภาครัฐควรเขาไป
สงเสริมดานการบริหารจัดการ
กลุมอาชีพ
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ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strengths)
1. ประชาชนมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง
2. ประชาชนมีทกั ษะดานเกษตรกรรม
3. ประชาชนไมมีความแตกตางทาง
ดานสังคม
4. ประชาชนมีความพรอมที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต
5. พื้นที่ชุมชนมีวัตถุดิบที่เหมาะ
แกการทําเกษตรกรรม

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน
เห็นความสําคัญของการยกระดับ
ขีดความสามารถคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน

อุปสรรค (Threats)
1. ชุมชนไมมีโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล
2. ประชาชนไมมีการทําบัญชี
ครัวเรือน
3. ประชาชนไมใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาทองถิ่น

ST: กลยุทธเชิงปองกัน
S1T2: ประชาชนควรรวมกลุมกัน
ทําบัญชีครัวเรือน
S1T3: ประชาชนควรรวมกลุมกัน
จัดหาเทคโนโลยีรวมกันเพื่อไวใชงาน
เปนศูนยกลาง

จากตารางที่ 1 สามารถสังเคราะหกลยุทธ
เพื่อลดปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนบ า นคลองบางโพธิ์
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
ออกเปน 2 แนวทางหลักๆ ดังนี้
แนวทางการดําเนินงานเพื่อลดปญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนอยางเรงดวน ไดแก (1) กลยุทธเชิงรุก
โดยการใหหนวยงานภาครัฐควรเขาไปเสริมทักษะ
ดานการเกษตรใหแกประชาชน และใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เขาไป
ผลั ก ดั น ให ป ระชาชนในชุ ม ชนดํ า เนิ น การสร า ง
กลุมอาชีพทางเกษตรกรรมเนื่องจากชุมชนมีแหลง
ทรัพยากรทางการเกษตรทีส่ มบูรณ และ (2) กลยุทธ

จุดออน (Weakness)
1. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
การบริหารจัดการกลุมอาชีพ
2. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
การตลาดที่จริงจัง
3. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑ
W2O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ควรเขาไปสงเสริมดานการตลาด
W3O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ควรเขาไปสงเสริมดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ
WT: กลยุทธเชิงรับ
W1T2: ประชาชนควรรวมกลุมกัน
เพื่อจัดหาผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชี
ครัวเรือนมาฝกอบรม
W3T3: ประชาชนควรสงเสริม
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ดวยเทคโนโลยี

เชิงรับ โดยการใหประชาชนรวมกลุมกันเพื่อจัดหา
ผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีครัวเรือนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีมาฝกอบรม
แนวทางการดําเนินงานเพื่อลดปญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนอยางไมเรงดวน ไดแก (1) กลยุทธเชิง
ปองกัน โดยการใหประชาชนรวมกลุมกันจัดทํา
บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น และจั ด หาเทคโนโลยี ไ ว ใ ช ง าน
รวมกันเปนศูนยกลาง และ (2) กลยุทธเชิงแกไข
โดยการให ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ เตรียมความพรอมเขาไป
อบรมเกีย่ วกับการบริหารจัดการกลุม อาชีพ การตลาด
และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ง จากผลั ก ดั น ให มี
การเกิดกลุมอาชีพ
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อภิปรายผลการดําเนินงาน

กลยุทธสาํ หรับการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนบานคลองบางโพธิ์
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี หากมีการบริหารจัดการตามการวิเคราะห TOWS matrix
model จะทําใหชุมชนสามารถสังเคราะหกลยุทธและแนวการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตไดอยางเต็มรูปแบบ ผลสุดทายของการวิจัยนี้จะนําไปสูแนวทางการรวมกลุมอาชีพโดยการ
บูรณาการแบบมีสว นรวม รวมถึงการนําทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นทองถิน่ มาใชประโยชนเพือ่ สามารถแกไขปญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไดอยางยั่งยืน

ประโยชนที่ไดรับ

1. กลยุทธสําหรับการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบล
คูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
2. แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบลคูขวาง
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ที่เขารวมกลุมอาชีพ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

การพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวการเรียนรูเชิงเกษตร
แบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลบานดาน
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
อรวรรณ สิทธิวิจารณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ

บทคัดยอ

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ถูกจัดใหเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แตดวยสภาวะปญหาภัยแลงที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป ทําใหชุมชนประสบปญหา
ขาดแคลนนํา้ ในการทําการเกษตร อยางไรก็ตาม ชุมชนบานดานมีการทําเกษตรกรรม
ทีห่ ลากหลาย แตยงั ขาดกระบวนการเรียนรูภ ายในชุมชน ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงรวมกับชุมชน
ศึกษาพื้นที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวการเรียนรูเชิง
เกษตรแบบมีสว นรวมของชุมชน ตําบลบานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพตนทุนทางทรัพยากรทองถิ่น และพัฒนาใหเกิด
เปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเชิงเกษตร และศึกษาความตองการมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นในชุมชนบานดาน ผูวิจัยใชวิธีการลงพื้นที่
สํารวจชุมชน (Community survey) ทัง้ ทีเ่ ปนการสังเกตแบบมีสว นรวม (Participant
observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation)
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และใช ก ารสั ม ภาษณ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
interview) หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาจัดเวที
สนทนากลุม (Focus group) แลกเปลีย่ นองคความรู
ระหวางชุมชน มีประชากรในชุมชนบานดาน จํานวน
50 คน เขารวมในการจัดกิจกรรมและรวมสังเคราะห
ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการแหลงเรียนรูและ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร
ผลการวิ จั ย พบว า ชุ ม ชนบ า นด า นมี ค วาม
ไดเปรียบเชิงพื้นที่เนื่องจากเปนเสนทางผานในการ
เดินทางเขาสูตลาดโรงเกลือและดานอรัญประเทศ
ตามถนนสุวรรณสร (หมายเลข 33) และมีเกษตรกร
ในพื้นที่ หมู 3 บานไทยสามารถ ที่ทดลองทํานา
เกษตรอินทรียประสบความสําเร็จที่ดี เปนชาวนา
ที่ ป ลู ก ข า วขายแล ว ได กํ า ไร ชุ ม ชนจึ ง ยกให เ ป น
ปราชญชาวบานดานเกษตรอินทรีย จากการสํารวจ
ความต อ งการของชุ ม ชนบ า นด า นพบว า มี ค วาม
ตองการรวม กลุมกันทําการเกษตรอินทรียเพราะ
เห็ น ตั ว อย า งจากผู  ที่ ล งมื อ ทํ า จริ ง และประสบ
ผลสําเร็จ จากการจัดเวทีสนทนา กลุม และแลกเปลีย่ น
เรียนรูร ะหวางนักวิชาการ ผูน าํ ชุมชน และเกษตรกร
ทํ า ให ชุ ม ชนเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงด า นความคิ ด
จากเดิมที่นิยมทําการเกษตรโดยใชพื้นที่มากเพื่อ
ใหไดผลผลิตสูง เปลี่ยนมาเปนการทําเกษตรแบบ
อินทรียห รือการเกษตรปลอดสารพิษขนาดยอมแทน
เป น การช ว ยลดป ญ หาการใช นํ้ า ในช ว งฤดู แ ล ง
นอกจากนี้ ชุ ม ชนยั ง มี ก ารร ว มกั น เสนอแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู เชน การ
ใหความรูอันเกิดจากภูมิปญญาชาวบาน การนําชม
แปลงนาเกษตรอินทรีย หรือแปลงสาธิตการเพาะปลูก
พืชผักผลไมปลอดสารพิษ ซึง่ จะทําใหชมุ ชนเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จในวิ ถี ชี วิ ต ท อ งถิ่ น และอั ต ลั ก ษณ ข อง
ตนเอง ทั้งยังเปนการสรางความยั่งยืนควบคูกันไป
ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

คําสําคัญ: ทรัพยากรทองถิ่น, แหลงทองเที่ยวเชิง
เกษตร, การมีสวนรวม, อรัญประเทศ, สระแกว

ที่มาและความสําคัญ

ตําบลบานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว ปจจุบันมีหมูบาน 7 หมู (ม.) ประกอบดวย
ม.1 บานดาน ม.2 บานหนองขาม ม.3 บานไทย
สามารถ ม.4 บานตุน ม.5 บานโรงเรียน ม.6 บาน
กุดมวง ม.7 บานสุขมงคล ทั้ง 7 หมูบาน มีจํานวน
1,350 หลังคาเรือน (ขอมูลเมืองอรัญประเทศ,
2559) อรัญประเทศถูกจัดใหเปนพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
พิ เ ศษ แต ด  ว ยสภาวะป ญ หาภั ย แล ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป น ประจํ า ทุ ก ป กอปรกั บ ลั ก ษณะพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สระแก ว มี แ หล ง นํ้ า ไม ม าก ไม มี แ ม นํ้ า สายหลั ก
ไหลผาน ทําใหชุมชนประสบปญหาขาดแคลนนํ้า
ในการทําการเกษตร (ขอมูล สวท.สระแกว สํานัก
ประชาสัมพันธเขต 7 กรมประชาสัมพันธ, 2559)
หากชุมชนตองพึ่งพาอาศัยการใชนํ้าจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติหรือแหลงนํ้าสาธารณะเพื่อทําการเกษตร
เพียงอยางเดียวก็จะสูญเสียโอกาสพัฒนาในดาน
อื่นๆ ไป
ชุ ม ชนบ า นด า นมี เ กษตรกรในพื้ น ที่ ม.3
บานไทยสามารถ ที่อาจจะนําไปสูการพัฒนาเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการทํานาเกษตรอินทรีย แตยังขาด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน จากสมมติฐาน
ดังกลาวผูวิจัยรวมกับผูนําชุมชนจึงรวมกันศึกษา
พืน้ ทีเ่ พือ่ พัฒนาทรัพยากรทองถิน่ ทีม่ เี ปนตนทุนเดิม
อยูแ ลวในพืน้ ทีใ่ หเกิดเปนแหลงการเรียนรูเ ชิงเกษตร
แบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลบานดาน อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
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วัตถุประสงค

1. เพือ่ ศึกษาสภาพตนทุนทางทรัพยากรทองถิน่ และพัฒนาใหเกิดเปนแหลงทองเทีย่ วเพือ่ การเรียนรู
เชิงเกษตร
2. เพือ่ ศึกษาความตองการมีสว นรวมของชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรทองถิน่ ในชุมชนบานดาน

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

กลุมเปาหมาย

องคการบริหารสวนทองถิ่น ผูบริหารเทศบาลตําบลบานดาน ผูนําชุมชนและชุมชนตําบลบานดาน
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

การดําเนินการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวการเรียนรูเชิงเกษตร
แบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลบานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เปนการศึกษาที่มุงเนน
ดานการเรียนรูวิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท ในการดําเนินกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูดานการเกษตร
และวิถีการดํารงชีวิต และเปนการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูสรางใหเกิดแหลงการเรียนรู เปนการอนุรักษ
ควบคูไปกับการทองเที่ยวเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอม มุงให
ความสําคัญกับภาคประชาชนและชุมชนใหเขามามีสว นรวมในการจัดการสิทธิชมุ ชนกับการมีสว นรวมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ผูวิจัยใชวิธีการลงพื้นที่สํารวจชุมชน
(Community survey) โดยการสังเกตสภาพแวดลอมของชุมชน สภาพความเปนอยู วิถีชีวิต ภูมิทัศน
ของชุมชน ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
(Non-participant observation) เพื่อใหเขาใจบริบทชุมชนทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอยาง
ชัดเจน มีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) เจาหนาที่องคกรสวนทองถิ่น เลขานุการ
นายกเทศบาลตําบลบานดาน ผูใหญบาน ม.3 บานไทยสามารถ ปราชญชาวบานดานเกษตรอินทรีย
สมาชิกกลุมเกษตรกรบานไทยสามารถ เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน วิถีชีวิต เพื่อเปนแนวทาง
การพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นและจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาจัดเวที
สนทนากลุม (Focus group) และแลกเปลีย่ นองคความรูร ะหวางชุมชน มีประชากรในชุมชนตําบลบานดาน
จํานวน 50 คนเขารวมในการจัดกิจกรรมนี้ ผูวิจัยใชเครื่องมือการวิจัยชุมชนที่เรียกวาการวิเคราะหแบบ
ผีเสื้อขยับปก และรวมสังเคราะหในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการแหลงเรียนรูและการทองเที่ยวเชิงเกษตร
รวมกับชุมชน
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การลงพื้นที่สํารวจชุมชน (Community survey) ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม
(Participant observation) และการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม (Non-participant observation) การลงสํารวจ
พื้นที่ในตําบลบานดาน พบความไดเปรียบเชิงพื้นที่เนื่องจากเปนเสนทางผานในการเดินทางเขาสูตลาด
โรงเกลือและดานอรัญประเทศตามถนนสุวรรณสร (หมายเลข 33) มีการตัดถนนลาดยางและทําสะพาน
ขามคลองพรหมโหดทําใหการสัญจรเขาไปยังบริเวณพืน้ ทีเ่ ปาหมายตําบลบานดานมีความสะดวก หากชุมชน
สามารถพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูเดิมที่เปนแปลงนาอินทรีย ทําเปนแปลงสาธิตใหกับชุมชนไดเขาไป
เรียนรูรวมกัน จนสามารถนําไปสูการจัดทําเปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตรไดแลวนั้น ก็จะเปนการสรางโอกาส
ในการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปศึกษาการทํานาเกษตรอินทรียและวิถีชุมชน อันจะเปนการ
สรางรายไดใหแกชุมชนอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 1-2 สาธารณูปโภคที่ใชสําหรับเดินทางเขาสูพื้นที่ชุมชนบานดาน

กิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In-depth interview) แบบไมมโี ครงสราง โดยการ
มี ส  ว นร ว มของผู  บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลบ า นด า น
ผูนําชุมชนที่เปนทางการและไมเปนทางการ อาทิ
ผูใหญบาน ม.3 บานไทยสามารถ ปราชญชาวบาน
ด า นการทํ า นาเกษตรอิ น ทรี ย  และสมาชิ ก กลุ  ม
เกษตรกรบานไทยสามารถ เปนการสรางแนวคําถาม
ประเด็นสภาพในปจจุบันที่เกี่ยวของกับบริบทพื้นที่
ความรูความคิดวิสัยทัศนในการพัฒนาทรัพยากร
ทองถิน่ เพือ่ จัดเปนแหลงเรียนรูเ ชิงเกษตรเพือ่ รองรับ
นักทองเทีย่ วในอนาคต และความตองการ ตลอดจน
ความพรอมของชุมชนในการมีสวนรวม จากการ
ลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณปราชญชมุ ชนดานนาเกษตรอินทรีย

พบวานาเกษตรอินทรียทําไดเพียงปละ 1 ครั้ง ชวง
ฤดู ฝ น มี ก ารตั ด สิ น ใจร ว มกั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ ห
แปลงนาอินทรียในพื้นที่ ม.3 บานไทยสามารถ
ของนายสอน ฉุดกระโทก เปนแปลงตนแบบในการ
ทํานาอินทรียท ใี่ หผลไมมากแตมรี ายไดตอ ปมากกวา
การทํานาแบบทัว่ ไป พืน้ ทีท่ งั้ หมดทีใ่ ชทาํ การเกษตร
มีประมาณ 7 ไร โดยแบงแปลงนาออกเปนแปลง
ยอยๆ แปลงละ 2 งาน เพื่องายตอการบริหาร
จัดการนํา้ เกษตรกรไมจาํ เปนตองใชพนื้ ทีเ่ พาะปลูก
มาก แตอาศัยการดูแลทีด่ แี ละใชภมู ปิ ญ
 ญาชาวบาน
ซึ่งสามารถเกื้อกูลกันได ขาวอินทรียที่มีคุณภาพ
และผานการตรวจสอบมาตรฐานแลวมีราคาสูงกวา
3-4 เทาเมื่อเทียบกับผลผลิตจากนาขาวแบบทั่วไป
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นอกฤดู ก ารทํ า นาก็ มี ก ารปลู ก พื ช ผั ก ผลไม แ บบ
ผสมผสาน แตยังคงมุงเนนดานการทําเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ เชน การทดลองทําแปลงปลูกเมลอน
ขนาดยอม ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยม
อยูในขณะนี้

ภาพที่ 3-4 การดําเนินกิจกรรมดานเกษตรอินทรีย
เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน

กิ จ กรรมที่ 3 การจั ด เวที ส นทนากลุ  ม
(Focus group) และจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 
มีชุมชนตําบลบานดานเขารวมกิจกรรมนี้ จํานวน
50 คน โดยแบงชุมชนออกเปนกลุม กลุมละ 10 คน
คนในชุมชนตองการพัฒนาพื้นที่เดิมเพื่อสรางเปน
แหลงทองเที่ยวแหงใหม แปลงนาเกษตรอินทรีย
ขนาดยอมในพื้นที่ ม.3 บานไทยสามารถ ตําบล
บานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
จัดเปนตนแบบทีใ่ หผลผลิตเปนทีน่ า พอใจ จนชาวบาน

ในชุ ม ชนเริ่ ม เห็ น ว า มี ผู  ป ระสบความสํ า เร็ จ จาก
การทํานาอินทรีย จึงมีความตองการเปลี่ยนแปลง
วิ ถี เ ดิ ม ของการปลู ก ข า วที่ ส  ว นใหญ เ มื่ อ ทํ า แล ว
ได กํ า ไรน อ ยหรื อ ขาดทุ น มาเป น วิ ถี ใ หม คื อ การ
ทํานาอินทรีย การสรางพื้นที่เกษตรกรรมใหเปน
เขตการทํ า การเพาะปลู ก แบบอิ น ทรี ย  และหา
ชองทางปอนสินคาเขาสูระบบตลาดโดยใหรัฐบาล
หรื อ หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนช ว ยส ง เสริ ม
ด า นนโยบาย ภายใต ก รอบระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579)
เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มคน สั ง คม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
เปนไปตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติที่ตองการ
สรางการเจริญเติบโตของชุมชนบนคุณภาพชีวิต
ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มนอกจากนี้ อ งค ก าร
สหประชาชาติยังไดกําหนดกรอบความคิดทั้งดาน
เศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล อ มให มี ค วาม
เชื่อมโยงกัน เรียกวาเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
เพื่อใชเปนทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก
ตั้งแตป พ.ศ. 2558 ถึงป พ.ศ. 2573 ประกอบ
ไปดวย 17 เปาหมาย (Goals) การวิจัยเชิงพื้นที่
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นเพื่อเปนแหลง
ทองเที่ยวการเรียนรูเชิงเกษตรแบบมีสวนรวมของ
ชุมชนตําบลบานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว มีความสอดรับกับเปาหมายที่ 1 ประเด็น
การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกพื้นที่ และ
รวมถึ ง เป า หมายที่ 8 ประเด็ น การส ง เสริ ม การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
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ภาพที่ 5, 6 และ 7 การจัดเวทีสนทนากลุมและดําเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู

สรางนวัตกรรมอันเกิดจากภูมิปญญาชาวบานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมดานการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ในชุมชนอันจะสงผลดีทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม แตยังคงไวซึ่งวิถีเดิมของชุมชน เกิดแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พบตัวอยางของ
เกษตรกรในพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรียโ ดยการนําเอาแบบอยางแนวคิดของในหลวง
รัชกาลที่ 9 มาปรับใช นายสอน ฉุดกระโทก เปนปราชญชาวบานที่จะมีสวนสําคัญในการชักนําชุมชน
ในพื้นที่ละแวกใกลเคียงใหหันกลับมาสนใจสภาพสิ่งแวดลอม ลด ละ เลิก การใชสารเคมีเพื่อการทํา
เกษตรกรรม และหากในพื้นที่สามารถรวมกลุมกันไดจนเกิดเปนวิถีการทําเกษตรรูปแบบใหมไมใช
สารเคมี จะเปนจุดขายที่สําคัญใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมกระบวนการทํานาแบบอินทรียและชุมชน
ก็ขายผลผลิตไดในราคาที่สูงขึ้น เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑการเกษตร และตอยอดเปน
แหลงทองเที่ยวการเรียนรูเชิงเกษตรไดอีกทางหนึ่งดวย

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะหและขอเสนอแนะ

การรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นเพื่อจัดทําเปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตร เพื่อใหเกิด
การตระหนักถึงปญหาภัยแลง การสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในชุมชน ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัส
กับวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนเปนการทองเทีย่ วทีม่ กี ลไกในกระบวนการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสว นรวม
ในการดูแลรักษาสิง่ แวดลอมและธรรมชาติทอี่ ยูใ นพืน้ ทีแ่ หลงทองเทีย่ ว และทําใหประชาชนในพืน้ ทีม่ สี ว นรวม
ในการกําหนดแนวทางเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเพือ่ การพึง่ พาตนเองอยางยัง่ ยืน โดยมุง เนนใชทรัพยากร
ในชุมชนอยางยั่งยืน มีการบํารุงรักษา เพื่อใหมีทรัพยากรคงอยูกับชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งผูรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการทองเที่ยวจําเปนตองประสานงานกับองคกรปกครองทองถิ่น และหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของในการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในชุมชน (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2556)
ในแหลงทองเทีย่ วเชิงเกษตรแตละแหงควรจะมีกจิ กรรมทีจ่ ะใหบริการนักทองเทีย่ วหลายๆ กิจกรรม
แลวแตสภาพจุดทองเที่ยวเชิงเกษตรแตละแหง ไดแก ประเภทนักทองเที่ยวรวมกิจกรรมระยะสั้น ไดแก
การเขาชมสวนเกษตร โดยนักทองเที่ยวอาจเก็บผลผลิตในสวนหรือซื้อผลผลิตโดยเลือกเก็บได และ
ทํากิจกรรมพื้นบานระยะสั้นรวมกับชาวบาน เชน ขี่ควาย นั่งเกวียน และอื่น ๆ การอบรมใหความรูเกษตร
แผนใหมและความรูที่เปนภูมิปญญาชาวบาน การทําการเกษตรแผนใหม เชน การปลูกและการดูแลรักษา
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การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาจมีการใหใบประกาศนียบัตรดวย การเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน
เชน การศึกษาแมลงที่มีประโยชน พืชผักพื้นเมืองที่กินได ฯลฯ เปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมใหแกชุมชน
และนักทองเที่ยวได ตลอดจนการจัดจําหนายสินคาและผลิตภัณฑเกษตรสินคาหัตถกรรมพื้นบานของ
เกษตรกร ผลไมสด ดอกไมสด เมล็ดพันธุพืชที่นาสนใจใหนักทองเที่ยวซื้อไปปลูกก็เปนสิ่งที่ชุมชน
สามารถใชเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวไดเชนกัน หากชุมชนรวมกันพัฒนาทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อจัดเปน
แหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูจะชวยยกระดับรายไดของชุมชนใหเห็นไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เพราะ
เปนธุรกิจที่ใหผลตอบแทนเร็ว การทองเที่ยวในลักษณะนี้นอกจากจะชวยเอื้อประโยชนใหแกเกษตรกร
แลวยังเปนหนทางที่ชวยภาคเอกชนที่รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอีกดวย

ประโยชนที่ไดรับ

1. ชาวบานมีโอกาสกําหนดทิศทางและรวมตัดสินใจเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถิ่นและอัตลักษณของตนเอง
3. สรางความยัง่ ยืนควบคูกันไปทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
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สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดการตนเอง
ในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
ตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ
อรนุช วงศวัฒนาเสถียร
สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
E-mail: wongnuc@yahoo.com

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพ
ของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูสูงอายุในบานกุดปลาดุก ไดมา
โดยการกําหนดขนาดกลุม ตัวอยางแบบสมัครใจ จํานวน 40 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ
ผลการวิจัยพบวา กลุมวัยผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป พบปญหาเรื่องการคัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
ดานอาหาร พบวา มีการเติมผงปรุงรส เชน ผงชูรส รสดี ทุกครั้งที่ปรุงอาหาร ปฏิบัติ
เปนประจํา ( = 2.60, SD = 0.54) ดานการออกกําลังกาย พบวามีการออกกําลังกาย
รวมกับคนในครอบครัว เพือ่ นหรือกลุม คนทีร่ กั การออกกําลังกาย สวนใหญคอื ไมเคย
ปฏิบตั เิ ลย ( = 1.48, SD = 0.68) ดานการดูแลสุขภาพ พบวา เมือ่ มีอาการเจ็บปวย
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ทานมักจะไปพบแพทยแผนปจจุบันรักษา ( = 2.70, SD = 0.52) ผูสูงอายุใชรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
โดยการรับประทานอาหารพืน้ บาน เชน ผักพืน้ บาน และนํา้ สมุนไพร คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาทําสมาธิ
คิดเปนรอยละ 10.00 ดานผูว จิ ยั ไดมกี ารเพิม่ เติมรูปแบบการจัดการสุขภาพของผูส งู อายุ โดยการอบสมุนไพร
ซึ่งดัดแปลงสุมไกเปนการเขากระโจมอบไอนํ้าสมุนไพร และการนวดฝาเทา นวดกดจุดที่ฝาเทา
คําสําคัญ: การจัดการตนเอง, ผูสูงอายุ

ที่มาและความสําคัญ

การเปลี่ยนโครงสรางทางอายุประชากรไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ กลาวคือ ประเทศไทย
มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ตั้งแตป 2548 และคาดวาป 2564 ประเทศไทยจะกาว
เขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ คือ ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 (ภาครัฐกับการเตรียม
ความพรอมเขาสูส งั คมสูงวัย, 2561) ผูส งู อายุมปี ญ
 หาสุขภาพทีเ่ กิดจากการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง
ถึงรอยละ 31.7 โรคเบาหวานรอยละ 13.3 โรคหัวใจ รอยละ 7.0 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ รอยละ 1.6
โดยผูสูงอายุเพศหญิงมีสัดสวนการเจ็บปวยดวยโรคเหลานี้สูงกวาผูสูงอายุเพศชาย (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2555) องคการบริหารสวนตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยไดรับการสนับสนุนจากดานงบประมาณ ความรู
ทางวิชาการจากหลายภาคสวน มีการดําเนินกิจกรรมทัง้ สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และฟน ฟูสขุ ภาพผูส งู อายุ
นอกจากนีเ้ ริม่ มีการสรางโรงเรียนผูส งู อายุ เปนองคความรูใ นการสงเสริมการเรียนรูแ ละการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมความมั่นคงทางสังคมของผูสูงอายุ
ปญหาเชิงพืน้ ทีข่ องตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญคือ ปญหาสุขภาพตามกลุม วัย
ป 2561 พบวาวัยผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีขอมูลปญหาสุขภาพที่สําคัญคือ 1. ขอมูลประเภทผูสูงอายุ
ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง 2. การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน
ป 2557-ป 2560 ประชาชนมีภาวะเสี่ยงสูง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น พบผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นทุกป และ
พบวาผูปวยเบาหวาน มีภาวะแทรกซอนทางเทา และตา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นสูง 3. โรคหลอดเลือดสมอง
4. ผูปวยโรคซึมเศรา (รายงานประจําปของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดปลาดุก, 2561) โครงการ
ดูแลสุขภาพผูป ว ยโรคเรือ้ รัง ในกลุม ประชาชนทุกกลุม โรคเรือ้ รัง และโครงการควบคุมปองกันโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ในกลุมวัยทํางาน (15-59 ป) ยังไมมีการดําเนินการ ดังนั้นทางผูวิจัยจึงดําเนินการจัดทํา
โครงการการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุขึ้น เพื่อแกไขปญหากลุมผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพ
ที่ดี แข็งแรง ไมปว ยเปนโรคเรื้อรัง และเพื่อสรางการเรียนรูในการดูแลตนเองของกลุมผูสูงอายุ ตอไป

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562 49

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในชวงเวลาระหวาง 1 ตุลาคม 2560 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2561

กลุมเปาหมาย

ประชากรในการศึกษาคือ ประชากรกลุมวัยผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปที่อาศัยในพื้นที่ตําบลกุดปลาดุก
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 419 คน
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาคือ ผูส งู อายุในบานกุดปลาดุก ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุม ตัวอยาง
แบบสมัครใจ จํานวน 40 คน เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณที่จํากัด ผูวิจัยจึงใชเกณฑในการคัดเลือก
กลุมตัวอยางคือ 1. สมัครใจเขารวมโครงการการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 2. สามารถ
เขารวมโครงการไดตลอดระยะเวลา 4 เดือน 3. สามารถสื่อสารได 4. ไมเปนคนไขติดเตียง

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบการวิจัยเพื่อการวิเคราะหขอมูลเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory action Research) ดังนี้
1. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางซึง่ พัฒนาจากงานวิจยั ของ สมัย อาจหาญ (2555) ประกอบดวย
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสถานภาพสมรส อาชีพ รายได ฯลฯ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา
ไดขอคําถามเปนลักษณะเลือกตอบและเติมคําในชองวางจํานวน 14 ขอ
ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจํานวน 21 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 มีเกณฑการเลือกตอบ การใหคะแนน และ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ปฏิบัติในขอความนั้นทุกครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติในขอความนั้นเปนบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ไมเคยปฏิบัติในขอความนั้นเลย
การใหคะแนน
ปฏิบัติเปนประจํา
3 คะแนน
ปฏิบตั ิบางครั้ง
2 คะแนน
ไมเคยปฏิบัติเลย
1 คะแนน
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1.2 วิเคราะหขอมูล
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 อยูในระดับ ไมเคยปฏิบัติเลย
คาคะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 อยูในระดับ ปฏิบัติบางครั้ง
คาคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 อยูในระดับ ปฏิบัติเปนประจํา
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังนี้
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลไปยังหนวยงาน อบต.กุดปลาดุก
ขั้นตอนที่ 2 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลการดูแลสุขภาพของผูส งู อายุ โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
ไดแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสมบูรณทั้งสิ้น 40 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 3 การลงพื้นที่ทํากิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การใหความรูโ ดยการบรรยายเกีย่ วกับอาหารพืน้ บานไทยรวมถึงผักพืน้ บาน, ผลไมไทย
และนํ้าสมุนไพรดวย กิจกรรมที่ 2 การบรรยายและปฏิบัติการอบสมุนไพร โดยดัดแปลงสุมไกเปนการ
เขากระโจมอบไอนํ้าสมุนไพร กอนเขาอบจะตองทําการวัดความดันเลือดกอน และแนะนําวา ถามีอาการ
เวียนหัว มีไข มีประจําเดือนก็ไมควรอบสมุนไพร กิจกรรมที่ 3 การบรรยายและฝกปฏิบัติการบริหาร
แบบไทยท า ฤาษี ดั ด ตนเป น วิ ธี ก ารบริ ห ารร า งกายที่ เ ป น ภู มิ ป  ญ ญาไทยมี ลั ก ษณะเฉพาะคื อ ผู  ป ฏิ บั ติ
จะเคลื่อนไหวสวนของรางกายตามทาทางที่กําหนด กิจกรรมที่ 4 การนวดฝาเทาและนวดกดจุดที่ฝาเทา
เปนการนวดผอนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการทํางาน
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.1 วิเคราะหแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยนํามา
วิเคราะหแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ รายไดตํ่ากวา 2,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ
ที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
77.50 พักอาศัยอยูกับสามี/ภรรยา คิดเปนรอยละ
กลุ  ม ตั ว อย า งเป น ผู  สู ง อายุ ที่ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย
67.77 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
70.00 สถานภาพคู รอยละ 57.50 ระดับการศึกษา
จบ ป.4 หรือ ป.6 คิดเปนรอยละ 90.00 อาชีพ
สวนใหญทาํ นา/ทําไร/ทําสวน คิดเปนรอยละ 60.00

42.50 สิทธิในการรักษาพยาบาลใชบตั รทอง คิดเปน
รอยละ 85.00 สวนใหญไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ
72.50 และไมดื่มแอลกอฮอลคิดเปนรอยละ 75.00
มีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 50.00 ไมมกี ารใชยา
คิดเปนรอยละ 62.50
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พฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพของผู  สู ง อายุ
ในแตละดานมีดังนี้ 1. ดานอาหาร พบวา มีการ
เติมผงปรุงรส เชน ผงชูรส รสดี ทุกครัง้ ทีป่ รุงอาหาร
ปฏิบัติเปนประจํา ( = 2.60, SD = 0.54) 2. ดาน
การออกกําลังกาย พบวา มีการทํากิจกรรมที่มีการ
เคลื่อนไหวรางกายจนเหงื่อออก เชน การทํางาน
บาน กวาดบาน ถูบาน เปนตน ( = 2.63, SD =
0.59) 3. ดานการดูแลสุขภาพ พบวา เมื่อมีอาการ
เจ็บปวยทานมักจะไปพบแพทยแผนปจจุบันรักษา
( = 2.70, SD = 0.52)
การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพแบบ
มีสวนรวมของชุมชน
การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของ
ผู  สู ง อายุ พบว า ส ว นใหญ ผู  สู ง อายุ มี ก ารปฏิ บั ติ
โดยการรับประทานอาหารพืน้ บาน เชน ผักพืน้ บาน
และนํ้าสมุนไพร คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมา
ทํ า สมาธิ คิ ด เป น ร อ ยละ 10.00 ทางผู  วิ จั ย ได
มีการเพิ่มเติมรูปแบบการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
โดยใชภูมิปญญาพื้นบานไทย โดยการอบสมุนไพร
ซึ่ ง ดั ด แปลงสุ  ม ไก เ ป น การเข า กระโจมอบไอนํ้ า
สมุนไพรคือการนําสมุนไพรสดหรือแหงก็ได ซึ่งมี
สวนประกอบคือใบหนาด 1 กํามือ ใบเปลา 1 กํามือ
ไพล 1 กํามือ ขมิ้นชัน 1 กํามือ ตะไครหอม 1 กํามือ
ผิวมะกรูด 1 กํามือ ใบมะขาม 1 กํามือ เกลือ
1 ชอนโตะ การบูร 1 ชอนโตะ พิมเสน 1 ชอนโตะ
มาตมโดยตั้งไวใตเกาอี้ในสุมไกตมจนเดือดแลวแงม
ฝาหมอทีละนอยๆ ใหไอนํ้าออกมา เพื่อใหเกิดไอนํ้า
ขึ้นภายในสุมไก ใชอบตัว และไดมอบสุมไกไวที่กุด
ปลาดุก จํานวน 1 หลัง พบวาผูส งู อายุมกี ารไหลเวียน
โลหิตดีขึ้น ชวยผอนคลายกลามเนื้อ บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยจากการทํางาน นอกจากนี้สงเสริมดาน
การนวดแผนไทย โดยฝกการนวดฝาเทาและนวด
กดจุ ด ที่ ฝ  า เท า พบว า ผู  สู ง อายุ มี ค วามสนใจที่ จ ะ

เรียนรูการฝกนวด และไดนําไปนวดตนเองที่บาน
เปนการชวยใหเลือดลมไหลเวียนดีขึ้น และชวย
ในการผอนคลายกลามเนื้อจากการทํางานไดดวย
ดังภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1-2 แสดงการอบสมุนไพรดวยสุมไก
และการนวดฝาเทา

นอกจากนี้ ผู  สู ง อายุ ต  อ งการให มี บ ริ ก าร
สุขภาพที่บาน คือ การเยี่ยมบาน เนื่องจากผูปวย
ไมสามารถที่จะมารับบริการได การเยี่ยมบานเปน
กลวิ ธี ห นึ่ ง ที่ ช  ว ยในการดู แ ลสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ปองกันโรค และฟนฟูสุขภาพของผูสูงอายุ ดังภาพ
ที่ 3 และ 4
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ภาพที่ 3-4 แสดงการเยี่ยมที่บาน

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะหแบบกระชับและขอเสนอแนะ

ปญหาสถานการณดานสุขภาพของผูสูงอายุ
จากการศึกษาปญหาสถานการณดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ พบวาปญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมากเปนอันดับ 2 และสถานการณความ
ตองการการดูแลของผูสูงอายุโรคเรื้อรัง พบวา ผูสูงอายุโรคเรื้อรังและผูดูแลหลักตองการบริการสุขภาพที่
บานโดยการเยีย่ มบาน ซึง่ สอดคลองกับ พรทิพย สารีโส และคณะ (2560) ศึกษาสถานการณ ปญหาสุขภาพ
และความตองการการดูแลของผูส งู อายุโรคเรือ้ รัง: เขตเทศบาลเมืองเชียงราย พบวา ผูส งู อายุโรคเรือ้ รังและ
ผูดูแลหลักตองการบริการสุขภาพที่บานโดยมีการเยี่ยมบาน
นอกจากนี้พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุเฉลี่ยอยูในระดับปฏิบัติเปนประจํา ( = 2.37, SD =
0.70) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขเกษม รวมสุข (2553) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยใชแบบสอบถามแบบเลือกตอบ พบวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ อยูในระดับดีปจจัยรวมที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ ไดแก อายุและสถานภาพสมรส
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พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในดานอาหาร พบวา มีการเติมผงปรุงรส เชน ผงชูรส รสดี ทุกครั้ง
ที่ปรุงอาหาร ปฏิบัติเปนประจํา ( = 2.60, SD = 0.54) ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ วาสนา รวยสูงเนิน
(2018) ศึกษาสถานการณการรับประทานอาหารโซเดียมสูงและการรับรูเ กีย่ วกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูง
กับการเกิดโรคไตเรื้อรังของผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง พบวา สถานการณการบริโภคเกลือโซเดียมในผูปวย
โรคไมติดตอเรื้อรังมีความเชื่อมโยงกับวิถีการบริโภคอาหารของครอบครัวและชุมชน โดยการคงรสชาติ
ความอรอยแบบที่เคยรับประทาน และการใชเครื่องปรุงรสหลากหลายชนิดในอาหารที่ปรุงแตละประเภท
เปนสิ่งที่ผูปวยรวมทั้งคนในชุมชนปฏิบัติกันทั่วไป นอกจากนี้การใชความรูสึกวารสชาติไมเค็มเปนเกณฑ
กําหนดปริมาณโซเดียมในอาหารที่รับประทาน ผูวิจัยจึงมีการใหความรูเรื่องการไมควรใชผงชูรสในอาหาร
และผลเสียจากผงชูรส
การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
พบวาสวนใหญผูสูงอายุปฏิบัติโดยการรับประทานอาหารพื้นบาน เชน ผักพื้นบาน และนํ้าสมุนไพร
คิดเปนรอยละ 70.00 สอดคลองกับ วัชรพลประสิทธิ์ กอนแกว (2557) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูส งู อายุทอี่ าศัยในเขตเทศบาลตําบลคลองตําหรุ จังหวัดชลบุรี พบวามีพฤติกรรมดานการรับประทานอาหาร
เปนพฤติกรรมดีทสี่ ดุ นอกจากนีผ้ วู จิ ยั ไดมกี ารเพิม่ เติมรูปแบบการดูแลสุขภาพของผูส งู อายุโดยใชภมู ปิ ญ
 ญา
พื้นบานไทย คือ 1. การอบสมุนไพร โดยดัดแปลงสุมไกเปนการเขากระโจมอบไอนํ้าสมุนไพร ประโยชนคือ
ชวยใหการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ชวยผอนคลายกลามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ชวยใหระบบการหายใจ
ดีขึ้น บํารุงผิว รักษาผดผื่น บรรเทาอาการคัน เปนตน (กัญจนา ดีวิเศษ, 2544) และ 2. การนวดแผนไทย
งานวิจยั นีเ้ นนการนวดฝาเทาเพือ่ สุขภาพ เพือ่ ชวยในการผอนคลายกลามเนือ้ กระตุน การทํางานของอวัยวะ
ในรางกาย ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวยในเบื้องตนได การนวดเทาแบบโดยรวมเปนการกระตุนทั้งหมด
ตามแนวเสนตางๆ เปนการกระตุนเสนสายใหลมเดินสะดวก โดยเริ่มที่ฝาเทา หลังเทา แลวไปที่ขา เปนตน
พบวาผูสูงอายุมีความสนใจที่จะเรียนรูการฝกนวด และไดนําไปนวดตนเองที่บาน เปนการชวยใหเลือดลม
ไหลเวียนดีขึ้น และชวยในการผอนคลายกลามเนื้อจากการทํางานไดดวย

ประโยชนที่ไดรับ

1. ผูสูงอายุมีการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพทําใหมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การนําผลวิจยั ไปใชโดยนํามาสรางแผนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูส งู อายุ โดยกําหนดเปนนโยบาย
ระดับทองถิ่นในการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เพื่อลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุได
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ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการรวมพลังสรางสรรคเด็กไทย
สงเสริมนิสัยรักการอาน
รังรอง สมมิตร และ กณิการ พงศพันธุสถาพร
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ

โครงการรวมพลังสรางสรรคเด็กไทยสงเสริมนิสัยรักการอาน เปนโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมไดรับการสนับสนุนโดยสวนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินโครงการตอเนื่องจากป 2561-2563 มีวัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานการอานและการคิดผานการออกแบบกิจกรรม
และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในระดับโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 2) เพื่อ
พัฒนาครูดานความรูและทักษะในการใชหนังสือเพื่อการเรียนรูและการคิด 3) เพื่อ
พัฒนากระบวนการมีสวนรวมกับผูปกครองในการสรางพื้นฐานการอานและการคิด
โดยการประสานความรวมมือบานและโรงเรียน และ 4) เพื่อบูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการอานการคิดและการศึกษากับชุมชน
ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ผลการดําเนินการของโครงการฯ พบวาการออกแบบ
กระบวนการและกิจกรรมการสงเสริมการอานดวยแนวคิดการสรางบรรยากาศ

Community engagement
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การอาน-เพิ่มประสบการณการฟง ทําใหเกิดนักอานรุนเยาว และพี่อาสานักอานที่มีความสุขกับการอาน
ผูปกครองมีการอานใหลูกฟงเพิ่มมากขึ้น ชุมชนเริ่มเขามามีบทบาทในการสรางบรรยากาศการอาน
ใหกับเด็กโดยการมีจุดอานนิทานในชุมชนจํานวนมากขึ้น กิจกรรมของโครงการฯ มีการวางแผนใหเกิด
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรูปแบบรับใชสังคม (service learning)
คําสําคัญ: นิสัยรักการอาน, การอานใหฟง, การเรียนการสอนรูปแบบรับใชสังคม

ที่มาและความสําคัญ

การอานเปนขุมทรัพยแหงปญญาของผูค นและสังคม แตการทําใหเกิดนิสยั รักการอานไมอาจเริม่ ตน
จากการฝกทักษะหรือสิ่งใดที่เปนหลักการอันเครงเครียด กุญแจสําคัญของการสรางวัฒนธรรมการอาน
ใหเกิดขึ้นในสังคมตองเริ่มจากการใหการอานนํามาซึ่งความสุขความเพลิดเพลินแกคนอาน แลวจึงคอยๆ
ยกระดับความเพลิดเพลินเปนการพัฒนาปญญาเพื่อนําสูสุขภาวะในวิถีชีวิตทั้งในระดับปจเจกและระดับ
สังคม ผลการสํารวจป 2561 พบวากลุม เด็กวัยเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ยังคงประสบปญหาอานไมออก
และอานไมคลองรอยละ 42.9 และ 26.5 ตามลําดับ ยังพบวาการอานในกลุมเด็กเล็กตํ่ากวา 6 ป พอแม
ผูปกครองไมอานหนังสือใหฟงเพราะเขาใจวาเด็กยังเล็กเกินไป สูงถึงรอยละ 63.8 ทําใหเด็กจํานวนมาก
ขาดโอกาสการเขาถึงการอาน และความเขาใจเชนนี้เปนสาเหตุสําคัญที่สุดเมื่อเทียบกับเหตุผลอื่นๆ ที่เด็ก
กลุมนี้ไมอานและพัฒนาการอานไดลาชาเมื่อถึงวัยเรียน (สํานักอุทยานการเรียนรู, 2561) ขอมูลดังกลาว
สอดคลองกับการสํารวจขอมูลพื้นฐานระดับจังหวัดทั้งจังหวัดสระแกวและนครนายกในประเด็นปญหา
ความออนแอดานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มศว ไดตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องการอาน
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจึงไดดําเนิน “โครงการรวมพลังสรางสรรคเด็กไทยสงเสริมนิสัย
รักการอาน” อยางตอเนื่องมานับตั้งป พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร ผูปกครอง ศึกษานิเทศกและ
ผูที่สนใจทั้งระดับปฐมวัยและเด็กวัยเรียน การดําเนินที่ผานมาทําใหเกิดเครือขายโรงเรียนดําเนินกิจกรรม
สงเสริมนิสยั รักการอานในจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแกวซึง่ เปนพืน้ ทีใ่ นเขตบริการของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมุงเนนการสรางความเขมแข็งอยางตอเนื่องในระดับโรงเรียนและการหายุทธวิธี
ในการทํางานสงเสริมการอานระดับครอบครัวและชุมชน การดําเนินกิจกรรมของโครงการรวมพลัง
สรางสรรคเด็กไทยสงเสริมนิสัยรักการอานดําเนินมาอยางตอเนื่องจนถึงโครงการฯ ป 2561: การสราง
ความเขมแข็งและความยั่งยืนของโรงเรียนเพื่อการรวมพลังสรางสรรคเด็กไทยสงเสริมนิสัยรักการอาน
ระยะที่ 2 ทําใหเกิดพื้นที่การทํางานที่เอื้อประโยชนอยางยิ่งตอการบูรณาการเรียนการสอนของนิสิตครู
ผานรูปแบบการเรียนการสอนแบบรับใชสังคม (service learning) การใชกรณีศึกษา (case study)
การฝกทักษะการไตรตรองสะทอนคิด (reflective thinking) อยางมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการทํางานของนิสติ ในการลงพืน้ ทีจ่ ริงในแตละครัง้ อยางเปนระบบตามวงจรการทํางานเชิงพัฒนา
เพื่อหลอหลอมใหนสิ ิตครูเกิดสมรรถนะทางวิชาชีพครูที่สําคัญ (พิมพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน,
2555) นอกจากนี้ยังเปนโอกาสสําคัญของนิสิตที่ไดฝกภาวะผูนําที่เขาใจสภาพสังคม มีจิตสาธารณะที่จะ
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เอื้อประโยชนแกผูอื่นบนฐานของความรูและความตระหนักถึงความเปนพลเมืองที่ตื่นตัว (active citizen)
ซึ่งเปนทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพที่นิสิตสามารถนําไปปรับใชไดจริงในการทํางานตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานการอานและการคิด ผานการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ ในระดับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน สามารถปรับใชและขยายผลได
2. เพื่อพัฒนาครูดานความรูและทักษะในการใชหนังสือเพื่อการเรียนรูและการคิด
3. เพือ่ พัฒนากระบวนการมีสว นรวมกับผูป กครองในการสรางพืน้ ฐานการอานและการคิดโดยการ
ประสานความรวมมือบานและโรงเรียน
4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการอาน การคิด และ
การศึกษากับชุมชน

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

พฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2562

กลุมเปาหมาย

นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา นิสิตครูการศึกษาปฐมวัย ครูและผูบริหารสถานศึกษา
ผูปกครองเด็กระดับปฐมวัย

การดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ ไดจาก เขมแข็งใหกบั โรงเรียนครอบครัวนักอานและติดตาม
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ความกาวหนาของนองนักอาน (Empowerment)

โครงการไดดาํ เนินกิจกรรมสําคัญเพือ่ ใหเกิด
ผลตามวัตถุประสงค ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ
4 กิ จ กรรม ได แ ก กิ จ กรรมที่ 1: การประชุ ม
คณะทํางานเพื่อวางแผน เตรียมความพรอมและ
ติดตามประเมินผลแตละกิจกรรม (planning &
BAR & AAR) กิจกรรมที่ 2: การประชุมเพื่อสื่อสาร
ความเขาใจระหวางโรงเรียน บาน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนและจัดเตรียมความพรอม
รวมกัน (Start up) กิจกรรมที่ 3: เสริมสรางความ

และกิจกรรมที่ 4: การประชุมเพื่อถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการอานระหวาง
โรงเรียน บานและหนวยงานที่เกี่ยวของ (Lesson
Learned) โดยแตละกิจกรรมมีจุดประสงคและ
ลักษณะของกิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กิจกรรมสําคัญของโครงการ

อภิปรายผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

ผลการดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โครงการสรุปไดโดยสังเขปดังนี้
1. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานการอาน
และการคิ ด ผ า นการออกแบบกิ จ กรรม และ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับโรงเรียน
ครอบครั ว และชุ ม ชน สามารถปรั บ ใช แ ละ
ขยายผลได โครงการได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ไว คื อ
มีนกั เรียน “นักอานรุน เยาว” และ “พีอ่ าสานักอาน”
จํานวน 300 คน จากดําเนินกิจกรรม Start up
และ Empowerment ในกลุมเปาหมาย พบวา
ทุ ก โรงเรี ย นให ค วามร ว มมื อ ในการจั ด ช ว งเวลา
ให นั ก เรี ย นเข า ร ว มกิ จ กรรมทั้ ง นิ ท านคาราวาน
นักอาน ตลาดนัดและหนังสือนิทานภาพ รวมถึง
จั ด นั ก เรี ย นชั้ น ป.4-6 มาเป น พี่ อ าสานั ก อ า น
การจั ด กิ จ กรรมที่ ส ร า งบรรยากาศของการอ า น

ที่มีความสุข มีความสมํ่าเสมอและตอเนื่องเพียงพอ
ทําใหเกิดนักอานรุน เยาวบรรลุตามเปาหมาย นักอาน
รุน เยาวมโี อกาสไดรจู กั หนังสือนิทานภาพทีโ่ ครงการ
ได คั ด สรรให เ หมาะกั บ การอ า นในระยะแรกเริ่ ม
(early literacy) รวมทั้งสงเสริมใหพี่อาสานักอาน
ของแตละโรงเรียนจัดกิจกรรม “อานใหฟง” อยาง
สมํ่ า เสมอ มี ก ารทํ า ความเข า ใจและส ง เสริ ม ให
ผูปกครอง “อานใหฟง” เมื่อกลับไปที่บาน อนึ่ง
การอานใหฟงของพี่อาสานักอานนอกจากจะเปน
การชวยใหนองปฐมวัยซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก
ไดรับประสบการณในการอานผานการอานใหฟง
แลว ยังสงผลตอการพัฒนาการอานของพี่อาสา
นั ก อ า น ฝ ก ความรั บ ผิ ด ชอบและการมี จิ ต อาสา
ของพี่นักอานอีกดวย
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ภาพที่ 2 การทํางานของพี่อาสานักอานและนิสิตในชุมชน

2. เพื่ อ พั ฒ นาครู ด  า นความรู  แ ละทั ก ษะ
ในการใชหนังสือเพื่อการเรียนรูและการคิด พบวา
ครูมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการใชหนังสือนิทาน
ภาพมากขึน้ ทัง้ นีห้ นังสือนิทานภาพสําหรับเด็กเปน
หนังสือที่ถูกออกแบบมาเพื่อ “การอานใหฟง” ซึ่ง
เปนบันไดกาวแรกทีส่ าํ คัญสูก ารอานของเด็กในระยะ
ตอไป แตมักเปนกาวยางที่ถูกละเลยและผลักไสให
เด็กเริ่มตนการอานออกดวยการสะกดคํา ในขณะที่
เด็กยังขาดทักษะการฟง การสนใจจดจอ คลังคํา
ศัพท และความสามารถในการเขาใจ “ความ” ของ
เรือ่ งราวทีม่ คี วามหมายตอตัวเด็ก การอานสะกดคํา

หรือที่ผูใหญคาดหวังใหเด็กอานออกเขียนไดโดย
ขาดทักษะเบือ้ งตนดังกลาว ทําใหการเริม่ ตนการอาน
ไมสนุก เปนกระบวนการที่ยาก เนิ่นชา และอาจ
สงผลตอนิสัยรักการอานของเด็กในระยะยาว อนึ่ง
การเขาไปดําเนินกิจกรรมของโครงการไดรับความ
รวมมืออยางดียงิ่ จากผูบ ริหารและคณะครู ทําใหครู
ที่เขารวมกระบวนการมองเห็นความสุขของเด็ก
จากการอานหนังสือที่เหมาะกับชวงวัย และคุณคา
ของ “การอานใหฟง”
3. เพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมกับ
ผูปกครองในการสรางพื้นฐานการอานและการคิด
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โดยประสานความรวมมือบานและโรงเรียน โครงการ
ได กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ให เ กิ ด เครื อ ข า ยครอบครั ว รั ก
การอาน จํานวน 20 ครอบครัว จากการลงพื้นที่
เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมเดื อ นละครั้ ง ต อ เนื่ อ งตลอดภาค
การศึกษา พบวาผูปกครองใหความสนใจเขารวม

กิ จ กรรม และจากการติ ด ตามพบว า มี ก ารนํ า
หนังสือนิทาน และใช “การอานใหฟง” ไปใชตอ
ที่บาน และมีการรายงานความกาวหนาผาน line
กลุ  ม เพื่ อ สื่ อ สารกั บ กลุ  ม ครอบครั ว นั ก อ า นของ
โครงการ (ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ผูปกครองสงภาพบรรยากาศการอานใหฟงที่เกิดขึ้นที่บานหลังจบกิจกรรม Start up

4. เพือ่ บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาการอ า นการคิ ด และ
การศึกษากับชุมชน เปนการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบรับใชสังคม (service learning) โดย
ประสานการเรียนรูด า นความรับผิดชอบของพลเมือง
ตอชุมชนและสังคมกับการพัฒนาความรูทางทักษะ
วิชาการ เนนการทักษะการคิดวิเคราะห วิพากษ
และการคิดอยางมีวิจารณญาณ อาจารยผูสอน
มี บ ทบาทในการกระตุ  น ในนิ สิ ต เกิ ด ความสนใจ
ในปญหาและความตองการของชุมชน เกิดแรงจูงใจ
ในการเขาไปศึกษาเรียนรูขอเท็จจริงตางๆ จากนั้น
นํ า มาวางแผนรายละเอี ย ดในการทํ า กิ จ กรรม

ลงมือปฏิบัติตามแผนโดยการเก็บและบันทึกขอมูล
จากการปฏิ บั ติ ก ารนั้ น แล ว นํ า ข อ มู ล ต า งๆ ที่ ไ ด
มาวิเคราะห อภิปรายและสรางขอสรุปเปนความคิด
รวบยอดตอไป อนึ่งการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบดังกลาวจําเปนตองใชการบูรณาการระหวาง
อาจารยผสู อนรายวิชาทีเ่ กีย่ วของ รวมกันคิด วางแผน
การจัดการเรียนรูในลักษณะการสอนแบบทีม หรือ
การสอนแบบรวมมือ (co-operative teaching)
ในการออกแบบการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
รูและการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตในรูปแบบ
การสอนแบบรั บ ใช สั ง คมให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
พัฒนาศักยภาพนิสิตไดอยางเปนรูปธรรม
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ภาพที่ 4 จุดอานนิทานในชุมชน อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว

ประโยชนที่ไดรับ

จากกิจกรรมถอดบทเรียนรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชนของโครงการฯ ผูปกครองสวนหนึ่ง
สะทอนวาตนสามารถมีสวนในการสงเสริมการอานใหกับลูกหลานไดมากขึ้น การลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรม
การอานในชุมชนทําใหผูปกครองและชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการสรางบรรยากาศการอาน ขณะนี้
ทางคณะครู ผูปกครอง และชุมชนทั้งสองจังหวัดในโครงการ กําลังรวมกันสราง “พื้นที่การอาน” เพื่อให
ลูกหลานในชุมชนมีโอกาสสัมผัสกับหนังสือนิทานภาพและการ “อานใหฟง ” จากผูใ หญและพีอ่ าสานักอาน
ที่อยูชุมชน นับเปนกาวสําคัญที่โครงการจะไดติดตามผลและทําความเขาใจกับสภาพการณเพื่อรวมกัน
พัฒนาตอไป

การดําเนินการในระยะตอไป

การดําเนินโครงการฯ ในระยะตอไป (ป 2562) เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอยอดการสรางบรรยากาศ
การอานในชุมชนทีม่ ลี กั ษณะการมีสว นรวมมากยิง่ ขึน้ ทางโครงการฯ ไดทาํ ความรวมมือกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละตําบลของพื้นที่ที่โครงการฯ ใหบริการเพื่อสรางความเขาใจกับผูบริหารระดับทองถิ่น
เกี่ยวกับการสรางบรรยากาศและพื้นที่การอานขึ้นในชุมชน โดยยังคงความรวมมือกับทางโรงเรียนในการ
สรางพี่อาสานักอานซึ่งเปนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พรอมไปกับการขยายฐานนักอานหนาใหม
ไปยังกลุมเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ โดยใชรูปแบบของกิจกรรมเชนที่เคยไดรับผลสําเร็จ
มาแลวในระดับโรงเรียน ไดแก “การสรางบรรยากาศการอาน – เพิ่มประสบการณการฟง” เปดโอกาส
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ใหเด็ก ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองไดสัมผัสกับหนังสือนิทานภาพสําหรับเด็กใหมาก มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ “การอานใหฟง” ในระหวางกลุมครูและครูผูดูแลเด็ก และระหวางผูปกครองกันเอง
ใหมากขึ้นเพื่อไดรับรูเทคนิควิธีการในการอานใหฟงซึ่งเปนขั้นตอนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งของการสรางนิสัย
รักการอาน และเพือ่ เปนการเสริมพลัง (empowerment) ใหกบั ผูใ หญทแี่ วดลอมเด็กในพืน้ ทีว่ า ตนสามารถ
เปนสวนหนึ่งในการสรางนิสัยรักการอานใหกับลูกหลานของตนเองไดตอไป

เอกสารอางอิง
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ใน ไพฑูรย สินลารัตน. (บรรณาธิการ). เพือ่ ความเปนเลิศของครุศกึ ษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย.
สํานักอุทยานการเรียนรู. (2561). ผลการสํารวจการอานของประชากรไทย พ.ศ. 2561. สืบคนจาก
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การบริหารเชิงกลยุทธ
และการวางแผนพัฒนาอาชีพเสริมเปนอาชีพหลัก
ศุภนันทา รมประเสริฐ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ

โครงการการบริหารเชิงกลยุทธและการวางแผนพัฒนาอาชีพเสริมเปน
อาชีพหลักที่จัดทําไดทําขึ้นนี้ มีการแบงการทํางานเปนขั้นตอนอันประกอบดวย
การวางแผนและการลงพื้นที่จริงเพื่อสัมผัสปญหาที่แทจริงและเก็บขอมูลเพื่อนํามา
จัดแผน ในขัน้ ตอนการวิเคราะหโครงการไดนาํ ความรูเ รือ่ ง SWOT Analysis มาวิเคราะห
เพือ่ ใหเห็นจุดแข็ง จุดออน โอกาสทีท่ าํ ใหประสบความสําเร็จและอุปสรรคของแคบหมู
แมปอง นอกจากนี้ยังใชความรูเรื่อง Balanced Score Card มาใชในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย รวมทั้งกลยุทธ และ การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตางๆ ทีว่ างแผนไวรว มกับชุมชน มีการนําเสนอผานทางการคํานวณดอกเบีย้
การกูเงินและผลตอบแทนในกรณีที่ผูเขารวมโครงการตองการกูเงินเพื่อขยายธุรกิจ
ใหใหญขนึ้ ขณะทีเ่ พือ่ สรางความชัดเจนของการเริม่ โครงการใหเกิดขึน้ ไดมกี ารนําคา
NPV มาคํานวณเพื่อวิเคราะหความคุมทุนของโครงการ จากการนําเครื่องมือ
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มาวิเคราะหพบวาโครงการนี้มีความคุมคาหากเกิดการดําเนินการในการลงทุน เนื่องจากคา NPV มีคา
เปนบวก เมื่อพิจารณาตอถึงความคุมทุนแลวควรตองมีการพิจารณารวมถึงประโยชนของสังคมที่ไดรับ
ควบคูไปดวยวา เมื่อโครงนี้เกิดขึ้นแลวจะสามารถตอยอดถึงขั้นแผนพัฒนาผลิตภัณฑระยะที่ 2 (แผน
ระยะยาว) นําไปสูการกอใหเกิดตนแบบทางดานการพัฒนากลยุทธทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดยอม (SME) เพื่อเปนแหลงการเรียนรูแกชุมชนบานเนินใหม และชุมชนใกลเคียงตอไป
คําสําคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ, การวิเคราะหโครงการ, พัฒนาธุรกิจขนาดยอม

ที่มาและความสําคัญ

ในป 2562 ทางคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดลงพื้นที่นี้เปนปที่ 3 ทางกลุม
นิสิต คณาจารย เจาหนาที่สายสนับสนุน และวิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตร และปราชญชาวบาน
ลงพื้นที่รวมกันเพื่อรวมกับชาวชุมชนในการวางแผนพัฒนาอาชีพเสริมที่ชาวชุมชนทําอยูใหเปลี่ยนรูปแบบ
เปนอาชีพหลัก โดยในเวลาตอมาสมาชิกที่เขารวมโครงการตั้งแตป 2560 คือ คุณจินตนาไดเขามา
ขอคําปรึกษาในเรื่องการประกอบอาชีพที่ทําอยูในปจจุบันในรูปแบบอาชีพเสริมใหพัฒนาตอยอดเปน
อาชีพหลักของครอบครัวได โดยสมาชิกทานอื่นในกลุมมีขอตกลงรวมกันวาจะคนหาความเปนอัตลักษณ
ของแตละครัวเรือนและรวมกันสรางใหเปนแตละฐานการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งฐานของชุมชน
ในอนาคต ซึ่งอาชีพเสริมนี้คือการทําแคบหมูขายเอง โดยมีลักษณะพิเศษคือ เปนแคบหมูแบบโบราณที่หา
รับประทานไดยาก จึงมีโจทยคิดรวมกันกับชุมชนในเรื่องของความตองการใหผลิตภัณฑแคบหมูผาน อย.
ความตองการในเรื่องการวิเคราะหตนทุนและกําไรเพื่อการไดมาซึ่งกําไรใหไดมากที่สุด การตลาดเพื่อใหมี
ชองทางการขายแคบหมูใหไดมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑแคบหมูใหมีความนาเชื่อถือและ
การบรรจุที่สวยงามเพื่อความนารับประทานของผลิตภัณฑ เพื่อการขยายความมีอัตลักษณของครัวเรือน
ในชุมชนไปสูการเปนฐานการเรียนรูสําหรับชุมชนตนแบบของบานเนินใหมในอนาคต

วัตถุประสงค

เพื่อสรางเสริมความเขาใจในเรื่องการวางแผนธุรกิจใหกับสมาชิกในชุมชน
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ชวงระยะเวลาดําเนินการ
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กลุมเปาหมาย

สมาชิกกลุมบานเนินใหม อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

วิเคราะหตนทุนการผลิตแคบหมูของบานพี่สุวรรณา โดยมีการชวยวางกลยุทธในการวางแผน
ธุรกิจ ดังนี้
การวิเคราะหกําไรจากการทําแคบหมูแบบเดิม
ตารางที่ 1 ตนทุนการผลิตแคบหมูตอหนึ่งสัปดาห
วัตถุดิบ
หนังหมู
ใบเตย
หนังยาง
ถุงรอนขนาด 7*11
ถุงรอน ขนาด 5*6
แกส
คาขนสง

ปริมาณ
125 กิโลกรัม
2 ใบ
1 กิโลกรัม
0.5 กิโลกรัม
0.5 กิโลกรัม
15 กิโลกรัม
รวม

ราคา/กิโลกรัม (บาท) ตนทุน/สัปดาห (บาท)
60
7,500
80
80
76
38
76
38
370
370
1,000
9,026
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ตารางที่ 2 รายไดจากการขายแคบหมูตอหนึ่งสัปดาห
ปริมาณทอด
125 กิโลกรัม

ปริมาณหลังทอด
50 กิโลกรัม

ขนาดบรรจุภัณฑ
ถุงเล็กบรรจุ 30 กรัม
ราคา 10 บาท

จํานวนบรรจุภัณฑ
รายได
1,666 ถุง
16,660 บาท

กําไรจากการขายแคบหมูตอหนึ่งสัปดาห 16,660 – 9,026 = 7,634 บาท หรือไดกําไรตอเดือน
เทากับ 30,563 บาท
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑระยะที่ 1 (ระยะสั้น)
กลุมเปาหมาย: รานขายของชําตลาดสดในเสนทางรังสิต-นครนายก รานกวยเตี๋ยวในชุมชนและ
รอบๆ ชุมชน
ตารางที่ 3 การวางแผนการทําธุรกิจ (4P) ผลิตภัณฑ (Product)
1. Logo

Before
ไมมี

After

10 วัน

1-6 เดือน

2. บรรจุภัณฑ

3. ขนาดแคบหมู

4. ระยะเวลาการเก็บรักษา
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ตนทุนที่ใชในการลงทุนหากปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑตามกลยุทธที่คิดขางตน
เครื่องซีล 399 บาท ลดราคาหนังยางที่ตองใชในการผลิตในระยะเวลา 1 ป
โลโก 0.5-1 บาท/ดวง เพิ่มตนทุน 0.5-1 บาท/ถุง
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑระยะที่ 2 (ระยะยาว)
มีการลงทุนกับตนทุนคงที่ เชน โรงงานผลิตแคบหมู เครื่องจักร เปนตน ซึ่งหาวงเงินกู ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางคํานวณการชําระเงินกู
ธนาคาร

ประเภท
สินเชื่อ

ธนาคาร สินเชื่อ
SME เพือ่ ยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน
สินเชื่อคนตัวเล็ก

ชําระตอ
ชําระ
ชําระ
ชําระ
ชําระ
อัตรา
เดือน
ตอเดือน
ตอเดือน
ตอเดือน
ตอเดือน
ดอกเบี้ย (วงเงิน 5
(วงเงิน
(วงเงิน
(วงเงิน
(วงเงิน
แสนบาท) 8 แสนบาท) 1 ลานบาท) 2 ลานบาท) 3 ลานบาท)
0.656% 6,091.72 9,746.75 12,183.44 24,366.88 36,550.32
1%

6,165.62

9,865.00 12,331.25

-

-

หมายเหตุ ระยะเวลาไมเกิน 7 ป จากตารางขางตนสามารถสรุปไดวา ธนาคารทีเ่ หมาะสมกับการกูย มื เพือ่ มาลงทุน
ในโครงการนี้คือ ธนาคาร SME ประเภทสินเชื่อคนตัวเล็ก วงเงินสูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท

ตารางที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียน
รายการที่ตองลงทุน
โรงผลิตแคบหมู
(ราคาคาดการณ)
เครื่องอบลมรอน
เครื่องบรรจุแนวตั้ง
ระบบสายพาน
(ราคาคาดการณ)
เครื่องหั่นหมู
(ราคาคาดการณ)
อื่นๆ เชน คาแฝง

ราคา/หนวย
300,000

จํานวน (เครื่อง)
-

38,000-62,500
100,000

3
1

187,500
100,000

60,000

1

60,000

152,500
รวม

-

152,500
800,000
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สมมติฐานในกระบวนการผลิต
ผลิตแคบหมู 1 กิโลกรัม หลังอบลมรอนเหลือเพียง 0.25 กิโลกรัม
บรรจุถุงละ 20 กรัม แพ็คได 12.5 ถุง/กิโลกรัม
ตารางที่ 6 สินทรัพยหมุนเวียนที่ตองใชตอการผลิตหนึ่งวัน
รายการที่ตองลงทุน
บรรจุภัณฑ
คนงาน
คาขนสง
หนังหมู
อื่นๆ เชน เครื่องปรุงรส

เดือน

ราคา/หนวย
1
350
60
100
รวม

จํานวนผลิตตอวัน
1,250 ถุง
5 คน
100 กิโลกรัม
-

ราคา (บาท)
1,250
1,750
6,000
100
9,100

ราคาสินทรัพยหมุนเวียนที่ใชในการผลิตเวลาหนึ่งเดือนประมาณ 9,100 x 20 = 182,000 บาท/

ดังนั้น งบประมาณขั้นตํ่าที่ควรใชในการลงทุนสินทรัพยหมุนเวียนคือ 182,000 บาท/เดือน หรือ
2 แสนบาทเดือน ตนทุนตอถุง 9,100/1,250 = 7.28 บาท/ถุง หรือประมาณ 8 บาท/ถุง
ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบกําไรและตนทุนตอถุงของการผลิตแคบหมูแบบเดิมและแบบใหม
ปริมาณ
วัตถุดิบ
(กิโลกรัม)
เดิม หมู 1
ใหม หมู 1

ตนทุน
วัตถุดิบ
(บาท)
60
60

ปริมาณ
หลังแปรรูป
(กิโลกรัม)
0.4
0.25

ปริมาณ
แพ็ค
(กรัม)
30
20

จํานวน
ที่แพ็คได
(ถุง)
13
12.5

ราคาขาย
(บาท)
10
18

ตนทุนหมู
ตอถุง
(บาท)
4.6
8

คํานวณกําไรในการผลิตแคบหมูแบบใหมตามปริมาณการผลิตตอวันดังนี้
ตนทุนที่ตองนํามาคิดตอการผลิตหนึ่งถุง
ตนทุนแคบหมูตอถุง 8 บาท ราคาขายสง แคบหมูหนึ่งถุง 18 บาท
กําไรตอถุง ราคาขาย – ตนทุน = กําไร คือ 18 – 8 = 10 บาท/ถุง
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กรณีที่ 1 ผลิตแคบหมู 100 กิโลกรัมตอ 1 วัน
ผลิตแคบหมู 100 กิโลกรัม หลังอบลมรอน 25 กิโลกรัม จํานวนที่แพ็คได 1,250 ถุง
คํานวณหากําไร กําไร 1,250 x 10 = 12,500 บาท/วัน
ผลิตแคบหมู 100 กิโลกรัมตอ 1 วัน ไดกําไรตอวันเทากับ 12,500 บาท
ถาทําการผลิตแคบหมู 20 วันตอ 1 เดือน จะไดกําไร 12,500 x 20 = 250,000 บาท
1 ป จะไดกําไร 250,000 x 12 = 3,000,000 บาท
กรณีที่ 2 ผลิตหมู 75 กิโลกรัมตอ 1 วัน
ผลิตหมู 75 กิโลกรัม หลังอบลมรอน 18.75 กิโลกรัม จํานวนที่แพ็คได 937 ถุง
คํานวณหากําไร กําไร 937 x 10 = 9,370 บาท/วัน
ผลิตแคบหมู 75 กิโลกรัมตอ 1 วัน ไดกําไรตอวันเทากับ 9,370 บาท
ถาทําการผลิตแคบหมู 20 วันตอ 1 เดือน จะไดกําไร 9,370 x 20 = 187,400 บาท
1 ป จะไดกําไร 2,248,800 บาท
กรณีที่ 3 ผลิตหมู 50 กิโลกรัมตอ 1 วัน
ผลิตหมู 50 กิโลกรัม หลังอบลมรอน 12.5 กิโลกรัม จํานวนที่แพ็คได 600 ถุง
คํานวณหากําไร กําไร 600 x 10 = 6,000 บาท/วัน
ผลิตแคบหมู 50 กิโลกรัมตอ 1 วัน ไดกําไรตอวันเทากับ 6,000 บาท
ถาทําการผลิตแคบหมู 20 วันตอ 1 เดือน จะไดกําไร 6,000 x 20 = 120,000 บาท
1 ป จะไดกําไร 1,440,000 บาท
กรณีที่ 4 ผลิตหมู 25 กิโลกรัมตอ 1 วัน
ผลิตหมู 25 กิโลกรัม หลังอบลมรอน 6.25 กิโลกรัม จํานวนที่แพ็คได 300 ถุง
คํานวณหากําไร กําไร 300 x 10 = 3,000 บาท/วัน
ผลิตแคบหมู 25 กิโลกรัมตอ 1 วัน ไดกําไรตอวันเทากับ 3,000 บาท
ถาทําการผลิตแคบหมู 20 วันตอ 1 เดือน จะไดกําไร 3,000 x 20 = 60,000 บาท
1 ป จะไดกําไร 720,000 บาท
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การวิเคราะห SWOT Analysis
ตารางที่ 8 SWOT Analysis ของโครงการ
จุดแข็ง (Strengths)
ขั้นตอนการทําแคบหมู
เปนแบบโบราณ แคบหมู
เขาถึงผูบริโภคไดงาย
สามารถนําแคบหมู
ไปตอยอดในการทํา
ผลิตภัณฑอื่นๆ ได เชน
นํ้าพริกแคบหมู แคบหมู
รสชาติตางๆ เชน
รสบารบีคิว รสชีส

จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)
มีคูแขงในตลาดมาก
ไดรับโอกาสในการพัฒนา
(ตลาดแขงขันสมบูรณ) ผลิตภัณฑจากนิสิต
ผลิตภัณฑไมหลากหลาย
และไมนาดึงดูดผูบริโภค
ขั้นตอนการผลิตแคบหมู
ยังไมไดมาตรฐาน วัตถุดิบ
ในการผลิตแคบหมูยังมี
มาตรฐานที่ไมคงที่

อุปสรรค (Threats)
การเขาถึงเงินลงทุน
ครอบครัวยึดติดกับ
แนวคิดเดิมไมกลาลอง
สิ่งใหมๆ

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธของรานแคบหมูแมปอง โดยกําหนดเปนกลยุทธหลัก
(Strategic Themes) ที่สําคัญขององคกร วิสัยทัศนภายใน 5 ปขางหนารานแคบหมูแมปองจะตองมี
สวนแบงการตลาดไมนอยกวา 20% ในจังหวัดนครนายก พันธกิจ ผานมาตรฐานตางๆ เชน มาตรฐาน อย.
ทําการตลาดในตลาดออนไลนโดยเพิ่มกลุมเปาหมายคือ กลุมคนวัยรุน
ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการดําเนินการเพื่อใหไปถึงเปาหมายตามการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย
ระยะยาว: ภายใน 5 ปขางหนารานแคบหมูปองจะสามารถจัดจําหนายในรานสะดวกซื้อและรานขายของ
ฝากได ไดแก 7-Eleven Lotus CJ Express เปนตน สถานะการเงินของรานแคบหมูแมปองอยูใ นเกณฑทดี่ ี
และเครดิตในการกูส ามารถขอไดงา ย รานแคบหมูแมปองมีผลิตภัณฑจากแคบหมูทหี่ ลากหลาย เชน แคบหมู
ปรุงรส นํา้ พริกแคบหมู เปนตน เปาหมายระยะสัน้ : มีการบริหารหนีส้ นิ อยูใ นเกณฑทดี่ ี ปรับปรุงทําโรงผลิต
แคบหมูโดยอาศัยวงเงินกูจากธนาคารที่ชวยเหลือSME ผานมาตรฐาน อย. ขยายการขายไปยังตลาดใหมๆ
และรักษาลูกคาเกาอยางเขมแข็ง ขยายกําลังผลิตตอวันใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตลาด ปรับปรุง
บรรจุภัณฑใหนาซื้อยิ่งขึ้น กลยุทธ ทําการตลาดดวยหลัก 4P การดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ทําตลาดออนไลน ทํารูปแบบจัดสง Delivery และจัดสงทางไปรษณีย ทํารูปแบบบรรจุภัณฑใหนาสนใจ
ทําการตลาดในรูปแบบไวรัล
ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมขอมูลตางๆ เชนผลกําไร ขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาราน เพื่อการ
บริหารงานและติดตามผลการดําเนินงานในแตละชวงประกอบดวยชวงกอนลงปฏิบัติ
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตารางที่ 9 ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
ผลผลิต
ผลลัพธ
1. บรรจุภัณฑมีความนาดึงดูด เปนฐานการเรียนรูในการสรางอาชีพเสริมเปนอาชีพหลักใหแกชุมชน
2. บรรจุภัณฑมีคุณภาพมากขึ้น บานเนินใหม สินคามีความเปนมาตรฐานสากล ทําตลาดในยุค
E-commerce

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะหแบบกระชับ และขอเสนอแนะ
ตารางที่ 10 ประมาณการกระแสเงินสด (บาท)
งบประมาณ เดือนที่ 1
รายรับ
กูเงิน
กําไร
จากหมู
100 กก.
กําไร
จากหมู
25 กก.
รายจาย
ลงทุนโรง
เครื่อง
อบลม
เครื่อง
บรรจุ
แนวตั้ง
เครื่องหั่น
สินทรัพย
หมุนเวียน
อื่นๆ

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

เดือนที่ 5

เดือนที่ 6

ปที่ 1

1 ลาน
-

-

-

250,000

250,000

250,000

250,000 2,500,000

-

-

-

60,000

60,000

60,000

60,000

600,000

300,000
187,500

150,000
-

150,000
187,500

-

-

-

-

-

100,000

-

100,000

-

-

-

-

-

60,000
200,000

-

60,000
-

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

152,500

-

152,500

-

-

-

-

-
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จากการคํานวณคา NPV ไดคํานวณจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 1,000,000 บาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ย 1% ทั้งกรณีใชหมู 100 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัมในการผลิต จะไดคา NPV คือ
18,689,534.08 และ 3,725,488.18 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาทั้งสองกรณีมีคามากกวา 0 จึงเหมาะสม
แกการลงทุน

ประโยชนที่ไดรับ

เมื่อโครงการนี้สามารถตอยอดถึงขั้นแผนพัฒนาผลิตภัณฑระยะที่ 2 (แผนระยะยาว) จะกอใหเกิด
ตนแบบทางดานการพัฒนากลยุทธทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจขนาดยอม (SME) เพื่อเปนแหลง
การเรียนรูแกชุมชนบานเนินใหม อีกทั้งกลุมของนิสิตก็ไดรับประสบการณจากการลงพื้นที่จริงและไดเห็น
ปญหานํามาวิเคราะหรว มกับความรูท เี่ รียนไปประยุกตใชในโครงการเพือ่ เปนการแบงปนความรูแ ละแนวทาง
รวมกับสมาชิกในชุมชนนี้ไดจริง ในสวนของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนิน
นโยบายรับผิดชอบตอสังคมตลอดมาดังพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่วาเปน “มหาวิทยาลัยรับใชสังคม”

เอกสารอางอิง

กฤตยชล ทองธรรมสถิต และ เพชรรัตน พรหมทอง. (2562). โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาชุมชน
อยางยัง่ ยืนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพระ อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี โดยกระบวนการวิจยั
อยางมีสวนรวมของชุมชน. สืบคนเมื่อ 17 มีนาคม 2562, จาก http://journal.rmutto.ac.th/
template/design/file_article/article.459pdf
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อพัฒนาจังหวัดนครนายก. (2560). ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครนายก ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564). สืบคนเมื่อ 17 มีนาคม 2562, จาก http://www.
nakhonnayok.go.th/upload/photo/web/ENxZ0hIP.pdf
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. (2562). สินเชือ่ เพือ่ ยกระดับ เศรษฐกิจ
ชุมชน. สืบคนเมื่อ 19 มีนาคม 2562, จาก https://www.smebank.co.th/loans/Local
EconomyUpgrade
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย. (2562). สินเชือ่ คนตัวเล็ก. สืบคนเมือ่
19 มีนาคม 2562, จาก https://www.smebank.co.th/loans/microSMEs
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. (2562). สินเชื่อธุรกิจรายยอย. สืบคนเมื่อ 19 มีนาคม
2562, จาก https://www.baac.or.th/content-product.php?content_id=13723&content_
group_semi=0002&content_group_sub=2&content_group=4&inside=1
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2562). โครงการพัฒนาผูป ระกอบการใหม (Early Stage) ป 2562. สืบคนเมื่อ 16 มีนาคม 2562, จาก https://www.sme.go.th/th/cms-detail.
php?modulekey=118&id=1245
• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

74

EnT Digest

องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก. (2558). โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรแปรรูปวิสาหกิจ
ชุมชน. สืบคนเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก pathumthani.doae.go.th/Project2558/2.pdf
องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก. (2561). โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั นและกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning
Day). สืบคนเมื่อ 18 มีนาคม 2562, จาก http://www.khonyok.go.th/public/activity/data/
detail/activity_id/100/menu/Array

• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

การยกระดับมูลคาใบยางนา
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สูผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณพื้นถิ่น
ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
รวิภา ยงประยูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบความเหมาะสมของนวัตกรรม
การสรางมูลคาใบยางและดอกยา โดยชุมชนมีสวนรวมในการทําใหชุมชนสามารถ
จัดการตนเองใหเปนชุมชนนาอยู ตามขอบเขตการวิจัยที่ตองการคนหาแนวทาง/
กระบวนการ/วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการแปรรูปขยะจากใบยาง
และดอกยาง ในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม ดวยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action Research: PAR)
ที่ประกอบดวย การคนหารูปแบบ/แนวทางเดิมในการจัดการขยะจากใบยางและ
ดอกยางของชุมชน ระดมแนวคิด หลักฐานจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ระบบขอมูล
ตําบล ขอมูลเฉพาะดานของทรัพยากรภายในชุมชนเปาหมาย และการนําแนวทาง
กระบวนการ วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการคนหาวิธีการแปรรูปขยะ
ดวยขอมูลการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติดานตางๆ ของใบยางและตนยาง นําไปสู

Community engagement

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวิภา ยงประยูร
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การประเมินปริมาณการกําจัดใบยางและดอกยาง
ที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขยะชุมชน สงผล
ใหเกิดการสรางมูลคาใบยางและดอกยาง ตลอดจน
ชุมชนสามารถจัดการตนเองใหเปนชุมชนนาอยู
ในที่สุด
ผลการวิ จั ย พบว า นวั ต กรรมที่ เ หมาะสม
ในการสรางมูลคาใบยางและดอกยาง ของชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม คือ
กระถางปลูกตนไมและกระถางประดับจากใบยางนา
เพื่อสรางคุณคาของใบยางนาและดอกยางนาจาก
มู ล ค า เชิ ง สั ง คมหรื อ อั ต ลั ก ษณ พื้ น ถิ่ น ด ว ยการ
ดําเนินงานตามรูปแบบการเขามามีสวนรวมของ
ชุมชน ในการปรับปรุงสูตรการทํากระถางใบยางนา
โดยกระบวนการ PAR นี้ สงผลใหเกิดนวัตกรรม
ตนนํา้ -กลางนํา้ -ปลายนํา้ ซึง่ เกิดการถายโอนความรู
การพั ฒ นากระถางใบยาง จากนั ก วิ ช าการไปสู 
กลุมผูสูงอายุในชุมชน และนักเรียนในโรงเรียน
ภายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาล จํานวน
3 นวัตกรรม ไดแก กระถางประดับจากใบยาง
ภายในระยะเวลา 1 วัน และหลักสูตรการอบรม
การทํากระถางจากใบยางดวยวัสดุใกลตวั ตลอดจน
หลักสูตรการทํากระถางใบยางสําหรับผูสูงอายุ

ดู แ ลต น ยางภายใต โ ครงการอนุ รั ก ษ ต  น ยางนา
รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจตั้งแตป 2548 นอกจาก
ต น ยางจะเป น อั ต ลั ก ษณ ข องพื้ น ที่ แ ล ว ในช ว ง
เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธของทุกๆ ปจะมีการ
ผลัดใบและออกดอกเปนผล โดยปริมาณของใบ
ยางนาทีผ่ ลัดใบตอตนตอวันมีคา เฉลีย่ ที่ 10 กิโลกรัม
หากคํานวณตามจํานวนตนยางที่ทอดยาวตามถนน
ตนยางนีพ้ บวาจะมีปริมาณใบยางนาทีผ่ ลัดใบตอวัน
ถึง 10 ตัน และจะผลิตขยะประเภทใบไมแหงถึง
900 ตัน กลายเปนภาระที่เทศบาลและประชาชน
ที่อาศัยรอบตนยางตองจัดการภายใตเทศบัญญัติ
ดังกลาว

คําสําคัญ: การแปรรูปขยะ, ใบยาง, ดอกยาง

ที่มาและความสําคัญ

ชือ่ ของ “ตําบลยางเนิง้ ” มาจากลักษณะของ
ตนยางอายุกวา 120 ป ที่มีลักษณะ “เนิ้ง” หรือ
“โน ม ” เข า หากั น ขึ้ น เรี ย งรายกว า หนึ่ ง พั น ต น
บนถนนทีท่ อดยาวระยะทาง 10 กิโลเมตรจากอําเภอ
สารภีมุงเขาสูจังหวัดเชียงใหม ไดสรางอัตลักษณ
ใหกบั ตําบลยางเนิง้ มาอยางยาวนาน ซึง่ เปนทีม่ าของ
การจัดทําเทศบัญญัติในการรวมกันอนุรักษและ

ภาพที่ 1 (บน) ถนนตนยางในอดีต
(ลาง) ถนนตนยางในปจจุบัน
ที่มา: รายการรูคาพลังงาน ชอง 3HD
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จากการลงพืน้ ทีข่ องทีมวิจยั ในวันที่ 9 มิถนุ ายน
2560 รวมกับเทศบาลตําบลยางเนิง้ จังหวัดเชียงใหม
ในประเด็นการแปรรูปขยะภายใตโครงการวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหเห็น
ทุนเดิมของชุมชนในพืน้ ทีม่ อี งคความรูใ นการจัดการ
ขยะและมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
ตางๆ อีกทั้งเคยจัดตั้งกลุมดอกไมประดิษฐจาก
ใบยางนา แตประสบปญหาดานการตลาดจึงตอง
หยุดกิจกรรมไป นอกจากนี้ทางเทศบาลยังมีระบบ
เก็บขยะแตยังประสบปญหาการจัดการขยะจําพวก
เศษกิง่ ไมใบไมทเี่ กิดจากการตัดแตงกิง่ ของครัวเรือน
ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล เคยมีการเสนอ

รูปที่ 2 ปริมาณใบยางนา

แนวคิดโดยเจาหนาที่งานโยธาของเทศบาล ที่จะ
นํากิ่งไมใบไมที่เก็บตามบานไปขายใหกับบริษัท
สหโคเจน ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ในการ
ใชเปนเชื้อเพลิงใหกับโรงงาน แตเมื่อคํานวณตนทุน
ค า ใช จ  า ยแล ว ยั ง ไม คุ  ม ทุ น เนื่ อ งจากทางบริ ษั ท
รั บ ซื้ อ ในราคาที่ ถู ก กว า ค า นํ้ า มั น ซึ่ ง เป น ต น ทุ น
ของการดําเนินการของเทศบาล และเมื่อสอบถาม
ความตองการของคนในพืน้ ที่ พบวามีความตองการ
ในการสรางมูลคาใบยางและดอกยาง โดยหาม
นํ า มาแปรรู ป ในลั ก ษณะของการเผาให เ กิ ด ควั น
เนื่องจากเปนขอตกลงรวมกันของชุมชนภายใต
เทศบัญญัติตําบลยางเนิ้ง

รูปที่ 3 การลงพื้นที่ของทีมวิจัย

รูปที่ 4 การทดลองปฏิบัติรวมกับชุมชน

ที่มา: รายงานการวิจัยนวัตกรรมการสรางมูลคาใบยางและดอกยาง
โดยชุมชนมีสวนรวมของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม,
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2561

วัตถุประสงค

1. เพือ่ สรางกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการผลิตผลิตภัณฑจากใบยางนาโดยชุมชนมีสว นรวม
2. เพือ่ ประเมินการยกระดับอัตลักษณพื้นถิ่นดวยผลิตภัณฑจากใบยางนาโดยชุมชนมีสวนรวม

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

ตั้งแต มิถุนายน 2560 ถึง ตุลาคม 2561
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กลุมเปาหมาย

สมาชิกของศูนยผูสูงอายุตําบลยางเนิ้ง จํานวน 70 คน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

การดําเนินการโครงการมีลักษณะของกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Models) ในการ
ผสานเครือ่ งมือวิจยั หลายรูปแบบทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ (วัลนิกา ฉลากบาง, 2560) โดยใชกระบวนการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม (Participation Action Research: PAR) เปนหัวใจหลักในการขับเคลือ่ น
กระบวนการดังกลาว ซึ่งขอมูลที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ ขอมูลที่ไดจากเอกสาร หลักฐานจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ระบบขอมูลตําบล ขอมูลเฉพาะดานของทรัพยากรภายในชุมชนเปาหมาย และ
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามตามแผนการดําเนินการวิจัยที่ใช เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในโครงการวิจยั นีไ้ ดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ เวทีระดมความคิดเห็น ผานรูปแบบตางๆ อาทิ แผนผัง
ประเด็น บัตรคํา ตลอดจนแผนผังเวลา เปนตน อันประกอบดวยกิจกรรมหลักๆ จํานวน 3 กิจกรรม ไดแก
1. การแสวงหาขอมูลแนวคิด/ความตองการ/ตนทุนองคความรูที่เกี่ยวของกับใบยางนา และ
ผลิตภัณฑภายในชุมชน โดยมีวิธีการประเมินจากความเที่ยงตรงที่เกิดจากสมดุลระหวางมุมมองของ
คนในซึง่ คือชุมชนทองถิน่ และคนนอกซึง่ คือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย โดยสรุปออกมาเปนขอมูลทีจ่ ะใช
ในการวางแผนเพื่อกําหนดกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จะนํามาใชตอไป
2. การกําหนดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในการ
แปรรูปขยะจากใบยางนา ใหกลายเปนผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณพื้นถิ่นของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดย
มีวิธีการประเมินมูลคาในเชิงปริมาณของขยะใบยางนา ที่นําเขาสูกระบวนการผลิตกระถางใบยางนา
นําไปสูการประเมินการลดปริมาณคารบอนไดออกไซดจากการเผาในที่โลง เมื่อใบยางนาถูกนํามาใชเปน
วัตถุดิบในการทํากระถาง และการประเมินคุณภาพตามลักษณะทางกายภาพของกระถางใบยางนา
3. การยกระดับมูลคาใบยางนาตอคนในชุมชนใหสามารถจัดการตนเองใหเปนชุมชนนาอยู โดย
มีการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม ตลอดจนการสัมภาษณสมาชิกของ
ศูนยผสู งู อายุตาํ บลยางเนิง้ จํานวนกิจกรรมตอเนือ่ งและขยายผลโดยสมาชิกของศูนยผสู งู อายุตาํ บลยางเนิง้
ที่ถูกบรรจุอยูในแผนการปฏิบัติงานของเทศบาล

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

1. ตนทุนความรูท เี่ กีย่ วของกับตนยางภายในชุมชน ซึง่ มีอยูใ นกลุม ผูส งู อายุซงึ่ เปนสมาชิกของศูนย
ผูสูงอายุในเทศบาล แตเนื่องจากการมีเทศบัญญัติไมสามารถนําสวนตางๆ ของตนยางมาใชประโยชน
ไดอยางอิสระ ทําใหคนในชุมชนทําไดเพียงการกวาดเศษใบยางนามากอง แลวใหทางเทศบาลมาเก็บไป
จัดการตอไป สําหรับขอมูลที่ถูกนําจะใชในการวางแผน ซึ่งประเด็นสําคัญที่ใชในการกําหนดกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรที่จะนํามาใชตอไป ไดแก รูปแบบการทํากระถางจากใบยางนา ทั้งในสวนการทําเปน
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กระถางปลูกและกระถางประดับ ซึ่งคนในชุมชนพิจารณาเลือกตามศักยภาพของชุมชน ที่ตอบสนองตอ
ขอบัญญัติการอนุรักษตนยางของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง
2. ผลการประเมินจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก
• มูลคาในเชิงปริมาณของขยะใบยางนาทีน่ าํ เขาสูก ระบวนการผลิตกระถาง โดยการทํากระถาง
ใบยางนาทั้งในสวนการทําเปนกระถางใบยางสําหรับปลูก รายละเอียดของสวนผสมใน
1 กระถาง ดังนี้ ใบยางนาที่ปนเปนชิ้นเล็กๆ มวล 100 กรัม แปงมัน 200 กรัม นํ้า 1.5 ลิตร
ใยและขุยมะพราว 50 กรัม และแกลบ 100 กรัม สวนกระถางใบยางประดับนั้นมีสวนผสม
ที่คลายคลึงกัน ตางกันตรงที่ใชกาวใส จํานวน 1 ขวด ทดแทนกาวแปงเปยก เปนการชวยลด
ปริมาณใบยางนาออกจากการเปนขยะมูลฝอยไดครั้งละ 100 กรัมตอการผลิต 1 กระถาง
ซึง่ จากการประเมินกําลังผลิตจากการจัดกิจกรรมของศูนยผสู งู อายุมคี า เฉลีย่ อยูท ี่ 10 กระถาง
ตอการจัดอบรม 1 ครั้ง คิดเปนปริมาณของใบยางนาถูกนํามาใชเปนวัตถุในการทํากระถาง
เทากับ 1 กิโลกรัม

รูปที่ 5 สวนผสมการทํากระถาง

รูปที่ 6 กระถางปลูกจากใบยาง

รูปที่ 7 กระถางประดับจากใบยาง

ทีม่ า: รายงานการวิจยั นวัตกรรมการสรางมูลคาใบยางและดอกยางโดยชุมชนมีสว นรวมของเทศบาลตําบลยางเนิง้
จังหวัดเชียงใหม, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2561
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• มูลคาในเชิงปริมาณของขยะใบยางนา 1 กิโลกรัม มีตนทุนในการผลิตกระถางประดับ
เทากับ 70 บาทตอใบ มาจากคาแรงและคากาวนํ้าที่ใช ทําใหลดปริมาณคารบอนไดออกไซด
จากการเผาในที่โลงได 1 ตันตอป (กระบวนการ LCA, 2561)
• การประเมินคุณภาพตามลักษณะทางกายภาพของกระถางใบยางนาเฉพาะสูตรกระถางปลูก
(เตือนใจ ปยัง และคณะ, 2561) ในประเด็นการดูดซับนํ้า มีคาเทากับ 95 เปอรเซ็นต
การทดสอบการพองตัว มีคาเทากับ 94 เปอรเซ็นต และการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสื่อมทางชีวภาพของกระถาง ไมเกิน 15 วัน ตามลําดับ
3. ผลประเมินการยกระดับมูลคาใบยางนา ไดแก ผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากการจัดกิจกรรม ตลอดจนการสัมภาษณสมาชิกของศูนยผสู งู อายุตาํ บลยางเนิง้ คาเฉลีย่ ของความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมในการทํากระถางปลูกและกระถางประดับจากใบยางนา เทากับ 4.54 และ 4.85
ตามลําดับ ซึ่งสามารถแปลผลไดวามีคาอยูระหวางพึงพอใจมากจนถึงพอใจมากที่สุด สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.86 และ 0.90 ซึ่งแสดงถึงขอมูลชุดนั้นไมมีการกระจาย สามารถสะทอนไดจากคะแนน
ของแบบประเมินความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะในดานการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย
จํานวนกิจกรรมตอเนื่องและขยายผลโดยสมาชิกของศูนยผูสูงอายุตําบลยางเนิ้งที่ถูกบรรจุอยูในแผน
การปฏิบัติงานของเทศบาล ในปงบประมาณ 2562

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะหแบบ

ผลการดําเนินงาน การยกระดับมูลคาใบยางนาสูผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณพื้นถิ่นตําบลยางเนิ้ง
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา ชุมชนเลือกทีจ่ ะใชองคความรูท ไี่ ดจากโครงการในการผลิตกระถาง
ประดับจากใบยางนา เนือ่ งจากกระบวนการผลิตและวัสดุทใี่ ชมคี วามสะดวกสบายกวา และการผลิตกระถาง
ทั้งสองแบบสามารถดึงปริมาณใบยางนาที่จะกลายเปนขยะมูลฝอยที่จะเผาในที่โลงไดในปริมาณที่เทากัน
คือ 1 กิโลกรัม และ 1 ตันของคารบอนไดออกไซด ซึ่งภายหลังมีการปรับปรุงสูตรกระถางประดับจาก
ใบยางนา โดยสมาชิกของศูนยผูสูงอายุตําบลยางเนิ้ง ทําใหสามารถลดปริมาณใบยางนาที่จะกลายเปน
ขยะมูลฝอย ซึ่งนําไปสูการเผาในที่โลงไดเพิ่มขึ้นจากเดิมกระถางละ 100 กรัม เปน 200 กรัม สงผลให
ลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด เพิ่มเปน 2 ตันตอการผลิต 1 ครั้ง ทั้งยังชวยลดตนทุนจาก
การผลิตกระถางใหเหลือเพียง 35 บาทตอกระถาง กอใหเกิดความภาคภูมิใจจากการผลิตผลิตภัณฑจาก
ใบยางนา และตอบโจทยการยกระดับของผลิตภัณฑที่สรางอัตลักษณพื้นถิ่นตําบลยางเนิ้ง

ประโยชนที่ไดรับ

การใหคุณคาผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณพื้นถิ่น นอกจากจะพิจารณาจากมูลคาที่ถูกยกระดับจาก
ผลิตภัณฑแลว ยังสามารถประเมินจากกลุม ผูส งู อายุทเี่ ปนเปาหมายของโครงการ ซึง่ คนพบจากการสัมภาษณ
สมาชิก ในประเด็นการสํานึกรักบานเกิด และหวงแหนสิง่ ทีเ่ ปนอัตลักษณในพืน้ ถิน่ ตลอดจนการปรับเปลีย่ น
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มุมมองที่มีตอใบยางนาที่เคยเปนปญหาขยะมูลฝอย ใหกลายเปนสิ่งที่สรางมูลคาในรูปของผลิตภัณฑที่เปน
อัตลักษณพื้นถิ่น จากถนนตนยางของอําเภอสารภีมุงเขาสูจังหวัดเชียงใหม สามารถใชเปนของฝาก
ใหกับนักทองเที่ยว และเปนตัวแทนที่บอกเลาประวัติศาสตรของตําบลยางเนิ้ง
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กระบวนการ LCA. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก
องคการมหาชน (วันที่ 6 กันยายน 2561)
เตือนใจ ปยัง และคณะ. (2561). การผลิตกระถางตนไมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากกากตะกอน
นํ้ามันปาลม และวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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โครงการ
“การจัดการพื้นที่สาธารณะบานตามา
บานสุขสําราญและบานสุขวัฒนา
เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน”
เชาวลิต สิมสวย
อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
E-mail: simchaow@hotmail.com โทร. 08 6523 4329

บทคัดยอ

การจัดการพื้นที่สาธารณะบานตามา บานสุขสําราญและบานสุขวัฒนา
เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดยใชทุนทางสังคมเปนเครื่องมือขับเคลื่อน
เพือ่ สรางความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยวัตถุประสงคคอื เพือ่ จัดทําบริบทและ
ขอมูลการใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะของชุมชนบานตามา บานสุขสําราญ
และบ า นสุ ข วั ฒ นา และเพื่ อ ร ว มหาแนวทางจั ด การพื้ น ที่ ส าธารณะบ า นตามา
บานสุขสําราญและบานสุขวัฒนา เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน มีกลุม
เปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 328 คน ดวยหลักการสรางทุนทางสังคมใหมีความ
เขมขนขึน้ ในชุมชน เริม่ จากการรวมกันหาขอเท็จจริงในพืน้ ทีใ่ หรอบดาน จึงนําขอมูล
มารวมสังเคราะหแยกแยะและรวมกันวางแผนจัดการเพื่อหาทางออกรวมกันอยาง
เปนระบบ ทําใหพวกเขาไดแนวคิดการจัดการพื้นที่รวมกัน และรวมกันวางแผนการ
ดํ า เนิ น งานและลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งเป น รู ป ธรรม ส ง ผลให พ วกเขาสามารถขอ

Community engagement

อาจารย ดร.เชาวลิต สิมสวย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
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ใชประโยชนที่ดินโดยเริ่มจากขอบริจาคที่ดินคืน
คนละ 20% ของแปลงทีด่ นิ ทีค่ รอบคลอง รวมทัง้ สิน้
180 ไร เพื่อนํามาใชประโยชนรวมกัน เกิดการ
จัดสรรที่ดินใหสมาชิกที่ไมมีที่ทํากิน ฐานะยากจน
ครัวเรือนละ 2 ไร ทําใหเขาเกิดความเปนอยูที่ดีขึ้น
และร ว มกั น วางกฎกติ ก าในใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
สวนพื้นที่เหลือเครือขายในชุมชนเขามารวมมือกัน
ปลู ก ป า จั ด ทํ า ระบบผั น นํ้ า มาใช ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ ทํ า
การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ
คําสําคัญ: ที่สาธารณะ

ที่มาและความสําคัญ

ชุมชนบานตามาเปนชุมชนเกาแกแหงหนึง่ ที่
มีเชื้อสายเขมร ตั้งอยูตําบลชุมแสง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย ปจจุบันแบงเปน 3 หมูบาน ไดแก
บานตามา บานสุขสําราญ และบานสุขวัฒนา มีจาํ นวน
ครัวเรือนรวมกันทั้งสิ้น 460 ครัวเรือน ประชาชน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร
เลี้ยงสัตว ปลูกผัก ซึ่งการเกษตรสวนใหญเนนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไดแก ปลูกขาว เนื้อที่ประมาณ
รอยละ 80 ปลูกออย รอยละ 10 และมันสําปะหลัง
รอยละ 10 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ประมาณ
3,000 ไร มีแหลงนํ้าสาธารณะในพื้นที่ ประมาณ
300 ไร ไดแก หวยคลองไผไหลผาน หนองชลประทาน
70 ไร หนองตามา 20 ไร (ตื้นเขิน) หนองจบกตะเคียน 98 ไร หนองตาแบน 45 ไร (ตื้นเขิน) และ
หนองปลอง 12 ไร ซึ่งใชประโยชนในการอุปโภค
เทานั้น การเพาะปลูกสวนใหญเนนการใชสารเคมี
เชน ปุยเคมี ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช ตาง ๆ นํ้า
ทีใ่ ชในการเกษตรสวนใหญอาศัยนํา้ ฝน ยกเวนพืน้ ที่
ใกลแหลงชลประทาน ดังนั้นพื้นที่สวนใหญจึงไมได
รับประโยชนจากแหลงนํ้าสาธารณะอยางเพียงพอ

จะเห็นไดวาเดิมทีพื้นที่ทั้งสามหมูบานมีวิถี
ชีวติ ผูค นเปนแบบพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน โดยอาศัย
ทํามาหากินอิงอยูก บั ธรรมชาติและทรัพยากรทีม่ อี ยู
ในระหวางป พ.ศ. 2524-2532 ไดมีโครงการจาก
หนวยงานภาครัฐเขามาพัฒนาแหลงนํ้า ขุดลอก
หนองนํ้า สงผลใหเกิดการทําลายปาไมและเสนทาง
นํ้ า เดิ ม ซึ่ ง ผลกระทบจากการพั ฒ นาทํ า ให เ กิ ด
การบุกรุกที่ดินสาธารณะอยางตอเนื่อง (ดูภาพที่ 2)
ไม ท ราบแนวเขตที่ ดิ น ที่ แ น น อน และขาดการ
ประสานกับหนวยงานทองถิ่นที่ไมรับทราบวามีการ
ดําเนินการเรื่องนี้อยางไร ประกอบกับชาวบาน
ในหมูบานขาดที่ดินทํากินและมีฐานะยากจนเปน
จํานวนมากจึงสงผลใหชาวบานหาทางออกโดยการ
เขาไปยึดพื้นที่สาธารณะเปนที่ทํากินในลักษณะ
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” สงผลใหเกิดความ
ขั ด แย ง ระหว า งชาวบ า นด ว ยกั น เองในด า นการ
ใช ป ระโยชน ระหว า งชาวบ า นกั บ หน ว ยงานรั ฐ
ทองถิ่นและสวนกลางอยางรุนแรงและตอเนื่องมา
โดยตลอด จากสภาพปญหาดังกลาวแกนนําชาวบาน
จึ ง ได นํ า ป ญ หาดั ง กล า วมาปรึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งเปนหนวยงานวิชาการในทองถิ่น
และนาจะเปนตัวกลางทีด่ ใี นการหาทางออกรวมกันได
จากเหตุดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจึงได
วางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุม แกนนําในหมูบ า น
เพื่อเขามารวมแกไขปญหาการใชประโยชนที่ดิน
สาธารณะประโยชนจํานวน 570 ไร ปรากฏการณ
การบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชนของชุมชนบาน
ตามา บานสุขสําราญ และบานสุขวัฒนา ชาวบาน
มีการแผวถาง จับจองทําการเกษตรเปนพืน้ ทีส่ ว นตัว
ประมาณ 370 ไร สวนใหญถูกชาวบานบุกรุกทํากิน
และเปนแหลงนํ้า(ดูภาพที่1) ที่เหลือสวนนอยเปน
ทีด่ นิ รกรางวางเปลาซึง่ ชาวบานใชเปนทีท่ งิ้ ขยะบาง
ทําใหเกิดความสกปรก เกิดสารพิษ เกิดโรคตางๆ
ตามมา และคาดวากําลังจะสงกระทบถึงแหลงนํ้า
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ขนาดใหญที่มีอยูในพื้นที่เนาเสียไปดวย ดังนั้นหาก
ไมสามารถจัดการพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชนดงั กลาว
ให ชั ด เจนก อ น อาจส ง ผลให ชุ ม ชนทั้ ง สามแห ง
ตองขัดแยงกันหนักขึ้นและรุนแรงขึ้นตอไปเรื่อยๆ
เพื่อใหกลุมแกนนําไดเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้น
วาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
อธิบายวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดินมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ไปจากเดิ ม กล า วคื อ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงขนาดพืน้ ทีห่ รือมีการเปลีย่ นแปลงชนิด
พืชที่ปลูก ปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินเกิดจาก 2 ปจจัยหลักคือ 1) ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การมีเอกสารสิทธิในการ
ถือครองที่ดิน ขนาดการถือครองที่ดิน และรายได
ของครัวเรือน และ 2) ปจจัยทางดานสังคม ไดแก
การเพิม่ ของประชากร การอพยพยายถิน่ ของราษฎร

และระดับการศึกษา เปนตน โสภารัตน จารุสมบัติ
(2551) ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย แ ละ
กลุม แกนนําในชุมชนจึงมีความเห็นรวมกันวาจะรวม
กั น จั ด ทํ า โครงการ “การจั ด การพื้ น ที่ ส าธารณะ
บ า นตามมา บ า นสุ ข สํ า ราญและบ า นสุ ข วั ฒ นา
เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน” โดยเริ่ม
จากการสืบคนหาความรูในดานแนวทางปฏิบัติที่ดี
เพื่ อ ร ว มกั น ดํ า เนิ น การศึ ก ษาแนวทางการใช
ประโยชนที่ดินสาธารณะรวมกัน ไดขอสรุปรวมกัน
ว า จะใช ทุ น ทางสั ง คมเป น เครื่ อ งมื อ ขั บ เคลื่ อ น
เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับขอมูลสารสนเทศที่
ตรงกัน มีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจน
รวมกันหาทางออกในการจัดการพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน อ ย า งเป น ธรรมและเหมาะสมที่ สุ ด
โดยมีระเบียบวิธีการดําเนินงานดังตอไปนี้

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพือ่ จัดทําบริบทและขอมูลการใชประโยชนในพืน้ ทีส่ าธารณะของชุมชนบานตามา บานสุขสําราญ
และบานสุขวัฒนา
2. เพือ่ รวมหาแนวทางจัดการพืน้ ทีส่ าธารณะบานตามา บานสุขสําราญและบานสุขวัฒนา เพือ่ การ
ใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มดําเนินโครงการ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รวมระยะเวลา 270 วัน)

กลุมประชากรและกลุมเปาหมาย

จํานวนประชากรประกอบดวย 3 หมูบ า น ไดแก บานตามา บานสุขสําราญ และบานสุขวัฒนา ตําบล
ชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย รวมทั้งสิ้น 417 ครัวเรือนหรือ 1,645 คน สามารถแบงออกเปน 3 กลุม
ดังนี้
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1) บานตามา หมูที่ 1 จํานวน 169 ครัวเรือน มีประชากรแบงออกเปน ชาย 261 คน หญิง 286 คน
รวมทั้งสิ้น 547 คน
2) บานสุขวัฒนาหมูที่ 16 จํานวน 101 ครัวเรือน มีประชากรแบงออกเปน ชาย 212 คน หญิง
214 คน รวมทั้งสิ้น 426 คน
3) บานสุขสําราญหมูที่ 18 จํานวน 147 ครัวเรือน มีประชากรแบงออกเปนชาย 358 คน หญิง
314 คน รวมทั้งสิ้น 672 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินงานครั้งนี้ประมาณ 328 คน Yamane (1973) ประกอบดวย 3 กลุม
ไดแก
1) กลุมแกนนําโดยตําแหนง 3 หมูบานประกอบดวย ผูใหญบานทั้ง 3 หมูบาน ผูชวยผูใหญบาน
กํานันตําบล อาสาสมัครเขารวมโครงการจํานวน 26 คน
2) กลุมแกนนําโดยธรรมชาติ ประกอบดวยหัวหนาทีม ทีมงานในหมูบาน อาสาสมัครชวยงาน
ในโครงการ และกลุมเยาวชน จํานวน 18 คน
3) กลุมผูใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ ผูมีสวนไดสวนเสียใน 3 หมูบานรวมทั้งสิ้นจํานวน 284 คน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

ภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานตามบันไดผลลัพธ
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กระบวนการดําเนินงาน เปนขัน้ ตอนหลักๆ
ที่ใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงาน ในทุกวันพุธ
ของแตละสัปดาหกลุมแกนนําและทีมงานจะตอง
ใชเวลาในชวงเย็นตัง้ แตเวลา 17.00-20.00 น. มารวม
ปรึกษาหรือและนําเอาขอมูล สภาพปญหาตางๆ
มารวมกันหาทางออกและรวมกันกําหนดแผนงาน
ในครั้งตอไป มีขั้นตอนการดําเนินงานกวางๆดังนี้
1. การแสวงหาความรูร ว มกันภายในกลุม
แกนนํา เมือ่ ทุกคนอยากรวมกันแกไขปญหาและหา
ทางออกรวมกันจึงจําเปนทีจ่ ะตองสืบคนเพือ่ หาแนว
ปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ มาดําเนินงานใหเห็นผลในระยะเวลา
อันที่สุด ดังนั้นจึงเกิดการมอบหมายหมายงานให
สืบคนแลวนําเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันกอนเริ่ม
ดําเนินการ ในขัน้ ตอนนีค้ อ นขางใชเวลาในการสราง
ความเขาเขาใจรวมกันเพื่อหา กรณีตัวอยางมาก
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันจนไดพอไดขอสรุปในการ
ขับเคลื่อนงานดังกลาวใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม
2. แตงตั้งคณะกรรมการในชุมชน เพื่อ
ดําเนินงานโครงการมีความชัดเจนจึงไดดําเนินการ
วางโครงสรางการดําเนินงานใหสอดคลองกับการ
ทํ า งานในพื้ น ที่ จ ริ ง และบริ บ ทของพื้ น ที่ โ ดยแบ ง
โครงสรางการดําเนินงานออกเปน 3 ชุดประกอบ
ดวย 1. ชุดสํารวจและจัดทําขอมูล 2. ชุดบริหาร
จัดการวางแผนการทํางานในพื้นที่ 3. ชุดที่ปรึกษา
เปนชุดที่ใหแนวคิดการวางระบบการจัดเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล เปนตน
3. จัดทําแบบสํารวจขอมูลและประสานงาน
การจัดเก็บขอมูลจะตองทําควบคูไปกับการสราง
ความเขาใจกับกลุม ผูม สี ว นไดสว นเสียโดยกอนจัดทํา
แบบสํารวจไดมีการเชิญกลุมผูที่ใชประโยชนที่ดิน
ในพื้นที่สาธารณะเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
รวมออกแบบชุดคําถามเพื่อใหไดขอมูล ทําใหทีม
แกนนําไดเรียนรูวาควรตั้งคําถามอยางไร อะไร
ควรถามอะไรไมควรถาม ซึ่งตองใชเวลาพัฒนา

แบบสอบถามแล ว นํ า ไปทดลองเก็ บ แล ว นํ า มา
ปรับแกใหมทําอยางนี้ประมาณ 4 รอบกวาจะทํา
ให แ บบสํ า รวจนั้ น ค อ นข า งใช ไ ด ใ นระดั บ หนึ่ ง
ในขัน้ ตอนนีท้ มี แกนนําไดเรียนรูว า การทีจ่ ะทําใหได
ขอมูลทีเ่ ปนจริงจะตองทําใหผตู อบนัน้ มีความเขาใจ
กอนวานําไปทําอะไร และตองใชคนที่เขารูจักไป
เก็บขอมูลรวมไปถึงชวงเวลาทีเ่ หมาะสมดวยเชนกัน
4. ลงพืน้ ทีเ่ ก็บขอมูล ผลจากการมีสว นรวม
ในการออกแบบชุดคําถามของผูมีสวนไดสวนเสีย
ประกอบกับมีการทดลองหลายครั้งทําใหชุดที่ลง
พืน้ ทีม่ คี วามมัน่ ใจมากขึน้ ขอบังคับคือไปในชวงเวลา
ทีเ่ หมาะสมคือชวงเย็นไมเกิน 19.00 น.ของแตละวัน
เพราะจะทําใหมีเวลาพูดคุยไดมาก และตองใช
คนที่รูจักกลุมเปาหมายเปนคนไปเก็บขอมูลหรือ
ใหคนที่นาเชื่อถือของคนในหมูบานไปเก็บขอมูล
ซึ่งไมควรไปคนเดียวอาจตองใช 2 หรือ 3 คนก็ได
ในการเก็บขอมูลและทุกคนก็ตอ งชวยกันสรางความ
เขาใจกับกลุมเปาหมายไปพรอมๆ กันกับเกษตรกร
ผูใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะ โดยการสัมภาษณ
เชิงลึก และเก็บขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรของพื้นที่
โดยขอความอนุ เ คราะห จ ากภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ
เทคโนโลยี และบุคลากรในการชวยลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมขอมูล ขอความอนุเคราะหภาพถายทาง
อากาศในอดีตของชุมชน ตั้งแตป พ.ศ.2523 จนถึง
ปจจุบัน เพื่อใชเปรียบเทียบการใชประโยชนพื้นที่
สาธารณะในแตละชวงเวลา เปนตน
5. วิเคราะห สังเคราะหขอ มูล เมือ่ ไดขอ มูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาในแตละวันผูที่เก็บ
ข อ มู ล จะต อ งมากรอกข อ มู ล ลงในคอมพิ ว เตอร
เพื่อทําการแยกแยะในเบื้องตนทําเชนนี้ไปจนครบ
ทุ ก กลุ  ม ตามที่ ว างเป า หมายไว การนํ า ข อ มู ล มา
วิเคราะหนั้นจะตองเอาทุกอยางมาใหทุกคนในทีม
ดูไปพรอมๆ กัน และทําการแยกแยะเพือ่ สังเคราะห
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รวมกันในขั้นนี้จะตองใหทุกคนไดออกความเห็น
วาเหตุใดจึงแยกแบบนี้เพราะอะไร ทําไมจึงไมเปน
แบบนั้นเพราะอะไรซึ่งจะทําใหทุกคนเขาใจและ
เรียนรูไปพรอมๆกัน จะทําใหไดชุดขอมูลที่สัมพันธ
กับบริบทของผูตอบและจะทําใหผูที่ไปเก็บขอมูล
ใหขอมูลบริบทเพิ่มเติมไดอีกดวยหรือชวยเช็ควา
ขอมูลนั้นถูกตองตามที่เก็บมาหรือไม เปนตน
6. การทําเวทีปฏิบัติการใหความรูดาน
การจัดการทีด่ นิ ในขัน้ ตอนนีเ้ ดิมทีไมมแี ตทตี่ อ งเพิม่
เนื่องมาจากความไมเขาใจดานการจัดการที่ดินของ
คนในชุมชนและทีมแกนนําดวย จึงไดจัดกิจกรรมนี้
ขึ้นเพิ่มเติมเนื่องมาจากที่ดินของประเทศไทยแบง
ออกเป น หลายประเภทแต ล ะประเภทมี ก ารใช
ประโยชนแตกตางกันอยางไร มีขอ หาม หรืออนุญาต
ใหทําสิ่งใดไดบาง ผูถือครองควรดําเนินการอยางไร
มีคุณมีโทษอยางไร เปนตน ผนวกกับไดสอดแทรก
ขอเท็จจริงในพื้นที่เขาไปในการบรรยายครั้งนี้ดวย
ทําใหเวทีดงั กลาวมีผเู ขารวมจํานวนมากถึง 326 คน
ซึ่งมากกวาที่คาดการณไว 5 เทา ผลจากการดําเนิน
การทํ า ให ช าวบ า นต า งพู ด เป น เสี ย งเดี ย วกั น ว า
อาจารยมาจัดอีกบอยๆ มีหลายคนยังไมมาในครั้งนี้
ซึ่งครั้งตอไป อบต. จะขอเปนเจาภาพเอง ทําให
ชาวบานตางใหความรวมมือและยังมาใหขอ เท็จจริง
อื่ น ๆ เพิ่ ม อี ก หลายแง มุ ม ทํ า ให ที ม แกนนํ า ต า ง
มีความมั่นใจในขอมูลที่ไดมามากขึ้น
7. นําเสนอขอมูลในประชาคม 3 หมูบาน
หลังจากไดมีการปรึกษาหารือกันถึงการวางระบบ
ของข อ มู ล เหตุ ผ ลของข อ มู ล ในด า นต า งๆแล ว
การวางแผนเพื่อการนําเสนอขอมูลถือเปนเรื่อง
สําคัญ จะตองเชิญกลุมเปาหมายคือใครบาง เรื่องที่
เขากําลังสนใจคืออะไร รูปแบบการนําเสนอใหเกิด
พลังสูความรวมมือควรเปนอยางไร การถายทอด
เนื้ อ หาควรเอาแค ไ หน ใครจะเป น คนนํ า เสนอ
นําเสนอที่ไหนเมื่อไหร เปนตน ซึ่งในสวนนี้ตอง

นําไปผลิตสื่อใหตรงกับกลุมเปาหมาย เชน ทีมงาน
ไดผลิตสื่อเคลื่อนไหวลงใน You Tube เพื่อสื่อสาร
กลุมวัยรุน ผลิตสื่อแผนพับเพื่อแจกใหกลุมเปามาย
อานกอนและเปนการเชิญชวนมาเขารวมวันจริง
ดวย ทํา Power Point นําเสนอในวันจริง การทํา
เวทีนําเสนอขอมูลไดมีการจัดจริงถึง 4 รอบเพื่อให
ทุกกลุมไดเขาถึงขอเท็จจริงทั้งหมด ผลจากเวทีนี้
ทําใหไดประชามติใหขอทีคืนจากผูใชประโยชนอยู
ในปจจุบันกอนรอยละ 20 ของแตละแปลงที่ดิน
เมื่อใชประโยชนเต็มทีแลวคอยมาขอเพิ่มอีกเปน
ครั้งๆไป
8. รวมวางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
อยางเปนระบบ ดวยวิธกี ารจัดเวทีรว มกับผูม สี ว นได
สวนเสียรวมกันวางแผนการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่สาธารณะ 570 ไรดังกลาว โดยรวมกันกําหนด
เปาหมายของแผนวาอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่
ร ว มกั น จนทํ า ให ไ ด ร  า งแผนผั ง ในเบื้ อ งต น และ
ไดดาํ เนินการจัดทําเวทีเชนเดียวกันนีร้ วม 3 รอบจน
ทําใหไดขอสรุปรวมกันวาทุกคนอยากเห็นภาพรวม
กัน เครือ่ งมือทีช่ ว ยในการจัดทําแผนผังคือการจัดทํา
ภาพ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร ลักษณะความสูงตํ่า
ของพื้นที่ ขอมูลเชิงปริมาณดานการเกษตรในพื้นที่
เพื่อประกอบการสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นรวมกัน
และเปนไปในแนวทางเดียวกัน หลังจากนัน้ ทางกลุม
แกนนําและผูนําชุมชนและกลุมเกษตรกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงบานตามา จึงมีความเห็นรวมกัน
ที่จะพัฒนาและฟนฟูพื้นที่สาธารณะดังกลาวใหมี
สภาพปาที่สมบูรณอีกครั้งหนึ่ง จึงไดรวมมือกัน
ปลู ก ต น ไม โ ดยใช ยุ ท ธศาสตร ก ล ว ยกู  ช าติ ด  ว ย
ยุทธศาสตรกลวยๆ (โครงการคืนปาใหแผนดิน)
ซึ่งไดรับความรวมมือจากชาวบาน โรงเรียนและวัด
บานตามา องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง และ
สื่อ TPBS. รวมทํารายการชุมชนตนแบบดวย โดย
สหกรณ ก ารเกษตรจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ส นั บ สนุ น
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งบประมาณจํานวน 35,000 บาท เพื่อการจัดวาง
ระบบทอสงนํ้าเพื่อการเกษตรและซอมแซมถังนํ้า
เครือ่ งสูบนํา้ ทีก่ รมพัฒนาทีด่ นิ ไดสรางไว ดําเนินการ
ปลู ก ต น ไม กล ว ย โดยแบ ง แปลงย อ ยจํ า นวน
50 แปลง ในพื้นที่ 6 ไร ใหกับสมาชิกในชุมชนได
ปลูกพืชหมุนเวียนตางๆ ไวบริโภคและจําหนายเปน
รายไดเสริมและชวยดูแลกลาไมที่ปลูกไปดวย
9. ร ว มวางกฎกติ ก าการใช ป ระโยชน
รวมกัน แมวา จะมีความรวมมือของกลุม ชาวบานใน
การฟนฟูปา แตก็ยังเปนพื้นที่ที่ชาวบานในชุมชน
อาศัยเปนพื้นที่เลี้ยงวัว ควาย ตากขาวในฤดูกาล
ทํานา เก็บหาของปาในฤดูฝนบางเล็กนอย แตก็มี
ชาวบ า นในหมู  บ  า นบางรายที่ เ ข า ไปบุ ก รุ ก พื้ น ที่
สาธารณะดังกลาวเพื่อทํานา ปลูกขาว ขาวโพด
เพื่อหวังจะจับจองเปนกรรมสิทธิ์บุคคล กลายเปน
ขอขัดแยงกันในชุมชน และชุมชนไดรว มกันคิดอยาก
จะพัฒนาพื้นที่บางสวนจํานวน 24 ไร ใหเปนฐาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มของชุ ม ชน
โดยเนนไปทีก่ ารปลูกตนไมนานาชนิดทีส่ ามารถเปน
แหลงอาหารของคนในชุมชน ตลอดจนสรางเปน
พื้นที่ทําการเกษตรประณีตสําหรับคนที่ไมมีพื้นที่
เพาะปลูก กลุมแกนนําและผูนําชุมชนและกลุม
เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งบ า นตามา
จึงมีความเห็นรวมกันวาควรมีการวางกฎกติกาการ
ใชประโยชนที่ดินที่จัดสรรใหรวมกัน ไมเชนนั้นแลว
จะกอใหเกิดปญหาขึ้นภายหลัง จึงไดเกิดขอตกลง
ในการใชประโยชนทดี่ นิ รวมกันขึน้ และติดประกาศนี้
ไวบริเวณทางเขาพืน้ ทีแ่ ละศาลาซึง่ ตัง้ อยูก ลางพืน้ ที่
เพื่อประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ตอมากลุมแกนนํา
และผูนําชุมชนเกิดแนวคิดวาควรจะตองวางระบบ
บริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบที่เปนทางการและ
คาดวาจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ
โดยสหกรณการเกษตรใหทางกลุมดําเนินการขอ
จัดตัง้ เปนกลุม สหกรณเพือ่ การเกษตรขึน้ ซึง่ เปนอีก

แนวทางหนึ่งในการวางระบบบริหารจัดการพื้นที่
ใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
10. ดํ า เนิ น งานตามแผนและจั ด หา
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน
เมื่อรวมกันวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเปน
รูปธรรมแลว กลุมแกนนําและผูนําชุมชนและกลุม
เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 บาน
รวมกันหางบประมาณสนับสนุนเพือ่ ใหเห็นผลอยาง
เปนรูปธรรมโดยลําดับ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
หลายหนวยงานไดแก สื่อTPBS. สํานักงานเกษตร
และสหกรณ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย ในการสร า งอาคาร
ศูนยเรียนรู 1 หลัง พระสงฆ ครู-นักเรียนของ
โรงเรียนบานตามา องคกรเอกชน เครือขายปราชญ
ชาวบาน โครงการชลประทานบุรีรัมย องคการ
บริหารสวนตําบลชุมแสง และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุ รี รั ม ย ร ว มกั น สนั บ สนุ น ทั้ ง ทรั พ ยากรแรงงาน
เพื่อใหการดําเนินงานเห็นผลโดยเร็ว

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดเขามารวม
วางแผนการดํ า เนิ น งานร ว มกั บ กลุ  ม แกนนํ า ใน
หมูบ า นเพือ่ เขามารวม แกไขปญหาการใชประโยชน
ที่ ดิ น สาธารณะประโยชน จํ า นวน 570 ไร ตาม
กระบวนการในเบื้องตน เริ่มจากการรวมกันหา
ขอเท็จจริงในพื้นที่ใหรอบดาน นําขอมูลมารวม
สั ง เคราะห แ ยกแยะและร ว มกั น วางแผนจั ด การ
เพื่อหาทางออกรวมกันอยางเปนระบบ สงผลให
พวกเขาสามารถขอใชประโยชนที่ดินโดยเริ่มจาก
ขอบริ จ าคที่ ดิ น คื น คนละ 20% ของแปลงที่ ดิ น
ที่ ค รอบคลอง รวมทั้ ง สิ้ น 180 ไร เพื่ อ นํ า มา
ใชประโยชนรวมกัน เกิดการจัดสรรที่ดินใหสมาชิก
ทีไ่ มมที ที่ าํ กิน ฐานะยากจน ครัวเรือนละ 2 ไร ทําให
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เขาเกิดความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ และรวมกันวางกฎกติกา
ในใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ส ว นพื้ น ที่ เ หลื อ เครื อ ข า ย
ในชุมชนเขามารวมมือกันปลูกปา จัดทําระบบผันนํา้
มาใชในพื้นที่เพื่อทําการเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ และทําเกษตรบนแปลงที่ดินไดอยาง
ราบรื่นโดยไมทะเลาะกัน ผลจากการดําเนินงานป
เดียวกันชุมชนนอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย
แลว ยังไดรับทุนสนับสนุนสํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดบุรีรัมย ในการสรางอาคารศูนย
เรียนรู 1 หลัง ราคา 1,670,500 บาท ในพื้นที่
สาธารณะ 24 ไร ซึ่งใชเปนศูนยเรียนรูของชุมชน
ในปจจุบัน และไดรับความรวมมือจากประชาชน
ในพืน้ ที่ พระสงฆ ครู-นักเรียนของโรงเรียน (ดูภาพที่
6-7) เขารวมทําโครงการกลวยกูช าติดว ยยุทธศาสตร
กลวยๆ โดยมีจาํ นวนตนไมทปี่ ลูก 10,000 ตน กลวย
2,000 ตน บนพืน้ ที่ 24 ไรอยางตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั

ขอบเขตของพื้นที่สาธารณะประโยชน 570 ไร

ภาพที่ 1 แผนที่ภาพถายทางอากาศตําแหนงพื้นที่
สาธารณะประโยชน 570 ไร ป พ.ศ. 2556
(ซอนทับดวยโฉนดที่ดิน)
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 และสํานักงาน
ที่ดินอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2545

ภาพที่ 2 แผนผังผูใชประโยชนที่ดิน (ผูบุกรุก) ในพื้นที่
สาธารณะประโยชน 570 ไร ป พ.ศ. 2559
ที่มา: จากการสํารวจโดยทีมงานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ พ.ศ. 2559

ภาพที่ 3 แผนผังการแบงโซนที่ดินและพื้นที่พัฒนาแหลงนํ้าในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน ป พ.ศ. 2559
ที่มา: จากการสํารวจโดยทีมงานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ พ.ศ. 2559
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ภาพที่ 5 สภาพพื้นที่ริมสระนํ้าที่ขุด โดยกรมวิชาการ
เกษตรเมื่อป พ.ศ. 2536

ภาพที่ 4 พื้นที่บริเวณริมหนองตาแบนในอดีตเปน
พื้นที่ทิ้งขยะขาดการดูแลจากชุมชน ป พ.ศ. 2551

ภาพที่ 6 ชาวบานตามาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมกันปลูกปาในพื้นที่สาธารณะ 24 ไร

ภาพที่ 7 แปลงเกษตรผสมผสานโดยความรวมมือจากสถาบันวิจัยและชาวบานรวมแรงรวมใจกันเขามา
ใชประโยชนรวมกัน พลิกฟนผืนดินใหอุดมสมบูรณอีกครั้ง
ที่มาทั้งสามแถว: จากการสํารวจโดยทีมงานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ พ.ศ. 2559
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห

ความสําเร็จในพื้นที่นี้ไมสามารถเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นไดโดยงายความสําเร็จนี้เกิดจาก “การมีทุนทาง
สังคม” เปนทุนสําคัญที่ทําใหการแกไขปญหาโดยเกิดจากคนภายในชุมชนรวมกันลุกขึ้นมาแกปญหาดวย
ตัวของพวกเขาเอง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนแตเพียงผูเขาไปรวมหนุนเสริมการ
ดําเนินงานรวมกับกลุมแกนนําในพื้นที่ทั้ง 18 คน ถือวาเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานไปสูความสําเร็จ
ซึง่ แกนนําทัง้ หมดเปนคนในพืน้ ทีท่ รี่ บั รูแ ละเขาใจสภาพปญหาในพืน้ ทีเ่ ปนอยางดี การเขามาหนุนเสริมของ
มหาวิทยาลัยเปนการชวยวางกรอบแนวคิด ระบบการวิเคราะห การจัดทําเวทีการเก็บขอมูลอยางมีสว นรวม
พรอมๆ กับการประเมินสถานการณไปดวย ประกอบกับการฝกอบรมแกนนําควบคูไ ปดวย ไดแก การประเมิน
สถานการณ การฝกการเก็บขอมูลที่ตองวิเคราะหสถานการณอื่นไปดวย เทคนิคตอลองเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จ การจัดการที่ดิน เครื่องมือที่ใชในการจัดการที่ดิน และการบริหารจัดการองคกรใหแกกลุม
แกนนําและกลุมผูนําชุมชนควบคูไปดวย เปนตน ประกอบกับการใชเวลาปรึกษาหารือรวมกันในชวงเย็น
ของทุกสัปดาห จึงทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานมีความตอเนื่องและสําเร็จลงไดดวยดี
ผลกระทบทางวิชาการในเชิงการพัฒนา คือการดําเนินงานตามโครงการนี้ประสบผลสําเร็จ
ไดเกิดจากกระบวนการที่ทําใหเกิด “ทุนทางสังคม” (Social Capital) อานันท กาญจนพันธุ (2545)
กลาวคือ กลุมแกนนําและกลุมผูนําไดรวมกันจัดเก็บขอมูลอยางมีสวนรวมที่สะทอนขอเท็จจริงจากพื้นที่
อยางเปนระบบ (บันไดผลลัพธ) แลวจึงวางแผนการนําเสนอในหลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารขอมูล
ที่ตรงกันไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เพื่อใหกลุมแกนนําและกลุมผูนําเขาใจขอเท็จจริง
ที่ตรงกัน ดังนั้นจึงกอใหเกิดความรวมมือที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อมั่นวาการกระทํานั้นถูกตอง (Norm)
และกอใหเกิดคุณคาของสิ่งที่กําลังทํา (Value) เกิดความไววางใจในกันและกัน (Trust) การมีเครือขาย
หนุนเสริม (Network) ไดแก กลุม แกนนํา กลุม ผูน าํ ในหมูบ า น สถาบันวิชาการ ตลอดจนครอบครัวของแกนนํา
ที่คอยหนุนเสริมกําลังใจดวยดีเสมอมา และการมีสถาบันทางสังคมใหการยอมรับ (Institution) พระสงฆ
ในวัดรวมมือที่จะใหใชสถานที่จัดเวทีทําความเขาใจ เกษตรอําเภอและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเนนให
พยายามวางกฎกติกาการใชประโยชนทดี่ นิ รวมกัน เปนตน จะเห็นไดวา กระบวนการทีท่ าํ ใหเกิดทุนทางสังคม
ถือเปนเรื่องสําคัญที่ทําเกิดการขับเคลื่อนโครงการไปสูความสําเร็จได ดังนั้นงานพัฒนาเชิงพื้นที่จึงควรเนน
การทําชุดขอมูลดวยกระบวนการมีสวนรวมและวางระบบการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจรวมกันให
ตรงกันกอนดําเนินการดานอื่น เพราะสิ่งเหลานี้ถือเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนนําพาไปสูการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน

ประโยชนที่ไดรับ

กระบวนการจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาแหลงนํ้า ทําใหมีประชาชนในพื้นที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แกปญหาความยากจน การวางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดในชุมชน สงเสริมใหเกิด
การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันในชุมชน แบงปน เสียสละ ชวยเหลือ เอื้ออาทร รูรักสามัคคี
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เปนสถานที่เขามาศึกษาดูงานของชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงอยางตอเนื่อง เปนตนแบบการเรียนรู
การจัดการพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน ดานการจัดการดิน นํา้ ปา เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ คนในชุมชนทองถิน่
เปนชุมชนตนแบบในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสรางสิ่งแวดลอม ดิน
นํ้า ปา อากาศ อาหาร พลังงาน สุขภาวะอยางเหมาะสม มีความสมดุล อุดมสมบูรณ มั่นคง และยั่งยืน
สืบตอไปสูลูกหลาน
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สืบสานพระราชปณิธานสูการพัฒนาอยางยั่งยืน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อสรางรายไดจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแกชุมชน
ในกลุมจังหวัดอันดามัน
กิตติศกั ดิ์ จิตตเกือ้ 1, อนันต สันติอมรทัต1, สิรนิ ญา จันทรศกั ดิส์ งู 1,
จารุวรรณ พรหมเงิน1, และอนิตทยา กังแฮ2
1
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทคัดยอ

การดําเนินงานการใหบริการวิชาการแกสงั คมแบบมีสว นรวม ภายใตโครงการ
บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไดดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายครอบคลุม 3 จังหวัด
ภาคใตอันดามัน ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ ถึงเดือนมีนาคม 2562 ไดแก จังหวัด
ภูเก็ต พังงาและกระบี่ สําหรับผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 5 กลุม 55 คน
โดยคณะทํางานไดสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดอินทรียและการแปรรูป ซึ่งนําหลักการ
ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และประยุกตใชวทิ ยาศาสตรเปนฐานบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินงานพบวา นอกจากจะมีผลผลิต (Output)
ดานการสรางความรู ความเขาใจแกชุมชน แลว ยังเกิดผลลัพธ (Output) คือ ชุมชน
สามารถลดรายจายในครัวเรือน และมีรายไดเฉลี่ยตอกลุม รอยละ 30 และยังเกิด
(Outgrowth) เพื่อการตอยอด ขยายผลการดําเนินงานที่เปนความตองการจาก

Community engagement

อาจารยกิตติศักดิ์ จิตตเกื้อ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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สภาพจริงในรูปแบบงานวิจยั รวมกับชุมชน เพือ่ แกไข ราชการจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ ซึ่งมีหัวหนา
ปญหาและยกระดับคุณชีวติ ในดาน เศรษฐกิจ สังคม สวนราชการตางๆ ภายในจังหวัดเขารวมหารือ
สิ่งแวดลอมและการศึกษา
เพื่อดําเนินการโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
คําสําคัญ: พระราชปณิธาน, การพัฒนาอยางยั่งยืน, หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประกอบดวย 4 โครงการหลักคือ
พันธกิจสัมพันธ์
1) โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพือ่ แกปญ
 หา
ความยากจนของประชาชนในทองถิ่น 2) โครงการ
ยกระดับสินคาชุมชน OTOP 3) โครงการยุทธศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ที่มาและความสําคัญ
ในคราวประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement 4) โครงการอ า นออกเขี ย นได เ พื่ อ สร า งเสริ ม
Thailand ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 11-12 สุขภาวะสําหรับนักเรียน ซึง่ สอดรับกับการขับเคลือ่ น
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย สู  ก ารปฏิ บั ติ ในด า น
ประสานมิตร ผูเรียบเรียงไดรับโอกาสนําเสนอตอ “การบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน” ตาม
ที่ประชุมเรื่อง พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ พันธกิจของการเปนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนา
ภูเก็ตกับสังคม สูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบ ทองถิ่นและเปนกระบวนการสําคัญของการทํางาน
มีสวนรวมอยางยั่งยืน กรณีหมูบานผลิตเห็ดอินทรีย ตามนโยบาย Reprofiling อีกดวย ทั้งนี้จากการ
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได รวมหารือดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดและผูนํา
นําเสนอผลของการขับเคลื่อนและการบูรณาการ สวนราชการใหความสนใจแนวคิดของมหาวิทยาลัย
พันธกิจสถาบันอุดมศึกษากับกลุมชุมชนในรูปแบบ เกี่ยวกับเปาหมาย แผนดําเนินงาน กิจกรรมภายใต
การทํางานแบบ PAR ซึ่งสามารถทําใหกลุมชุมชนฯ โครงการฯ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การนํ า วิ ท ยาการ
สร า งรายได จ ากอาชี พ ที่ ส  ง เสริ ม พึ่ ง ตนเองและ งานวิจัย และนวัตกรรมเขาไปประยุกตชวยเหลือ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ทีด่ ีขึ้น ( กิต ติศัก ดิ ์ และคณะ, ประชาชน กลุม ชุมชน ดานการสงเสริมอาชีพเพือ่ ลด
รายจาย สรางรายได สรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
2561)
ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูบริหาร เนนการลงพื้นที่เปาหมาย ศึกษาวิจัยกับชาวบาน
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ ไดนําผูบริหารระดับ ในทองถิ่น (Social Lab) ซึ่งการดําเนินงานใน
คณะฯ สํ า นั ก ฯ รวมถึ ง คณาจารย แ ละบุ ค ลากร รูปแบบดังกลาวจะทําใหทองถิ่นไดรับประโยชน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวของเขาพบทานผูวา อยางเปนรูปธรรม

ภาพที่ 1 ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ พบผูบริหาร 3 จังหวัด (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)
(ภาพจาก งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
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ผลจากการหารือกับสวนราชการในพื้นที่
ทําใหผูเรียบเรียงและคณะทํางานไดดําเนินงาน
ขยายผลโดยรวมกับสมาชิกของชุมชนทีเ่ ปนตนแบบ
แหงศูนยเรียนรูการผลิตเห็ดอินทรีย ดําเนินการ
สงเสริมอาชีพแกกลุมผูที่มีรายไดนอย โดยตกลง
รวมกันจัดกิจกรรมยอยภายใตโครงการบูรณาการ
พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ เ พื่ อ แก ป  ญ หาความยากจนของ

ประชาชนในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตอันดามัน (ภูเก็ต พังงาและ
กระบี่) คือ การสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดอินทรียและ
การแปรรูป โดยใชวิทยาศาสตรเปนฐานบนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาหมายเชิงปริมาณ
เพื่อสรางไดรอยละ 30 ภายหลังดําเนินงานเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางอาชีพแกผูมีรายไดนอย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน
การถายทอดเทคโนโลยี ใหความรูและลงมือปฏิบัติการในพื้นที่ของชุมชนเปาหมาย
2. เพื่อบูรณาการองคความรู ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับอาชีพเพาะเห็ด รวมถึงการ
บริหารจัดการกลุม โดยความรวมมือระหวางหนวยภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

กลุมเปาหมาย

บุคคลผูม บี ตั รสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 55 ราย ครอบคลุมพืน้ ที่ 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา และกระบี่

ภาพที่ 2 กลุมเปาหมาย 3 จังหวัด (ภูเก็ต พังงาและกระบี่)
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

ผูเ รียบเรียงไดจดั ตัง้ คณะทํางานทัง้ จากคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยฯ สมาชิกชุมชน วิทยากรชุมชน
ของศูนยเรียนรูผ ลิตเห็ดอินทรีย เพือ่ รวมหารือกับหนวยงานภาครัฐในพืน้ ที่ สํารวจกลุม เปาหมาย จัดประชุม
ชีแ้ จงวัตถุประสงคของกิจกรรม รวมมองเปาหมาย ผลลัพธ (Outcome) รวมกําหนดวันถายทอดเทคโนโลยี
และการปฏิบัติการ รวมกําหนดขอมูลตางๆ ที่ตองบันทึกรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รวมกําหนด
วันประเมิน ติดตาม รวมถึงรูปแบบการรายงานผล ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นผานทางโซเชียล ไลนกลุมและ
ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ (ภาพที่ 3)
ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมในทุกพื้นที่เปาหมาย ไดนอมนําศาสตรพระราชา หลักการทรงงานของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เปนหัวใจหลักมาดําเนินงาน เชน ระเบิดจากขางใน ทําตามลําดับขัน้ ทํางานแบบองครวม
ไมติดตํารา การมีสวนรวม ขาดทุนคือกําไร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและไดนอมนําพระราโชบาย
ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพือ่ การพัฒนาทองถิน่ (ยุทธศาสตรใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป พ.ศ. 25602579) มาดําเนินงานบูรณาการพันธกิจสัมพันธ สรางคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนบริบทและความตองการของชุมชน

ภาพที่ 3 การบันทึกขอมูลกอนดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงานและหลังจากการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ เทคโนโลยี แนวคิดการบริหารจัดการกลุม เครือ่ งมือ
ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตางๆ โดยประยุกตกับหลักวิชาการ (กิตติศักดิ์,

ภายหลั ง จากการดํ า เนิ น งานฯ แก ก ลุ  ม
เปาหมาย 55 ราย 5 กลุมชุมชน ปรากฏผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ (1) ชุมชน เกิดความรู ความเขาใจ
การเพาะเห็ดนางฟาในโรงเรือน (2) ชุมชน สามารถ
บันทึกรายละเอียดตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เชน คาความชืน้
อุณหภูมิ ปจจัยตางๆ ทีม่ ผี ลตอการเจริญเติบโตของ
เห็ดนางฟา (3) ชุมชนไดเรียนรูวิธีทางวิทยาศาสตร

2562) เพือ่ ประกอบการดําเนินงาน (4) ชุมชน สามารถ
จัดทําบัญชีตนทุน คาดําเนินงานตางๆ และวางแผน
การผลิตได (5) ชุมชน สามารถสรางชองทางการ
ตลาดเพื่อการจําหนายแกลูกคา (6) กลุมชุมชน
มีรายไดจากการจําหนายเห็ดนางฟาสดเฉลี่ยตอ
สัปดาห 5,000 บาท เฉลี่ยตอเดือน 20,000 บาท
และ (7) เกิดการขยายผลการดําเนินงานตอเนื่อง
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โดยนํากําไรหลังจากหักคาใชจายมาจัดซื้อวัตถุดิบ ในรอบตอไป ผลการดําเนินงานดังกลาว แสดงดัง
กอนเชื้อเห็ดนํามาพักและเปดดอกเพื่อรอจําหนาย ภาพที่ 4-6

ภาพที่ 4 การถายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการเพาะเห็ดและการแปรรูป

ภาพที่ 5 การจัดเตรียมโรงเรือนและเก็บผลผลิต

ภาพที่ 6 การเตรียมจําหนายผลผลิตแกผูบริโภค
(อางอิงภาพ งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
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ทั้งนี้ในระหวางการดําเนินงานพื้นที่หมู 6
บานบางนุ ตําบลกะไหล จังหวัดพังงา ผูเรียบเรียง
มี โ อกาสพบผู  อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า นกะไหล
ซึ่งปจจุบันมีโรงเรือนเพาะเห็ดจํานวน 2,000 กอน
1 โรงเรือน แตยังขาดองคความรูเพื่อใหมีผลผลิต
ที่ดี ผูเรียบเรียงและคณะทํางานจึงไดจัดกิจกรรม

ให ค วามรู  ทั้ ง คณะครู แ ละนั ก เรี ย น (ภาพที่ 7)
หลังจากการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น จึงนํามาสูการ
หารือ สรางหลักสูตรนอกกรอบแกครูที่รับผิดชอบ
เสริมความรูด า นวิทยาศาสตรและอาชีพแกนกั เรียน
รวมถึ ง การพั ฒ นาวิ ท ยากรจากชุ ม ชนบ า นบางนุ
รวมกับโรงเรียน

ภาพที่ 7 การอบรมปฏิบัติการเพาะเห็ดและการแปรรูป ณ โรงเรียนบานกะไหล จังหวัดพังงา

ภาพที่ 8 ผลการดําเนินงานและการขยายผล
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อภิปรายผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ ชีพอื่นๆ เชน การเลี้ยงไสเดือนดิน การทําแกส

การดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ ในโครงการนี้
นอกจากมีเปาหมายหลักเพือ่ สรางอาชีพการเพาะเห็ด
ดวยการใหความรู ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ รวมถึงการนอมนําศาสตร
พระราชา หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหชมุ ชน
รับรู เรียนรู ความพอประมาณการดําเนินงานกลุม
และการดํารงชีวติ ของแตละบุคคล ยังทําใหเกิดเปน
ผลผลิต (Output) คือเห็ดนางฟาภูฐาน ซึ่งเปนเห็ด
เศรษฐกิจที่ผูบริโภคมีความตองการสูง ในขณะที่
ผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้น ทําใหชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้นหลังการดําเนินงานเฉลี่ยตอกลุมรอยละ 30
และยังสามารถลดรายจายในครัวเรือน ดวยการนํา
เห็ดสดมาปรุงและแปรรูปเปนอาหารทานในครัวเรือน
และนํ า มาจํ า หน า ยเป น รายได เ สริ ม อี ก ทางหนึ่ ง
สิ่งที่สําคัญจากการดําเนินงานกิจกรรมในมุมมอง
ของคุณคานัน้ ทําใหกลุม ชุมชนเล็กๆ ทีร่ ว มโครงการ
เกิดการพูดคุย แลกเปลีย่ นเรียนรูก บั กลุม อืน่ ๆ นํามา
สูก ารรวมคิด รวมวางแผนหาแนวทางในการสรางอา

ชีวภาพในครัวเรือนแบบตนทุนตํา่ การเพาะเมล็ดงอก
เปนตน ซึง่ สิง่ เหลานี้ เปนสวนทีท่ าํ ใหเกิดการตอยอด
ขยายผลการดําเนินงาน (Outgrowth) ที่เปนความ
ตองการจากสภาพจริง ในมุมมองผูเรียบเรียง กอให
เกิดบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ เพิม่ เติมดานพันธกิจ
สัมพันธทั้งในรูปแบบ Community Engagement
และ Education Engagement (ภาพที่ 8) ซึ่งทั้ง
ผูแทนมหาวิทยาลัยฯ ชุมชน ผูใหญบาน หนวยงาน
ภาครั ฐ ในพื้ น ที่ ได ร  ว มหารื อ วางแผนงานการ
ดํ า เนิ น งานในระยะที่ 2 (เริ่ ม ดํ า เนิ น งานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อใชเปนแนวทางการ
ขับเคลื่อน (กังสดาล, 2561) ในการพัฒนาและดาน
การสนับสนุน (ขวัญสุปาณัฏฐ และอภิศักดิ์, 2561)
รวมถึงการคํานึงถึงการบริหารจัดการภายใตหวงโซ
คุ ณ ค า จากต น นํ้ า สู  ป ลายนํ้ า ในลั ก ษณะชุ ม ชน
(กิ ต ติ ศั ก ดิ์ แ ละคณะ, 2561) เชื่ อ ได ว  า แผนงาน
ดังกลาวจะเปนกรอบการทํางานและมีแนวโนม
หรือโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายรวมกันไดจริงใน
อนาคต

ประโยชนที่ไดรับ

1. กลุมชุมชนเปาหมาย สามารถลดรายจายในครัวเรือนลง มีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 30
2. สมาชิกเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ประยุกตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สําหรับการเพาะเห็ด
การแปรรูปเห็ด การบริหารจัดการผลิตและจัดการกลุม
3. มีแผนงาน แนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อตอยอดการดําเนินงาน
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รูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขาย
โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
ปภาดา ชมภูนิตย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

บทคัดยอ

จากการวิเคราะหสถานการณโรคเบาหวานในปจจุบันพบวาผูปวยเบาหวาน
มีภาวะแทรกซอนมากขึ้นซึ่งพบวาสาเหตุการเกิดภาวะแทรกซอนเนื่องจากผูปวย
ไดรับการรักษาไมตอเนื่องและปฏิบัติการดูแลตนเองตามคําแนะนําที่ไมถูกตองและ
ไดรับการดูแลจากญาติและชุมชนที่ไมเพียง ดังนั้นจึงทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชนโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ การดําเนินงานวิจยั แบงเปน 3 ระยะคือ
1) การศึกษาบริบทชุมชน สถานภาพ และศักยภาพของชุมชน 2) การพัฒนารูปแบบ
และการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย 3) การประเมินผลของการดําเนินกิจกรรม
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั เลือกแบบเจาะจง จํานวน 71 คน เครือ่ งมือวิจยั ประกอบดวย
แบบบันทึกการสังเกต แบบสนทนากลุม แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ รอยละ
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ผลการวิ จั ย พบว า ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพทาง
ดานกายภาพ ทีส่ งู มาก การมีสว นรวมของชุมชนทีด่ ี
ผูนํา และแกนนํา ของชุมชนใหความสําคัญตอการ
ดําเนินกิจกรรมโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
แกนนําหลักในการดําเนิน กิจกรรมการดูแลผูปวย
เบาหวานในชุมชน ประกอบดวย 4 องคประกอบ
คือ 1) การจัดทําแผนและจัดตั้งทีมในการดําเนิน
กิจกรรมการดูแลผูป ว ย 2) เสริมสรางศักยภาพชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย 3) ดําเนิน
กิจกรรมการดูแลผูปวยในชุมชน 4) การประเมินผล
และการจัด การความรู เ พื่อ พั ฒ นาอยา งตอ เนื่อ ง
ผลการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวยตามรูปแบบ
พบวากลุม ผูป ว ยทีไ่ ดรบั การดูแลในชุมชน เปนผูป ว ย
เบาหวานทั้งหมด 32 ราย และจากการดําเนินงาน
จํานวน 1 ป ในกลุมผูปวย พบวาระดับนํ้าตาลที่
เกาะในเม็ดเลือดแดงนอยกวา 6.5% จํานวน 22 คน
คิดเปนรอยละ 68.75 ซึ่งเปนผลจากกลุมผูปวย
ไดรบั เขาถึงบริการเชิงรุก จากชุมชน และกลุม ผูป ว ย
มีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การดูแลผูปวยในชุมชน, การมีสวนรวม
ของชุมชน, ภาคีเครือขาย

ที่มาและความสําคัญ

ปจจุบนั ความเปลีย่ นแปลงไปของวิถชี วี ติ จาก
ระบบเกษตรกรรมสูร ะบบอุตสาหกรรมทีม่ กี ารพัฒนา
แบบกาวกระโดดไดทําลายสมดุลธรรมชาติดั้งเดิม
นําไปสูพิษภัยตอสุขภาพ (อังศินันท อินทรกําแหง,
2552) โดยเฉพาะป ญ หาสุ ข ภาพที่ เ กิ ด จาก
สิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากและ
มีความจําเปนที่เกี่ยวของกับมนุษย เพราะปญหา
สิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย สิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่เอื้ออํานวยให

มนุษยไดรับปจจัย 4 ตั้งแตเกิดจนถึงตายไดแก
อาหาร เครือ่ งนุงหม ยารักษาโรค และทีอ่ ยูอาศัย
จากสถานการณของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปทัง้ ทาง
ด า นสั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม และวั ฒ นธรรม ทํ า ให
พฤติ ก รรมและแบบแผนการดํ า รงชีวิ ต มีก าร
เปลีย่ นแปลงตามไปดวย สงผลใหมจี าํ นวนผปู ว ยโรค
เบาหวาน (ปภาดา ชมภูนิตย, 2557) เพิ่มมากขึ้น
ในทุกประเทศทั่วโลก และมีแนวโนมทีจ่ ะเพิ่มขึน้
อย า งต อ เนือ่ ง สถานการณ โ รคไม ติ ด ต อ เรือ้ รัง
ในประเทศไทย สํ า นัก ระบาดวิ ท ยา กระทรวง
สาธารณสุขไดติดตามเฝาระวังปญหาการเจ็บปวย
ของคนไทยจากโรคไมติดตอเรือ้ รัง ป พ.ศ. 2554
พบว า มีจํ า นวนผู  ป  ว ยด ว ยโรคความดั น โลหิต สูง
จํานวน 379,551 ราย คิดเปนอัตราปวย 591.38
ตอจํานวนประชากรแสนคน และผปู ว ยโรคเบาหวาน
จํานวน 179,597 ราย คิดเปนอัตราปวย 279.83
ตอจํานวนประชากรแสนคน และที่เขารับการรักษา
ในโรงพยาบาล 44 จังหวัดทัว่ ประเทศ จํานวน
645,620 ราย และในจังหวัดอุตรดิตถ มีอัตราการ
เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จากป 2555-2558
ประกอบดวยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือด เพิ่มขึ้น
ทุกป (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ, 2558)
สําหรับใน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ก็มีจํานวน
ผ ูปวยทัง้ 2 โรคมากขึน้ เชนกันในป 2557, 2558 และ
2559 พบวามีจํานวนผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอน
จากโรคเบาหวานสู ง เกิ ด ขึ้ น มาก ประกอบดว ย
โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โรคไตวาย
ระยะที่ 4-5 และจอประสาทตาเสื่อม
จากการวิ เ คราะห ห าสาเหตุ ข องการเกิ ด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 3 ปยอ นหลังของ
ทีมการดูแลและรักษาของโรงพยาบาลตรอน พบวา
สาเหตุ ก ารเกิ ด ภาวะแทรกซ อ นเนื่ อ งจากผู  ป  ว ย
ไดรับการรักษาไมตอเนื่อง มีความรู ความเขาใจ
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ความตระหนักและทักษะในการดูแลตนเอง เมื่ออยู
ที่บานของผูปวย ยังไมเพียงพอ จากสถานการณ
ความสําคัญของปญหาดังกลาวทําใหทางโรงพยาบาล
ตรอนซึง่ เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบดาน
สุขภาพใหกบั ประชาชนและชุมชน รวมกับทางกลมุ
ผูนําในชุมชนและประชาชนผูปวยโรคเบาหวานใน
พื้นทีม่ ีความเห็นทีส่ อดคลองกันทีต่ องการแกไข
ปญหาที่กําลังเกิดนี้เปนอยางมาก ดังนั้น ผูวิจัยและ
ทีมงานรวมทัง้ แกนนําในชุมชนจึงไดพัฒนารูปแบบ
การดูแ ลผู ป  ว ยเบาหวานในชุ ม ชนโดยได มี ก าร
คัดเลือกชุมชนทีพ่ รอมจะแกไขปญหาไปพรอมกัน
ไดแก บานชําทอง หมูที่ 8 ตําบลบานแกง อําเภอ
ตรอน จั ง หวัด อุต รดิ ต ถ ซึ่ ง เป น หมู บ  า นในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลตรอน มีจํานวนผูปวย
โรคเบาหวาน 32 คน เปนพื้นที่ไกลจาก รพ.ตรอน
ผูปวยสวนใหญเปนกลุมผูสูงอายุ บางรายขาดการ
เขาถึงบริการที่โรงพยาบาล ทําใหผูปวยสวนใหญ
มีผลการตรวจรางกายตามชุดสิทธิประโยชนของผปู ว ย
ไดแกการตรวจระดับนํ้าตาลที่สะสมในเม็ดเลือดแดง
โดยอยูในระดับทีม่ ากกวา 6.5 จํานวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 78.12 (รายงานการตรวจสุขภาพ
ประจําปของโรงพยาบาลตรอน, 2559) และมีอตั รา

การขาดนัด คิดเปนรอยละ 2 โดยปกติอตั ราการขาด
นัดควรจะเปนศูนย (รายงานการตรวจรักษาโรคของ
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลตรอน, 2559) ซึ่งจาก
การวิเคราะหสาเหตุรวมกันกับชุมชนและผูปวย
พบวาผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ ขาดการรักษา
เนื่องจากการเดินทางลําบากขาดผพู ามาสง สวนใหญ
มีความรูที่ไมเพียงพอกับการดูแลตนเองและขาด
ความตระหนักในการปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ไม ส ามารถจั ด กิ จ กรรม
เพือ่ สนับ สนุ น การดูแ ลสุข ภาพผู ป  ว ยเบาหวาน
ไดครอบคลุมตอปญหาของผปู ว ย และ การใหบริการ
ของโรงพยาบาลยังไมครอบคลุมตอความตองการ
ผปู ว ยทีจ่ ะทําใหผปู ว ยสามารถนําไปปฏิบตั เิ พื่อดูแล
ตนเองอย า งต อ เนือ่ งได ยั ง ขาดการมี ส  ว นร ว ม
ของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย
โรคเบาหวาน ตั้งแตรวมคนหาปญหา รวมวิเคราะห
ปญหา การวางแผนแกไขปญหาการแกไขปญหา
และการติ ด ตามประเมิ น ผล รูป แบบการดู แ ล
ผูปวยเบาหวานในชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ จะเปนการแกไข
ปญหาและปองกันการเกิดโรคแทรกซอนในกลุม
ผูปวยโรคเบาหวานตอไป

วัตถุประสงค

เพือ่ พัฒนารูปแบบการดูแลผูป ว ยเบาหวานในชุมชนโดยการมีสว นรวมของชุมชน โรงพยาบาลตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561
กลุมเปาหมาย
ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลตรอน จํานวน 8 คน ผูนําชุมชนจํานวน 5 คน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 16 คน ตัวแทนจากผูปวยโรคเบาหวานกลุมจํานวน 10 รวม
ทั้งหมดจํานวน 39 คน และกลุมผูปวยเบาหวานที่มีความยินดีสมัครใจรวมกิจกรรม จํานวน 32 คน
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การดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินงาน

โดยมีวิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทชุมชน สถานภาพ ศักยภาพของชุมชน แบงเปน 1) การศึกษาบริบทชุมชน
สภาพทั่วไปของชุมชน 2) การศึกษาศักยภาพและการขับเคลื่อนของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการดูแล
ผูปวยในชุมชน
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน ใชผลการ
ศึกษาจากระยะที่ 1 นํามา ยกรางรูปแบบจัดเวทีเพื่อรวมการสนทนากลุมและอภิปรายการจัดทํารูปแบบ
นํารูปแบบไปตรวจสอบโดยผูท รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน และนํารูปแบบทีผ่ า นการตรวจสอบนําสูก ารปฏิบตั ิ
ระยะที่ 3 การประเมินผลของการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาแบงไดดังนี้ การตรวจระดับ
นํ้าตาลที่เกาะในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) ประจําป ของกลุมตัวอยาง ผลความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรม
โดยการใชแบบสอบถามและการสนทนากลุม หลังจากการเขารวมกิจกรรมจํานวน 1 ป

การวิเคราะหขอมูล

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดย ทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติในการวิเคราะหไดแก รอยละ

ผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาบริบทชุมชน สถานภาพ
ศักยภาพของชุมชนบริบทชุมชน สภาพทัว่ ไปของ
ชุมชน พบวา สภาพชุมชนมีลักษณะเปนพื้นที่ราบ
อุดมสมบูรณเหมาะแกการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพทํานาและปลูกดอกไม
เชน ดอกบัว ตนเตยหอม ดอกดาวเรือง การคมนาคม
สะดวก มีแหลงประโยชนทชี่ ว ยอํานวยความสะดวก
สบายในหมูบาน ปจจัยดานเศรษฐกิจที่สงผลให
ประชากรมีความเปนอยูดี ผูสูงอายุอยูบานไมคอย
ไดออกแรงทํางานหนักหรือออกกําลังกาย ดานสังคม
วั ฒ นธรรมมี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล แ ละ
เครื่องดื่มที่มีรสหวานรวมกับการรับประทานที่ปรุง
จากกะทิ ในงานบุญประเพณีตางๆ อยางไรก็ตาม
จากการมีโครงสรางองคกรชุมชนทีเ่ ขมแข็งใหความ
สําคัญและใหความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนิน

กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพชุมชนทีผ่ า นมาประชาชน
ให ค วามเคารพและยอมรั บ ผู  นํ า ทํ า ให มี ก าร
ประสานงานที่ดีในชุมชนจึงเปนปจจัยที่จะสงเสริม
ใหการดําเนินงานในชุมชนประสบความสําเร็จและ
พบวา ประชาชนสวนใหญมคี วามตองการศูนยบริการ
ด า นสุ ข ภาพในหมู  บ  า น อยากปลู ก พื ช ผั ก ปลอด
สารเคมีไวรับประทานเองในครัวเรือน อยากใหมี
สถานทีอ่ อกกําลังกายในชุมชน มีอปุ กรณและมีผนู าํ
ในการออกกํ า ลั ง กายในชุ ม ชน อยากให มี ก าร
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การกิน การลดอาหารหวาน มัน เค็ม ในครัวเรือน
การลดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในวัด และงานบุญ
และการใหความรูดานสุขภาพทางหอกระจายขาว
เชน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร โดย
ใหผูนําชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เปนแกนหลักในการดําเนินงานกิจกรรม
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ดังกลาว และจัดมุมเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหมูบานซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองมีการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในตําบล
ศั ก ยภาพของชุ ม ชนและการขั บ เคลื่ อ น
ในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวยเบาหวาน
ในชุมชน หมูบานนี้เปนหมูบานที่กลุมผูนําชุมชน
ใหความรวมมือเปนอยางดีในดานสุขภาพชุมชน
ผูนําชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนใหความ
เคารพและยอมรับใหเปนตัวแทนชุมชน ทําใหการ
ประสานงานในการดําเนินโครงการตางๆ ในชุมชน
ดําเนินการไปดวยดี องคกรชุมชนกลุมตางๆ และ
ประชาชนตางใหความรวมมือในการดําเนินงานเปน
อยางดีโดยมีผูใหญบานและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานเปนแกนนําในการประสานระหวาง
กลุมตางๆ รวมทั้งการประสานงานกับประชาชน
นอกจากนีย้ งั พบวาในชุมชนมีผนู าํ ตามธรรมชาติทมี่ ี
ความรูแ ละประสบการณ สามารถเปนทีป่ รึกษาของ
ชุมชนไดเปนอยางดี พบวาชุมชนมีศักยภาพในมิติ

ทางกายภาพและวัฒนธรรมที่สูงมากไดแกการมี
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีงานประเพณี ในทองถิ่น
ที่เปนเอกลักษณของตนเอง ประชาชนใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมทุกอยางเปนอยางดี
กลุ  ม อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู  บ  า นเป น
แกนนําหลักในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย
2. ผลการพัฒ นารูป แบบการดูแ ลผู ป  ว ย
เบาหวานในชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
จากผลการศึกษาขอมูลทีว่ เิ คราะหเชิงคุณภาพ
จากระยะที่ 1 ที่ไดจากการวิเคราะหชุมชน และ
การประยุ ก ต จ ากกรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
แนวคิด Chronic care model (การดูแลผูปวย
โรคเรือ้ รัง) แนวคิดการมีสว นรวม กฎบัตรออตตาวา
แนวคิ ด การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ไดนํารูปแบบที่พัฒนาผาน ผูทรงคุณวุฒิ
และความคิดเห็นจากเวทีของประชาชนไดรูปแบบ
ดังนี้
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องคประกอบที่ 1 จัดทําแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาและจัดตั้งทีมในการดําเนินกิจกรรมการดูแล
ผูปวยในชุมชน จุดมุงหมายเพื่อใหผูนําชุมชนและ
องคกรภาคีเครือขายในชุมชนใชขอมูลทางดาน
สุข ภาพจากระบบฐานขอ มู ล สุ ข ภาพชุ ม ชนมา
ประเมินตนเองของชุมชน ซึ่งในขั้นตอนนี้ทําใหได
แผนปฏิบัตงิ านรวมกันของชุมชนและภาคเครือขาย
คือโรงพยาบาลตรอน องคการบริหารสวนตําบล
บา นแกง โดยจะมี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมการดู แ ล
ผ ูปวยในวัดชําทอง ทุกวันศุกรแรกของทุกเดือน และ
มีกําหนดบทบาทหนาทีช่ ัดเจนในการดําเนินกิจกรรม
โดยมีกิจกรรมการมีสวนรวมตางๆ ดังนี้
1. ชุมชนและภาคีเครือขายการมีสวนรวม
ในการมีสว นรวมในการสํารวจชุมชน การคนหาปญหา
การวิเคราะหปญ
 หา โดยใชวธิ กี ระบวนการประชาคม
และรวบรวมขอมูลที่ได
2. การมีสวนรวมในการหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกัน
3. จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดของ
โครงการใหกับผูนําและแกนนํา ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน จัดตั้งทีมการปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนแผนปฏิบัติการในระดับชุมชน

กอน
วันใหบริการ

องคประกอบที่ 2 เสริมสรางศักยภาพชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย มีจุดมุงหมาย
เพือ่ เสริมสรางศักยภาพใหกบั แกนนําชุมชนโดยการ
จัดการเรียนรูผ า นกิจกรรมการเรียนรู เพือ่ นําความรู
ที่ไดรับไปฝกปฏิบัติเกิดทักษะและนําสูการปฏิบัติ
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมดังนี้
1. เตรียมการ ไดแก การทบทวนความรู
ตางๆ แผนปฏิบัติการ ถอดบทเรียนจากตนแบบที่ดี
เพื่อนํามาสรางหลักสูตรโดยไดหนวยการเรียนรู
จํานวน 4 หนวยการเรียนรูประกอบดวย 1) ความรู
เรื่ อ งโรคเบาหวานและการดู แ ลผู  ป  ว ยในชุ ม ชน
2) การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
3) การสรางเสริมสุขภาพดานอาหารทีค่ วรรับประทาน
4) การสรางเสริมสุขภาพดานการจัดการความเครียด
2. จัดกิจกรรมการเสริมศักยภาพโดยนํา
หลักสูตรที่สรางมาใชในการจัดกิจกรรม
3. ประเมินผลและปรับปรุง
4. จัดการความรูสูการปฏิบัติ
องคประกอบที่ 3 ดําเนินกิจกรรมการดูแล
ผูป ว ยเบาหวานในชุมชน มีจดุ มุง หมายเพือ่ ใหแกนนํา
ของชุมชนที่ผานการเสริมสรางศักยภาพ สามารถ
นําความรู ทักษะในการจัดกิจกรรมการดูแลผูปวย

• อสม. และผูใหญบานมีการประชาสัมพันธเสียงตามสายพรอมทั้งบอกกลาวผูปวยถึงบาน
• ชวยทางโรงพยาบาลเตรียมสถานที่ อุปกรณการดูแลและการใหบริการ

วันที่
ใหบริการ

• กอนทีมแพทยมา ทีม อสม. ใหบริการเจาะเลือด ชั่งนํ้าหนัก วัดรอบเอว วัดระดับความดันโลหิต
และมีอาหารที่มีประโยชนใหผูปวยทานและ ใหความรูในดานการสรางเสริมสุขภาพ
• ชวยใหบริการพรอมทีมแพทยจากโรงพยาบาลตรอน พรอมมีการเยี่ยมบานพรอมทีมจากโรงพยาบาล
และ อบต.

หลังการ
ใหบริการ

• อสม. และแกนนำมีการติดตามผลการรักษาที่บานโดยมีการเยี่ยมทุกวันเสาร
• มีการดำเนินกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพใหกับกลุมเปาหมายทุกสัปดาหที่วัด
• และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมใหทราบทุกเดือนในเวทีการประชุมของ อสม. ระดับตำบล
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ในชุมชน ซึง่ ในองคประกอบนีเ้ นนการดําเนินงานใน
การดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชนโดยมีขั้นตอนดังนี้
องคประกอบที่ 4 การประเมินผลและจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง มีจุดมุงหมายเพื่อ
นํ า ผลจากการปฏิ บั ติ ข องบุค คลและแกนนํา ของ
ชุมชนเผยแพรและจัดเก็บประสบการณทไี่ ดจากการ
ปฏิบัติ โดยมีการปฏิบัติดังนี้
1. จัดเวทีสาํ หรับการนําเสนอประสบการณ
ซึ่งจะจัดในการประชุมประจําเดือนของการประชุ ม
ของอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ทุ ก วั น ที่ 10 ของเดือน
และที่ศูนยบริการสุขภาพในหมูบานทุก วันศุกรแรก
ของเดือน
2. จัดเก็บประสบการณความสําเร็จ ประเด็น
ปญหา และอุปสรรค จากเวทีทนี่ าํ เสนอในแตละครัง้
เพื่อสะสมในคลังความรูสามารถนําขอมูลนี้ไปใชใน
การวางแผนการพัฒนาของตําบลไดตอไป
3. ประเมิน ทบทวน ผลจากการจัดกิจกรรม
โดยมีการประเมินรวมกันของผูมีสวนไดเสียทั้งหมด
การประเมิ น แบบมี ส  ว นร ว ม (Participatory
Evaluation)
4. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินแบบ
มีสว น รวมผูว จิ ยั และทีมประเมินจะรวมกันวิเคราะห
และสรุปผลจากการสัมภาษณ ในประเด็นภาพรวม
ของการจั ด กิ จ กรรมและกระบวนการสร า งพลั ง
ตลอดจนถึงปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา
ในระดับตอไป
3. การประเมินผลของการดําเนินกิจกรรม
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุป
ผลการดําเนินงานและจัดการความรูโ ดยการประชุม
ผูนําในชุมชน ภาคีเครือขาย แกนนําจากประชาชน
ในหมูบาน กลุมผูปวยเบาหวาน ญาติของผูปวย
เบาหวาน พบวามีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบ
อยู  ใ นระดั บ มากและอยากให มี ก ารดํ า เนิ น การ
ตอเนื่องไปเรื่อยๆ

3.2 เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยจากนํา
รูปแบบไปใชกับกลุมตัวอยางที่ สมั ครใจเขารวม
โครงการจํานวน 32 คน ในระยะเวลา 12 เดือน
พบวา
3.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพ
ของกลุมผูปวยจากโดยดูผลการตรวจ ระดับนํ้าตาล
ทีเ่ กาะในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) มีระดับที่ มากกวา
6.5 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 31.25 และระดับ
ทีน่ อ ยกวา 6.5 จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 68.75
3.2.2 อัตราการขาดนัดเปน 0 เนื่องจาก
มีกระบวนการการใหบริการในศูนยสุขภาพชุมชน
โดยจัดใหบริการซึง่ ศูนยดงั กลาวอยูใ นวัดชําทองและ
มีการกระตุนเตือนกอนนัดโดยอาสมัครสาธารณสุข
จึงทําใหผูปวยมาตรวจตามนัด

บทสรุปและขอเสนอแนะ

1. จากผลการศึกษาการศึกษาบริบทชุมชน
สถานภาพ ศักยภาพของชุมชนในการจัดกิจกรรม
การดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน มีความสามารถ
จะจัดทําไดเปนอยางมากเนื่องจากมีบริบทที่เอื้อตอ
การจัดกิจกรรม มีวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม
ที่แสดงถึงความรักความสามัคคีในชุมชน มีการ
คมนาคมที่สะดวก มีอาชีพในการทํานาเปนอาชีพ
หลักซึง่ เปนอาชีพหลักทีส่ รางรายไดเปนจํานวนมาก
และนอกจากนั้นยังประกอบอาชีพเสริมในเวลาวาง
ทําใหมีรายไดตลอดทั้งป นอกจากนั้น ประชาชนให
ความรวมมือรวมใจในการดําเนินกิจกรรมเปนอยางดี
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภาดา ชมภูนิตย
(2557) ที่ศึกษาศักยภาพของชุมชนศักยภาพของ
ชุ ม ชนในการจัด กิจ กรรมสิ่ง แวดล อ มสรา งสรรค
เพื่อสรางเสริมสุขภาวะกลุมเสี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ พ บว า ชุ ม ชนที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร
อันยาวนาน งานประเพณีที่ดีตลอดจนการเขาถึง
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ที่สะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอมีผลตอ
การพัฒนาตอไปในอนาคตเปนอยางยิง่ และนอกจากนี้
การมี ผู  นํ า ชุ ม ชนทั้ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ผูใหญบาน กํานัน แกนนําตางกลุมตางๆ ในชุมชน
พรอมทัง้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า นเปน
แกนนําหลักในการดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
สอดคลองกับงานวิจัยของคําประไพ รักษาขันธ
(2548) พบวาบทบาทของผูนําในชุมชนมีผลตอ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งานและความสํ า เร็ จ ของ
การทํางานในชุมชน นอกจากนัน้ การมีสว นรวมของ
ภาคีเครือขายในชุมชนก็มีสวนในความสําเร็จใน
การดําเนินงานตางๆ ดวยเชนกัน
2. รูปแบบการดูแลผูป ว ยเบาหวานในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน เกิดจากความรวมมือ
ของประชาชนในชุมชนพัฒนารูปแบบที่มีอยูเดิม
บางสวนใหเปนรู ปแบบที่ปฏิบัติได เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน และวิถชี วี ติ ในปจจุบนั มี ขับเคลือ่ น
พรอมทั้งมีการ กํากับติดตาม สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมโดยชุมชน และมีแกนนําที่ผานการพัฒนา
ศักยภาพนําความรูค วามเขาใจมาปฏิบตั แิ ละเผยแพร
ความรู  ใ ห กั บ ครอบครั ว เพื่ อ นบ า นและชุ ม ชน
จึงทําใหกลุม เปาหมายมีการสรางเสริมสุขภาพทีด่ ขี นึ้
และมีการดําเนินกิจกรรมจนสามารถพัฒนาเปน
ชุมชนตนแบบและเปนแหลงเรียนรูเรื่องดูแลผูปวย
เบาหวานในชุมชนไดซงึ่ สอดคลองกับการศึกษาของ
มนัส สุนทรศุทธวัต (2549) พบวาการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชนโดยความรวมมือของชุมชน
มีผลทําใหประชาชนเห็นความสําคัญของการดูแล
สุขภาพมากขึ้นการจัดการทํางานการเรียนรูรวมกัน
ในชุ ม ชน โดยมี กิ จ กรรมการมี ส  ว นร ว ม ได แ ก
การมีสวนรวมรับรูผลการดําเนินงาน การติดตาม
การประเมินโครงการ เชน การติดตามประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติตนของกลุมเสี่ยงที่ไดรับการ
อบรมปรับ เปลีย่ นพฤติก รรม โดยอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมูบาน การสํารวจการปลูก
ผักปลอดสารเคมีและใชสมุนไพรลางพิษตนรางจืด
ในชุมชน การติดตาม การออกกําลังกายทาง อสม.
และการประชุมประจําเดือนของหมบู า น การติดตาม
การออกกําลังกายในชุมชน การจัดทําแหลงเรียนรู
ในชุมชน การจัดเวทีประชุมประจําเดือนของหม ูบาน
เพือ่ ชีแ้ จงและแจงความคืบหนาผลการดําเนินงาน
และติดตามผลการดําเนินงานในชุมชน การจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรขู องคณะทํางาน มีการจัดเวทีการ
เรียนรูของคณะทํางานในระหวางการดําเนินงาน
เปนระยะ ในลักษณะของการจัดเวทียอยพูดคุยกัน
ในระหวางการดําเนินงาน เปนการเรียนรูรวมกัน
เพือ่ หาแนวทางแกไขหรือพัฒนาเพื่อความตอเนือ่ ง
กิจกรรมใดที่มีการดําเนินการไดดีแลวเปนไปตาม
แผนงานก็พฒ
ั นาใหมคี วามตอเนือ่ งยัง่ ยืน กิจกรรมใด
ที่ยังไมสําเร็จหรือไมเปนไปตามแผนงานโครงการ
ก็พจิ ารณาปรับปรุงแกไข

ประโยชนที่ไดรับ

รูปแบบนีเ้ กิดจากการพัฒนาทีช่ มุ ชนมีสว นรวม
ทุกในกระบวนการและทุกขั้นตอน ทําใหเกิดการ
ยอมรับและนําไปสูการสรางคานิยม ความรวมมือ
และมีคุณคามีประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาดังนัน้ หนวยงานทางดานสุขภาพ
หรือหนวยงานของทองถิ่นควรนํารูปแบบนี้ไปเปน
แนวทางในการดําเนินงานและขับเคลื่อนในการ
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ สร า งเสริ ม สุ ข ภาพให กั บ
ประชาชนกลุมโรคตางๆ และประชาชนทั่วไปตอไป
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ขอเสนอแนะและแนวทางในการนํารูปแบบไปใช

ขอเสนอแนะในการนําผลศึกษาและแนวทางไปใช
1. การนํารูปแบบนี้ไปใชควรเปนพื้นที่ ที่มีบริบทใกลเคียงกันเพราะการนํารูปแบบไปใชไมสามารถ
ใชไดในทุกพื้นที่
2. ควรใหชมุ ชนทุกคนและแกนนําจากผูป ว ยเบาหวานพรอมญาติ ทีไ่ มใชแต อาสาสมัครสาธารณสุข
หรือผูใหญบานเทานั้นเขามามีบทบาทรวมใน ขั้นตอนการดําเนินงาน เพราะจะไดมีสวนรวมเปนผูกําหนด
ทรัพยากร ทั้งบุคคล วัสดุอุปกรณ การจัดหาทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด และมีความตอเนื่อง ยั่งยืน
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ผลของโครงการปลูกเมล็ดพันธุแหงความดี
ตามวิถีคนเกาะตะเภา
ตอพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม
อิทธิพล แกวฟอง และคณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลของโครงการปลูกเมล็ดพันธุแหงความดี
ตามวิถีคนเกาะตะเภา ตอพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม
เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและพัฒนาพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ป
ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก จํานวน
40 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาคือ รูปแบบกิจกรรมในโครงการทีป่ ระยุกตใชแนวคิด
จิตปญญาศึกษาผสมผสานกับแนวคิดการสรางเสริมสมรรถนะแหงตนกับการมี
สวนรวมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งแบงกิจกรรมออกเปน 3 ระยะ ไดแก กิจกรรม
บมเพาะคนดี กิจกรรมสรางภาคีเครือขาย กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะแหงตน โดย
ใชเวลาดําเนินการระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
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ผลจากการดําเนินพบวา ภายหลังการเขา
รวมโครงการ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมดานการ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ สังคมอยูใ นระดับดีขนึ้
ไปรอยละ 100 นอกจากนีจ้ ากการสัมภาษณตวั แทน
เด็กและเยาวชนทีเ่ ขารวมโครงการผานกิจกรรมการ
ถอดบทเรี ยนภายหลังการเขารวมโครงการตาม
วงรอบการติดตามระยะยาว 3 วงรอบพบวา ภายหลัง
การเขารวมโครงการเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
ที่แสดงถึงการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ในการชวยเหลืองานสังคม มีทกั ษะดานการเปนผูน าํ
และรวมกลุมสรางสรรคผลงานอันเปนประโยชน
ในพื้นที่อยางตอเนื่องภายใตชมรมเด็กและเยาวชน
คํ า สํ า คั ญ : โครงการปลูกเมล็ ดพันธุแหงความดี
ตามวิถคี นเกาะตะเภา, พฤติกรรมดานการบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอสังคม

ที่มาและความสําคัญของปญหา

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามา
มีบทบาทในการดําเนินชีวติ ตลอดจนสงผลทําใหคน
รนุ หลังหรือเยาวชนมีพฤติกรรมทางสังคมที่เบี่ยงเบน
ไปจากบรรทัดฐานเดิมและมีความเปนปจเจกบุคคล
สูงขึน้ จนทําใหเยาวชนไทยเกิดการขาดจิตสํานึก
สาธารณะ ขาดกิจกรรมการมีสวนรวม ขาดความ
ซื่อสัตย และมีพฤติกรรมเสีย่ งทางสังคมมากขึน้ เชน
ติดเกม มีพฤติกรรมรุนแรง กาวราว มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศ และมีการบริโภควัตถุนิยมมากขึ้น (ธีราพร
ทองปญญา และคณะ, 2558) และจากการลงพื้นที่
ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
เพือ่ ศึกษาขอมูลสภาพปญหาเด็กและเยาวชนพบวา
ในพื้นดานเด็กและเยาวชนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสสังคม อาทิเชน มีการใชชีวิตอยูกับ
โลกสังคมออนไลน ขาดทักษะในการวางแผนการ

ดําเนินชีวิต ความมีจิตอาสาในการชวยงานสังคม
นอยลง ขาดการรวมกลุมในการจัดกิจกรรมรวมกัน
การมีปฏิสมั พันธกบั คนภายในครอบครัวและภายนอก
ครอบครัวนอยลง จนสงผลกระทบใหเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ประสบกับปญหาพฤติกรรมเสี่ยง ไดแก
ปญหาการตั้งครรภไมพึงประสงค ปญหาการใช
สารเสพติดในกลุม เยาวชน และพฤติกรรมเสีย่ งอืน่ ๆ
เปนตน (สรุปรายงานปญหาดานเด็กและเยาวชน
ประจําป องคการบริหารสวนตําบลเกาะตะเภา,
2559)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
เปนสถาบันการศึกษาแหงหนึ่งที่มีพันธกิจดานการ
ใหบริการวิชาการตามความตองการแกสังคมใน
ดานสุขภาพและการสงเสริมศักยภาพทุกกลุมวัย
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การแก ไ ขป ญ หาในพื้ น ที่ ดั ง กล า ว
ทางวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลเกาะเภา อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูก
เมล็ ด พั น ธุ  แ ห ง ความดี ตามวิ ถี ค นเกาะตะเภา”
ขึ้นเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกกลุมเด็กและเยาวชนใน
พืน้ ทีใ่ นดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ สังคม
ซึ่งโครงการนี้ไดใชประยุกตใชแนวคิดจิตปญญา
ศึกษาผสมผสานกับแนวคิดการสรางเสริมสมรรถนะ
แหงตนมาออกแบบกิจกรรมภายใตความรวมมือ
ของภาคีเครือขาย ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
เกาตะเภา ผูนําชุมชนและผูปกครอง โดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมออกเปน 3 ระยะ ไดแก กิจกรรม
บมเพาะคนดี กิจกรรมสรางภาคีเครือขาย กิจกรรม
เสริมสรางสมรรถนะแหงตน ในการปลูกฝงและสราง
จิตสํานึกและพัฒนาพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอสังคมใหแกเด็กและเยาวชน
ในพื้ น ที่ อั น จะนํ า ไปสู  ก ารเป น ผู  ใ หญ ที่ ดี แ ละ
ลดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงในสังคมตอไป
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เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและพัฒนาพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก

ชวงระยะเวลาในการดําเนินการ

เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กลุมเปาหมาย

เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก
จังหวัดตาก จํานวน 40 คน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมและ
การประเมินผล

1. การดําเนินโครงการและกิจกรรม
ในการออกแบบกิ จ กรรมนี้ ผู  รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการได ป ระยุ ก ต ใ ช แ นวคิ ด จิ ต ป ญ ญาศึ ก ษา
ผสมผสานกั บ แนวคิ ด การสร า งเสริ ม สมรรถนะ
แหงตนมาออกแบบกิจกรรมภายใตความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
เกาตะเภา ผูนําชุมชนและผูปกครอง โดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมออกเปน 3 ระยะ ไดแก กิจกรรม
บมเพาะคนดี กิจกรรมสรางภาคีเครือขาย กิจกรรม
เสริมสรางสมรรถนะดานผูน าํ ทีส่ รางสรรค พรอมทัง้
ใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เพื่อการ
ปรับปรุงและเสริมสรางรูปแบบใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดวยกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ระยะที่ 1 กิจกรรมบมเพาะคนดี มีกจิ กรรม
ดังนี้ (ใช 3 วัน)
1. กิ จ กรรมสร า งจิ ต สํ า นึ ก ดี กิ จ กรรมนี้
พัฒนามาจากแนวคิดการปรับเปลี่ยนภายในของ

กระบวนการจั ด เรี ย นรู  ใ นรู ป แบบของจิ ต ป ญ ญา
ศึกษา ดวยกิจกรรมดังนี้
1.1 การมีสติ เชน การปรบมือ การมอง
ภาพสี การฝกสมาธิ และการสะทอนคิด
1.2 การเรียนรูตนเอง เชน กิจกรรม
ทองฟาวันนี้ กิจกรรมฟงดนตรี และการสะทอนคิด
1.3 การเรียนรูผ อู นื่ เชน เกมคนตาบอด
กิจกรรมพลังแหงความรัก และการสะทอนคิด
1.4 การเรียนรูสังคม เชน กิจกรรมดู
วิดีโอคลิปปญหาสังคม และการสะทอนคิด
2. กิจกรรมกระจกเงา เปนการใหกลุมเด็ก
และเยาวชนเขียนบัตรคําปญหาในชุมชนเกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีแ่ ละนํามารวบรวมพรอมทัง้
ใหกลุมเด็กและเยาวชนวิเคราะหปญหาดวยตัวของ
กลุมเอง
3. กิจกรรมไมบรรทัด เปนกิจกรรมใหเด็ก
และเยาวชนใหคะแนนความตองการในการแกไข
ป ญ หาผ า นไม บ รรทั ด ตามคะแนนในใจที่ ต นเอง
ตองการ และผูนํากลุมสรุปผลความตองการในการ
แกไขปญหา
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4. กิจกรรมภาพฝนวันที่สดใส ใหกลุมเด็ก
และเยาวชนรวมกันออกแบบวิธกี ารแกไขปญหาดวย
ตั ว ของกลุ  ม เอง พร อ มทั้ ง นํ า เสนอวิ ธี ก ารแก ไ ข
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและทรัพยากรในชุมชน
5. กิจกรรมคิดเองทําเอง ใหกลุมเด็กและ
เยาวชนรวมกันจัดกิจกรรมตามทีเ่ ลือกไวโดยกําหนด
ระยะเวลา 1 ถึง 2 เดือน ในการดําเนินกิจกรรมตาม
สภาพจริงภายใตความอุปถัมภขององคการบริหาร
สวนตําบลของพื้นที่
6. กิจกรรมกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการ
เรียนรู ภายหลังการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่จํานวน
1 เดือนใหกลุมเด็กและเยาวชนรวมกันวิเคราะหผล
การดําเนินงานและมองหาปจจัยแหงความสําเร็จ/
ขอทีค่ วรพัฒนาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ระยะที่ 2 กิ จ กรรมสร า งภาคี เ ครื อ ข า ย
(ใชเวลา 2 วัน)
ระยะนี้เปนการสรางภาคีเครือขายในชุมชน
ในการปลู ก ฝ ง และสร า งจิ ต สํ า นึ ก และพั ฒ นา
พฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
สังคม โดยเปดโอกาสใหชุมชนและครอบครัวไดเขา
มามีสวนรวมและเห็นถึงพัฒนาการ ความสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมของกลุมเยาวชนในพื้นที่โดยใช
กิจกรรมการเปดใจ การวิเคราะหตน ทุนชุมชน โดยมี
การเชิญผูนําชุมชน ผูปกครอง และกลุมเด็กและ
เยาวชนมาพบปะ และไดเห็นมิติของความหวงใย
ของครอบครัวรวมไปถึงมิตกิ ารอยากเขารวมกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนภายใตการสื่อสารแบบสุนทรีย
สนทนา และกิจกรรมสัญญาใจโดยกลุมเด็กและ
เยาวชนไดมีการวางขอปฏิบัติสําหรับการเขารวม
กลุมกันเพื่อสรางความไววางใจของผูปกครองและ
สะดวกตอการเขารวมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่

ระยะที่ 3 กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ
ดานผูนําที่สรางสรรค (ใชเวลา 3 วัน)
เป น การอบรมเชิ ง ปฏิบั ติ ก ารเพือ่ พัฒ นา
สมรรถนะแหงตนทักษะที่จําเปนในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหมีความสามารถในการกลาคิด กลา
แสดงออกในทางที่สรางสรรคดวยกิจกรรม ไดแก
การฝกพูดในสถานการณตา งๆ การฝกเขียนโครงการ
แบบมีสวนรวมโดยผานกิจกรรมชวนคิดชวนทํา
และการนําเสนองานในสถานการณจําลอง
2. กิจกรรม/บทบาท สําหรับเครือขาย
ที่ปรึกษา (ตลอดระยะการดําเนินโครงการ)
1. กระตุ  น เตื อ นในการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ผานชองทาง โทรศัพท ไลนกลุม เปนตน
2. เสริมแรงและใหกาํ ลังใจแกกลุม เด็กและ
เยาวชน ผานชองทาง โทรศัพท ไลนกลุม เปนตน
3. ใหคําปรึกษาแกกลุมเด็กและเยาวชน
ผานชองทาง โทรศัพท ไลนกลุม เปนตน
4. สนับสนุนโครงการ งบประมาณ และ
ทรัพยากรดานบุคคลในการพัฒนากลุมเด็กและ
เยาวชน
3. การประเมินผลโครงการ
สําหรับการประเมินผลโครงการแบงเปน
2 ระยะ
การประเมินผลระยะสั้น (วัดผลภายหลังการ
ดําเนินโครงการ 1 เดือน)
เชิงประมาณ โดยใหผเู ขารวมโครงการจํานวน
40 คน ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมดานการบําเพ็ญ
ตนให เ ป น ประโยชน ต  อ สั ง คมโดยภาพรวมและ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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เชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถามเชิง
โครงสรางในการสัมภาษณถอดบทเรียนความคิด
เห็นของตัวแทนเด็กและเยาวชนจํานวน 12 คน และ
นําผลการถอดบทเรียนมาวิเคราะหเนื้อหา
การประเมินผลระยะยาว
เพื่อเปนการติดตามความกาวหนาในระยะ
และพัฒนางานใหมีคุณภาพจนเกิดความยั่งยืนใน
ชุมชน ภายหลังการดําเนินงานเปนระยะจํานวน
3 วงรอบของการดําเนินโครงการไดมกี ารติดตามผล
เชิ ง คุ ณ ภาพและนํ า มาหาแนวทางแก ไ ขตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PACA)

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภายหลังการดําเนินโครงการ พบวา เด็กและ
เยาวชนมีพ ฤติก รรมด า นการบํา เพ็ญ ตนให เ ป น
ประโยชนตอสังคมอยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 100
นอกจากนี้จากการสัมภาษณตวั แทนเด็กและเยาวชน
ที่เขารวมโครงการผานกิจกรรมการถอดบทเรียน
ภายหลังการเขารวมโครงการตามวงรอบการติดตาม
ระยะยาวพบว า ภายหลัง การเข า ร ว มโครงการ
3 เดือน (ระยะที่ 1) ทําใหเด็กและเยาวชนเกิด
แรงบันดาลใจในการทีจ่ ะรวมกลมุ ในการทํากิจกรรม
อันเปนประโยชนโดยเริ่มตนในพื้นทีห่ มูบานของ
ตนเอง อาทิเชน การจัดตัง้ กลุมเด็กและเยาวชน
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิน่ กลุมละออนทาไทร
ตามความถนัดและความตองการของกล ุมเยาวชนเอง
ภายในทรัพยากร เทคโนโลยีและภูมิปญ ญาทองถิน่ ภายใน
ชุมชน ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ บางครอบครัว
ยั ง ไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ และไม อ นุ ญ าตให เ ยาวชน
เขารวมกิจกรรมกับทางกล ุมทีต่ ั้งขึน้ ขาดงบประมาณ
ในการสนับสุนนกิจกรรมภายในกลุม ขาดทักษะ
ในการสรางสรรคกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ

สําหรับการดําเนินงานระยะที่ 2 ภายหลังการ
ดําเนินการ 3 เดือน ท่ตี อ เนื่องจากการดําเนินกิจกรรม
การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมในวงรอบ
ที่ 1 พบวา กลุมเด็กและเยาวชนไดมีจัดกิจกรรม
ทีเ่ นนการสรางความเขาใจในระดับครอบครัว ชุมชน
ผานการจัดเสียงตามสายถึงขอปฏิบตั ใิ นการเขารวม
กิจกรรมภายในชุมชนและใหกลุมเด็กและเยาวชน
แกนนําออกบําเพ็ญประโยชนในงานตางๆ เชน
การจัดชวยเสิรฟ นํ้างานงานศพแบบไมมคี า ตอบแทน
การจัดกิจกรรมปนเพือ่ พอเพือ่ ใหผูสูงอายุในเขต
พื้นทีท่ ี่ติดบานติดเตียงถวายดอกไมจันท กิจกรรม
เด็กและเยาวชนอาสาเพื่อพอหลวง และการจัดกิจกรรม
วันเด็กภายในชุมชน เปนตน ภายหลังไดดําเนินการ
ดังกลาวพบวา ผูปกครองไดเห็นถึงศักยภาพและ
ผลงานเชิงประจักษจนเกิดความยินยอมใหลกู หลาน
ของตนเขารวมกิจกรรมภายในกลมุ เพิม่ ขึ้น นอกจาก
นี้ยังเกิดผลกระทบในระดับชุมชนคือ ทางกล ุมไดเปน
ที่ยอมรับและไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผลักดันใหเกิดการ
กอตั้งชมรมเด็กและเยาวชนในระดับหมูบานขึ้น
สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใน
วงรอบที่ 2 (เดือนที่ 6) คือ เยาวชนโดยเฉพาะผูนํา
ขาดทักษะในดานการนําเสนองานและการเขียน
โครงการ การพูดตอที่สาธารณชน
ภายหลังการแกไขปญหาเรื่องการพัฒนาและ
ทบทวนทักษะในกิจกรรมระยะที่ 3 และเสริมความ
มั่นใจ พบวา ผลการติดตามในระยะที่ 3 (6 เดือน)
ทางกลุมเด็กและเยาวชนไดมีการกอตั้งชมรมเด็ก
และเยาวชนอย า งเป น ทางการขึ้ น โดยใช ชื่ อ ว า
สภาเด็กและเยาวชนตําบลเกาะตะเภา ภายใตความ
อุปถัมภขององคการบริหารสวนตําบลเกาะตะเภา
นอกจากนี้ในการสัมภาษณตวั แทนเด็กและเยาวชน
พบวา กลุมเด็กและเยาวชนมีความกลาแสดงออกสู
สังคมภายนอกมากขึน้ โดยมีการเขารวมการประชุม
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พรอมทัง้ รวมอภิปรายในระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด รวมไปถึงในปงบประมาณ 2562 กลมุ สภาเด็ก
และเยาวชนไดมีการเขียนโครงการและดําเนินการ
จัดกิจกรรมดวยตนเอง มีการขยายจํานวนกลุมเด็ก
และเยาวชนในระดับหมูบานจํานวน 3 หมูบาน
นอกจากนี้ทางสภาเด็กและเยาวชนยังไดเขารวม
กิจกรรมกับหนวยงานอื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
และสภาเด็กและเยาวชนอีกดวย

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห
แบบกระชับ และขอเสนอแนะ

1. บทสังเคราะหการดําเนินโครงการ
ภายใตความสําเร็จของการพัฒนาเยาวชน
ด า นการบํ า เพ็ ญ ตนให เ ป น ประโยชน ต  อ สั ง คม
ในโครงการ “ปลูกเมล็ดพันธุแ หงความดี ตามวิถคี น
เกาะตะเภา” สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
จากผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
เยาวชนดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
สั ง คม ทั้ ง 3 ระยะ ซึ่ ง มี ก ารออกแบบกิ จ กรรม
ที่มุงเนนการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเด็กและ
เยาวชนใหเกิดการปรับเปลีย่ นทัศนคติของตนเองไป
สูพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอสังคมกับการมีสวนรวมในระดับครอบครัวและ
ชุมชน พบวา ภายหลังการเขารวมโครงการ เด็ก
และเยาวชนมีพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมอยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 100
และจากการสัมภาษณพบวา ภายหลังการดําเนิน
โครงการกลุม เด็กและเยาวชนไดรบั การยอมรับและ
การสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน
เปนอยางดี พรอมทัง้ ไดรบั การสนับสนุนจากผูใ หญใจดี
ในการใหงบประมาณและมอบพื้นที่สรางสรรคใน
การจัดกิจกรรมและเยาวชนมีทักษะในดานผูนําใน
การจั ด การตนเองและองค ก รเด็ ก และเยาวชน

ในพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สันติพงศ
ยมรัตน (2559) ที่พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
จิตสาธารณะระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช
การปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนรูข องกลุม ทดลอง
ดวยตนเองผานกิจกรรมสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางธรรมชาติของกลุม ทดลอง
ให มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค ด  า นจิ ต อาสาและ
บําเพ็ญประโยชน ซึง่ ผลการศึกษาดังกลาวมีผลทําให
คะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนและพฤติกรรม
ดานจิตสาธารณะเพิ่มขึ้นหลังการใชรูปแบบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .01 นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับ
การศึกษาของ สัญญา สาผลิผลิน และคณะ (2560)
ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
เพือ่ เสริมสรางคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา โดยการออกแบบการเรียนรู
ดวยตนเองและภายใตการจัดการประสบการณที่
เสมือนจริงตามวิถชี วี ติ ของเด็ก ในประเด็นการสงเสริม
ผูเ รียนใหเกิดการเรียนรูด ว ยตนเองในการบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถิ่น ซึ่งผล
การศึกษาทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและ
มีความตระหนักตอความรับผิดชอบในตนเอง สังคม
และอนุรักษสิ่งแวดลอม ผูเรียนเห็นคุณคาการมี
จิตสาธารณะและใชชีวิตอยางมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม จะเห็นไดวาผลการศึกษาทั้งสอง
มีความสอดคลองกับการศึกษาในครั้งนี้ทั้งแนวคิด
และผลการศึกษาทีใ่ ชแนวคิดการเรียนรูแ บบธรรมชาติ
การเรียนรูจากการสรางจูงใจภายใน การเรียนรูจ าก
ประสบการณจริง การสรางเสริมสมรรถนะและทักษะ
ในการดําเนินชีวิต ทําใหผูเขารวมโครงการเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ภ ายในตนเองในด า นการ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ สังคมและสามารถนํา
ไปพัฒนาตอยอดในการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรม
สรางสรรคในสังคมตอไป
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ภายหลังการดําเนินการไดมีการวิเคราะห
บทเรียนแหงความสําเร็จ พบวา ความสําเร็จในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนดานการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมครั้งนี้ เกิดจากการปรับเปลี่ยน
แนวคิด ทัศนคติภายของตัวเด็กและเยาวชน ภายใต
การยอมรับในระดับครอบครัว ชุมชน รวมไปถึง
การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายในชุมชน

และภายนอกชุมชนในการสรางแรงบันดาลใจ หรือ
การเสริมสมรรถนะที่สําคัญในการพัฒนาดานการ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมใหแข็งแกรง
ภายใตก ารสื่ อ สารทางบวกและเขา ใจวั ฒ นธรรม
พื้นฐานของเด็กและเยาวชน โดยใชชื่อวา Heart
model ดังรูป

นวัตกรรมหัวใจสูการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม (Heart model)
ที่มา: นายอิทธิพล แกวฟอง และคณะ (2562)

ขอเสนอแนะ

ดานนโยบาย
ควรสนับสนุนใหกลุมเด็กและเยาวชนไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินงานสภาเด็ก
และเยาวชนกับเครือขายสภาเด็กและเยาวชนอืน่ ๆ นอกจากนีค้ วรสนับสนุนใหเกิดชมรมเด็กและเยาวชนให
ครอบคลุมทุกหมูบานในเขตพื้นที่

ดานการวิจัยและการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการและประเมินผลรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม
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ประโยชนที่ไดรับ

จากการจัดโครงการมีผลกระทบที่ทําใหกอประโยชนตอสังคมและเกิดองคความรูดานวิชาการดังนี้
1. ดานผูดําเนินโครงการไดมีการพัฒนาองคความรูและทักษะในดานเด็กและเยาวชนรวมไปถึง
การคิดคนนวัตกรรมเชิงรูปแบบในการแกไขปญหาสังคมและนํามาใชในการพัฒนากิจกรรมดานจิตอาสา
ในนักศึกษาพยาบาลอีกดวย
2. ดานชุมชนเกิดกลุม เด็กและเยาวชนทีจ่ ติ อาสาตอสังคม และเกิดการลดพฤติกรรมเสีย่ งทางสังคม
อันไดแก การตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยรุน การใชสารเสพติด เปนตน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางคุณคา
ใหกับผูสูงอายุ:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย
นครแหงความสุขสําหรับผูสูงอายุ
ปวีณา ลี้ตระกูล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดยอ

การพัฒนาคุณภาพชีวติ และสรางคุณคาใหกบั ผูส งู อายุ โดยจัดตัง้ มหาวิทยาลัย
วัยทีส่ ามเทศบาลนครเชียงราย นครแหงความสุขสําหรับผูส งู อายุ เปนการบูรณาการ
วิจยั และการบริการวิชาการโดยใชกระบวนการมีสว นรวมของผูส งู อายุในเทศบาลนคร
เชียงราย รวมกันวิเคราะหความตองการ รวมพัฒนาหลักสูตรการจัดการและรูปแบบ
กิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมผูสูงอายุเทศบาลนครเชียงราย
ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีความตองการเรียนรูและทํากิจกรรมรวมกันจึงทําให
เกิดมหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศนครเชียงรายขึ้น ทั้งนี้กระบวนการในการสรางการ
มีสวนรวมไดแก การหาแกนนําของผูสูงอายุที่เปนจิตอาสา ไมไดเนนที่ตําแหนงหรือ
หนาทีก่ ารงานในอดีต การมีรวบรวมปราชญในชุมชนเพือ่ เปนวิทยากรในการถายทอด
ความรู และการประสานงานไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อหาภาคีเครือขายในการ
รวมกันพัฒนา สําหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายเกิดจาก
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แกนน�ำชุมชน
ปราชญ์ ประกอบด้วยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัย
ที่ ส ามนครเชี ย งราย ประกอบด้วย 8 หลักสูตร
(14 รายวิชา) ได้แก่ หลักสูตรศาสนา หลักสูตร
ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ท่ อ งเที่ ย ว หลั ก สู ต รเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร
หลักสูตรสังคมและความสุข หลักสูตรสุขภาพ และ
หลั ก สู ต รเศรษฐกิ จ จากการด� ำ เนิ น งานของ
มหาวิ ท ยาลั ย วั ย ที่ ส ามนครเชี ย งรายนั้ น ถื อ เป็ น
นวั ต กรรมทางความคิ ด ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการสร้ า ง
สั ง คมใหม่ ข องผู ้ สู ง อายุ ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผล
ในมิตริ ะดับบุคคล ครอบครัว สังคมและชุมชน ดังนัน้
มหาวิทยาลัยวัยทีส่ ามนครเชียงรายเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางสังคมที่น�ำไปสู่การสร้างสังคมใหม่ของผู้สูงอายุ
เป็นพืน้ ทีท่ ที่ ำ� ให้ผสู้ งู อายุมคี วามสุข และยังเป็นพืน้ ที่
สาธารณะที่ เ ชื่ อ มโยงเอาผู ้ สู ง อายุ เ ข้ า มาร่ ว มกั น
ท�ำงาน ใช้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุ
ให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม
ค�ำส�ำคัญ: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม, นครเชียงราย,
ผู้สูงอายุ

ที่มาและความส�ำคัญ

จากการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างประชากร
ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งจากบริบท
ดังกล่าวท�ำให้ในอนาคตจะท�ำให้เกิดปรากฏการณ์
การอยูล่ ำ� พังของผูส้ งู อายุ หรืออยูก่ บั คูส่ มรสเพิม่ ขึน้
จากสถานการณ์ ที่กล่าวมาท� ำ ให้รัฐบาลมีแผนที่
จะเตรียมความพร้อมของสังคมไทยที่อยู่ในบริบท
ของสังคมสูงวัย โดยเห็นชอบให้มีการบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้ท้องถิ่น
เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้เมื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์ของ

สังคมสูงวัยรายภูมิภาค พบว่า สถานการณ์ของ
ภาคเหนือนั้นมีข้อมูลจากการส�ำรวจของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า จ�ำนวน
ประชากรในวัยผูส้ งู อายุ (อายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป) ของ
ภาคเหนือนั้นสูงถึงร้อยละ 18.4 ซึ่งสูงกว่าทุกภาค
ของประเทศไทย โดยเพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงสร้างทางประชากร
ภาคเหนือก�ำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยเร็วกว่า
ภาคอื่นๆ
เมื่ อ พิ จ ารณาในมิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ ใ นเทศบาล
นครเชียงรายพบว่า จากข้อมูลปี 2559 พบว่าจาก
ประชากร 73,830 คนมีผสู้ งู อายุ จ�ำนวน 11,519 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.60 ของประชากรทั้ ง หมด
ในขณะทีป่ ี 2560 จากประชากรทัง้ หมด 75,468 คน
มีผสู้ งู อายุ จ�ำนวน 12,638 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70
ซึ่ ง แสดงให้ ว ่ า เทศบาลนครเชี ย งรายมี จ� ำ นวน
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ปวีณา ลี้ตระกูล และ
วิรุณสิริ ใจมา, 2562) และเมื่อจ�ำนวนประเภทของ
ผู้สูงอายุจากการประเมินความสามารถในประกอบ
กิจวัตรประจ�ำวัน (ADL) จากหน่วยบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่ จากผู้สูงอายุจ�ำนวน 5,635 คน พบว่า
กลุม่ ผูส้ งู อายุทตี่ ดิ สังคม 5,328 คน คิดเป็นร้อยละ 95
ของผู ้ สู ง อายุ ทั้ ง หมด ในขณะที่ ก ลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ที่
ติดบ้าน จ�ำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และกลุม่
ผู้สูงอายุที่ติดเตียง จ�ำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 1
ของผู้สูงอายุทั้งหมด (กองการแพทย์ เทศบาลนคร
เชียงราย, 2559)
จากบริบทดังกล่าวเทศบาลนครเชียงราย
มีวิสัยทัศน์ว่า “นครเชียงราย นครแห่งความสุข
ส�ำหรับคนทุกวัย” ดังนั้นเทศบาลจึงให้ความส�ำคัญ
กั บ คนทุ ก วั ย และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กั บ ผู ้ สู ง วั ย
กล่าวคือเทศบาลได้ก�ำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อการ
พัฒนารองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในเขตเมือง
อาทิ นโยบายการพัฒนาเครือข่ายผูส้ งู อายุ ซึง่ ต้องการ
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ภาพที่ 1 จํานวนประชากรทั้งหมดและจํานวนผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
ที่มา: เทศบาลนครเชียงราย (2560)

ใหเกิดการรวมกลุม เพือ่ ทํากิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชี วิ ต การพั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพตาม
อัธยาศัย
ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงมีนโยบาย
จัดตั้งศูนยการเรียนรูที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายภายใตชื่อวา
“มหาวิทยาลัยวัยที่สาม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําใหผูสูงอายุไดรับความรูการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง หลักการใชชีวิตใหเปนผูสูงอายุที่มีความสุข
การไดแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดและการทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน การไดทําประโยชนตอสังคม
การไดชวยเหลือสังคม ทําใหผูสูงอายุอยูอยางมี
คุณคาและมีศกั ดิศ์ รี ซึง่ กิจกรรมดังกลาวนอกจากให
เปนประโยชนตอผูสูงอายุในดานความสุขทางใจ
และใชเวลาวางใหมปี ระโยชนแลว ยังเปนประโยชน
ตอสุขภาพของผูสูงอายุ โดยสามารถชวยปองกัน
ภาวะซึมเศรา ความจําเสือ่ มทีเ่ กิดขึน้ กับวัยผูส งู อายุ
ไดอีกดวย
ดวยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ซึ่งเปนสถาบันศึกษาในพื้นที่จึงไดเขามามีสวนรวม
โดยใชการบูรณาการงานวิจยั และการบริการวิชาการ
เขารวมในกระบวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
ตั้งแตรวมกันวิเคราะหความตองการของผูสูงอายุ
ร ว มกั น พั ฒ นาหลั ก สู ต รการจั ด การและรู ป แบบ
กิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหกบั กลุม

ผูสูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเปนการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร า งคุ ณ ค า ให ผู  สู ง อายุ
ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

วัตถุประสงค

1. เพือ่ วิเคราะหความตองการและสรางการ
มีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสรางคุณคา
ใหกับผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
2. เพื่ อ จั ด ทํ า หลั ก สู ต รการจั ด การและ
กิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับ
กลุมผูสูงอายุเทศบาลนครเชียงราย

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559
ถึงปจจุบัน (พฤษภาคม 2562) ระยะเวลาการ
ดําเนินการ 2 ป กับ 9 เดือน

กลุมเปาหมาย

กลุมผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
อายุตงั้ แต 60 ปขนึ้ ไป จํานวน 12,638 คน ซึง่ ปจจุบนั
มีผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยวัย
ที่สามนครเชียงรายแลวจํานวน 1,996 คน
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การดําเนินการโครงการ

การดําเนินการในครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมี ส  ว นร ว ม (Participatory Action
Research: PAR) รวมกันกับการบริการวิชาการ
ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
1. บริ บ ทเดิ ม ของพื้ น ที่ เ ป า หมายก อ น
ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย
พื้นที่เปาหมายกอนดําเนินงาน เนื่องจาก
สังคมเมืองทําใหมีลักษณะตางคนตางอยู ขาดการ
รวมกลุม กัน แตเมือ่ เขาไปสังเกตการณและสัมภาษณ
ผูสูงอายุในชุมชนรวมกับทางเทศบาลนครเชียงราย
พบวาผูส งู อายุมกี ารทํากิจกรรมรวมกันอยูบ า ง แตการ
รวมกลุมทางสังคมมีลักษณะที่มีความเหลื่อมลํ้า
มีการติดตอกันเฉพาะกลุม ไมมกี จิ กรรมทางสังคมให
ผู  สู ง อายุ ใ นแต ล ะกลุ  ม ทํ า ร ว มกั น อี ก ทั้ ง จํ า นวน
ผูสูงอายุที่อยูลําพัง และผูสูงอายุที่อยูกันแบบสอง
สามีภรรยาเริ่มสูงขึ้น

øŠüöüćÜĒñîĔîÖćø
ÝĆéêĆĚÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
üĆ÷ìĊęÿćö

ßŠü÷ĀćÜïðøąöćè
ĔîÖćøÿîĆïÿîčîÖĉÝÖøøöǰǰ

2. กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนแปลง
และการยอมรับของพื้นที่เปาหมาย
สําหรับกระบวนการทีใ่ ชในการเปลีย่ นแปลง
และการยอมรับของพื้นที่เปาเริ่มจากการเขาไปมี
ส ว นร ว มกั น วางแผนงานการขั บ เคลื่ อ นงานของ
ผู  สู ง อายุ โดยต อ งการให ผู  สู ง อายุ ไ ด รั บ ความรู 
การดูแลสุขภาพของตนเอง ใชชวี ติ ใหเปนผูส งู อายุที่
มีความสุข การไดแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดและ
การทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน การไดทําประโยชน
ตอสังคม การไดชวยเหลือสังคม ทําใหผูสูงอายุ
อยูอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรี หลังจากวางแผน
ในการจัดตั้งรวมกันแลว ผูวิจัยยังไดเขาไปสวนรวม
ในการหางบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมจาก
JICA ประเทศญี่ปุน อีกทั้งเขาไปเปนพี่เลี้ยงในการ
จัดทําหลักสูตร อบรมวิทยากรที่สอนในหลักสูตร
เขาไปชวยทําระบบในการประเมินผลผูเรียน อีกทั้ง
เขาไปชวยวิเคราะหผลลัพธและความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้

đðŨîóĊęđúĊĚ÷ÜĔîÖćøÝĆéìĈ
ĀúĆÖÿĎêøǰÖćøĂïøö
üĉì÷ćÖøǰǰ

øŠüöÝĆéìĈÖøąïüîÖćø
ðøąđöĉîñĎšđøĊ÷î
ĒúąüĉđÙøćąĀŤñúúĆóíŤ
ĒúąÙüćöÿĈđøĘÝǰǰ

ภาพที่ 2 กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของพื้นที่เปาหมาย

จากการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหในปจจุบัน
มีผูสูงอายุเขามารวมกิจกรรมแลวทั้งหมด 4 รุน จํานวนทั้งสิ้น 1,996 คน

• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562 125

สรุปผลการดําเนินการและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ

1. การวิเคราะหความตองการและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
คุณคาใหกับผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
จากการวิเคราะหความตองการของผูส งู อายุและครัวเรือนจากฐานขอมูลทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายรวมกับเทศบาลนครเชียงราย พบวามีความตองการใหเทศบาลสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของ
ผูสูงอายุในลักษณะของชุมชน และการสนับสนุนใหมีโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อเปนการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และเปนแหลงการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ (ปวีณา ลี้ตระกูลและวิรุณสิริ ใจมา, 2560)
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายที่ทางเทศบาลสนับสนุน จากนั้นไดสรางการมีสวนรวมโดยนําภาคประชาชน
เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนโดยเริ่มจาก
1.1 การหาแกนนําของผูสูงอายุในการรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
โดยเนนแกนนําที่เปนจิตอาสา ไมไดเนนที่ตําแหนงหรือหนาที่การงานในอดีต
1.2 การมีรวบรวมปราชญในชุมชนเพื่อเปนวิทยากรในการถายทอดความรู
1.3 การประสานงานไปยังหนวยงานตางๆ เพือ่ หาภาคีเครือขายในการรวมกันพัฒนา ซึง่ ในการ
ประสานงานหนวยงานในจังหวัดและตางจังหวัด ทําใหมหาวิทยาลัยวัยที่สามมีเครือขายในการรวมกัน
พัฒนาหลากหลายสาขา
2. เพือ่ จัดทําหลักสูตรและกิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหกบั กลุม ผูส งู อายุเทศบาล
นครเชียงราย
2.1 การจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายเริ่มขึ้นครั้งแรกจากความตองการ
ของผูสูงอายุในเทศบาลจังหวัดเชียงราย โดยไดทําการศึกษาความตองการของผูเรียน ผลการดําเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการผูสูงอายุเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ผูสูงอายุในชุมชนสนใจ

ภาพที่ 3 การวิเคราะหหลักสูตรสําหรับผูสูงอายุในเทศบาลนครเชียงรายโดยใช Mind Map
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การจัดทําหลักสูตรทัง้ หมดของมหาวิทยาลัย
วั ย ที่ ส ามนครเชี ย งรายเกิ ด จากการมี ส  ว นร ว ม
ของภาคประชาชน แกนนําชุมชน ปราชญ และ
จากสถาบันการศึกษาตางๆ ภายใตกรอบแนวคิด
การจัดการความรูดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต
โดยผูสูงอายุภาคประชาชน การเรียนรูระบบการ
ถายโอนองคความรูจ ากผูส งู อายุไปสูค นรุน หลังอยาง
เปนระบบและมีคุณภาพสาระการเรียนรูมุงเนน
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมลานนา
เพื่อมุงสูเมือง ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมือง
แหงความสุข สรรหาวิทยากร คณะกรรมการ และ
ผูดูแลหลักสูตรแตละหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุและผูที่สนใจทราบทุก
ชองทาง รับสมัครผูเขารวมฝกอบรม จัดปฐมนิเทศ
ผูสูงอายุที่เขารับการฝกอบรม จัดการฝกอบรม
ดานตางๆ ใหกับผูสูงอายุ

จากในแตละหลักสูตรจัดทําแผนสอนการ
สอนตามชัว่ โมงการสอนทีก่ าํ หนด โดยวิทยากร และ
ในแตละภาคเรียนจะมีการประเมินผลการเรียนการ
สอนทั้ ง จากผู  ส อนและผู  เ รี ย นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานในรุนถัดไป

ภาพที่ 4 บรรยากาศการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
วัยที่สามนครเชียงราย

ภาพที่ 5 บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

หลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย วั ย ที่ ส ามนคร
เชียงราย ประกอบดวย 8 หลักสูตร (14 รายวิชา) ไดแก
1) หลักสูตรศาสนา
2) หลักสูตรศิลปวัฒนธรรม
3) หลักสูตรสิ่งแวดลอม
4) หลักสูตรทองเที่ยว
5) หลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร
6) หลักสูตรสังคมและความสุข
7) หลักสูตรสุขภาพ
8) หลักสูตรเศรษฐกิจ
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2.2 การจัดกิจกรรมเพือ่ สรางการมีสว น
รวมและสรางความสามัคคีใหกับผูสูงอายุที่มาเรียน
ในมหาวิทยาลัยวัยที่สาม
2.2.1 การจั ด แสดงผลงานของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
เพือ่ เปนการทอดถายองคความรูข องแตละหลักสูตร
และการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันระหวาง
ผูเ รียนและบุคคลภายนอก นอกจากนีเ้ ปนการฝกให
นักศึกษาไดรูจักสรางสรรคผลงานที่นําเสนอใหแก
บุคคลอื่น อีกทั้งยังฝกความสามัคคีและการทํางาน
เปนทีมอีกดวย
2.2.2 กิ จ กรรมก อ นจบหลั ก สู ต ร:
เรียนรูศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลั ง จากนั ก ศึ ก ษาเรี ย นครบ 8
หลั ก สู ต รแล ว ก อ นจบหลั ก สู ต ร ต อ งมาอบรม
หลักสูตรศาสตรพระราชาของหอปรัชญาที่ 9 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเปนการทอดถาย
องคความรูเ รียนศาสตรพระราชาใหนกั ศึกษาทุกคน
กอนที่จะจบการศึกษา เพื่อนักศึกษามีความรูและ

ความเขาใจศาสตรพระราชาอยางแทจริง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน และพัฒนาทองถิน่
ไดอยางยั่งยืน
2.2.3 การรั บ ป ญ ญาบั ต รของ
นักศึกษา: สัญลักษณความสําเร็จ
สําหรับกิจกรรมการรับปญญาบัตร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สาม จัดทําขึ้นเมื่อ
นักศึกษาจบการศึกษาตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยวัยที่สามไดกําหนดไว

ภาพที่ 6 การปญญาบัตรของนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษา

ภาพที่ 7 การทอดถายความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
วัยที่สามในโอกาสตางๆ

3. การทอดถายความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
วัยที่สามในโอกาสตางๆ
มีการทอดถายความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
วัยทีส่ ามในโอกาสตางๆ โดยเปนตัวแทนของประชาชน
ในการทํ า กิ จ กรรมสํ า คั ญ ของเทศบาลอยู  เ สมอ
อีกทั้งเปนที่ศึกษาดูงานดานผูสูงอายุของเทศบาล
นครเชียงรายดานการจัดการศึกษาและดานการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ทั้งถือเปนการ
สรางคุณคาและความภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุ
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4. ผลลัพธทเี่ กิดขึน้ จากการจัดทําหลักสูตร
การจัดการและกิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตาม
อัธยาศัยของมหาวิทยาลัยวัยทีส่ าม นครเชียงราย
จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวัยที่
สามนครเชียงรายนัน้ ถือเปนนวัตกรรมทางความคิด
วาดวยเรือ่ งการสรางสังคมใหมของผูส งู อายุ เปนการ
ปรั บ เปลี่ ย นเจตคติ แ ละมุ ม มองต อ ชี วิ ต ของตั ว
ผู  สู ง อายุ ดั ง นั้ น กิ จ กรรมจึ ง เน น มิ ติ ท างสั ง คม
เปนสําคัญ และเนนการปรับเปลี่ยนความคิดจาก
ผูสูงอายุเปน ภาระของลูกหลานและหนวยงานรัฐ
ใหเปนจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการทํากิจกรรม พบวา
4.1 มิติระดับบุคคล เกิดการพัฒนาใน
มิตกิ ารพัฒนาตนเองทัง้ ทางรางกายคือการมีสขุ ภาพ
ที่ดี การมีเจตคติตอการดูแลสุขภาพระดับบุคคล
ดีขึ้น ดานจิตใจนั้น ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาและ
ยังชวงลดชองวางทางสังคมระหวางผูสูงอายุที่มี
หลากหลายดานสถานะทางสังคม และมีความหลาก
หลายทางดานเศรษฐกิจ ผานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สงผลใหผูสูงอายุรูสึกถึงคุณคาของตนเองทั้งจาก
ความรู  สึ ก ภายในตนเองและการแสดงออกของ
บุคคลอื่นตอตนเอง
4.2 มิติทางครอบครัว พบวาจากการ
ทีเ่ จตคติของผูส งู อายุเปลีย่ นแปลงทีร่ สู กึ วาผูส งู อายุ
ทีม่ คี ณ
ุ คาและมีพลัง ทําใหความสัมพันธในครอบครัว
นั้นดีขึ้น และมีความเขาใจสังคมในปจจุบันมากขึ้น
4.3 มิตทิ างสังคม การรวมกันของผูส งู อายุ
โดยผานกลไกการดําเนินการของมหาวิทยาลัยฯ นัน้
เป น การรวมกั น โดยสมั ค รใจ ผู  ที่ เ ข า มาเรี ย นรู 
แมจะมีความแตกตางแตก็สามารถปรับตัวเขาหา
กันและกันได ยอมรับความแตกตางทางความคิดได
4.4 มิติทางชุมชน ผูสูงอายุที่เขารวม
เรี ย นรู  ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี เ จตคติ ที่ ดี ต  อ ชุ ม ชน

มีความเปนจิตอาสาเพิ่มขึ้น และมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนตามกําลังความสามารถของตนเพิม่ ขึน้
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยวัยทีส่ ามนครเชียงรายนัน้
มิไดเปนเพียงแหลงของการเรียนรูแ ละมิตกิ ารเรียนรู
ทีเ่ ปนทางการ แตเปนแหลงเรียนรูท างสังคมทีน่ าํ ไป
สูการสรางสังคมใหมของผูสูงอายุ เปนพื้นที่ที่ทําให
ผู  สู ง อายุ มี ค วามสุ ข มี ร อยยิ้ ม มี เ สี ย งหั ว เราะ
มีสันติสุขภายในจิตใจ และยังเปนพื้นที่สาธารณะ
ที่ เ ชื่ อ มโยงเอาผู  สู ง อายุ เ ข า มาร ว มกั น ทํ า งาน
ใชความรู และเพิม่ ศักยภาพใหผสู งู อายุ ใหเปนผูท มี่ ี
คุณคา มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เปนที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม

บทสังเคราะหความสําเร็จในการขับเคลื่อน

จากผลการดํ า เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
วัยทีส่ ามทีถ่ อื วาเปนประสบความสําเร็จในระดับหนึง่
ทั้งนี้ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
วัยที่สามไดแก
1. ผูน าํ นอมนําวิธกี ารแหงศาสตรพระราชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา”
ในการดําเนินนโยบายดูแลผูส งู อายุ ทําใหเกิดการขับ
เคลื่อนอยางเปนรูปธรรม
2. ผูนําเปดใจและสรางการมีสวนรวมให
ภาคประชาชนมารวมในการพัฒนา ทําใหรูปแบบ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวัยทีส่ าม มีขบั เคลือ่ น
โดยใชคณะกรรมการที่เปนผูสูงอายุในเทศบาลนคร
เชียงรายเปนผูด าํ เนินการหลัก ทําใหชอ งวางระหวาง
ภาคประชาชนและภาครัฐลดลง ตลอดจนมีความ
เขาใจผูสูงอายุดวยกันเอง และสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูสูงอายุไดมากกวากลุมอื่นๆ
อีกดวย ในขณะทีเ่ ทศบาลเปนเพียงหนวยงานกํากับ
ดูแลและใหการสนับสนุนเทานั้น
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3. พลั ง จิ ต อาสาเป น แรงขั บ เคลื่ อ นไปสู 
ความสําเร็จ ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายนั้นเปนไป
ในทิศทางเดียวกันคือ ใหความสําคัญกับประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสว นตน ดังนัน้ การทํางาน
จึงไมมีความขัดแยงในเรื่องผลประโยชนทับซอน
4. ผูนําภาคประชาชนมีความเขมแข็งและ
เปนปราชญในชุมชน มีความรอบรู ตลอดจนมีทกั ษะ
การเปนผูนําที่ดี และเปนจิตอาสา ทําใหการดําเนิน
งานนโยบายดูแลผูสูงอายุเปนไปอยางราบรื่น
5. การทํ า งานอยู  บ นพื้ น ฐานการเคารพ
ซึ่งกันและกัน การรับฟงเสียงสวนนอย ตลอดจนยึด
หลักประชาธิปไตย มีการประชุมแลกเปลี่ยนกัน
ความคิดเห็นกันอยางสมํ่าเสมอ และมติสวนใหญ
จะเปนไปตามหลักประชาธิปไตย
6. การทํ า งานในรู ป แบบของประชารั ฐ
ทําใหเกิดการบูรณาการงานรวมกันระหวางทองถิ่น
สถาบันการศึกษา และหนวยงานอืน่ ๆ ทําใหเทศบาล
นครเชียงราย มีทปี่ รึกษา พีเ่ ลีย้ งและ ผูร ว มขับเคลือ่ น
นโยบายการดูแลผูสูงอายุจากหนวยงานภาคนอก
ทํ า ให ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายดั ง กล า วเกิ ด ความ
เขมแข็ง

ภาพที่ 8 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ
โดยยึดหลักการทํางานอยูบนพื้นฐานการเคารพ
ซึ่งกันและกัน และหลักประชาธิปไตย

เทศบาลนคร
เชียงราย
ผูนําเขาใจ
เขาถึง พัฒนา
ผูนําเปดใจ
และเปดโอกาส
ใหประชาชน

พลังจิตอาสา
ในการ
ขับเคลื่อน
บูรณาการงานรวมกัน
เคารพซึง่ กันและกัน
และสานพลัง
และหลัก
ประชารัฐ
ประชาธิปไตย
ผูนํา
ภาคประชาชน
ภาคประชาชน
หนวยงานภาคนอก
เขมแข็ง

ภาพที่ 9 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จและหนวยงานที่รวมพัฒนามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
ที่มา: ปวีณา ลี้ตระกูล (2562)
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สําหรับการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยวัยทีส่ าม เพือ่
เปนศูนยการเรียนรูแ ละเปนพืน้ ทีใ่ นการทํากิจกรรม
ของผูสูงอายุในเขตเมืองนั้นสงผลใหเกิดการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และสร า งคุ ณ ค า ให กั บ ผู  สู ง อายุ นั้ น
สอดคลองกับการศึกษาของสมจิต แดนสีแกว และ
คณะ (2559) ทีพ่ บวามีความไมเทียมเทากันดานการ
เรียนรูตลอดชีวิตกอใหเกิดความไมเสมอภาคใน
สังคม ดังนั้นการสรางโอกาสและความเสมอภาคให
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต นั้นจะสงใหผูสูงอายุไดรับ
ทักษะความรู ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต
มีความภูมิใจ มีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตลอดจนชีวิตใน
ระดับสากล สําหรับการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยวัยทีส่ าม
นครเชียงรายนัน้ มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของผูสูงอายุในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
สุขภาพ และดานการสังคมเนื่องจากผูสูงอายุที่อยู

ลําพังและการอยูลําพังของผูสูงอายุสองสามีภรรยา
มีจาํ นวนมาก ซึง่ กระบวนการจัดการในมหาวิทยาลัย
วัยที่สามเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวม
เต็มที่ ไมวาจะเปนการจัดการดานหลักสูตรที่ใชใน
การเรียนการสอน การพิจารณาความเหมาะสมของ
วิทยากร การประเมินผลการเรียนการสอน การทํา
กิจกรรมรวมกันในระหวางเรียนในมหาวิทยาลัย
วัยที่สาม โดยเทศบาลและผูวิจัยเปนผูเลี้ยงในการ
ดําเนินงาน ดังนั้นเปาหมายในการจัดตั้งและการ
ดําเนินงานสอดคลองกับสิ่งที่ผูสูงอายุตองการของ
นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช (กรมสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุ, 2559) ที่วา ความตองการของผูสูงอายุ
ประกอบดวย 3 สวนสําคัญไดแก การมีสุขภาพที่ดี
การมีสว นรวม มีความมัน่ คงในชีวติ ซึง่ จะสงผลใหมี
คุณภาพชีวิตที่สุดและสุดทายนําไปสูความสุขของ
ผูสูงอายุ

ประโยชนที่ไดรับ

1. ผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสภาพแวดลอม และดานสุขภาพ
ทําใหผูสูงอายุมีศักดิ์ศรี มีความสุข และลดการเกิดภาวะสมองเสื่อม
2. เกิดการเรียนรูระบบการถายโอนองคความรูจากผูสูงอายุไปสูคนรุนหลังอยางเปนระบบและ
มีคุณภาพ
3. เปนตนแบบในการถายทอดภูมิปญญา แหลงเรียนรูทั้งดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ลานนาเพื่อมุงสูเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองแหงความสุข
4. ผูสูงอายุที่ผานการฝกอบรมจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายแลว สามารถพัฒนาตนเอง
เพื่อถายทอดความรูใหกับผูสูงอายุในรุนอื่นๆ ตอไป และนําความรูขยายผลไปในชุมชน
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การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็ว
ของผูขับขี่ยานพาหนะบนเสนทางทองเที่ยว
กรณีศึกษาทางหลวงแผนดินหมายเลข 12
(จ.พิษณุโลก – จ.เพชรบูรณ)
ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทคัดย่อ

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยหนึง่ ในปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุมีสมมติฐานจากความเร็ว การศึกษานี้มุ่งเน้นเพื่อทราบพฤติกรรมการใช้
ความเร็วบนเส้นทางท่องเทีย่ ว ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (จ.พิษณุโลก – จ.เพชรบูรณ์)
ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะส่วนใหญ่เลือกใช้ความเร็วตามกฎหมาย
ก�าหนด ความเร็วเฉลีย่ 85.87 กม./ชม. 84 กม./ชม. และ 64 กม./ชม. ส�าหรับรถยนต์
รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก ตามล�าดับ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือ
บิก๊ ไบค์ ทีม่ คี วามเร็วเฉลีย่ 101.87 กม./ชม. ซึง่ เกินกว่ากฎหมายก�าหนดที่ 90 กม./ชม.
จึงอาจเป็นความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางท่องเที่ยวได้ โดยผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องควรก�ากับดูแลและก�าหนดมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามเพื่อยก
ระดับความปลอดภัยทางถนนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการขับขี่, การใช้ความเร็ว, ความปลอดภัยทางถนน

Community engagement

อาจารยดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
ว�ชาเอกเทคโนโลยีว�ศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอ�ตสาหกรรม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม

134

EnT Digest

ที่มาและความสําคัญ

ในแตละปหลายประเทศทั่วโลกตองสูญเสีย
ทรั พ ย สิ น และทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ค า จาก
อุบัติเหตุทางถนน สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ
สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางออม (Alles and Stafford, 1997) ดวยเหตุนี้
องคกรสหประชาชาติจงึ ไดมอบใหสหพันธรัฐรัสเซีย
เปนเจาภาพจัดการประชุมผูบริหารระดับสูงเรื่อง
“ความปลอดภัยทางถนน” (First Global Ministerial
Conference on Road Safety: Time for action)
ณ กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่
19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยเชิญผูแทน
ระดับสูงของประเทศตางๆ เขาประชุมและรับรอง
เจตนารมณ ป ฏิ ญ ญามอสโก ซึ่ ง ประกาศให ป 
พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัย
ทางถนน พร อ มทั้ ง ให กํ า หนดเป า หมายลดการ
สูญเสียชีวติ ในระดับทีท่ า ทายใหเหมาะสมกับปญหา
อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของแต ล ะประเทศเมื่ อ สิ้ น สุ ด
ทศวรรษ เพื่อใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
มีความพรอมในการปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (กรมการขนสงทางบก,
2557)
การขนสง คือ การเคลือ่ นยายคน สัตว สิง่ ของ
จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งอยางปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ (วัฒนวงศ รัตนวราห และสราวุธ
จริตงาม, 2554) โดยปจจุบันประเทศไทยกําลัง
ประสบปญหาเรือ่ งความปลอดภัยบนถนนอยางมาก
จากรายงานสถานการณอุบัติเหตุทางถนนของโลก
ระบุวาประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุบนถนนสูงเปน
อันดับที่ 2 ของโลก และเปนอันดับที่ 1 ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (องคการอนามัยโลก, 2558)
ซึง่ ปญหาความไมปลอดภัยทางถนนนีค้ วรไดรบั การ
แกไขอยางเรงดวน เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุตอ
ผูขับขี่หรือผูโดยสารแลวนั้น จะสงผลตอรางกาย

ใหไดรับความบาดเจ็บ พิการ และอันตรายตอชีวิต
(NZ Transport Agency, 2010)
โดยทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 เปนหนึง่
ในเสนทางที่มีความสําคัญตอการคมนาคมขนสง
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2555) จังหวัดเพชรบูรณ
เปนจังหวัดทีม่ คี วามอุดมสมบูรณทางธรรมชาติและ
มีเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากในแตละป
(การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย, 2559) จากการเดิน
ทางที่เพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2558 จังหวัดเพชรบูรณ
มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4,745 ครั้ง บาดเจ็บ
5,758 ราย และเสียชีวิต 163 ราย (สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนส ง และจราจร, 2559)
ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง ต อ งมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
ใช ค วามเร็ ว ยานพาหนะเพื่ อ เสนอผู  ที่ มี ห น า ที่
เกี่ยวของและกําหนดเปนมาตรการยกระดับดาน
ความปลอดภัยในการทองเที่ยวตอไป

วัตถุประสงค

การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็วของ
ผูขับขี่บนเสนทางทองเที่ยวมีจุดมุงหมายในการ
ยกระดับความปลอดภัยทางถนนบริเวณเสนทางทีม่ ี
ความสําคัญตอการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคหลัก
3 ขอ ดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาจํานวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนบนเสนทางทองเที่ยว ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 12 (จ.พิษณุโลก – จ.เพชรบูรณ)
2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็วของ
ผูข บั ขีจ่ าํ แนกตามยานพาหนะ ไดแก รถจักรยานยนต
รถจักรยานยนตขนาดใหญ (บิ๊กไบค) รถยนตสวน
บุคคล และรถบรรทุก เปนตน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
ความดานความปลอดภัยทางถนน
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การดําเนินการ

การเก็บขอมูลพฤติกรรมการใชความเร็วของผูข บั ขีย่ านพาหนะ ผูว จิ ยั ไดใชปน จับความเร็ว (Speed Radar
Gun) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากคัดเลือกจุดเก็บขอมูลบริเวณทางแยกอินโดจีน – ทางแยกพอขุน
ซึง่ มีความยาวตลอดเสนทาง 125 กิโลเมตร โดยกําหนดจุดศึกษา 4 จุด ดังภาพที่ 1 นอกชัว่ โมงเรงดวน เวลา
9.00-11.00 น. 11.30-13.30 น. และ 14.00-16.00 น. (ทั้งขาเขาและขาออก) ตามจํานวนยานพาหนะ
ดังตารางที่ 1 (Yamane, 1973) และอยางนอย 125 คันตอประเภท หรือหมดเวลากอน (FHWA, 2012)
ในยานพาหนะ 4 ประเภท ไดแก รถจักรยานยนต รถยนต รถบรรทุก และจักรยานยนตขนาดใหญ (บิก๊ ไบค)

ภาพที่ 1 สถานที่เก็บขอมูลภาคสนาม

การดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามเปนกลไกตามการออกแบบงานวิจัยดังแสดงในภาพที่ 2
ซึ่งประโยชนของการศึกษาทําใหทราบพฤติกรรมการใชความเร็วของผูขับขี่จําแนกตามยานพาหนะบน
ทางหลวงหมายเลข 12 โดยสามารถกําหนดเปนมาตรการหนึ่งที่ใชในการลดความเร็วหรือเฝาระวัง
สถานการณความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทองถนนและการทองเที่ยว ซึ่งเปนการแกปญหาการใชความเร็ว
ยานพาหนะที่เกินกวากฎหมายกําหนดในการสัญจรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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ผลการดําเนินการ

พฤติกรรมการใชความเร็วของผูข บั ขีจ่ ากผลการสํารวจความเร็วจํานวน 4 จุด ดังตารางที่ 1-4 ครอบคลุม
พื้นที่เสนทางทองเที่ยวทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 มีพฤติกรรมการใชความเร็วทั้งขาเขาและขาออก
แตละจุด โดยยานพาหนะสวนใหญมคี วามเร็วตามกฎหมายกําหนด ยกเวนรถจักรยานยนตขนาดใหญ หรือ
บิก๊ ไบคทมี่ คี วามเร็วเกินกวากฎหมายกําหนดที่ 90 กม./ชม. ทุกจุดสํารวจของการเดินทางดังแสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 1 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะขาเขาและขาออก จุดที่ 1
ขาเขา
ประเภท
รถยนต
รถจักรยานยนต
บิ๊กไบค
รถบรรทุก

ขาออก
ความเร็ว 85
เปอรเซ็นไทล
(กม./ชม.)
82.5
87.5
92.5
82.5

ความเร็วเฉลี่ย
Average Speed
(กม./ชม.)
73.1
72.6
93.2
72.7

ความเร็ว 85
เปอรเซ็นไทล
(กม./ชม.)
70.5
60.5
102.5
67.5

ความเร็วเฉลี่ย
Average Speed
(กม./ชม.)
62.5
47.1
97.7
57.3

ตารางที่ 2 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะขาเขาและขาออก จุดที่ 2
ขาเขา
ประเภท
รถยนต
รถจักรยานยนต
บิ๊กไบค
รถบรรทุก

ขาออก
ความเร็ว 85
เปอรเซ็นไทล
(กม./ชม.)
105.1
94.5
105.5
55.5

ความเร็วเฉลี่ย
Average Speed
(กม./ชม.)
78.6
85.2
96.2
54.6

ความเร็ว 85
เปอรเซ็นไทล
(กม./ชม.)
105.0
91.0
102.5
77.5

ความเร็วเฉลี่ย
Average Speed
(กม./ชม.)
67.3
82.2
95.3
68.4

ตารางที่ 3 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะขาเขาและขาออก จุดที่ 3
ขาเขา
ประเภท
รถยนต
รถจักรยานยนต
บิ๊กไบค
รถบรรทุก

ความเร็วเฉลี่ย
Average Speed
(กม./ชม.)
78.6
85.2
96.2
54.6

ขาออก
ความเร็ว 85
เปอรเซ็นไทล
(กม./ชม.)
82.5
85.6
103.5
63.4

ความเร็วเฉลี่ย
Average Speed
(กม./ชม.)
67.3
82.5
95.7
58.2
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82.5
102.5
67.5
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ตารางที่ 4 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะขาเขาและขาออก จุดที่ 4
ขาเขา
ประเภท
รถยนต
รถจักรยานยนต
บิ๊กไบค
รถบรรทุก

ความเร็วเฉลี่ย
Average Speed
(กม./ชม.)
78.6
75.2
96.2
64.6

ขาออก
ความเร็ว 85
เปอรเซ็นไทล
(กม./ชม.)
85.6
82.4
102.7
67.5

ความเร็วเฉลี่ย
Average Speed
(กม./ชม.)
77.2
82.2
95.3
68.3

ความเร็ว 85
เปอรเซ็นไทล
(กม./ชม.)
82.5
87.5
103.5
77.5

ตารางที่ 5 ความเร็วในการเดินทางของยานพาหนะแตละประเภท
จุดสํารวจ
จุดที่1

จุดที่ 2

จุดที่ 3

จุดที่ 4

ประเภทรถ
รถยนต
จักรยานยนต
บิ๊กไบค
รถบรรทุก
รถยนต
จักรยานยนต
บิ๊กไบค
รถบรรทุก
รถยนต
จักรยานยนต
บิ๊กไบค
รถบรรทุก
รถยนต
จักรยานยนต
บิ๊กไบค
รถบรรทุก

ขาเขา
(กม./ชม.)
83
87.5
92.5
82.5
105
94.5
105.5
55.5
82.5
85.5
103.5
63.5
85.5
82.5
102.5
67.5

ขาออก
(กม./ชม.)
71
61
102.5
67.5
105
91
102.5
77.5
72.5
82.5
102.5
67.5
82.5
87.5
103.5
77.5

หมายเหตุ

(ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)
(ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)
(ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)
(ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)

(ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)

(ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)
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สรุปการวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็วของยานพาหนะบนเสนทางทองเที่ยวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 12 พบวา ผูขับขี่ยานพาหนะสวนใหญใชความเร็วตามกฎหมายกําหนด โดยจากผลรวมของ
ความเร็วเฉลี่ยเทากับ 85.87 กม./ชม. 84 กม./ชม. และ 64 กม./ชม. สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต และ
รถบรรทุก ตามลําดับ ยกเวนแตรถบิ๊กไบค ที่มีความเร็วเฉลี่ยในเกณฑสูงที่ 101.87 กม./ชม. ซึ่งเกินกวา
กฎหมายกําหนดที่ 90 กม./ชม.
จากการพิจารณาผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหมีการเฝาระวังยานพาหนะประเภท
รถจักรยานยนตหรือบิ๊กไบคเปนกรณีพิเศษ โดยเปนกลุมยานพาหนะประเภทที่มีความเสี่ยงในการเกิด
อุบตั เิ หตุในเกณฑสงู และเนือ่ งจากการศึกษานีเ้ ปนการศึกษาเพียงพฤติกรรมการผูข บั ขีด่ า นเดียว ทางผูว จิ ยั
จึงมีขอ เสนอแนะควรเพิม่ การศึกษาในดานปจจัยทีอ่ าจสงผลตอการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน เชน การตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนน ในขั้นตอนถนนที่เปดใหบริการแลว ควบคูกับการคนหาและวิเคราะหจุดเสี่ยง
จุดอันตรายทางถนนโดยการประเมินแบบมีสว นรวมของประชาชนในพืน้ ที่ เพือ่ ยกระดับและจัดการปญหา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดอยางมีประสิทธิภาพและรอบดาน
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กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เตือนใจ ปิยัง1 อภิรักษ์ สงรักษ์1,2 สุดคนึง ณ ระนอง1,2 และ ยุวรรณำ ทองมั่น2
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทคัดย่อ

กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั เป็นส่วนส�าคัญทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ นสูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัย
รับใช้สงั คมด้วยกระบวนการและกลไกการจัดการงานวิจยั ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้
ผลการด�าเนินพบว่า การจัดการต้นน�้า เป็นขั้นตอนแรกตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของพื้นที่ การพัฒนาโจทย์การวิจัยให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนลุม่ น�า้ ปะเหลียน การจัดการกลางน�า้ เป็นระบบ
การสนับสนุน และให้บริการกลุ่มวิจัย เพื่ออ�านวยความสะดวก และพัฒนานักวิจัย
ภายหลังได้รับการจัดสรรทุนวิจัย และการจัดการปลายน�้าเป็นกระบวนการควบคุม
คุณภาพของงานวิจยั และการน�าผลงานวิจยั สูก่ ารใช้ประโยชน์ ส�าหรับการด�าเนินงาน
โครงการวิจัยทั้ง 11 โครงการ ผ่านกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
เชิงพื้นที่ ผลการด�าเนินงานวิจัยตามแผนงานวิจัย ร้อยละ 100.00 มีการน�าผลการ

Community engagement

อาจารยเตือนใจ ปยัง
คณะว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย ว�ทยาเขตตรัง
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วิจยั มาถายทอดใหแกชมุ ชนในพืน้ ทีล่ มุ น�ำ้ ปะเหลียน
เกิดการนําผลงานไปใชประโยชน ดําเนินการเพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป น อยู  ข องคน
ในชุมชนไดอยางตอเนื่อง เกิดการกระจายรายได้ให้
แก่สมาชิกกว่า 80 ครัวเรือน รวมถึงครอบครัวที่อยู่
ในวัยชราและทีม่ สี มาชิกพิการ ตลอดจน ช่วยลดขยะ
จากเศษใบจากในชุมชนได้ประมาณ 12 ตันต่อปี
นอกจากนีก้ ลไกการบริหารจัดการงานวิจยั เชิงพืน้ ที่
ช่วยเพิม่ ทักษะให้กบั นักวิจยั เกิดผลกระทบใหมกี าร
ขยายงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในการจัดสรรทุน
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองตอบพันธกิจ
มหาวิทยาลัยรับใชสังคมให้เกิดขึ้นจริง
คําสําคัญ: กระบวนการและกลไก, การบริหาร
จัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

ที่มาและความส�ำคัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ก้าวสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
การบริการวิชาการแบบเดิมๆ ทีม่ งุ่ ขยายผลงานวิจยั
เชิงถ่ายทอดความรูแ้ บบวงกว้าง หรือการวิจยั ทีเ่ ป็น
ความสนใจของอาจารย์เพียงฝ่ายเดียว จนไม่สามารถ
น� ำ ไปสู ่ ก ารแก้ ป ั ญ หาหรื อ ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
สังคมอย่างแท้จริง การเข้าสู่แนวทาง University
Engagement จะเริ่มต้นจากความต้องการหรือ
ปัญหาของชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการพัฒนา
โจทย์วจิ ยั การวิจยั หาแนวทางการแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
การก�ำหนดทางเลือกในการขับเคลื่อนที่ชุมชนหรือ
สังคมมีศักยภาพในการปฏิบัติได้จริง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 20 ปี และมีแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาในระยะปานกลาง 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ “มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นวั ต กรรม
เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” ซึ่งก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั คือ สร้างงานวิจยั เพือ่ พัฒนา
เชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้
ทางมหาวิ ท ยาลั ย มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะผลั ก ดั น ผลงานวิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ น�ำไปสู่
การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม
ระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสังคม ชุมชนในภูมภิ าคอย่างยัง่ ยืนด้วยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้
เข้าร่วมกระบวนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่ โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการทุนท้าทายไทย เพือ่ ตอบสนองนโยบาย
เป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี พ.ศ.
2560 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
โดยเลือกประเด็นโครงการ “การจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” ที่มีเปาหมายสําคัญ
คือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน�ำ้ ปะเหลียน และ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยฯ ส�ำหรับเป็นต้นแบบ
ในการขยายผลการท�ำงาน และพัฒนาทีมนักวิจัย
ในการผลักดันงานที่วิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของชุมชนสังคม
มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มต้น ตั้ง “หน่วยจัดการ
งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ” เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภาคี
เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย การก�ำหนดแนวทาง
และกระบวนการท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
จะเป็นการสร้างกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงให้กบั
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวิต
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และยกระดั บ เศรษฐกิ จ ให กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม
ซึง่ ลีลาภรณ (2557) งานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ทีเ่ ปน
เปาหมายเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อันจะ
สงผลตอการสรางรูปธรรมของความเปลี่ยนแปลง
ในพืน้ ทีแ่ ละความยัง่ ยืน ประกอบดวย 2 แนวคิด คือ
แนวคิดการเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง เนนการตั้งโจทย

วิจัยจากปญหาความตองการ และแนวคิดความ
รวมมือเนนการสรางปฏิสัมพันธระหวางภาคีตาง ๆ
ที่เปนหุนสวนการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อใชจุดแข็ง
ที่แตกตางกันของแตละฝายใหเปนพลังงานในการ
แกไขปญหารวมกัน

วัตถุประสงค

1. เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯใหมีความเขมแข็งและสามารถ
สนับสนุนระบบการวิจยั นวัตกรรมเพือ่ พัฒนาเชิงพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสรางนักวิจัยที่มีความสามารถทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของฐานทรัพยากรและเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนจากการใชประโยชนและ
การบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีสว นรวมในบริเวณลุมนํ้าปะเหลียน

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

เปนระยะเวลา 1 ป พ.ศ. 2560-2561

กลุม เปาหมาย ทีร่ ว มคิดรวมทําแบบพันธมิตร จั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ  ง ที่ 10
และหุนสวน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอมจังหวัดตรัง
การทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เปนการ
ทํางานทีอ่ าศัยความรวมมือและบูรณาการเครือขาย
การทํางานจากทุกภาคสวน โดยมีมหาวิทยาลัยฯ
ไดประสานความรวมมือกับกลุมเปาหมายที่สําคัญ
คือชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน ประกอบดวยพื้นที่ตําบล
วังวน อําเภอกันตัง ตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน
และตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว โดยมีภาคี
หนวยงานที่รวมสนับสนุน หนวยงานภาครัฐ ไดแก
สํานักงานจังหวัดตรัง สํานักงานประมงจังหวัดตรัง
ศูนยวจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝง ตรัง สํานักบริหาร

พัฒนาการจังหวัดตรัง และสํานักงานทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง สวนภาคเอกชนและภาคีทเี่ กีย่ วของ
อื่นๆ ไดแก มูลนิธิอันดามัน สมาคมหยาดฝน การ
ทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานตรัง (ททท.ตรัง)
ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัดตรัง และ
สมาคมการท อ งเที่ ย วและโรงแรมจั ง หวั ด ตรั ง
กระบวนทํางานแบบมีสว นรวมเริม่ ตัง้ แตใหภาคีเครือ
ขายรวมระดมความคิดเห็น และกําหนดกรอบวิจัย
กระบวนการแต ง ตั้ ง ภาคี เ ครื อ ข า ยเข า มาเป น
คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและ
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ติดตามความกาวหนาของงานวิจัย และที่สําคัญคือ
การสงผลผลิตงานวิจยั ใหกบั กลุม เปาหมายหลักของ
การวิ จั ย และการเชื่ อ มโยงให ห น ว ยงานภาคี ที่
เกี่ ย วข องนํ า ผลผลิ ตงานวิจั ยไปตอยอดขยายผล
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกวาง

การดําเนินโครงการ

กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิ จั ย เพือ่ พัฒ นาเชิง พืน้ ทีข่ องมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ดวยการจัดการ
งานวิจยั ดําเนินงานในลักษณะงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร

(วรรณดี, 2556) โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายให
สถาบันวิจยั และพัฒนา เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
และกํา กับ ดูแ ลโดยรองอธิ ก ารบดี ฝ  า ยวิ จั ย และ
บริก ารวิช าการ โดยมีอ ธิก ารบดี เป น ทีป่ รึก ษา
ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดตั้งหนวยจัดการงาน
วิจยั เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เปนกลไกจัดการทํางานเพือ่
ใหเกิดความตอเนื่องและนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ในวงกวาง โดยในโครงการนี้หนวยจัดการงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ไดกําหนดกระบวนการและ
กลไกของการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ การจัดการ
ตนนํ้า การจัดการกลางนํ้า และการจัดการปลายนํ้า
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
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ทัง้ นีก้ ระบวนการและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง มีกิจกรรมดังนี้
1. การจัดการตนนํ้า
การจัดการตนนํ้า คือขั้นตอนแรกตั้งแตการ
ออกแบบงานวิจัย ซึ่งประกอบดวย การกําหนด
กรอบงานวิจัยและพัฒนาโจทยวิจัย เครื่องมือที่ใช
ในการจัดการ ไดแก การจัดเวทีวเิ คราะหปญ
 หาดวย
การกําหนดกรอบและประเด็นการวิจัย โดยมีการ

ตั้งคําถาม การระดมสมอง การดเทคนิค การทํา
แผนภูมิความคิด (Mind Map) และมีกลไกในสวน
ของการทบทวนกรอบการวิจัยผานเวทีผูมีสวนได
ส ว นเสี ย และกลไกพี่ เ ลี้ ย ง และมี ก ารสร า งกลไก
ความรว มมื อ กั บ ภาคี ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ หนุ น เสริ ม การ
จัดการและดําเนินงานวิจัย ผลการพัฒนากรอบวิจัย
แบบมีสวนรวม จะไดกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
วิจัย เพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ชุม ชนลุ ม นํ้ า ปะเหลี ย น
จังหวัดตรัง ดังภาพที่ 2

ชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน

ภาครัฐ / สวนราชการ

การพัฒนาศักยภาพ
ดานการประมงและการเกษตร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และฐานอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวชุมชน

การบูรณาการ
ความรู/คน

ภาครัฐ / สวนราชการ

การวิจัยดานฐานทรัพยากรประมงในชุมชน
การวิจัยดานประมงชายฝงที่เหมาะสม
การวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง
การวิจัยดานเกษตรและสินคาเกษตร
การวิจัยดานความมั่นคงของกลุมวิสาหกิจชุมชน
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
การวิจัยพัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑชุมชน
การวิจัยดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑทองเที่ยวชุมชน
การวิจัยเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง
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ขั้นตอนการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการจัดการ ไดแก การประกาศทุน
วิจยั การจัดกิจกรรมใหนกั วิจยั ลงพืน้ ทีด่ บู ริบทชุมชน
และชีแ้ จงกรอบวิจยั เมือ่ ไดรบั ขอเสนอโครงการวิจยั
แลว กําหนดจัดใหมีการพิจารณาขอเสนอโครงการ
วิจยั ตอผูท รงคุณวุฒแิ ละผูม สี ว นไดสว นเสีย ขอเสนอ
โครงการที่ผานการพิจารณาและไดรับอนุมัติให
ดําเนินการวิจยั จะเขาสูข นั้ ตอนการทําสัญญารับทุน
ซึ่งมีเครื่องมือที่ใชในการจัดการ ไดแก มีประกาศ
มทร.ศรีวิชัย เรื่องกฎเกณฑ ระเบียบการเงิน และ
การบริหารการเงินและพัสดุ สําหรับผูร บั ทุนอุดหนุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยปรับปรุงแนวทาง
จากคูม อื นักวิจยั สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2558 ซึ่งมีจุดเดนคือการ
ปรับระบบการเบิกจายเงิน เปน 3 งวด และมีกรอบ
การจายเงินงวดวิจัยเทากับ 70 เปอรเซ็นต 20
เปอรเซ็นต และ 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และได
กําหนดรูปแบบการติดตามผล ในรูปแบบรายงาน
ความกาวหนางานวิจยั เปน 4 ครัง้ คือระยะ 3 เดือน
6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน รวมถึงการจัดใหมี
ระบบใหคาํ ปรึกษาเฉพาะแกนกั วิจยั ผานกระบวนการ
Coaching ของผูท รงคุณวุฒใิ นสาขาวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
2. การจัดการกลางนํ้า
การจัดการกลางนํ้าเปนระบบการสนับสนุน
และใหบริการกลุมวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวก
และพัฒนานักวิจยั ภายหลังไดรบั การจัดสรรทุนวิจยั
มีกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ไดแกการสรางชองทางการ
สื่อสารกับประชาคมวิจัย ทําใหนักวิจัยไดรับและสง
ขาวสารในการดําเนินงานทีร่ วดเร็วขึน้ หนวยจัดการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถนําขาวสาร
รายงานใหกับสังคมรับทราบถึงความเคลื่อนไหว
ระหวางการดําเนินการวิจัย ซึ่งรูปแบบการสื่อสารมี
ทั้ง Online และ Offline ไดแก Website, Line

และ Facebook กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
นั ก วิ จั ย ทั้ ง ภายในโครงการและนั ก วิ จั ย ภายนอก
โครงการที่มีความสนใจ ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติ
การใหนักวิจัยในการเขียนรายงานความกาวหนา
และการตรวจสอบเปาหมายวิจัยดวย Research
Framework การอบรมการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร
และสิทธิบตั รในกลุม งานวิจยั เชิงนวัตกรรม นอกจากนี้
ทางหนวยจัดการงานวิจยั เพือ่ เชิงพืน้ ที่ ยังไดจดั ใหมี
พื้นที่การทํางานวิจัยแบบไมเปนทางการ เพื่อให
นักวิจัยไดนัดประชุมกลุมยอย หรือทํางานอื่นๆ
นอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งชวยใหนักวิจัยพบกับผูทรง
คุณวุฒิไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งไดเรียกชื่อวา KID+DEE
RUTS Co-Working Space @ The Tree) ซึ่งได
กลายเป น พื้ น ที่ ทํ า งานด า นอื่ น ให กั บ นั ก วิ จั ย
นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ มาใชบริการ และเปนตน
แบบขยายผลไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สงขลาเพื่อสรางเปนพื้นที่ทํางานรวมกับภาคี
3. การจัดการปลายนํ้า
การจั ด การปลายนํ้ า เป น กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพของงานวิจยั และการนําผลงานวิจยั
สูการใชประโยชน โดยมีกระบวนการและกลไกใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ไดแกการจัดเวที
การนําเสนอผลงานวิจัย เปนการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยดวยกิจกรรมนําเสนอรางรายงานการ
วิจัยตอผูทรงคุณวุฒิ ผูใชประโยชน และหนวยงาน
ภาคีการพัฒนา และสรุปขอเสนอแนะจากผูทรง
คุณวุฒผิ ใู ชประโยชน และหนวยงานภาคีการพัฒนา
เพื่อใหนักวิจัยไดพัฒนารายงานฉบับสมบูรณ และ
สงมอบตอมหาวิทยาลัย รวมถึงกระบวนการผลักดัน
การตีพิมพผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การยื่ น ขออนุ สิ ท ธิ บั ต รหรื อ สิ ท ธิ บั ต ร
ที่สําคัญคือกิจกรรมสงมอบผลงานวิจัยสูชุมชนและ
สังคม ซึ่งเปนเปาหมายผูใชประโยชนที่กําหนดไว
โดยทางหนวยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
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ได้ ป ระสานการท� ำ งานกั บ ทางจั ง หวั ด ตรั ง และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการ
แพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น
การจัดท�ำสื่อ การจัดกิจกรรมสื่อสัญจร และการ
ส่ ง มอบผลงานวิ จั ย ให้ กั บ ชุ ม ชนผ่ า นกลไกระดั บ
จังหวัด เพื่อให้เกิดการรับรู้และน�ำไปสู่การขยายผล
ต่อไป ดังภาพที่ 3

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 3 (ก) ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (ข) ส่งมอบ
งานวิจัยให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ (ค) จัดนิทรรศการ

สรุปผลการด�ำเนินงานและประเด็นส�ำคัญ
ที่ได้จากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม

เปาหมายสําคัญในการพัฒนากระบวนการ
และระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และการพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับ
ความเข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชนสั ง คม ด้ ว ยกลไกการ
จัดการต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ พบว่าการ
ด�ำเนินการตัง้ แต่กระบวนการของการใชองคความรู
และทุนเดิมภายในมหาวิทยาลัย ผสมผสานระหวาง
นักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยรุนใหม พื้นที่เปาหมาย
ในการดํ า เนิ น การครอบคลุ ม ชุ ม ชนที่ อ ยู  อ าศั ย
ในบริเวณลุม น�ำ้ ปะเหลียน และชุมชนทีใ่ ชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติหรือมีฐานอาชีพ เกี่ยวของ
กับลุ่มน�้ำปะเหลียน ผลจากการระดมความคิดเห็น
ของผู  มี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ได้ ก รอบการวิ จั ย และ
ประเด็นโจทยการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จํานวน
5 กรอบ คือ 1) สนับสนุนการบริหารจัดการและ
ใชประโยชนจากฐานทรัพยากรที่มีอยูอยางยั่งยืน
2) การวิจยั เพือ่ ศึกษากระบวนการจัดการแบบชุมชน
มีสว นรวม 3) การยกระดับคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจ
ชุมชน 4) การบริหารจัดการทองเที่ยวชุมชน และ
5) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมีขอเสนอ
โครงการวิ จั ย ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จํ า นวน 11
โครงการ งบประมาณวิจัยวงเงิน 3.2 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานโครงการวิจัยพบว่าโครงการวิจัย
สามารถดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานวิจัย
ทุ ก โครงการ มี ก ารนํ า ผลการวิ จั ย มาถ า ยทอด
ใหแกชุมชนในพื้นที่ลุมน�้ำปะเหลียน เกิดการนํา
ผลงานไปใชประโยชน พัฒนาคุณภาพชีวติ และความ
เปนอยูของคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า
1 ล้านบาท
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะหแบบกระชับและขอเสนอแนะ

กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุม นํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง สามารถตอบโจทยเปาหมาย
รวมกันของชุมชนในพื้นที่ล ุมนํ้าปะเหลียน คือ ตองการรักษาฐานทรัพยากรส ูความมั่นคงของเศรษฐกิจและ
การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน สูการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรใหมีความยัง่ ยืน โดยมีตัวอยางกล ุมวิสาหกิจชุมชนจักสานกานจากบานนายอดทอง ไดใชเทคโนโลยี
ที่โครงการพัฒนาขึน้ ในการขยายการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑติหมา (ภาชนะใสนํ้า) สามารถ
เพือ่ การผลิตสูงกวาเดิมถึง 5.5 เทา มียอดจําหนายเฉลีย่ 27,600 ใบตอเดือน สรางรายไดแกกล ุมและ
สมาชิก รวมอีกกวา 2.76 ลานบาท เกิดการกระจายรายไดใหแกสมาชิกกวา 80 ครัวเรือน รวมถึงครอบ
ครัวที่อยู ในวัยชราและที่มีสมาชิกพิการ ตลอดจนชวยลดขยะจากเศษใบจากในชุมชนไดประมาณ 12
ตันตอป นอกจากนีก้ ลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพืน้ ทีช่ วยเพิม่ ทักษะใหกับนักวิจัย เกิดผลกระทบใหมี
การขยาย งานวิจัยเพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ทีใ่ นการจัดสรรทุนภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ สนองตอบพันธกิจ
มหาวิทยาลัย รับใชสังคมใหเกิดขึ้นจริง

ประโยชนที่ไดรับ

1. เกิดกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
2. ไดรับกระบวนการทํางานและเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของนักวิจัยในการทํางาน
ดานรับใชสังคม และการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

เอกสารอางอิง
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การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
การผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์สูการแขงขันเชิงพาณิชย
โดยภาคีเครือขายการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
วาสนา ภานุรักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บทคัดยอ

การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต ข า วทุ  ง สั ม ฤทธิ์ สู  ก ารแข ง ขั น
เชิงพาณิชยโดยภาคีเครือขายการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมามีวตั ถุประสงคเพือ่ วิจยั
และพัฒนายกระดับการผลิตขาวทุง สัมฤทธิส์ กู ารแขงขันเชิงพาณิชยดว ยกระบวนการ
ความรวมมือของภาคีการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหไดตนแบบการยกระดับ
การผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์โดยผานสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด และกระจายรายได
ไปสูเ กษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ตอบสนองนโยบายแนวทางประชารัฐของรัฐบาล
และดํารินายกรัฐมนตรี เพือ่ ใหไดรปู แบบกลไกการพัฒนาดานการเกษตรระดับจังหวัด
นครราชสี ม าโดยกระบวนการมี ส  ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ ให ไ ด เ ครื อ ข า ย
ทางวิชาการที่เขมแข็งของสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่พรอมจะ
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ในระยะยาวและยั่งยืน ตอไปการวิจัยครั้งนี้ดําเนินการภายใตแนวคิดการวิจัย

Community engagement

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา ภานุรักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการ (Area Based
Collaborative Research) รวมกับศาสตรตางๆ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุ ร นารี และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอี ส าน ใช ร ะยะเวลาดํ า เนิ น โครงการ
18 เดือน (สิงหาคม 2559 – กุมภาพันธ2561)
ผลการวิจัยและพัฒนาพบวา 1). ผลการ
ดําเนินงานวิจยั และพัฒนาเพือ่ ยกระดับการผลิตขาว
ทุง สัมฤทธิส์ กู ารแขงขันเชิงพาณิชยดว ยกระบวนการ
ความรวมมือของภาคีการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ได ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ต  น แบบเพื่ อ การพั ฒ นาต อ ยอด
เชิงพาณิชยจาํ นวน 2 ผลิตภัณฑทไี่ ดผา นการทดสอบ
การตลาดและมีความเปนไปไดในการพัฒนาตอ
ไดแก ชาเขียวขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์ และนํ้านม
ขาวหอมมะลิทงุ สัมฤทธิ์ โดยในการไดมาซึง่ ผลิตภัณฑ
ตนแบบทั้ง 2 ผลิตภัณฑไดเกิดการพัฒนาอยางตอ
เนือ่ งในการประสานความรวมมือในการดําเนินงาน
ร ว มกั บ หน ว ยงานภาคี ต  า งๆ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครราชสี ม าโดยผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากผล
ดําเนินงานชุดโครงการนี้เกิด รูปแบบการจัดการ
ตนนํา้ (กลุม เกษตรกรสมาชิก) กลางนํา้ (การบริหาร
จัดการสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด) และปลายนํา้
(การคาการบริการของสหกรณการเกษตรพิมาย
จํากัด) โดยมีภาคสวนราชการและภาคสวนวิชาการ
และภาคเอกชน ที่ จ ะเข า ไปหนุ น เสริ ม ในทุ ก
กระบวนการ ตามกลไกความรวมมือในการพัฒนา
เพื่อยกระดับขาว ทุงสัมฤทธิ์ ใหเกิดผลกระทบใน
วงกวางซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถนําไปใชขยายผล
ในพื้นที่อื่นๆ ตอไปไดและเกิดการยกระดับสหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด เปนสหกรณการเกษตร
ตนแบบตามแนวทางประชารัฐ สามารถยกระดับ
การบริหารจัดการและสรางมูลคาเพิ่มจากผลผลิต
ที่มีในพื้นที่ ตอบยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
นครราชสีมา และเปนการทํางานแบบ new value

based economic ตามนโยบายพั ฒ นาการ
ประเทศไทยแลนด 4.0 (เปลี่ยนจากการผลิตสินคา
โภคภั ณ ฑ ไ ปสู  สิ น ค า เชิ ง นวั ต กรรม เปลี่ ย นจาก
การขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม และเปลีย่ นจากการเนนภาคการผลิต
สินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น) 2). ผลการ
ดําเนินงานเพือ่ ตอบสนองนโยบายแนวทางประชารัฐ
ของรัฐบาลและดํารินายกรัฐมนตรีนนั้ ไดเกิดเครือขาย
การพัฒนาและกลไกความรวมมือการบูรณาการ
3 มิตเิ กิดกระบวนการเพือ่ การวิจยั ตอบสนองปญหา
ของพืน้ ทีไ่ ดอยางแทจริง เกิดบรรยากาศการทํางาน
ของหนวยงานตางๆ ที่มีความตองการสถาบันการ
ศึกษาในทองถิ่นเขาไปเปนสวนหนึ่งในการพัฒนา
พืน้ ทีร่ ว มกันทําใหเกิดโอกาสในการตอยอดเชิงบริการ
วิ ช าการเพิ่ ม มากขึ้ น ของทั้ ง 3 มหาวิ ท ยาลั ย ได
เขาไปมีสวนรวม ในโครงการงบประมาณจังหวัด
นครราชสี ม า และงบประมาณกลุ  ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และเกิดรูปแบบการ
พัฒนา “สหกรณการเกษตรตนแบบตามแนวทาง
ประชารัฐ” ที่สามารถดําเนินงานในพื้นที่สหกรณ
การเกษตรพื้นที่อื่นๆ ตอไปได 3). การดําเนินงาน
เพื่ อ พั ฒ นาเครื อ ข า ยทางวิ ช าการที่ เ ข ม แข็ ง ของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่พรอมจะ
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมตอบสนองยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาวและ
ยั่งยืนทําใหเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
และบรรยากาศทางวิชาการของนักวิจยั ทีร่ ว มโครงการ
ทัง้ 30 คน ทีเ่ ขมแข็งของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมาซึ่ง ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทีพ่ รอม
จะเปนมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคมตอบสนองยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาวและ
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ยั่งยืน ตอไป ผลจากการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ชุดโครงการวิจยั จังหวัดนครราชสีมา และกลุม จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ไดวิเคราะห
สถานการณปญหาเรื่อง ขาว และจัดทําขอเสนอ
โครงการตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี และได รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณแผนดิน 2560 (เพิ่มเติม)
เพือ่ พัฒนาศูนยนวัตกรรมแปรรูปขาวครบวงจรตาม
แนวพระราชดํ า ริ งบประมาณกลุ  ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จํานวน 16,310,000
บาท โดยมี เ ป า หมายที่ มุ  ง จะขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย
และพั ฒ นา งานบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ นํ า ไปสู  ก าร
เปลี่ ย นแปลงและตอบโจทย ก ารพั ฒ นาในพื้ น ที่
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร
ร ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข า ยการพั ฒ นากลุ  ม จั ง หวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
คําสําคัญ: กลไกความรวมมือ, ขาวทุงสัมฤทธิ์

ที่มาและความสําคัญ

จังหวัดนครราชสีมามีพนื้ ที่ 12,808,727.5 ไร
โดยคิดเปนพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร ทัง้ หมด 8,931,032 ไร
เกษตรกรสวนใหญมีการเพาะปลูกขาวมากที่สุด
มีพื้นที่ปลูกขาวถึง 4,329,724 ไรพื้นที่ปลูกขาว
สวนมากของจังหวัดนครราชสีมาอยูในเขตพื้นที่ที่
เรียกวา “พืน้ ทีท่ งุ สัมฤทธิ”์ ซึง่ เปนพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
ในการปลูกขาวของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ
ขาวขาวดอกมะลิ 105 หรือที่เรียกวาขาวหอมมะลิ
โดยการเพาะปลู ก ในพื้ น ที่ ทุ  ง สั ม ฤทธิ์ จ ะมี ค วาม
สัมพันธกับประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา
ในอดี ต และสิ่ ง บ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร เ ฉพาะทาง
กายภาพของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากความเค็ม
ของดิน และมีชั้นหินเกลือรองรับอยูดานลางของ
พื้นที่ พื้นที่ทุงสัมฤทธิ์จะอยูในกลุมชุดดินที่ 20A

มี สภาพอากาศทีร่ อ น 35-41 องศาเซลเซียสปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน สงผลให ขาวเกิดความเครียดทําให
หลั่งสารที่ทําใหเกิดความหอม คือ 2-aectyl-1pyrroline (2AP) ปริมาณ 2.27 มิลลิกรัม /100 กรัม
ในขาวขัดขาวหอมมะลิทงุ สัมฤทธิ์ และปริมาณ 2.71
มิลลิกรัม/100 กรัมในขาวกลองหอมมะลิทงุ สัมฤทธิ์
(วาสนา ภานุ รั ก ษ และคณะ, 2559) ป จ จุ บั น
ศูนยกลางของพื้นที่ปลูกขาวทุงสัมฤทธิ์ในจังหวัด
นครราชสีมา มีสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด
เปนหนวยงานกลางในการรวบรวมผลผลิตและจัด
จําหนายขาวใหกับเกษตรกรที่เปนสมาชิก 13,000
ครัวเรือน สหกรณมีความพยายามที่จะยกระดับ
เพื่อพัฒนาคุณภาพขาวทุงสัมฤทธิ์ใหเทากับขาว
หอมมะลิที่ผลิตจากพื้นที่อื่นๆ มีการสรางแบรนด
ของตนเอง โดยในแตละปสหกรณสามารถรับซื้อ
ขาวเปลือกไดเพียงประมาณ 30,000 ตัน ขณะที่มี
เกษตรกรจะนําขาวเปลือกมาขายใหมากกวาถึง
50,000-60,000 ตัน สหกรณไดมีการเสนอเรื่อง
ไปยังนายกรัฐมนตรีที่ไดลงพื้นที่ ในอําเภอพิมาย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2558 เพื่อของบประมาณมา
สนับสนุนพัฒนา ปจจุบนั ไดรบั งบประมาณลงมาเพือ่
ดําเนินการแลวจํานวน 70 ลานบาท กรมสงเสริมฯ
ใหงบสมทบอีก 4.7 ลานบาท และสหกรณสมทบเอง
อีกกวา 16 ลานบาท ซึ่งไดสรางโรงอบลดความชื้น
ขนาด 500 ตั น เครื่ อ งคั ด กรองเศษสิ่ ง เจื อ ปน
ในขาวสารฉางเก็บขาวขนาด 15,000 ตัน และ
ลานตากขาวและโรงผลิตปุยอินทรียเสร็จสิ้นแลว
(สหกรณ ก ารเกษตรพิ ม าย จํ า กั ด , 2559) จาก
สถานการณปจจุบันโรงสีและเทคโนโลยีการผลิต
ที่ มี อ ยู  ยั ง ประสบกั บ ป ญ หาหลายอย า งด ว ยกั น
รวมไปถึงดานการตลาด ที่สงขายใหกับภาคเอกชน
ตางๆ ในระยะหลังคอนขางชะลอตัวทําใหมขี า วสาร
คงค า งอยู  เ ป น จํ า นวนมากทั้ ง ข า วสารเต็ ม เมล็ ด
และข า วหั ก ที่ มี ก ว า 2,000-3,000 ตั น ต อ ป
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จากสถานการณที่เปนอยู สหกรณการเกษตรพิมาย
จํากัด จึงมีความตองการที่จะพัฒนาทั้งเรื่องการ
แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงกระบวนการ
ผลิตตางๆ โดยประสานความรวมมือกับสถาบัน
การศึกษาที่มีองคความรูทางวิชาการในพื้นที่ และ
หอการคาจังหวัดนครราชสีมารวมถึงหนวยงานตางๆ
ที่จะทําการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มให
แกขาวหอมมะลิและขาวที่ผลิตในพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์
ของจังหวัดนครราชสีมา จะสามารถนําไปสูการ
แขงขันสูตลาดทองถิ่นและนําสูการพัฒนาการสง
ออกขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์คุณภาพสูมาตรฐาน
สากลในตลาดโลกแขงขันกับขาวหอมมะลิ ในพื้นที่
อื่นๆ ไดโดยมุงหวังเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี ขึ้ น โดยมี ส หกรณ ก ารเกษตรพิ ม าย จํ า กั ด
เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานรวมกับภาคี
เครือขายเพื่อผลประโยชนของเกษตรกรสมาชิก
ตอไป
อยางไรก็ตามการสรางมูลคาเพิ่มใหแกขาว
หอมมะลิ ทุ  ง สั ม ฤทธิ์ ใ นจั ง หวั ด นครราชสี ม านั้ น
ยั ง ต อ งการองค ค วามรู  ด  า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
บูรณาการความรวมมือในพื้นที่เพื่อยกระดับและ
ตอยอดจากทุนเดิมของสหกรณการเกษตรพิมาย
จํ า กั ด ที่ ส ามารถไปหนุ น เสริ ม และยกระดั บ การ
พัฒนาของสหกรณการเกษตรพิมายจํากัด และลงไป
ถึงผูผลิตคือเกษตรกรที่เปนสมาชิกกวา 13,000 คน
รวมถึ ง เกษตรกรทั่ ว ไปเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาได
ทุกระดับทุกภาค การวิจัยครั้งนี้จึงเปนการวิจัยและ
พัฒนาทีเ่ กิดขึน้ จากความตองการแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้
ของสหกรณ ก ารเกษตรพิ ม าย จํ า กั ด โดยมี ผ ล
เชือ่ มโยงกับผลงานวิจยั ทุนเดิมของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในเรื่อง ความรวมมือการ
ผลิตขาวปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารและเพิ่ม
รายไดของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดําเนินการความรวมมือ

โดยภาคีเครือขายในจังหวัดนครราชสีมาในพืน้ ที่ 15
อําเภอ 30 ตําบลในจังหวัดนครราชสีมาทําใหเห็น
กลไกความรวมมือทีเ่ ชือ่ มโยงกับยุทธศาสตรจงั หวัด
อยางเปนรูปธรรม (วาสนา ภานุรักษ และคณะ,
2556) และในป ง บประมาณ 2557-2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดรับงบประมาณ
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานวิ จั ย และพั ฒ นาในจั ง หวั ด
นครราชสีมาจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) ภายใตทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
ในเรื่ อ งการวิ จั ย และพั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ ส ง เสริ ม
ศักยภาพการผลิตขาวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและ
สรางความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา
ตามยุทธศาสตรครัวโคราชสูค รัวโลก (วิเชียร ฝอยพิกลุ
และคณะ, 2558-2559) จากผลการดําเนินงานที่
ผานมาทําใหเกิดการขับเคลือ่ นนักวิชาการเพือ่ ชุมชน
เกิดงานวิจยั และพัฒนารวมกับภาคีเครือขายในพืน้ ที่
จังหวัดนครราชสีมาอยางตอเนื่องจนนําไปสูการ
รวมคิดรวมแกปญหากันในประเด็นขาวหอมมะลิ
ทุ  ง สั ม ฤทธิ์ ซึ่ ง เป น สิ น ค า เกษตรหลั ก ที่ อ ยู  ใ น
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาโดยมี
สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด เปนตัวเชื่อมหลัก
กับกลุมเกษตรกรผูผลิตในเขตพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์และ
นําไปสูก ารผสานองคความรูจ ากนักวิชาการทีห่ ลาก
หลายสาขาจาก 3 มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัด
นครราชสีมาไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานรวมกันหารือถึงแนวทาง
การวิจัยและพัฒนากับสหกรณการเกษตรพิมาย
จํากัด หอการคาจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสี ม า ท อ งถิ่ น ท อ งที่ แ ละกลุ  ม สมาชิ ก
เกษตรกร ได ร  ว มกั น พั ฒ นาข อ เสนอโครงการ
เนินการภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนา
พืน้ ทีแ่ บบบูรณาการ (Area Based Collaborative
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Research) บูรณาการรวมมือพัฒนาใหเกิดความ มั่งคั่ง ยั่งยืน ลงสูเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอยาง
ยั่งยืน สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แทจริงและยังสามารถใชเปนพืน้ ทีส่ หกรณการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา และนโยบายประชารัฐใหมี ตนแบบเพื่อการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ตอไป
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะเกิดความมั่นคง

วัตถุประสงค

1. เพื่อวิจัยและพัฒนายกระดับการผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์สูการแขงขันเชิงพาณิชยดวยกระบวนการ
ความรวมมือของภาคีการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อใหไดตนแบบการยกระดับการผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์โดยผานสหกรณการเกษตรพิมายจํากัด
และกระจายรายไดไปสูเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ตอบสนองนโยบายแนวทางประชารัฐของรัฐบาล
และดํารินายกรัฐมนตรี
3. เพื่อใหไดรูปแบบกลไกการพัฒนาดานการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมาโดยกระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
4. เพื่อใหไดเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็งของสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่พรอม
จะเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาวและยั่งยืน
ตอไป

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง 14 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561

กลุมเปาหมาย

กลุม เปาหมายและพืน้ ทีเ่ ปาหมายไดแก สหกรณการเกษตรพิมายจํากัด และสมาชิกจํานวน 13,000 คน
และเกษตรกรในพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ของจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 14 อําเภอ 113 ตําบล

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการ
ประเมิน

วิธกี ารศึกษา การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั และ
พัฒนาที่เกิดขึ้นจากความตองการเพื่อแกปญหาที่
เกิดขึ้นของสหกรณการเกษตรพิมายจํากัด กับเครือ
ขายสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ ดําเนินการ

ภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบ
บูรณาการ (Area Based Collaborative Research)
ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยนักวิชาการจากหลากหลาย
สาขาของศาสตรที่เกี่ยวของบูรณาการรวมมือกัน
พัฒนากับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ดวยกระบวนการวิจัยดวยกระบวนการปฏิบัติการ
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แบบมีสว นรวม (Participatory Action Research)
โดยการวิจัยและพัฒนาดําเนินการตามเปาหมายที่
ไดรวมวิเคราะหของทุกภาคสวนรวมกับสหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เครื่องมือที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูลภายใตกระบวนการวิจัย ไดแก
แบบสํ า รวจและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ของแต ล ะ
โครงการยอยรวมกับการวิเคราะหในหองปฏิบตั กิ าร
แบบประเมินและติดตามผลของชุดโครงการ รวมถึง
การจัดเวทีติดตามรายงานความกาวหนาทุก 6, 12,
18 เดือน และเวทียอยกระบวนการกลุมแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ 1-2 ครั้ง ตอเดือนเพื่อ
รวมแลกเปลี่ยน วิเคราะห สังเคราะห ในระยะเวลา
18 เดือนของการดําเนินงานชุดโครงการ ตามแนวทาง
การวิจยั ดวยกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว นรวม
(Participatory Action Research)
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอ มูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอ มูล
ใชการวิจยั เชิงคุณภาพประกอบการวิจยั เชิงปริมาณ
จากการใชเครื่องมือตางๆของโครงการยอยและ
มีแบบประเมินและติดตามผล โดยนํามาวิเคราะห
ประมวลผลทางสถิ ติ ด  ว ยโปรแกรม SPSS V16
วิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ย การแจกแจงความถี่
คาความสัมพันธเปนตน
การประเมินผล
1. การปรึ ก ษา/แลกเปลี่ ย นข อ มู ล และ
โครงการ รวมกับภาคีเครือขายในการสนับสนุน
โครงการ รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงการ
ร ว มกั บ สหกรณ ก ารเกษตรพิ ม ายจํ า กั ด และ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
2. ดํ า เนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ และประเมินผลคุณภาพ
โครงการ จากกลุมผูเขารวมกระบวนการกิจกรรม
โครงการ (ภาคีโครงการ-Stakeholders) และกลุม

เปาหมายโครงการ (สหกรณการเกษตรกรพิมาย
จํากัด และกลุมสมาชิก) โดยกระบวนการติดตาม
ประเมินแบบเสริมพลังรวมกับโครงการยอยเปน
ระยะ
3. การติ ด ตามประเมิ น ผลด ว ยวิ ธี แ ลก
เปลี่ยนเรียนรู (KM) รวมกันกับสหกรณการเกษตร
พิมายจํากัด และนักวิจยั ในโครงการยอยทุกโครงการ
รวมกันเปนระยะ

สรุปผลดําเนินงาน/ประเด็นที่ ไดจากการ
ดําเนินงาน

1. ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ปรรู ป จากข า วหอมมะลิ
ทุง สัมฤทธิ์ ประกอบไปดวย ชาตนออนขาวหอมมะลิ
ทุง สัมฤทธิ์ แปง แปงดัดแปร โปรตีนไฮโดรไลเสทจาก
รําขาว แปงขนมจีนทนยอยดวยเอนไซม เครื่องดื่ม
พรอมดื่มนํ้านมขาว 2 สูตร เครื่องดื่มแบบผงชงดื่ม
2 สูตร นํ้าสมสายชูหมักจากขาว ผลิตภัณฑเบเกอรี่
จากแปงขาวหอมมะลิทงุ สัมฤทธิ์ 5 ชนิด บรรจุภณ
ั ฑ
ผลิตภัณฑ แผนกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ
สหกรณการเกษตรพิมายจํากัด และ แผนธุรกิจของ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์
2. กลไกความรวมมือของการพัฒนาเพื่อ
ยกระดั บ การผลิ ต ข า วทุ  ง สั ม ฤทธิ์ สู  ก ารแข ง ขั น
เชิงพาณิชยโดยภาคีเครือขายประชารัฐในจังหวัด
นครราชสีมา

อภิปรายผล/บทสังเคราะห

1. ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์สูการแขงขันเชิง
พาณิชยดวยกระบวนการความรวมมือของภาคีการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ไดผลิตภัณฑตน แบบเพือ่
การพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยจํานวน 2 ผลิตภัณฑ
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ทีไ่ ดผา นการทดสอบการตลาดและมีความเปนไปได
ในการพั ฒ นาต อ ได แ ก ชาเขี ย วข า วหอมมะลิ
ทุงสัมฤทธิ์ และนํ้านมขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์ โดย
ในการไดมาซึง่ ผลิตภัณฑตน แบบทัง้ 2 ผลิตภัณฑได
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในการประสานความ
รวมมือในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาคีตา งๆ
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดย ผลิตภัณฑชาเขียว
ขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์จะชวยแกปญหาในการ
ระบายขาวเปลือกทีม่ มี ากและการผลิตขาวเปลือกที่
มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ สวนนํา้ นมขาวหอมมะลิทงุ สัมฤทธิ์
ชวยในการระบายขาวหักที่มีปริมาณมากเพื่อเพิ่ม
มูลคา ของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด และ
สามารถกระจายรายได ก ลั บ สู  ส มาชิ ก สหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากผลดําเนินงานชุดโครงการนี้เกิด รูปแบบการ
จัดการตนนํา้ (กลุม เกษตรกรสมาชิก) กลางนํา้ (การ
บริหารจัดการสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด) และ
ปลายนํา้ (การคาการบริการของสหกรณการเกษตร
พิมายจํากัด) โดยมีภาคสวนราชการและภาคสวน
วิชาการและภาคเอกชนที่จะเขาไปหนุนเสริมในทุก
กระบวนการ ตามกลไกความรวมมือในการพัฒนา
เพื่อยกระดับ ขาวทุงสัมฤทธิ์ ใหเกิดผลกระทบในวง
กวางซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถนําไปใชขยายผลใน
พื้นที่อื่นๆ ตอไปได (ตามภาพที่ 1) และเกิดการ
ยกระดับสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัดเปนสหกรณ
การเกษตรตนแบบตามแนวทางประชารัฐ สามารถ
ยกระดับการบริหารจัดการและสรางมูลคาเพิ่มจาก
ผลผลิตที่มีในพื้นที่ ตอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครราชสีมา และเปนการทํางานแบบ new
value based economic ตามนโยบายพัฒนาการ
ประเทศไทยแลนด 4.0 (เปลี่ยนจากการผลิตสินคา
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ

นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น)
2. ผลการดําเนินงานเพือ่ ตอบสนองนโยบาย
แนวทางประชารัฐของรัฐบาลไดเกิดเครือขายการ
พัฒนาและกลไกความรวมมือการบูรณาการ 3 มิติ
เกิดกระบวนการเพื่อการวิจัยตอบสนองปญหาของ
พื้นทีไ่ ดอยางแทจริง เกิดบรรยากาศการทํางานของ
หนวยงานตางๆ ทีม่ คี วามตองการสถาบันการศึกษา
ในทองถิน่ เขาไปเปนสวนหนึง่ ในการพัฒนาพื้นที่
รวมกันทําใหเกิดโอกาสในการตอยอดเชิงบริการ
วิชาการเพิม่ มากขึน้ ของทัง้ 3 มหาวิทยาลัยไดเขาไป
มีสว นรวมในโครงการงบประมาณจังหวัดนครราชสีมา
และงบประมาณกลุ  ม จัง หวัด ภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือตอนลาง 1 และเกิดรูปแบบการพัฒนา
“สหกรณการเกษตรตนแบบตามแนวทางประชารัฐ”
(ตามภาพที่ 1) ทีส่ ามารถดําเนินงานในพืน้ ที่สหกรณ
การเกษตรพื้นที่อื่นๆ ตอไปได
3. การดําเนินงานเพื่อพัฒนาเครือขายทาง
วิชาการที่เขมแข็งของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมาที่พรอมจะเปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม
ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ในระยะยาวและยั่งยืน ทําใหเกิดเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการและบรรยากาศทางวิชาการของ
นักวิจัยที่รวมโครงการทั้ง 30 คน ที่เขมแข็งของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ซึง่ ประกอบ
ไปดวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอี ส านที่ พ ร อ มจะเป น มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ
สั ง คมตอบสนองยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
นครราชสีมาในระยะยาวและยัง่ ยืน ตอไป (ภาพที่ 1)
ผลจากการขับเคลื่อนการดําเนินงานชุดโครงการ
วิจยั จังหวัดนครรราชสีมาและกลุม จังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ไดวิเคราะหสถานการณ
ปญหาเรือ่ ง ขาว และจัดทําขอเสนอโครงการตามมติ
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คณะรัฐมนตรี และไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนดิน 2560 (เพิ่มเติม)เพื่อพัฒนาศูนยนวัตกรรม
แปรรูปขาวครบวงจรตามแนวพระราชดําริ งบประมาณ
กลุ  ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล า ง
1 จํานวน 16,310,000 บาท โดยมีเปาหมายทีม่ งุ จะ

ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ
เพื่ อ นํ า ไปสู  ก ารเปลี่ ย นแปลงและตอบโจทย ก าร
พัฒนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย
และสุรินทร รวมกับภาคีเครือขายการพัฒนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

ภาพที่ 1 กลไกความรวมมือเพื่อการพัฒนาสหกรณการเกษตรประชารัฐ: สหกรณการเกษตรพิมายจํากัด

ประโยชนที่ไดรับ

1. ดานวิชาการ: สถาบันการศึกษาที่รวมดําเนินการ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีฐานขอมูลความรูทางวิชาการที่
เกี่ยวของแตละสาขา และเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีวิจัยเปนฐานโดยในกระบวนการวิจัยแตละ
สาขาวิชาไดนําพานักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง ตลอดกระบวนการวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสาขา ระหวางสถาบันทั้งนักวิจัยที่เปนอาจารยผูสอน และผูชวยวิจัยที่เปนนักศึกษา สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชอางอิงและทําการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรูตอยอดการวิจัย การบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในประเด็นอื่นๆ ตอไปได
2. ดานนโยบาย สังคมและชุมชน: จัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ภายใตกลไกความรวมมือของทุกภาคสวนของจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนากลไกความรวมมือภายใตระบบการปฏิรูประบบงบประมาณแผนดิน
การปฏิรูปประเทศไทยยุค 4.0
3. ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย สังคมและชุมชน: ผลสําเร็จของงานวิจัยนี้ จะเปนขอมูลสวนหนึ่ง
ทีผ่ ลักดันใหจงั หวัดนครราชสีมามีสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด เปนสหกรณการเกษตรตนแบบเกิดกิจการ
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เพื่อสังคม (Socail Enterprise: SE) และสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากกับเครือขาย
เกษตรกรอยางแทจริงตามแนวทางประชารัฐที่เปนรูปธรรมสามารถเปนตัวอยางของการเรียนรใู หกบั สหกรณ
และพืน้ ทีอ่ ื่นๆทีม่ ีบริบทใกลเคียงกันได รวมทัง้ การจัดทําหนังสือหรือคูมือ แผนพับ และโปสเตอร
เพื่อเผยแพรความรูแกสาธารณชนตอไป
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วาสนา ภานุรกั ษ และคณะ. (2561). การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ยกระดับการผลิตขาวทุง สัมฤทธิส์ กู ารแขงขัน
เชิงพาณิชยโดยภาคีเครือขายการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
วาสนา ภานุรักษ และจิณณวัตร มานะเสถียร. (2558). วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการขาวหอมมะลิ
ทุงสัมฤทธิ์สูขาวโอสถ ตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรในจังหวัดนครราชสีมา.
วิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ. (2558). การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตขาว
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสรางความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร
ครัวโคราชสูครัวโลก. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
วิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ. (2559). การวิจัยและพัฒนาพื้นที่เพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตขาว
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะและสรางความมั่นคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร
ครัวโคราชสูครัวโลก.สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
วิเชียร ฝอยพิกุล และคณะ. (2560). นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่หนุนเสริมขีดความสามารถ
ภาคการเกษตร และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดนครราชสีมา. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.).
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา. (2557). รายงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 2558. นครราชสีมา.
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมา. (2557). ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 2557. นครราชสีมา.
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อาจารยสารัลย กระจง

ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

สารัลย กระจง ธนภูมิ เฟองเพียร และ วันวิสาข พิระภาค
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บทคัดยอ

กรณีศึกษารูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและองคกร
วิชาชีพ โดยมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ป ในยุทธศาสตร
ที่ 3 “ยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน โดยมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหกับนักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ผลการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีการดําเนินงานสงนักศึกษาออกปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษามาแลว 7 ป และไดรับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ
6 ผลงาน รางวั ล สหกิ จ ศึ ก ษาดี เ ด น ระดั บ เครื อ ข า ยภาคเหนื อ ตอนล า งตั้ ง แต

Cooperative and Work Integrated
Education (CWIE)

รูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษา
และการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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ป พ.ศ. 2556-2562 จํานวน 49 รางวัล รวมผลงาน
ที่ไดรับรางวัลทั้งหมด 55 รางวัล โครงงานคุณภาพ
ของนักศึกษามีประโยชนกบั สถานประกอบการและ
สามารถใช ง านได จ ริ ง เป น การร ว มมื อ กั น สร า ง
นวัตกรรมการทํางานและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ใหตรงกับความตองการของผูใ ชบณ
ั ฑิต การไดงานทํา
ของบัณฑิตสหกิจศึกษาไดงานทําทันทีหลังสําเร็จ
การศึกษาและภายใน 6 เดือน รอยละ 100
คํ า สํ า คั ญ : สหกิ จ ศึ ก ษา, การจั ด การศึ ก ษาเชิ ง
บูรณาการกับการทํางาน, การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ที่มาและความสําคัญ

สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
เป น การศึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น การร ว มกั น ระหว า ง
มหาวิทยาลัยกับองคกรผูใ ชบณ
ั ฑิต ทีเ่ นนประสบการณ
ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใชบัณฑิต
(Work Based Learning) หรือการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated
Learning: WIL) ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
ทั่ ว โลก เช น อั ง กฤษ เยอรมนี แคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา เปนตน ไดจัดใหมีหลักสูตรสหกิจ
ศึกษามาเกือบ 100 ป เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
บั ณ ฑิ ต ให ก  า วสู  โ ลกอาชี พ สํ า หรั บ ประเทศไทย
ไดดําเนินการสหกิจศึกษามามากกวา 20 ป โดย
ดํ า เนิ น การครั้ ง แรกในป 2536 ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใชเปนกลยุทธสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสามารถแขงขันไดในตลาด
แรงงาน และสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ

ภาคอุตสาหกรรม ตอมาในป 2545 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตระหนักถึงความ
สําคัญของสหกิจศึกษา จึงมีนโยบายสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอยางตอเนือ่ ง
โดยการบู ร ณาการความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น
อุดมศึกษา สมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือขายพัฒนา
สหกิจศึกษา 9 เครือขาย และองคกรผูใชบัณฑิต
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถใหความสําคัญ
ตอการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานไดตรง
ตามความตองการของสถานประกอบการ โดยมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ และนโยบายการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร
ที่ 3 “ยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพือ่ การขับเคลือ่ น
การดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน

วัตถุประสงค

เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและ
องคกรวิชาชีพ

กลุมเปาหมาย

นักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 300 คน
สถานประกอบการและองคกรผูใชบัณฑิต
จํานวน 150 แหง
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

1. การวางแผนการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเปนสถานศึกษาทีม่ นี โยบายใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานไดตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเริ่มดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีรายวิชา
สหกิจศึกษาหลักสูตรแรกเมือ่ ป พ.ศ. 2552 ตอมาในป พ.ศ. 2555 ไดดาํ เนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ใหมรี ายวิชาสหกิจศึกษาครบทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถไดมีการออกขอบังคับวาดวย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 ผานการเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยเพือ่ ใชในการจัดการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาในป พ.ศ. 2557 เพื่อเปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลและพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพรอม
ใหกบั นักศึกษาและอาจารยนเิ ทศตามมาตรฐานของสหกิจศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในป พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดยกระดับศูนยสหกิจศึกษาจัดตั้งเปนศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการกับการทํางาน ดังภาพที่ 1 ใหมี พันธกิจการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในดานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานและ สหกิจศึกษา
ตรงกับยุทธศาสตรที่ 3 “ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560-2579) ดังภาพที่ 2 (กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทํางาน

ฝายบริหารงานทั่วไป

ฝายพัฒนาการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สหกิจศึกษา

การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน

ฝายพัฒนาทักษะอาชีพ

ภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารจัดการสหกิจศึกษาโดยหนวยงานกลางระดับสถานศึกษา
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ภาพที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ

2. การดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาในรูปแบบ
สหกิจศึกษาซึ่งเปนรูปแบบที่มีมาตรฐานการจัดการสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ
รวมทั้งการประกันคุณภาพการจัดสหกิจศึกษา เรียกวา มาตรฐานสหกิจศึกษา โดยมีรูปแบบกระบวนการ
สหกิจศึกษาของสถานศึกษา(ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสอาน และคณะ, 2552) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รูปแบบกระบวนการสหกิจศึกษาของสถานศึกษา
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2.1 การเตรียมความพรอมอาจารย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ไ ด มี ก าร
วางแผนการดํ า เนิ น งานให มี ก ารสนั บ สนุ น และ
สงเสริมการพัฒนาความรูใ หกบั คณาจารยนเิ ทศโดย
ไดมีการจัดงบประมาณสงเสริมสนับสนุนอาจารย
เขารวมอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศที่จัดโดย
สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยและเครื อ ข า ยส ง เสริ ม
การพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนลางมาอยาง
ตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2558-2560 มหาวิทยาลัยไดจัด

โครงการอบรมอาจารยนเิ ทศงานสหกิจศึกษารวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเพิ่ม
จํานวนอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาใหเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพิ่มขึ้น โดยปจจุบันมีจํานวนอาจารยที่ผานการ
อบรมอาจารยนเิ ทศจํานวน 332 คน คิดเปนรอยละ
84.69 ของอาจารยทั้งหมดในหลักสูตรที่มีรายวิชา
สหกิ จ ศึ ก ษาครอบคลุ ม ทุ ก หลั ก สู ต รทุ ก คณะใน
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 อาจารยเขารวมอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาตามมาตรฐานที่ สกอ. รับรอง

2.2 การเตรียมความนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดมกี ารพัฒนา
รูปแบบการเตรียมความพรอมนักศึกษารวมพัฒนา
หลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยไดทาํ ความรวมมือกับสํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ ในการรวมกัน
พัฒนาทักษะฝมือการทํางานใหกับนักศึกษาและ
การเตรียมความพรอมในการทํางาน โดยมหาวิทยาลัย
ได ร  ว มกั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานจั ง หวั ด
อุ ต รดิ ต ถ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร 9 พฤติ ก รรม
9 ความสําเร็จ โดยมีเนือ้ หาการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การมีระเบียบ

วินยั ความขยันอดทน ทํางานเปนทีม คิดสรางสรรค
ใฝเรียนรู การประหยัด และความปลอดภัย มาใช
ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใหกบั นักศึกษากอนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดย
เนื้อหาการอบรมตรงกับความตองการพฤติกรรม
ทีพ่ งึ ประสงคของสถานประกอบการ นักศึกษาทีผ่ า น
การอบรมและผานการประเมินจากวิทยากรของ
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานจะได รั บ วุ ฒิ บั ต รจาก
กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงานที่ ล งนามโดยอธิ บ ดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงานและผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน ปจจุบันไดกําหนดใหนักศึกษา
ทุกคนตองผานการอบรมหลักสูตรดังกลาวกอนออก
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ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาและไดสนับสนุนใหนกั ศึกษา สหกิจศึกษาในสถานประกอบการและกอนทํางาน
สอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานแห ง ชาติ ใ นสาขาที่ เพือ่ ใหนกั ศึกษาไดรบั ความรูแ ละพรอมในการปฏิบตั ิ
เกี่ยวของกับอาชีพของตัวเองกอนออกปฏิบัติงาน งานจริงในสถานประกอบการ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนและไดรับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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2.3 การเตรียมความพรอมสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดมีการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงาน
ผูใชบัณฑิตใหมากขึ้น เพื่อรองรับการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการทํางาน
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการรวมกัน
ตอไป ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานผูใชบัณฑิต
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2.4 การนิเทศงานและการนําเสนอผลงานสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดมกี ารกํากับการนิเทศงานและการนําเสนอผลงานสหกิจศึกษาใหเกิด
โครงงานคุณภาพมากขึ้นโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความรูและแนวทางการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาใหประสบความสําเร็จใหกบั ผูบ ริหารระดับคณะ อาจารยนเิ ทศ นักศึกษาและสถานประกอบการ
เพือ่ ใหมกี ารตอยอดและพัฒนาผลงานโครงงานสหกิจศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไดรางวัลสหกิจศึกษาดีเดนอยาง
ตอเนื่องดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การนิเทศงานและการนําเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือขายและระดับชาติ
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดมีการดําเนินงานสงนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแลว
7 ป และไดรับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ 6 ผลงาน รางวัลสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขาย
ภาคเหนือตอนลางตัง้ แตป พ.ศ. 2556-2562 จํานวน 49 รางวัล รวมผลงานทีไ่ ดรบั รางวัลทัง้ หมด 55 รางวัล
โครงงานคุณภาพของนักศึกษามีประโยชนกบั สถานประกอบการและสามารถใชงานไดจริง เปนการรวมมือกัน
สรางนวัตกรรมการทํางานและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหตรงกับความตองการของผูใ ชบณ
ั ฑิต ดังภาพที่ 8
(สารัลย กระจง, 2562)

ภาพที่ 8 รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติและระดับเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะหแบบกระชับและขอเสนอแนะ

ผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพเกิดจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยชวยกันสงเสริมและ
สนับสนุนเพือ่ พัฒนางานคุณภาพนักศึกษาดวยระบบสหกิจศึกษาตามมาตรฐานของสหกิจศึกษาและเพือ่ ให
เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ควรมีการเตรียมความพรอมใหกบั นักศึกษาดานทักษะและสมรรถนะการทํางาน
รวมกับสถานประกอบการตั้งแตปที่ 1 และควรขยายระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากขึ้นตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL)

ประโยชนที่ไดรับ

1. นักศึกษาสหกิจศึกษามีคุณภาพตรงกับความตองการของสถานประกอบการและผูใชบัณฑิต
2. การไดงานทําของบัณฑิตสหกิจศึกษาไดงานทําทันทีหลังสําเร็จการศึกษาและภายใน 6 เดือน
รอยละ 100
3. มหาวิทยาลัยตางๆ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาและ WIL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4. มหาวิทยาลัยตางๆ รวมแลกเปลีย่ นเรียนรูง านสหกิจศึกษาและ WIL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
5. มหาวิทยาลัยไดรับชื่อเสียงจากผลงานคุณภาพดานสหกิจศึกษาของนักศึกษา อาจารย และ
มหาวิทยาลัย
• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562 169

เอกสารอางอิง

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป,
พ.ศ. 2561.
สารัลย กระจง, เอกสารสรุปขอมูลสําหรับการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ
ประเภทสถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน, พ.ศ. 2562.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เอกสารโครงการวันสหกิจศึกษาไทย, ครั้งที่ 10, พ.ศ. 2562.
ศาสตราจารย ดร. วิจติ ร ศรีสอาน และคณะ, ประมวลสาระชุดฝกอบรมสหกิจศึกษา, พิมพครัง้ ที่ 3, 2552.
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รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี

สาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาศตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ระพินทร โพธิ์ศรี
สาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาศตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะห และปรับปรุง ระบบคาตอบแทน
และเงินเดือนของพนักงานบริษทั ศักดิส์ ยามลิสซิง่ จํากัด (มหาชน) ใหมสี ภาพเหมาะสม
กับการปฏิบตั งิ านของบริษทั ประชากรทีใ่ ชประกอบดวย พนักงานบริษทั ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในป พ.ศ. 2561 จํานวน 1,171 คน กลุมผูใหขอมูลหลักประกอบดวย ผูจัดการภาค
5 คน และผูจ ดั การเขต 16 คน รวม 21 คน ตัวอยางขอมูลดานการเงินจากฝายบุคคล
และฝายการเงิน ประกอบดวย เงินเดือน คาตอบแทน และกําไรสุทธิของบริษัท รวม
17 เดือน และขอมูลเงินเดือน คาตอบแทน รายจายอื่นๆ และรายรับ ยอนหลัง 3 ป
เครื่องมือที่ใชประกอบดวยการสัมภาษณ แบบสอบถามแบบปลายเปด และการ
สํารวจขอมูลทางการเงินจากฝายบุคคลและฝายการเงิน วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีการทางสถิติดังนี้

Cooperative and Work Integrated
Education (CWIE)

โครงการวิจัยปรับปรุงระบบ
คาตอบแทนและเงินเดือนพนักงาน
บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน)
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คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
สหสั ม พั น ธ การวิ เ คราะห ก ารถดถอย และการ
วิเคราะหอนุกรมเวลา
ผลการวิจัยพบวา ดานระบบคาตอบแทน
บริ ษั ท มี ป  ญ หาการจ า ยค า ตอบแทนประเภทค า
ประกั น รายได แ ละค า ทั ก ษะที่ ไ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ควรปรับปรุงระบบการจายคาประกันรายไดจาก 1 ป
เปน 2 ป และควรปรับปรุงระบบการจายคาทักษะ
เปนระบบสมรรถนะ มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง
สมรรถนะแตละระดับ และวิธกี ารประเมินการเลือ่ น
สมรรถนะที่โปรงใส ดานระบบเงินเดือน พบวา
บริษัทใชระแบบเงินเดือนแบบยึดลําดับตําแหนง
มีปญหาความเปนธรรมภายใน และความเปนธรรม
ภายนอก ควรปรับปรุงระบบเงินเดือนเปนแบบยึด
กลุมงาน และปรับฐานเงินเดือนแตละกลุมงาน
ใหใกลเคียงกับอัตราในตลาดแรงงานทั่วไปเพื่อใหมี
ความเปนธรรมภายนอกมากขึ้น
คําสําคัญ: คาตอบแทน เงินเดือน

ที่มาและความสําคัญ

บริษาศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (บริษัทศักดิ์
สยามลิสซิง่ จํากัด (มหาชน), 2559) ประกอบกิจการ
ใหสนิ เชือ่ แกประชาชนทัว่ ไป สํานักงานใหญตงั้ อยูท ี่
เลขที่ 49/57 ถนนเจษาบดินทร อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ กําหนดกลยุทธในการบริหารทรัพยากร
มนุษย โดยมุงใหพนักงานมีแรงจูงใจ มีขวัญกําลังใจ
ในการทํ า งานเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า งานด ว ยความทุ  ม เท
มีประสิทธิภาพ มีสงาราศีไมหงอยเหงา ทํางานดวย
ความสร า งสรรค เรี ย นรู  พั ฒ นาตนเองอยู  เ สมอ
เพือ่ ใหกลยุทธดงั กลาวสามมารถปฏิบตั ไิ ดจริง บริษทั
ให มี ก ารวิ จั ย ปรั บ ปรุ ง ระบบค า ตอบแทน และ
เงินเดือน เพื่อใหพนักงานไดรับคาตอบแทนและ

เงินเดือนที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย
ดังนี้

วัตถุประสงค

1. เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละปรั บ ปรุ ง ระบบค า
ตอบแทนพนั ก งานให เ หมาะสมกั บ สภาพการ
ปฏิบัติงาน
2. เพือ่ วิเคราะหและปรับปรุงระบบเงินเดือน
พนักงานใหเมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการวิจัย

1. พื้นที่ การวิจัยครั้งนี้จะครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถซงึ่ เปนทีต่ งั้ สํานักงานใหญของบริษทั
และจังหวัดตางๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสาขาของบริษัทตั้งอยู
2. ประชากรและกลุ  ม ผู  ใ ห ข  อ มู ล หลั ก
ประชากรประกอบดวย พนักงานบริษทั ทีป่ ฏิบตั งิ าน
อยูใ นป 2561 จํานวน 1,171 คน กลุม ผูใ หขอ มูลหลัก
ประกอบดวย ผูจ ดั การภาค และผูจ ดั การเขต จํานวน
21 คน
3. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนตัวอยาง
ข อ มู ล ด า นการเงิ น ประกอบด ว ย เงิ น เดื อ น
คาตอบแทน และกําไรสุทธิของบริษทั รวม 17 เดือน
คื อ เดื อ นมกราคม-ธั น ควาคม ป 2560 เดื อ น
มกราคม-พฤษภาคม 2561 และตัวอยางขอมูล
เงินเดือน คาตอบแทน รายจายอืน่ ๆ และรายรับของ
บริษัท ยอนหลัง 3 ป คือป 2558-2560
4. เนื้อหา เนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย ระบบคาตอบแทนและระบบเงินเดือน
ของพนักงานบริษทั ศักดิส์ ยามลิสซิง่ จํากัด (มหาชน)
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5. ระยะเวลา การดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้
การนําเสนอผลการวิเคราะหปรับปรุงระบบ
ครอบคลุมระยะเวลาระหวางเดือนมิถุนายน 2561 ค า ตอบแทน จะนํ า เสนอผลการสํ า รวจป ญ หา
ถึงเดือนกรกฎาคม 2562
คาตอบแทนประสิทธิภาพของคาตอบแทน และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคาตอบแทน
1.1 ป ญ หาและความต อ งการเกี่ ย วกั บ
คาตอบแทน
วิธีดําเนินการวิจัย
จากการสํ า รวจป ญ หาและความต อ งการ
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย
เชิงวิเคราะหและสังเคราะหรวมกัน เพื่อใหไดผล เกีย่ วกับระบบคาตอบแทน จากกลุม ผูใ หขอ มูลหลัก
การวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ประชากร พนักงานระดับผูจ ดั การภาค และผูจ ดั การเขต 21 คน
ประกอบดวยพนักงานบริษัท 1,171 คน กลุมผูให ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 พบวา ยังมีปญหา
ขอมูลหลัก ผูจัดการภาคและผูจัดการเขต 21 คน คาตอบแทนระหวางหัวหนางานและผูจัดการสาขา
ตัวอยางขอมูลทางการเงินของบริษัท 17 เดือน การจายคาบุกเบิก คาประกันรายได คาผลงาน
ขอมูลผลประกอบการของบรษัทในป 2562-2565 ตลอดจนการจ า ยค า ตํ า แหน ง ยั ง ไม เ ป น ไปตาม
สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ประกอบด ว ย ประกาศของบริษัท
คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
1.2 ประสิทธิภาพของคาตอบแทน
การถดถอย และการวิเคราะหอนุกรมเวลา
การนําเสนอประสิทธิภาพของคาตอบแทน
ซึง่ ประกอบดวย คาผลงานรวม คาบุกเบิก เงินประจํา
ตําแหนง คาทักษะ และคาประกันรายได จะนําเสนอ
ผลการวิจัย
คาสถิติ สหสัมพันธระหวางคาตอบแทน และผลกําไร
การนําเสนอผลการวิจัย จะนําเสนอตาม และสัมประสิทธิ์การถดถอย เมื่อคาตอบแทนเปน
วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
ตัวแปรตน ผลกําไรเปนตัวแปรตาม ดังตารางที่ 1
1. การวิเคราะหปรับปรุงระแบบคาตอบแทน ตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของคาตอบแทนเมื่อคาตอบแทนเปนตัวแปรตน กําไรสุทธิเปนตัวแปรตาม
ดวยคาสถิติ สหสัมพันธ (r) สัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R2%) และสัมประสิทธิ์การถดถอย (ß)
หนวย : 10,000 บาท
ตัวแปรตน (x)
1. คาผลงานรวม
2. คาบุกเบิก
3. คาตําแหนง
4. คาทักษะ
5. คาประกันรายได

r
0.70
0.68
0.50
-0.09
-0.04

R2%
49.00%
46.24%
25.00%
0.81%
0.20%

ß

4.15
16.77
6.46
-9.56
-49.57

Sig
0.002
0.003
0.04
0.74
0.87
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จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา คาตอบแทนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดคือคาผลงาน รองลงมาคือคาบุกเบิก
และเงินประจําตําแหนง มีประสิทธิภาพคิดเปนคาสหสัมพันธ 0.70 0.68 และ 0.50 ตามลําดับ คาตอบแทน
ที่ไมมีประสิทธิภาพคือ คาทักษะ และคาประกันรายได ซึ่งคาสหสัมพันธติดลบ มีคาเปน -0.09 และ -0.04
ตามลําดับ ผลการทดสอบทางสถิติปรากฏวา คา Sig มีคา 0.74 และ 0.87 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ถือวาคาสหสัมพันธของประชากรมีคาเปนศูนย หรือไมมีประสิทธิภาพ หมายความวา
การจายคาตอบแทน คาทักษะ และคาประกันรายได ไมมีผลตอผลกําไรของบริษัท
การปรับปรุงระบบคาตอบแทน
ผลการวิเคราะหปญหาคาตอบแทน สรุปไดวา คาตอบแทนที่ควรปรับปรุงเล็กนอยประกอบดวย
การปรับคาตอบแทนระหวางหัวหนางานและผูจ ดั การสาขา การจายคาบุกเบิก ตลอดจนการจายเงินประจํา
ตําแหนงใหเหมาะสม แตผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของคาตอบแทนในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาจะตอง
ปรับรื้อโครงสรางการจายคา ประกันรายได และคาทักษะใหม ดังนี้
คาประกันรายได
ควรปรับคาประกันรายไดใหเปนไปตามขอเสนอของผูจ ดั การภาค และเขต คือ ปรับเกณฑคา ประกัน
รายได จาก 1 ป เปน 2 ป
คาทักษะ
บริษัทจายคาทักษะใหแกพนักงานตามประกาศลงวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงคาตอบแทนในระบบคาทักษะ
ระบบทักษะ (เดิม)

1. ประสบการณ

2. ชํานาญการ

ระดับทักษะ
(คาตอบแทนเดิม)
ระดับ 1(1)
(1,000 บาท)
ระดับ 2(2)
(1,500 บาท)
ระดับ 1(3)
(2,000 บาท)
ระดับ 2(4)
(2,500 บาท)

ขอบงชี้ความสามารถ
สามารถจัดการภาระงานที่รับผิดชอบไดดี มีพฤติกรรมในการทํางาน
และพฤติกรรมสวนตัวเปนที่ยอมรับของทุกคน
สามารถจัดการภาระงานที่รับผิดชอบไดดี พัฒนาวิธีการทํางาน
ใหดีขึ้น เมื่อพบอุปสรรคและปญหาในงานสามารถหาวิธีการแกไข
เบื้องตนได
มีความรูและความสามารถในการจัดการภาระงาน
มีการประสานงานไดดี และเกิดผลงานที่สมบูรณ
ใชความรูในงานที่รับผิดชอบอยางแทจริง มีทักษะในงานเชิงเทคนิค
และมีองคความรูใหมในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ มีผลงานชัดเจน
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ตารางที่ 2 แสดงคาตอบแทนในระบบคาทักษะ (ตอ)
ระบบทักษะ (เดิม)
3. ชํานาญการ
พิเศษ

4. เชี่ยวชาญ

5. เชี่ยวชาญ
พิเศษ

ระดับทักษะ
(คาตอบแทนเดิม)
ระดับ 1(5)
(3,000 บาท)
ระดับ 2(6)
(3,500 บาท)
ระดับ 1(7)
(4,000 บาท)
ระดับ 2(8)
(4,500 บาท)
ระดับ 1(9)
(5,000 บาท)
ระดับ 2(10)
(5,500 บาท)
ระดับ 3(11)
(6,000 บาท)

ขอบงชี้ความสามารถ
มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานจากการ
สั่งสมองคความรูใหมในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ มีผลงานชัดเจน
พัฒนาองคความรู และความชํานาญในงานมากขึ้น ทั้งในเชิงลึกและ
เชิงกวางอยางตอเนื่อง วางแผนงานและจัดระบบงานไดถูกตอง
สมบูรณสามารถนําไปปฏิบัติไดสําเร็จลุลวง
มีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี
มีความรูและมีประสบการณอยางกวางขวางในลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สามารถใหคําแนะนําปรึกษา วิเคราหเหตุผลและแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะหงาน ประเมินปญหาทั้งในปจจุบันและอนาคต
ที่อาจเกิดขึ้น จนสรางแนวปองกันปญหาตางๆ ได
มีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการในทุกดาน พัฒนาวิธีการทํางาน
ที่โดดเดน และแตกตางอยางไมเคยมีใครทําไดมากอน
มีความเชี่ยวชาญพิเศษ มีความรอบรูทุกดาน มีวิสัยทัศน
ในการบริหารจัดการคน งาน และทรัพยากรไดอยางดีเยี่ยม

ที่มา: ฝายบุคคล บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน)

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาบริษัทจายคาทักษะใหพนักงาน แบงเปน 5 ระดับคือ 1. ประสบการณ
2. ชํานาญการ 3. ชํานาญการพิเศษ 4. เชี่ยวชาญ และ 5. เชี่ยวชาญพิเศษ โดยในแตละระดับจะแบงเปน
ระดับยอยๆ พรอมทั้งขอบงชี้ความสามารถ ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ไมมีการระบุไวชัดเจนวา พนักงานจะตอง
ดํารงตําแหนงแตละระดับนานเทาไรจึงจะไดเลือ่ นระดับทักษะใหสงู ขึน้ ไป และวิธกี ารเลือ่ นระดับก็ไมไดระบุ
ไวชัดเจน ทําใหเกิดปญหาความโปรงใส และความเปนธรรม ในการเลื่อนระดับ
จากปญหาตางๆ ของระบบคาทักษะขางตน บริษทั ควรปรับปรุงใหมทงั้ ระบบ ใหเปนระบบสมรรถนะ
มีการกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงแตละระดับใหชัดเจน มีระบบคะแนนความสามารถในการรักษา
การดํารงตําแหนงภายใน 1 ป มีการสอบเลื่อนระดับ มีเกณฑการตัดสินการเลื่อนระดับอยางเหมาะสม
2. การวิเคราะหปรับปรุงระบบเงินเดือน
การนําเสนอการวิเคราะหปรับปรุงระบบเงินเดือน จะนําเสนอปญหาระบบเงินเดือน โครงราง และ
ปญหาความเปนธรรมภายในและภายนอกของระบบเงินเดือน ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเงินเดือน
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2.1 ปญหาระบบเงินเดือน
จากการสํารวจปญหาและความตองการเกี่ยวกับระบบเงินเดือน จากกลุมผูใหขอมูลหลัก พนักงาน
ระดับผูจัดการภาค และผูจัดการเขต พบวาปญหาของระบบเงินเดือนประกอบดวยปญหาความเปนธรรม
ภายในและภายนอกดังนี้ กรณีปญหาความเปนธรรมภายใน คือปญหาการจายเงินเดือนในแตละสวนงาน
ไมมีความแตกตางกันตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น กรณีปญหาความเปนธรรมภายนอกคือ ปญหาฐานเงินเดือน
ไมเหมาะสม และฐานเงินเดือนพนักงานใหมยังตํ่ากวาคูแขง
2.2 โครงสรางระบบเงินเดือนพนักงานบริษัท ป 2561
ในป 2561 ระบบเงินเดือนพนักงานของบริษัทเปนแบบยึดลําดับตําแหนง (hierarchy chain)
ประกอบดวยตําแหนงตางๆ 10 ตําแหนง และมีอัตราเงินเดือนดังแสดงในตาราง 3 ตอไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงอัตราเงินเดือนพนักงานบริษัท ป 2561
ตําแหนง
พนักงานบริการ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหนางาน/ผูชวยผูจัดการสาขา
ผูชวยหัวหนาฝาย/หัวหนางานอาวุโส/
หัวหนาหนวย
หัวหนาฝาย/ผูจัดการสาขา
ผูจัดการเขต
ผูชวยกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการภาค/
ผูชวยผูจัดการฝาย
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
รวม

รหัส
ตําแหนง
1
2
3
4

Midpoint

N

Minimum

Maximum

10,750.00
13,550.00
15,650.00
17,200.00

16
701
31
315

9,500.00
9,500.00
13,600.00
13,600.00

12,000.00
16,100.00
17,700.00
20,800.00

5
6
7

16,500.00
17,050.00
20,850.00

78
17
9

13,600.00
14,700.00
16,700.00

19,400.00
19,400.00
70,000.00

8
9
10

35,900.00
120,000.00
80,000.00

2 21,800.00 50,000.00
1 120,000.00 120,000.00
1 80,000.00 80,000.00
1,171

ที่มา: ฝายบุคคล บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน)

จากตารางขางตน เงินเดือนตํ่าสุด (Minimum) คือเงินเดือนที่พนักงานแตละระดับเริ่มบรรจุ
เงินเดือนสูงสุดคือเงินเดือนที่ไดรับอยูในป 2561 ขอที่นาสังเกตคือ พนักงานบางตําแหนงที่ลําดับงาน
ตางกัน แตเงินเดือนเริ่มตนเทากัน ตําแหนงกรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการ มีเงินเดือนเพียง
อัตราเดียวคือ 120,000 และ 80,000 บาท
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2.3 ปญหาความเปนธรรมภายใน และความเปนธรรมภายนอกของระบบเงินเดือน
ปญหาความเปนธรรมภายในของระบบเงินเดือน แสดงดวย แผนภาพเสนกราฟ ซึ่งสรางจากคา
จุดกึ่งกลาง (Midpoint) ของเงินเดือนจากตําแหนงแตละตําแหนงในตารางที่ 3 ดังแสดงในภาพที่ 1
ตอไปนี้

ภาพที่ 1 แสดงความเปนธรรมภายในของระบบเงินเดือนพนักงานบริษัท ป 2561

จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา เสนโคงการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจากตําแหนงที่ 1 ถึงตําแหนงที่ 10 ไมได
เพิม่ ขึน้ อยางราบเรียบ โดยเฉพาะตําแหนงที่ 4 5 และ 6 จะเห็นไดวา คาจุดกึง่ กลางการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
ตําแหนงที่ 5 และ 6 ตํ่ากวาตําแหนงที่ 4 แสดงถึงการลักลั่นกันของเงินเดือนตําแหนงตางๆ ซึ่งถือวาเปน
ปญหาความเปนธรรมภายในของระบบเงินเดือนของบริษัท
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ปญหาความเปนธรรมภายนอกของระบบเงินเดือน แสดงดวยการนําเงินเดือนเริ่มตนของตําแหนง
ตางๆ ของพนักงานบริษัท ไปเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานทั่วไป (HR Center, 2018)
ซึง่ จะเห็นวาเงินเดือนขัน้ เริม่ ตนของอัตราปจจุบนั หลายตําแหนงยังแตกตางจากอัตราทัว่ ไปในตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะตําแหนงที่ 6, 7 และ 8 ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงปญหาความเปนธรรมภายนอกของเงินเดือนพนักงาน

1
2
3
4

Min
9,500.00
11,000.00
13,600.00
13,600.00

Max
12,000.00
16,100.00
17,700.00
20,800.00

อัตราตลาดแรงงาน*
Min
Max
9,126.00
23,000.00
11,000.00
26,757.00
13,021.00
30,990.00
13,021.00
30,990.00

5
6
7

13,600.00
14,700.00
16,700.00

19,400.00
19,400.00
25,000.00

13,021.00
20,000.00
20,000.00

30,990.00
34,000.00
34,000.00

8
9
10

21,800.00
120,000.00
80,000.00

50,000.00
120,000.00
80,000.00

45,000.00
100,000.00
100,000.00

62,500.00
200,000.00
200,000.00

ตําแหนง

กลุม

พนักงานบริการ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหนางาน/ผช.ผจก. สาขา
ผช.หน.ฝาย/หน.งาน
อาวุโส/หน.หนวย
หน.ฝาย/ผจก.สาขา
ผจก.เขต
ผล.กก.ผจก./ผจก.ภาค/
ผช.ผจก
รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการ

อัตราปจจุบัน

ที่มา: ฝายบุคคล บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน), *HR Center (2018)
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การปรับปรุงระบบเงินเดือน

เพื่อแกปญหาความเปนธรรมภายใน และความเปนธรรมภายนอกของระบบเงินเดือน ควรปรับปรุง
ระบบเงินเดือนเปนแบบยึดกลุมงาน (broad banding system) ซึ่งเปนการกําหนดแทงเงินเดือนแบบรวม
กลุม งานทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกัน ซึง่ จะทําใหแทงเงินเดือนมีนอ ย เพือ่ แกปญ
 หาความเปนธรรมภายนอกควร
ปรับเพิม่ เงินเดือนตําแหนงทีต่ าํ่ กวาอัตราทัว่ ไปในตลาดแรงงาน ใหใกลเคียงหรือ เทากับอัตราทัว่ ไปในตลาด
แรงงานดังแสดงในตารางตอไปนี้

ตารางที่ 5 แสดงแนวทางการปรับเงินเดือน เปนแบบ 7 แทง
ตําแหนง
พนักงานบริการ
พนง.กลุมบริการ
พิเศษ
พนักงานปฏิบตั กิ าร
หน.งาน/ผช.ผจก.
สาขา/ผช.หน.
ฝาย/หน.งาน
อาวุโส/หน.หนวย/
หน.ฝาย/ผจก.
สาขา
ผช.กก.ผจก./ผจก.
ภาค/ผจก.เขต/
ผช.ผจก.ฝาย
รองกรรมการ
ผูจัดการ
ประธานกรรมการ
บริหาร/กรรมการ
ผูจัดการ

อัตราตลาด
แรงงาน*
N กลุม
Min
Max
Min
Max Midpoint Max
Max
14 1 9,500 12,000 9,500 23,000 16,250 9,126 23,000
2 2 10,000 10,000 10,000 25,000 17,500 10,000 25,000
เงินเดือนปจจุบัน

แทงเงินเดือน

498
424

3 11,000 16,100 11,000 28,000
4 13,600 20,800 13,600 34,000

19,500 11,000 26.757
23,800 12,021 30,990

23

5 14,700 22,800 15,000 38,000

26,500 20,000 34,000

2

6 21,800 50,000 25,000 50,000

37,500 45,000 62,500

2

7 80,000 120,000 100,000 200,000 150,000 100,000 200,000

ที่มา: ฝายบุคคล บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน), *HR Center (2018)

จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวา การปรับระบบเงินเดือนเปนแบบยึดกลุมงานโดยใหมีเพียง 7 กลุม และ
กําหนดเงินเดือนตํ่าสุด (Min) และสูงสุด (Max) ใหม ใหใกลเคียงกับอัตราทั่วไปในตลาดแรงงานจะทําให
ลดปญหาความเปนธรรมภายนอกไดอยางมาก
• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

180

EnT Digest

การอภิปรายผล

การอภิปรายผล การวิเคราะหปรับปรุงระบบคาตอบแทนและเงินเดือน จะอภิปรายในลักษณะ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเปนการวิจัยสถาบัน
(institutional research) ที่มุงเนนนําผลการวิจัยมาใชเฉพาะสถาบัน ซึ่งการวิจัยกรณีนี้มุงนําผลการวิจัย
มาใชเฉพาะกับบริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน) เทานั้น ไมสามารถนําผลมาใชกับบริษทอื่นได ดังนั้น
การอภิปรายผลจึงจะอธิบายเฉพาะผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อนําขอเสนอแนะ การปรับปรุงระบบคาตอบแทน
เงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านมาใช ซึง่ จะทําใหบริษทั มีคา ใชจา ย คาเงินเดือน และคาตอบแทน
เพิ่มขึ้น ประเด็นควรพิจารณาคือ บริษัทจะสามารถบริหารจัดการและมีผลประกอบการเปนอยางไร
ซึ่งผูวิจัยจะใชวิธีคาดการณรายรับรายจายของบริษัทในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงการคาดการณรายรับ รายจายของบริษัทในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
หนวย : 1,000,000 บาท
ป
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

รายรับ
r = 99.4%,
2

SE = 23.39

เงินเดือน
r = 98.6%,
2

SE = 4.03

499.67 120.14 30.55%*
24.04%**
742.71 125.25 24.77%
16.86%
928.45 153.93 24.11%
16.58%
1,152.39 176.02 23.23%
15.27%
1,366.78 199.75 22.69%
14.61%
1,581.16 223.49 22.29%
14.13%
1,795.55 247.22 21.97%
13.77%
2,009.94 270.95 21.71%
13.48%

คาตอบแทน
r2 = 99.1%,

รายจาย
อื่นๆ

รายจาย
รวม

53.70 13.66%*
10.75%**
63.80 12.62%
8.59%
79.93 12.52%
8.61%
92.04 12.15%
7.99%
105.2 11.95%
7.69%
118.3 11.79%
7.48%
131.4 11.67%
7.32%
144.5 11.58%
7.19%

219.36

393.20 106.47 1.27

316.59

505.64 237.07 1.47

404.53

638.39 290.06 1.45

489.54

757.60 394.79 1.52

575.29

880.20 486.58 1.55

SE = 2.46

กําไร

B/C
Ratio

661.03 1,002.79 578.37 1.58
746.79 1,125.39 670.17 1.60
832.53 1,247.98 761.96 1.61

หมายเหตุ * คิดจากรายจาย
** คิดจากรายรับ
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จากตารางที่ 6 ซึ่งเปนการคาดการณผลประกอบการของบริษัทโดยวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลา
(time series analysis) ดวยเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง (linear regression) โดยใชขอ มูล
ยอนหลัง 3 ปคือป พ.ศ. 2558-2560 พบวาบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง
กลาวคือจากผลการประกอบการในป 2558-2560 บริษัทมีกําไรอยางตอเนื่อง คิดเปน B/C Ratio 1.27
1.47 และ 1.45 หรือเทากับ บริษัทมีกําไร 27% ในป 2558 และมีกําไรสูงถึง 47% และ 45% ในป 2559
และ 2560 ในขณะที่ มีรายจายเงินเดือนพนักงานป 2558-2560 คิดเปน 24.04% 16.86% และ 16.58%
ของรายรับ ซึ่งไมเกิน 30% ของรายรับ
จากการคาดการณผลประกอบการ ในป 2561-2565 ถาบริษัทยังมีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงไมตํ่ากวาระดับที่เปนอยู มีแผนธุรกิจที่สอดคลองกับภาวะของตลาด บริษัทจะมีกําไร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคิดเปน B/C Ratio 1.52 1.55 1.56 1.60 และ1.61 หรือเทากับบริษัทจะสามารถ
ทํากําไรโดยรวมไดในระดับที่ไมตํ่ากวา 45% ทุกป ตั้งแตป 2561-2565 ในขณะที่มีรายจายเงินเดือนของ
พนักงานเพียง 15.27% 14.61% 14.13% 13.77% และ 13.48% ของรายรับ โดยรวมแลวไมถึง 20%
ซึง่ ถือวาเปนรายจายเงินเดือนในระดับทีไ่ มสงู แมวา บริษทั ไดมกี ารปรับระบบเงินเดือนใชบญ
ั ชีเงินเดือนใหม
ที่ปรับฐานเงินเดือนใหใกลเคียงกับตลาดแรงงาน ตั้งแตป 2561 เปนตนไปก็ตาม ดังนั้นบริษัทจึงสามารถ
จายเงินเดือนพนักงานตามบัญชีเงินเดือนใหม และคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ไดโดยไมมีปญหาดานการเงิน
แตอยางใด
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บทคัดยอ

การปรับปรุงกระบวนการเพือ่ ลดระยะเวลาการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ
งานในกิจกรรมทางโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักแนวคิด 5W.1H. และ
ไคเซน ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยศึกษาปญหาจากการทําสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการฯ ในการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
และสืบคนขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลบันทึกสาเหตุของปญหา โดยเก็บขอมูลใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศ 300 ชุดจากคาใชจาย Air Freight Cost คาใชจาย Local
Charge และคาใชจาย Selling Rate ลงในใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ ผลพบวา
การนํ า แนวคิ ด การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพสามารถใช ใ นการแก ป  ญ หา และลด
ระยะเวลาในการทําเอกสารไดจริง การปรับปรุงกระบวนการการทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศจากการเปรียบเทียบระยะเวลาระหวางระบบบันทึกมือกับการดึงขอมูล
จากระบบ Freight Forwarding System กอนการปรับปรุงใชเวลา 34 ชั่วโมง

Cooperative and Work Integrated
Education (CWIE)

การลดระยะเวลาของกระบวนการ
การทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ
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12 นาที และหลังการปรับปรุงใชเวลา 13 ชั่วโมง
7 นาที 12 วินาที สามารถลดเวลาได 21 ชั่วโมง
4 นาที 48 วินาที โดยการบันทึกขอมูลเปนระบบ
อีกทั้งเปนการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด
คําสําคัญ: โลจิสติกส, ขนสงสินคาทางอากาศ,
ใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ

ที่มาและความสําคัญ

ปจจุบนั ผูใ หบริการดานโลจิสติกสมกี จิ กรรม
การดําเนินงานในดานการขนสง ดานเอกสาร รวมถึง
ดานการสื่อสารกับลูกคาตองใชความรวดเร็วและ
ถูกตองตรงตามความตองการของลูกคา อีกหนึ่งใน
กิจกรรมทีส่ าํ คัญคือการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ
(Debit Note) ซึ่งทางบริษัทตองเรียกเก็บคาใชจาย
ตางๆ กับทางตัวแทนลูกคาในตางประเทศ (Oversea
Agent) โดยแผนกงานการขนสงรูปแบบทางอากาศ
ของกรณีศึกษาในบริษัท A ที่เกี่ยวของกับการออก
ใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ มีจํานวน 4 แผนก คือ
แผนก Air Pricing แผนก Customer Service
แผนก Console Air Export และแผนกบัญชี สาเหตุ
ของปญหาพบวาการดําเนินงานทางแผนก Console
Air Export ดํ า เนิ น การออกใบเรี ย กเก็ บ เงิ น
ตางประเทศลาชา และใสขอ มูลไมวา จะเปนคาใชจา ย
Air Freight cost คาใชจา ย Selling Rate คาใชจา ย
Local Charge ผิดพลาด โดยคาใชจา ย Air Freight
cost และคาใชจา ย Local charge ไดจากใบเสนอราคา
(Quotation) ซึ่งทางแผนก Air Pricing ดําเนินการ
เสนอใหกับตัวแทนในตางประเทศ และคาใชจาย
Selling Rate ทางแผนก Console Air Export นํา
ขอมูลเดิมมาอางอิง หรือหากตัวแทนในตางประเทศ

มีการเปลี่ยนแปลงจะตองรอแผนก Customer
service นําสงขอมูลใหอีกครั้ง จากปญหาขางตน
สงผลใหเกิดความลาชาในการออกใบเรียกเก็บเงิน
ต า งประเทศและเกิ ด ความซั บ ซ อ นในการใส
คาใชจาย Air Freight Cost คาใชจาย Local
Charge และคาใชจาย Selling Rate ลงในใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศผูจัดทําโครงการจึงเล็งเห็นวา
หากมีการนําขอมูลคาใชจาย Air Freight Cost
คาใชจาย Local Charge และคาใชจาย Selling
Rate ไปจัดเก็บไวในระบบ Freight Forwarding
System ซึ่งเปนระบบ INTRANET ของบริษัทใน
กรณีศกึ ษา เพือ่ แกไขปญหาความลาชาและลดความ
ซับซอนในการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศและ
เพิ่มความรวดเร็วในการทํางานใหกับแผนกบัญชี
ที่ตองรับผิดชอบในขั้นตอนตอไป

วัตถุประสงค

การปรับปรุงกระบวนการทําใบ Debit Note
เพือ่ ลดระยะเวลาการทํางาน ในแผนก Console Air
Export อยางมีประสิทธิภาพ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

1 มกราคม – 30 เมษายน 2562

กลุมเปาหมาย

เปนการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ
บริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสในแผนกการขนสง
สิ น ค า ทางอากาศระหว า งประเทศ บริ ษั ท A
ที่ ผู  จั ด ทํ า โครงการลงฝ ก ปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมเปาหมายประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุม
แผนก Air Pricing
แผนก Customer Service
แผนก Console Air Export
Oversea Agent
Shipper and Consignee

ประชากร
3
4
3
8
18

กลุมตัวอยาง
1
1
1
3
10

วัตถุประสงคของการเก็บขอมูล
สัมภาษณเพื่อหาสาเหตุของปญหา
สัมภาษณเพื่อหาสาเหตุของปญหา
สัมภาษณเพื่อหาสาเหตุของปญหา
เก็บขอมูลสถิติเพื่อวิเคราะหระยะเวลา
เก็บขอมูลสถิติเพื่อวิเคราะหระยะเวลา

ที่มา: สรณ สังขกนิษฐ และคณะ (2562)

การดําเนินการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

การดําเนินการและกิจกรรมตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ดังภาพที่ 1

ปจจัยหลัก
• พนักงานแผนก Console Air
Export
• ขอมูลราคาคาใชจาย Selling
Rate
• ตัวแทนลูกคาในตางประเทศ
(Oversea Agent)

การวางแผน
• ศึกษารายละเอียดของงาน
• ศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน
• รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
การดําเนินการ
• เก็บขอมูลราคาคาใชจาย Air Freight
cost คาใชจาย Selling Rate และ
คาใชจาย Local Charge
• บันทึกขอมูลลงใน MS Excel
• ดึงขอมูลลงในระบบ Freight
Forwarding System
• จับเวลาการดําเนินงานกอนและหลัง
การตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและ
ปรับปรุงคุณภาพ
• การตรวจสอบ วิเคราะหผลการดําเนินงาน
จากเวลา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ

กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และการลดระยะเวลาในการจัดทําใบเรียกเก็บเงิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
ที่มา: สรณ สังขกนิษฐ และคณะ (2562)
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จากกรอบแนวคิดนํามาออกแบบขัน้ ตอนการ
ดําเนินงานและวิธีการประเมินผลคือ 1. ศึกษาถึง
รายละเอียดของหัวขอโครงการ ที่ผูจัดทําศึกษาหา
ขอมูลดาน และการเตรียมเอกสารทีเ่ กีย่ วของ 2. เก็บ
รวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได
จากการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) กับผูจัดการแผนก Air Pricing แผนก
Customer Service และแผนก Console Air
Export ถึ ง กระบวนการทํ า งานของป ญ หาและ
อุปสรรคจากการทํางาน 3. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ที่ ไ ด จ ากเอกสารคู  มื อ การ
ปฏิบตั งิ านของสวนการขนสงทางอากาศทีเ่ กีย่ วของ
กับแผนก Console Air Export และศึกษารายงาน
การดําเนินงานที่ผานมาของ Oversea Agent และ
Shipper and Consignee 4. คนหาวิธีการแกไข
ปญหาที่เหมาะสม รวบรวมขอมูลและปญหาที่พบ
มาวิ เ คราะห ถึ ง ความเป น ไปได ที่ จ ะแก ไ ขป ญ หา
วางแผนปรับกระบวนการทํางานใหมโดยการนํา
แนวคิ ด หลั ก 5W.1H. และไคเซน (KaiZen)
ที่ ส ามารถเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดเวลาในการ
ทํางาน โดยเปรียบเทียบจากขอมูลกอนและหลัง
ระหว า งกระบวนการเดิ ม และกระบวนการที่ คิ ด
ขึ้ น ใหม รวมไปถึ ง การเปรี ย บเที ย บเวลาในการ
ทํางานภายใตกระบวนการแบบเดิมและเวลาในการ
ทํางานในกระบวนการที่ปรับปรุง 5. วิเคราะหและ
สรุปผลการดําเนินงานลดระยะเวลาการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

จากการสั ม ภาษณ แ บบเฉพาะเจาะจง
ทุกแผนกมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ
แผนก Console นั้น มีกระบวนการออกเอกสารได

อยางลาชา และใชระยะเวลานานในการออกเอกสาร
เรียกเก็บเงิน อีกทั้งยังไดรับขอเสนอแนะจากทาง
แผนกบัญชีวา ทางแผนก Console ดําเนินการดาน
เอกสารลาชา จากกระบวนการทํางานรูปแบบเดิม
พบวาในกระบวนการปฏิบัติงานนั้นมีความลาชา
เพราะการใชการพิมพแบบมือ (Manual) และจาก
การนําหลัก 5W.1H. และหลัก เลิก ลด เปลี่ยน
มาใชวเิ คราะหการปรับปรุงกระบวนการทํางานกอน
และหลัง ผลในหลัก 5W.1H. ที่ใชวิเคราะห ดังนี้
What คือการปรับปรุงกระบวนการการทําใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศเพื่อลดระยะเวลาการทํางาน
ในแผนก Console Air Export อยางมีประสิทธิภาพ
หากสามารถปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งานและ
ลดเวลาได จ ะส ง ผลให มี เ วลาในการทํ า งานใน
กระบวนการอื่นๆ Who พนักงานแผนก Console
Air Export เนื่องจากเปนแผนกที่ปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนสุดทาย รวมทั้งทําการปดเอกสารทั้งหมด
สงใหกบั ลูกคา When เมือ่ ถึงขัน้ ตอนการทําใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศที่อยูในกระบวนการทํางาน
สุดทาย เมื่อรอนํ้าหนักที่แทจริงของสินคาหลังจาก
ชั่งนํ้าหนักอีกครั้ง Where ในแผนก Console Air
Export ของบริษัท Why เนื่องจากเกิดความลาชา
ในกระบวนการทํางานและใชเวลามากในการทํา
เอกสาร จึงตองปรับปรุงกระบวนการใหม เพื่อให
สามารถลดระยะเวลาลงได How รวบรวมขอมูลที่
ใชในการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศรวบรวมได
ไปจัดเก็บไวในระบบ INTRANET ของบริษัท หลัก
ของไคเซน “เลิก ลด เปลีย่ น” ใชวเิ คราะห ปรับปรุง
ถึงปญหา การเลิก วิเคราะหถึงกระบวนการทํางาน
กอนการปรับปรุงวามีกระบวนการใดบางทีส่ ามารถ
ตัดออกไปโดยไมกระทบกับกระบวนการอื่นๆ และ
ลดขั้ น ตอนควรมี ก ารเปลี่ ย นแปลงกระบวนการ
ทํางาน โดยการเปลีย่ นวิธกี าร จากการคียข อ มูลแบบ
Manual มาเปนการดึงขอมูลทีม่ อี ยูแ ลวในระบบมา
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ใช ผ ลที่ ไ ด จ ากการประยุ ก ต ใ ช ใ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานนั้น คือการปรับเปลี่ยนจาก
การนํ า ข อ มู ล ไปเก็ บ รวบรวมไว ใ นแฟ ม เอกสาร
เปนการนําขอมูลคาใชจา ย Air Freight cost คาใชจา ย
Local charge และคาใชจายSelling rate ไปเก็บ

รวบรวมไวในระบบ Freight Forwarding ซึ่งเปน
การตัดปญหาการเสียเวลาในการรอคอยขอมูลจาก
แผนก Customer Service หรือเสียเวลาจากการ
หาขอมูลเดิมจากแฟมเอกสาร ซึ่งขั้นตอนหลังการ
ปรับปรุงแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก Console Air Export หลังการปรับเปลี่ยน
ที่มา: สรณ สังขกนิษฐ และคณะ (2562)
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จากภาพที่ 2 แสดงกระบวนการทํางานดังนี้
1. แผนก Air Pricing เสนอราคา Air Freight cost
ใหตัวแทนลูกคาในตางประเทศผานทาง E-mail
2. ตัวแทนลูกคาในตางประเทศยืนยันขอมูลกลับมา
ที่แผนก Air Pricing ผานทาง E-mail 3. เมื่อลูกคา
ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลวแผนก Air Pricing แจง
เลขกํากับของใบเสนอราคา (Quotation) นั้นๆ ให
ทางแผนก Customer Service รับทราบ 4. แผนก
Customer Service จะติดตอไปใหตวั แทนลูกคาใน
ตางประเทศผานทาง E-mail เพื่อขอคา Selling
rate ในกรณีหากทางลูกคามีการเปลีย่ นแปลงราคา
5. เมื่อแผนก Customer Service ไดใบเสนอราคา
จากแผนก Air Pricing และไดรบั Selling rate จาก
ตัวแทนลูกคาในตางประเทศเมืองนอกเรียบรอยแลว
สงขอมูลทั้งหมดใหกับแผนก Console Air Export
6. แผนก Console Air Export นํานํ้าหนักจริงของ

สินคาจากใบชั่ง 7. เมื่อแผนก Console Air Export
ไดรบั ขอมูล Selling rate ใบเสนอราคา และนําหนัก
ของสินคาที่แผนก Console Air export จะไดรับ
เอกสารดังกลาวจะแบงเปน 2 กรณี ไดแก 7.1
ไดรับจากแผนก Customer Service ในกรณีที่
ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปนรูปแบบงานใหม
ซึ่ ง หากเป น ข อ มู ล ที่ มี ก ารปลี่ ย นแปลง แผนก
Console Air export ตองนําขอมูลนั้นๆ ไปอัพเดท
ในระบบใหถกู ตองหรือเก็บรวบรวมไว 7.2 ไดรบั จาก
ขอมูลเดิมที่แผนก Console Air export เก็บ
รวบรวมไวในระบบ Freight Forwarding ในกรณี
ที่เปนรูปแบบงานเดิม 8. การทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศ (Debit Note) เสร็จสมบูรณ และ
ใบเรี ย กเก็ บ เงิ น ต า งประเทศ ให แ ผนกบั ญ ชี
ดําเนินการตอไป

ภาพที่ 3 รูปแบบหนาจอ Freight Forwarding System ขั้นตอนการคีย Debit note เมื่อดึงขอมูลเรียบรอย
ที่มา: สรณ สังขกนิษฐ และคณะ (2562)
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จากการนําขอมูลราคาคาใชจา ย Air freight
Cost คาใชจาย Local charge และคาใชจาย
Selling Rate มาเก็ บ ไว ใ นระบบ Freight
Forwarding โดยการประเมินจะเปนการทดลอง
ดึงขอมูลที่รวบรวมไวในระบบมาทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศแทนการคียขอมูลแบบมือ (Manual)
ซึง่ เปนการเปรียบเทียบระยะเวลาในการทําใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศระหวางการดึงขอมูลจากระบบ
กับการคียแบบเดิม แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
ในเรื่ อ งของการใช ร ะยะเวลาในการทํ า ใบเรี ย ก
เก็บเงินตางประเทศอยางชัดเจน โดยมีการเก็บ
ขอมูลไวในระบบ Microsoft Excel ซึง่ มีการจับเวลา
การทํ า ใบเรี ย กเก็ บ เงิ น ต า งประเทศและบั น ทึ ก
กระบวนการทํ า งานก อ นและหลั ง ที่ มี ก ารเก็ บ
รวบรวมขอมูลในระบบ อีกทัง้ เปนการนําเทคโนโลยี
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และยังเปนการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการทํ า งานเพื่ อ บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า
ใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ เพื่อลดระยะเวลาการ
ทํางาน ในแผนก Console Air Export อยางมี
ประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห
แบบกระฉับ และขอเสนอแนะ

จากการศึ ก ษาถึ ง ป ญ หาที่ พ บและสื บ ค น
ขอมูลเหตุของปญหาขอมูลที่ใชทําเอกสารราคา
คาใชจาย Air Freight Cost คาใชจาย Local
charge คาใชจาย Selling Rate และนํ้าหนักของ
สินคาจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาสรางเปนฐานขอมูล
เพื่อนํามาวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งนํา
แนวคิดแบบหลักการ 5W.1H. เปนแนวทางในการ
วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาเพื่อลดระยะเวลา
ในการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ (Debit Note)

และนําแนวคิดแบบไคเซน โดยใชหลักการ เลิก ลด
เปลี่ยนมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน โดย
วิธีการดําเนินงาน คือการจับเวลาการทําเอกสาร
รูปแบบเดิม คือการบันทึกขอมูลแบบมือ (Manual)
มาเปรียบเทียบกับการจับเวลาการทํางานรูปแบบ
ใหม คือการดึงขอมูลที่มีอยูแลวในระบบมาใช จาก
การทดลองพบวาการนําแนวคิดแบบ 5W.1H. และ
ไคเซนมาใช ใ นการแก ป  ญ หานั้ น สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการทําเอกสารได
จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการทําใบเรียก
เก็บเงิน ระหวางการดึงขอมูลจากระบบและการคีย
แบบเดิมแสดงใหเห็นถึงความแตกตางในเรื่องของ
การใช ร ะยะเวลาในการการทํ า ใบเรี ย กเก็ บ เงิ น
ต า งประเทศอย า งชั ด เจน คื อ เก็ บ ข อ มู ล 300
Shipments ใน 30 วัน กอนการปรับปรุงใชเวลาไป
34 ชั่วโมง 12 นาที และหลังการปรับปรุง ใชเวลา
ไป 13 ชั่วโมง 7 นาที 12 วินาที ซึ่งลดไป 21 ชั่วโมง
4 นาที 48 วินาที โดยมีการบันทึกขอมูลไวในระบบ
ซึ่งมีการจับเวลาการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ
และบันทึกกระบวนการทํางาน ทัง้ กอนและหลังทีม่ ี
การเก็บรวบรวมขอมูลในระบบอีกทั้งเปนการนํา
เทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประโยชนที่ไดรับ

1. ลดกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มความ
รวดเร็วในการทําขอมูลเพื่อการทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศ (Debit Note) สงใหกับทางตัวแทน
ในตางประเทศ (Oversea Agent) และลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติเพื่อใหพนักงานแผนก Console Air
Export มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาแผนก
2. สรางภาพลักษณ หากองคกรสามารถ
บริหารงานไดอยางรวดเร็ว ทําใหตอบสนองความ
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ตองการของลูกคาไดทันเวลา ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เชื่อใจและไววางใจในบริการการขนสงของ
องคกร
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นางสาวสุกัญญา นาคปน

สาขาวิชาโลจิสติกสและการคาชายแดน
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

สุกัญญา นาคปน และ ธนยศ กุลฑล
สาขาวิชาโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

บทคัดยอ

โครงการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการวัดปริมาตรและนํา้ หนักของสินคา
ระหวางการวัดดวยคนกับการใชเครื่องชั่งพรอมสแกนวัดขนาดวัตถุ (Cubiscan)
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของปริมาตรและนํ้าหนักของการ
วัดปริมาตรกลองสินคา (Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบที่ใชคนวัดดวยมือ
(manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) เพื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการวัดปริมาตรกลองสินคา (Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบที่
ใชคนวัดดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan)
และเพื่อลดกระบวนการทํางานที่ซํ้าซอนและลดจํานวนคนในการวัดปริมาตรกลอง
สินคา โดยมีการคนหาสาเหตุของปญหาดวยแผนผังกางปลาและเก็บขอมูลแบบ
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยดึงขอมูลจากในโปรแกรม SAP ในสวนของรหัส
สินคา TI-HI, ชื่อสินคา, Material group และดึงขอมูลการวัดแบบ manual จาก

Cooperative and Work Integrated
Education (CWIE)

โครงการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การวัดปริมาตรและนํ้าหนักของสินคา
ระหวางการวัดดวยคนกับการใชเครือ่ งชัง่ พรอมวัดขนาดวัตถุ
กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จํากัด
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โปรแกรม Light house รวบรวมขอมูลมาจัดทําลง
โปรแกรม Excel ทําการวิเคราะหขอมูล การเก็บ
ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primarry Data) ไดแก การ
จับเวลาในการวัดปริมาตรและชัง่ นํา้ หนักกลองสินคา
ของพนักงานและเก็บรวบรวมขอมูลการวัดปริมาตร
และชั่งนํ้าหนักสินคาทุกรหัสสินคาในคลังสินคา
Consumer-Goods ดวยเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ
(Cubiscan) และเก็บขอมูลการวัดปริมาตรกลอง
สินคาและชัง่ นํา้ หนักสินคาจํานวนกลุม ตัวอยางวิธวี ดั
แบบ manual
การนําเทคโนโลยีเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ
(Cubiscan) เขามาชวยในการเก็บขอมูลการวัด
ปริมาตรกลองสินคาทําใหขอมูลการวัดปริมาตร
มีเปอรเซ็นตความนาเชื่อถือสูงกวาระบบที่ใชคนวัด
ดวยมือ (manual) อยู 77.9 ลูกบาศกเซนติเมตร
และมีเปอรเซ็นตความนาเชื่อถือของนํ้าหนักสินคา
สูงกวาระบบทีใ่ ชคนวัดดวยมือ (manual) อยู 86.28
ลูกบาศกเซนติเมตร และใชเวลาในการดําเนินงาน
น อ ยกว า อยู  ที่ 51 วิ น าที ต  อ กล อ ง ซึ่ ง คิ ด เป น
เปอรเซ็นตคือ 71.15% และชวยลดกระบวนการ
ทํางานซํ้าซอนและลดคนในการวัดปริมาตรซึ่งชวย
ใหบริษทั มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิม่ มากยิง่ ขึน้
คําสําคัญ: การเปรียบเทียบการวัดปริมาตร, เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน, ลดกระบวนการทํางาน

ที่มาและความสําคัญ

บริษัท DKSH ประเทศไทยจํากัด คลังสินคา
อุปโภคบริโภคซึ่งเปนคลังที่มีขนาดใหญใหบริการ
ดานอาหาร สินคาหรูหรา แฟชั่นและไลฟสไตล
รวมทั้งใหบริการดานการขยายตลาดที่ครอบคลุม
ใหบริการ โดยแผนกที่ไดเขาไปทําการศึกษาคือ

แผนก Inventory ซึง่ ไดเขาปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับขอมูล
สินคาและการบริหารจัดการพื้นที่คลังสินคาในการ
จั ด เก็ บ ซึ่ ง เมื่ อ ได เ ข า ไปศึ ก ษาแล ว พบว า บริ ษั ท
ยังคงขาดขอมูลในเรื่องการวัดปริมาตรกลองสินคา
นั่นคือไมมีฐานขอมูลปริมาตรของสินคาที่สามารถ
นํ า มาคํ า นวณในเรื่ อ งของการจั ด การพื้ น ที่ แ ละ
นํา้ หนักในรถขนสง จึงไมสามารถใชพนื้ ทีใ่ นรถขนสง
ในการบรรทุกไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ในเรื่องพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บสินคาภายในคลัง
สิ น ค า มี ไ ม เ พี ย งพอ พื้ น ที่ ห น า ท า ของแผนก
outbound ก็มีไมเพียงพอในการวางสินคารวมถึง
การจัดวางสินคาบนพาเลทบางสินคาสูงเกินไปทําให
สินคาเสียหายจากการจัดเก็บ ดังนัน้ จึงคิดวาการวัด
ปริมาตรของกลองสินคา (Dimension) จะชวยเปน
ฐานข อ มู ล ในการที่ บ ริ ษั ท จะนํ า ไปใช เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใชพื้นที่ในรถขนสงและในคลัง
สินคาในดานการวางแผนการจัดพื้นที่ในการเก็บ
สินคาและการจัดวางสินคาบนพาเลท (TI-HI) ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ การวัดปริมาตรของกลอง
สินคา (Dimension) นี้ทางบริษัท ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จํากัด เคยมีการเก็บขอมูลดวยระบบ
manual มาแลว ซึ่งผลปรากฏวาขอมูลที่ออกมามี
ความผิดพลาดมากจึงไมสามารถใชเปนฐานขอมูลได
เนื่องจากขอมูลที่จัดเก็บมามีความคลาดเลื่อนมาก
ซึง่ เกิดจากปจจัยหลายอยางและใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลคอนขางยาวนาน ครัง้ นีผ้ เู ขียนจึงมีแนวคิด
ในการนําเทคโนโลยีเครื่องชั่งพรอมวัดขนาดวัตถุ
(Cubiscan) ซึ่งทางบริษัทนั้นมีอยูแลวมาทดลอง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการวัดปริมาตรทั้งดาน
เวลาและความแมนยํากับระบบการวัดแบบดั้งเดิม
(Manual System) เพื่อนํามาตัดสินใจในการสราง
มาตรฐานของกระบวนการวัดนํ้าหนักและปริมาตร
ของสินคาตอไป
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วัตถุประสงค

1. เพื่อเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของ
ปริมาตรและนํา้ หนักของการวัดปริมาตรกลองสินคา
(Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบที่ใชคนวัด
ดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่งพรอม
แสกนวัตถุ (Cubiscan)
2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการวัด
ปริมาตรกลองสินคา (Dimension) ระหวางการวัด
ดวยระบบที่ใชคนวัดดวยมือ (manual) กับการวัด
โดยใชเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan)
3. เพือ่ ลดกระบวนการทํางานทีซ่ าํ้ ซอนและ
ลดจํานวนคนในการวัดปริมาตรกลองสินคา

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

2 มกราคม 2562 ถึง 20 พฤษภาคม 2562

กลุมเปาหมาย

สถานประกอบการขนาดกลางขึ้นไป

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/
วิธีการประเมิน

เริ่มจากศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยศึกษาจาก
เอกสารเปอรเซ็นตความคลาดเคลือ่ น (Percentage
Error)ในการทําความเขาใจการวัดปริมาตรและ
การหาความคลาดเคลือ่ นของขอมูลตามวัตถุประสงค
ขอที่ 1 ในการเปรียบเทียบการวัดปริมาตรและ

ชัง่ นํา้ หนักกลองสินคาระหวางการวัดดวยระบบทีใ่ ช
คนวัดดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่ง
พรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) และใชแผนผังกางปลา
ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ใชทฤษฎีเกีย่ วกับ
ความผิดพลาดที่เกิดจากคนและทฤษฎีสารสนเทศ
ในการนําเทคโนโลยีมาใชในการลดความผิดพลาด
จากการทํางานของคนซึง่ จะชวยลดความคลาดเคลือ่ น
ของข อ มู ล โดยนํ า มาใช ใ นการเปรี ย บเที ย บ
ความคลาดเคลื่ อ นระหว า งระบบเดิ ม กั บ การนํ า
เทคโนโลยี เ ข า มาช ว ยให ส ามารถเลื อ กวิ ธี ที่ มี
ความคลาดเคลื่อนนอยกวา และใชแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในการนํามาชวยใน
การลดระยะเวลาการทํ า งาน ทํ า ให ก ารทํ า งาน
รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีความแมนยํายิ่งขึ้น โดยนํามาใช
ในวัตถุประสงคขอที่ 2 และทฤษฎีการลดความ
สูญเปลาดวยหลักการระบบ ECRS โดยนํางานวิจัย
ของคุ ณ วี ร ยา วี ร ะสุ ข สวั ส ดิ์ เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ตลับหมึก มาชวยในเรื่องการควบรวมขั้นตอนการ
ดําเนินงานการตัดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนใน
กระบวนการออกไป และการรวมขัน้ ตอนการทํางาน
เขาดวยกันเพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการ
ทํางาน จากนั้นนําเสนอโครงการกับหัวหนางานที่
เกี่ยวของและอาจารยที่ปรึกษา เมื่อผลงานไดผาน
การนําเสนอแลวจากนั้นทําการออกแบบงานวิจัย
และกํ า หนดเครื่ อ งมื อ โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการ
กําหนดปญหาของโครงงานคือ แผนผังกางปลา
ซึ่งมีผลการวิเคราะห ดังนี้
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บุคลากร

วัสดุอุปกรณ
ไมมีความรูในเรื่อง
การวัดที่ถูกตอง

อุปกรณชั่งและวัด
มีไมเพียงพอและจํากัด

อุปกรณเครื่องวัด
และเครื่องชั่งเกา

Human
error

ขอมูลไมถูกตอง
พื้นที่ในการวาง
เครื่องชั่งนํ้าหนัก
ไมสมํ่าเสมอ

ตองใชเวลานาน
ในการวัดสินคา
แตละกลอง

กระบวนการทํางาน

สภาพทางกายภาพ

• ปจจัยภายในที่ทําใหขอมูลไมถูกตอง
- บุคลากร
- พนักงานแผนก Inventory ไมมคี วามรู
ในเรื่ อ งการวั ด ปริ ม าตรที่ ถู ก ต อ ง และเนื่ อ งจาก
พนักงานหนึ่งคนทํางานมากกวาหนึ่งหนาที่ทําให
อาจเหนื่อยลาเมื่อมีการวัดปริมาตรหลายๆ SKU
ทําใหเขียนขอมูลผิดพลาดได ดังนัน้ การนําเทคโนโลยี
เครือ่ ง Cubic scan เขามาชวยจะทําใหขอ มูลถูกตอง
ยิ่งขึ้น และนําโปรแกรม Microsoft Excel มาชวย
ในการบันทึกขอมูลจะชวยลดความเหนือ่ ยลาของคน
ทําใหไดขอมูลที่ถูกตองมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความ
รวดเร็วในการเก็บขอมูล
• วัสดุอุปกรณ
- อุปกรณชั่งและวัดมีไมเพียงพอและ
มีจํากัด ทําใหขอมูลที่ไดผิดพลาดและใชระยะเวลา
ในการเก็ บ ข อ มู ล นาน ดั ง นั้ น การนํ า เทคโนโลยี
เครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) เขามาชวย

จะทํ า ให ข  อ มู ล ถู ก ต อ งยิ่ ง ขึ้ น และรวดเร็ ว ในการ
วัดปริมาตรสามารถใชเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ
(Cubiscan) เพียงตัวเดียวในการวัดปริมาตรและ
ชั่งนํ้าหนักสินคาพรอมกันไดในคราวเดียวกัน
- อุปกรณเครื่องวัดและเครื่องชั่งเกา
ทําใหขอมูลอาจผิดพลาดเนื่องจากตาชั่งอาจฝด
เมื่อชั่งนํ้าหนักอาจทําใหคลาดเคลื่อนมากได และ
ในดานของสายวัดชํารุดตัวเลขที่สายมีรอยจางๆ
ทําใหเห็นไมชัดจึงเขียนขอมูลผิดเพี้ยนไป
• สภาพทางกายภาพ
- พื้ น ที่ ใ นการวางเครื่ อ งชั่ ง นํ้ า หนั ก
ไมสมํ่าเสมอ ทําใหขอมูลที่ไดมาคลาดเคลื่อนไป
• กระบวนการทํางาน
- ตองใชเวลานานในการวัดสินคาแตละ
กลอง เนื่องดวยขนาดกลองสินคาที่มีรูปทรงและ
ขนาดแตกตางกัน ทําใหพนักงานเรงวัดใหเสร็จขอมูล
จึงผิดพลาดไป และกระบวนการทํางานในบางจุด
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ซํ้าซอนและใชเวลานาน และใชโปรแกรม SAP ซึ่งใชในการดึงขอมูล โลเคชั่น รหัสสินคา ชื่อสินคา
เพื่อใหพนักงานหยิบสินคาที่ตองการวัดมาให ณ สถานที่ทําการทดลอง
ใชโปรแกรม Light house ในการดูขอมูลการวัดแบบ Manual ที่บริษัทเคยวัดมาแลว

ใชตารางเปรียบเทียบการวัดปริมาตรและนํ้าหนักสินคาและตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
วัดปริมาตรเพื่อบันทึกขอมูลและทําการเปรียบเทียบขอมูล
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ตารางขั้นตอนกําหนดกลุมตัวอยาง
ประชากร
กลุมตัวอยาง
วิธีการสุมตัวอยาง
ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง

จํานวนกลองสินคาในคลังสินคา Consumer Goods (CG)
จํานวน 3,178 SKU
Client หลักของบริษัทจํานวน 4 Client
แบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกกลุมตัวอยางเปนกลุมสินคา A
ตามหลักการของ ABC
จํานวน 356 SKU โดยหาขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการของ
ยามาเน (Yamane)

เมือ่ หากลุม ตัวอยางไดแลว ลําดับตอไปเปนการทําการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยอยางทีไ่ ด
กลาวมาขางตนวาบริษทั เคยมีการเก็บขอมูลการวัดปริมาตรแบบ manual ซึง่ แบบเกาทีบ่ ริษทั เคยเก็บขอมูล
มานั้นพบวาในโปรแกรม Light house ที่เคยเก็บขอมูลนั้นไมสามารถนําขอมูลมาใชเปรียบเทียบได เพราะ
ขอมูลที่เก็บมานั้นไมครบถวนและไมมีการใสขอมูลการวัดปริมาตร มีแคปริมาตรรวมจึงไมสามารถนํามาใช
เปนขอมูลเปรียบเทียบได ดังนั้นจึงทําการทดลองเก็บขอมูลแบบManualใหมอีกครั้ง
ตารางการทดลองขั้นตอนเก็บขอมูลแบบ Manual
ขั้นตอนที่ 1 พนักงานคนที่ 1 วัดปริมาตรกลองสินคาทั้งดานกวาง ยาวสูง ซึ่งจะใชเวลาในการวัดนาน
เพราะพนักงานสับสนเรื่องความกวาง ยาว สูง ทําใหขอมูลที่วัดมาสลับกัน ขอมูลจึงผิดพลาด
ขั้นตอนที่ 2 พนักงานคนที่ 2 ทําการจดบันทึกขอมูลการวัด
ขั้นตอนที่ 3 พนักงานคนที่ 3 ยกสินคาจากพาเลทที่วัดไปยังเครื่องชั่งนํ้าหนัก จากนั้นพนักงานคนที่ 2
ทําการจดบันทึกนํ้าหนัก
ขั้นตอนที่ 4 พนักงานคนที่ 3 ยกสินคาลงจากตาชั่งวางไวบนพาเลทที่วัดแลว
ขั้นตอนที่ 5 ทําแบบนี้ไปจนครบตามจํานวนสินคาที่ตองวัดในแตละวัน จากนั้นก็นําขอมูลที่จดบันทึกมา
บันทึกลงใน Excel

และหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ขั้นตอนตอไปนําขอมูลการวัด Manual มาหาความคลาด
เคลือ่ นจากการวัด ซึง่ หาไดจากเปอรเซ็นตความแตกตางโดยไดทาํ การเก็บขอมูลการวัด 2 ครัง้ ซึง่ ใชตวั แปล
ควบคุมทีเ่ หมือนกัน คือใชคนคนเดียวกันในการทําการทดลองและใชกลองสินคากลองเดียวกันในการทดลอง
ทําการวัดกลองละ 2 ครัง้ เพือ่ นําครัง้ แรกและครัง้ ที่ 2 มาหาเปอรเซ็นตความแตกตาง โดยเปนวิธกี ารหาความ
คลาดเคลื่อนซึ่งหามาจากเปอรเซ็นตความแตกตางของการวัดตามทฤษฎีของ ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค
ที่บอกวากรณีที่ไมสามารถหาหรือกําหนดปริมาณมาตรฐานเพื่อใชเปรียบเทียบกับผลการทดลองได แตมี
ผลการทดลอง 2 ชุดที่มีคาแตกตางกัน สามารถหาคาความคลาดเคลื่อนที่เปนเปอรเซ็นตความแตกตาง
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ของการทดลองทั้งสองชุด โดยใชคาเฉลี่ยของผลการทดลองทั้งสองชุดเปนปริมาณที่ใชเปรียบเทียบกัน
มาชวยในการหาความคลาดเคลื่อนผล ซึ่งหากมีเปอรเซ็นตความแตกตางมากความคลาดเคลื่อนมาก
ตามไปดวย สวนการวัดปริมาตรโดยการนําเครือ่ ง Cubiscan เขามาใชในการทํางานซึง่ มีการทํางานดังนีค้ อื
ขั้นตอนที่ 1 พนักงานคนที่ 1 ยกสินคาขึ้นบนเครื่อง Cubiscan
ขั้นตอนที่ 2 พนักงานคนที่ 2 ทําการคียขอมูล โดยดูจากหนาจอของเครื่อง Cubiscan
โดยเครื่องจะทําการวัดปริมาตรและชั่งนํ้าหนักในคราวเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3 พนักงานคนที่ 1 ยกสินคาลงจากเครื่อง Cubiscan วางไวบทพาเลทที่วัดปริมาตรแลว

ซึ่งในการเก็บบันทึกขอมูลนั้นจะใชโปรแกร Excel ในการเก็บขอมูล จากนั้นทําการวัดปริมาตร
โดยนําขอมูลที่วัดมาหาความคลาดเคลื่อนจากสูตรเปอรเซ็นตความแตกตางเชนเดียวกับแบบ Manual
โดยในการทดลองจะใชตัวแปลควบคุมและกลุมตัวอยางเดียวกันกับแบบManual

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สรุปผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอที่ 1
เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของปริมาตรและ
นํา้ หนักของการวัดปริมาตรกลองสินคา (Dimension)
ระหว า งการวั ด ด ว ยระบบที่ ใ ช ค นวั ด ด ว ยมื อ
(manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่งพรอมแสกน
วัตถุ (Cubiscan) จากการทําการวัดปริมาตรและ
ชั่งนํ้าหนักจํานวนตัวอยางที่ใช 356 SKU พบวา
การวัดปริมารกลองสินคาดวยเครื่อง Cubiscan
มีความคลาดเคลือ่ นของขอมูลอยูท ี่ 2.89% ซึง่ อยูใ น
เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได
คือไมเกิน 5% แตระบบ manual มีเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนของปริมาตรถึง 80.83% ซึ่งสูง
มากจึงไมสามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลได ดังนั้น
การวัดปริมาตรกลองสินคาดวยเครือ่ ง Cubiscan มี
ความคลาดเคลื่ อ นของปริ ม าตรน อ ยกว า ระบบ
Manual และการชั่งนํ้านํ้าหนักกลองสินคาดวย
เครื่องคิวบิทสแกนมีความคลาดเคลื่อนของขอมูล

อยูที่ 1.55% ซึ่งอยูในเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน
ที่สามารถยอมรับไดคือไมเกิน แตระบบแมนนวล
มี เ ปอร เ ซ็ น ต ค วามคลาดเคลื่ อ นของปริ ม าตรถึ ง
87.83% ซึ่งสูงมากจึงไมสามารถนํามาใชเปนฐาน
ขอมูลได ดังนัน้ การชัง่ นํา้ หนักดวยเครือ่ ง Cubiscan
มี ค วามคลาดเคลื่ อ นของนํ้ า หนั ก น อ ยกว า ระบบ
Manual และจากวัตถุประสงคขอที่ 2 เปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการวัดปริมาตรกลองสินคา (Dimension)
ระหว า งการวั ด ด ว ยระบบที่ ใ ช ค นวั ด ด ว ยมื อ
(manual) กับการวัดโดยใชเครือ่ งชัง่ พรอมแสกนวัตถุ
(Cubiscan) พบวาเครื่อง Cubiscan ใชเวลาในการ
วัดอยูที่ 2 ชั่วโมง 1 นาที 32 วินาที เฉลี่ยแลวอยูที่
กลองละ 20 วินาที สวนแมนนวลใชเวลาในการวัด
อยูที่ 7 ชั่วโมง 5 นาที 31 วินาที เฉลี่ยแลวอยูที่
กลองละ 1 นาที 11 วินาที ดังนั้นเครื่อง Cubiscan
ใช เ วลาในการวั ด และชั่ ง นํ้ า หนั ก น อ ยกว า ระบบ
Manual โดยเฉลี่ยเร็วกวาอยูที่ 51 วินาทีตอกลอง
คิดเปนเปอรเซ็นตของการวัดปริมาตรกลองอยูที่
71.43% และจากวั ต ถุ ป ระสงค ข  อ ที่ 3 ลด
กระบวนการทํ า งานที่ ซํ้ า ซ อ นและลดจํ า นวนคน
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ในการวัดปริมาตรกลองสินคา โดยจะเห็นวาเครื่อง
Cubiscan ชวยลดกระบวนการในการทํางานแบบ
เดิมคือลดขัน้ ตอนในการบันทึกและการยกสินคาไป
ชั่งนํ้าหนัก โดยการวัดปริมาตรและชั่งนํ้าหนักใน
คราวเดียวกันซึง่ ชวยลดจํานวนคนทีเ่ กีย่ วของในการ
วัดปริมาตรลง 1 คน ทําใหบริษัทสามารถลดตนทุน
ในเรื่องของคาจางแรงงานได

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห
แบบกระฉับ และขอเสนอแนะ

ประโยชนที่ไดรับ
1. เพิม่ ความแมนยําในการเก็บขอมูลการวัด
ปริมาตรกลองสินคาเพื่อนํามาใชในการวางแผน
พื้นที่การจัดเก็บในคลังสินคา คํานวณการจัดการ
พื้นที่และนํ้าหนักในการขนสง การคํานวณการจัด
วางสินคาบนพาเลท (TI-HI) และลดพื้นที่ในการจัด
วางสินคาหนาทาเพื่อการจัดสงใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. ไดวธิ ที ใี่ ชระยะเวลานอยกวามาใชในการ
เก็บขอมูลใหแผนก Inventory
3. ลดกระบวนการทํางานในการวัดปริมาตร
กลองสินคา
4. ลดจํานวนคนในการวัดปริมาตรกลอง
สินคา
5. เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร
จากการดํ า เนิ น โครงการ “การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการวัดปริมาตรกลองสินคาดวยเครือ่ ง
ชั่งพรอมสแกนวัดขนาดวัตถุ (Cubiscan)” ผูจัดทํา
มี ก ารปรึ ก ษาป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ หั ว หน า แผนก
พนักงานผูป ฏิบตั งิ าน และจากการทีผ่ จู ดั ทําไดมกี าร
ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จึงพบปญหาที่เกิดขึ้น
คือ

1. ขอมูลที่ทางบริษัทเคยมีการเก็บการวัด
ปริมาตรและชั่งนํ้าหนักกลองสินคาแบบ Manual
ของคลังสินคา ดีเคเอสเอช กม.20 มาไมสามารถนํา
มาใชเปนฐานขอมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
คลั ง สิ น ค า ได เ นื่ อ งจากข อ มู ล ไม ค รบและข อ มู ล
มีคลาดเคลื่อนมาก
2. ในการเก็บขอมูลการวัดปริมาตรและ
ชั่งนํ้าหนักกลองสินคาแบบ Manual ใชเวลาในการ
เก็บขอมูลนาน
3. กระบวนการทํางานในการวัดปริมาตร
และชั่ ง นํ้ า หนั ก สิ น ค า ซํ้ า ซ อ นมากเกิ น ไปและ
พนั ก งานที่ ใ ช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล มี ม ากกว า หน า ที่
เนือ่ งจากปญหาทีผ่ จู ดั ทําไดพบขางตนทําใหมกี ารคิด
วิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการนําเทคโนโลยี
เครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) เขามาชวย
ในการวั ด ปริ ม าตรเพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล ในครั้ ง นี้ และ
ผูจัดทําไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคลาด
เคลือ่ นของปริมาตรและนํา้ หนักของการวัดปริมาตร
กลองสินคา (Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบ
ที่ใชคนวัดดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใช
เครือ่ งชัง่ พรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) เพือ่ ศึกษาวา
วิธีไหนมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลนอยกวากัน
เพื่ อ ที่ จ ะนํ า วิ ธี นั้ น มาใช ใ นการเก็ บ ข อ มู ล การวั ด
ปริ ม าตรและชั่ ง นํ้ า หนั ก ข อ มู ล (Dimension)
ทั้ ง หมดในคลั ง สิ น ค า ดี เ คเอสเอช กม.20 และ
เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการวัดปริมาตรกลอง
สินคา (Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบที่ใช
คนวัดดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่ง
พร อ มแสกนวั ต ถุ (Cubiscan) และเพื่ อ ลด
กระบวนการทํ า งานที่ ซํ้ า ซ อ นและลดจํ า นวนคน
ในการวัดปริมาตรกลองสินคา ซึ่งหวังวาโครงงานนี้
จะชวยใหไดวิธีในการเก็บขอมูลที่ถูกตองแมนยํา
และรวดเร็วได
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ขอเสนอแนะสําหรับผลการศึกษา
1. องคกรอืน่ ๆ สามารถนําเครือ่ ง Cubiscan
ไปใชในสถานประกอบการไดเนื่องจากมีประโยชน
กับสถานประกอบการขนาดกลางขึน้ ไปซึง่ ขึน้ อยูก บั
จุดคุม ทุนของแตละสถานประกอบ แตสาํ หรับบริษทั
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนคลังสินคา
ที่มีขนาดใหญในการนําเครื่อง Cubiscan มาใชใน
การวัดปริมาตรกลองสินคาทําใหคมุ คาแกการลงทุน
เพราะการลงทุนคาเครือ่ งคุม คาแกประโยชนทบี่ ริษทั

จะไดรับจากการใชเครื่อง Cubiscan ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินคาและ
เพิ่มรายไดใหแกบริษัทมากยิ่งขึ้น
2. นํ า ข อ มู ล การวั ด ปริ ม าตรด ว ยเครื่ อ ง
Cubiscan ไปใชในการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสินคา
นําไปคํานวณในเรือ่ งของการจัดวางสินคาบนพาเลท
การเพิ่มพื้นที่บริเวณหนาทาของ Outbound และ
การคํานวณนํ้าหนักและพื้นที่จัดวางสินคาภายใน
รถบรรทุก
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อาจารยทวีสิทธิ์ ปญญายง

สาขาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
“การออกแบบผาซิ่นตีนจกเมืองลับแล”
ดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
ทวีสิทธิ์ ปญญายง* จิตสุภา คําพวง และ นิษฐา ชอบธรรม
สาขาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
*Corresponding author, E-mail: taweesit.mathedu.uru@gmail.com

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี เ ป า หมายเพื่ อ สร า งชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู 
คณิตศาสตร เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต โดยนําภูมิปญญาทองถิ่นผาซิ่นตีนจก
เมืองลับแลมาบูรณาการจัดการเรียนรูส าํ หรับการออกแบบลวดลายโดยใชโปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ใหเปนไปตามเกณฑ 75/75 และศึกษาผล
ของการใชชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2561
โรงเรียนบานหวยใต จํานวน 9 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ประกอบดวย ชุดกิจกรรมฯ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจยั
พบวา 1) นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตมาออกแบบ
ลวดลายผาซิน่ ตีนจกเมืองลับแลโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได
โดยชุดกิจกรรมฯ มีประสิทธิภาพเทากับ 76.00/80.00 เปนไปตามเกณฑรอยละ
75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชชุดกิจกรรมฯ สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมฯ
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และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับรอยละ 29.03 ลงไปมาก ผลการวิเคราะหขอมูลของทีมวิจัยจาก
3) นักเรียน มีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมฯ อยูใน การลงพื้นที่โรงเรียนในอําเภอลับแล ในระหวาง
ระดับมาก
วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561 พบวา การศึกษาสมัยใหม
เนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดมาจากสวนกลาง
คํ า สํ า คั ญ : ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู  ค ณิ ต ศาสตร , ไดแยกนักเรียนออกจากชุมชนทองถิ่นของตนเอง
การแปลงทางเรขาคณิต, โปรแกรม The Geometer’s รวมถึงสถานศึกษาไมสามารถนําภูมิปญญาทองถิ่น
Sketchpad (GSP)
ไปใชในการจัดการเรียนรูอ ยางเปนรูปธรรมจึงทําให
ถูกละเลยจนคอยๆ สูญหายไปในที่สุด
ขณะที่ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
ที่มาและความสําคัญ
วิชาคณิตศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงถึงภูมิปญญา
ปญหาสําคัญสําหรับการจัดการเรียนการสอน เปนสิง่ สําคัญ โดยเฉพาะ “ผาซิน่ ตีนจกเมืองลับแล”
คณิ ต ศาสตร คื อ การที่ ค รู ส  ว นใหญ ยั ง คงใช วิ ธี เปนภูมิปญญาที่สําคัญในอําเภอลับแลที่สืบทอด
การสอนแบบบรรยาย ทีไ่ มเอือ้ ตอการพัฒนาความ มาจากกลุม บรรพบุรษุ ทีอ่ พยพมาจากเมืองเชียงแสน
สามารถทางปญญาขั้นสูง ไดแก การคิดวิเคราะห โบราณ (อัษนัย กางมูล, 2552) ไดมีการสั่งสม
และการสังเคราะห ทําใหผเู รียนเบือ่ หนาย เนือ่ งจาก ประสบการณ การถักทอใหมคี วามงดงาม การทอผา
ผู  เ รี ย นขาดการมี ส  ว นร ว มในกิ จ กรรมการเรี ย น ซิ่นตีนจกถือเปนการเรียนรูที่ชวยขัดเกลาในเรื่อง
การสอน โดยเฉพาะเนือ้ หาทีม่ ลี กั ษณะเปนนามธรรม ของอารมณและสมาธิ เปนการวัดทักษะ ความ
เกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียน เมื่อตองนําเอา ประณีต ความอดทน สถานศึกษาควรนํามาใชใน
ความรูดังกลาวไปใชในการเรียนในเนื้อหาที่มีระดับ กระบวนการจัดการเรียนรูข องผูเ รียน เพือ่ ใหผเู รียน
สูงขึน้ ทําใหประสบปญหามากขึน้ เนือ่ งจากขาดความรู ไดมีความตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทยใน
ความเขาใจในเรือ่ งเดิมทีเ่ ปนพืน้ ฐาน สงผลใหผเู รียน ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ครู ผู  ส อนจํ า เป น ต อ งมี
มีเจตคติทไี่ มดตี อ การเรียนคณิตศาสตรและสงผลให วิธกี ารสอนทีเ่ นนใหผเู รียนเกิดการเรียนรูแ ละพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตํา่ ลงในทีส่ ดุ จากผลการสอบ ความสามารถของตัวผูเรียน ชุดการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ในป 2560 พบวา การเรียนรูคณิตศาสตรถือเปนสื่อนวัตกรรมและ
มีคะแนนเฉลี่ย 26.30 คะแนน อยูในระดับตํ่าสุด เทคโนโลยีที่สามารถชวยอํานวยความสะดวกใหแก
เมื่อเทียบกับรายวิชาตางๆ (อังกฤษ 30.45 คะแนน ผูเรียน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
วิ ท ยาศาสตร 32.28 คะแนน และภาษาไทย การเรียนรูของผูสอนและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียน
48.29 คะแนน) นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู ไดเกิดการเรียนรูด ว ยตนเอง มีโอกาสฝกปฏิบตั ิ และ
ทางคณิตศาสตรยงั ขาดการจัดกิจกรรมทีบ่ รู ณาการ แสดงความคิดอยางสรางสรรค ทักษะการสื่อสาร
เข า กั บ สิ่ ง ต า งๆ รอบตั ว ของผู  เ รี ย น โดยเฉพาะ ทางวิ ท ยาศาสตร ต ามศั ก ยภาพของแต ล ะบุ ค คล
ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนมรดกที่สําคัญที่ไดรับการ ไดอยางเต็มความสามารถ โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
ถายทอดจากบรรพบุรษุ ในอดีต ไดสงั่ สม สรางสรรค เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะสมบูรณทั้งดานความรู
และสืบทอดมาอยางตอเนือ่ ง ถือสิง่ สําคัญตอวิถชี วี ติ เปนคนดี และมีความสุข เสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ของคนในแตละทองถิ่น แตในปจจุบันไดถูกละเลย แบบกัลยาณมิตรกับผูอื่น (ธงชัย ตนทัพไทย, 2548)
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สามารถสะท อ นถึ ง ป ญ หาและความต อ งการ
ในการเรี ย นรู  เนื้ อ หา กิ จ กรรมการเรี ย นรู  แ ละ
กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรูท นี่ าํ มาบูรณาการ
เขาดวยกันอยางเปนระบบ สามารถนํามาใชในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (ระพินทร
โพธิศ์ รี, 2550) สําหรับโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สํ า เร็ จ รู ป ทางคณิ ต ศาสตร ที่ ส ามารถนํ า มาช ว ย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ ละนําไปใชในการสอน
วิชาคณิตศาสตรในหลายแขนง ไดแก รูปเรขาคณิต
2 มิติ และ 3 มิติ กราฟ รวมถึงการออกแบบรูปราง
รูปทรงตางๆ ที่ตองการได
ทั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ได เ ห็ น ความสํ า คั ญ ในการ
บูรณาการความรูใ นวิชาคณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
ภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น เข า มาจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู 
คณิตศาสตร สําหรับการสอนเนื้อหาการแปลงทาง
คณิตศาสตร ที่ประกอบไปดวย การเลื่อนขนาน
การหมุ น การย อ ขยายและการสะท อ น โดยใช
เนื้ อ หาการแปลงทางคณิ ต ศาสตร เ ป น พื้ น ฐาน
ในการออกแบบลวดลายของผาซิ่นตีนจก อันเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมาจากอดีตตั้งแต
สมั ย เมื อ งเชี ย งแสนโบราณ ที่ ไ ด มี ก ารสั่ ง สม
ประสบการณ การถักทอใหมีความงดงาม และ
ถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใหคงอยูคูกับเมืองลับแล
สืบไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรการออกแบบผาซิ่น
ตีนจกเมืองลับแล ดวยโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP)
2. เพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังการ
ใชชุดกิจกรรมฯ

3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอชุดกิจกรรมฯ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

1 ธันวาคม 2561 – 30 เมษายน 2562

กลุมเปาหมาย

ประชากรทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นีไ้ ดแก นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหวยใต อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนบานหวยใต อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 9 คน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธกี ารประเมิน

1. ลงพื้นที่ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับผาซิ่นตีนจกเมืองลับแล จากเอกสาร แหลง
การเรียนรูทองถิ่นและปราชญชาวบาน ในสวนของ
โครงสรางทั้ง 3 สวน ประกอบไปดวย หัวซิ่น ตัวซิ่น
และตี น ซิ่ น , ลั ก ษณะลวดลายของผ า ลั บ แล
ที่ประกอบไปดวย กลุมลายหลักจํานวน 16 ลาย
และกลุมลายประกอบจํานวน 12 ลาย
2. ออกแบบชุดกิจกรรมฯ โดยใชหลักการ
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เนน
ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน
ผูเรียนเปนผูเรียนรู และกําหนดใหบทบาทของครู
เปนผูสนับสนุน (supporter) และเปนแหลงความรู
(resource person) ของผูเรียน รวมกับการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูป The Geometer’s Sketchpad
(GSP) มาใช ใ นการออกแบบลวดลาย โดยใช
พื้นฐานการแปลงทางคณิตศาสตร และทําการหา
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ประสิทธิภาพ สําหรับชุดกิจกรรมประกอบดวย
6 หนวยการเรียนรู ใชระยะเวลาการจัดการเรียนรู
8 ชั่ ว โมง ทํ า การตรวจสอบความเที่ ย งตรงของ
เนือ้ หาดวยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตรวจสอบ
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ
โดยใชสูตร KR – 20 ในสวนของแบบฝกหัดหาคา
ความยากงาย (Difficulty) โดยวิธีการหาสัดสวน
ของคนทีต่ อบขอสอบขอนัน้ ถูกกับจํานวนคนทัง้ หมด
และการหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) แบบ
อิงเกณฑโดยใชวิธีดัชนีบี (B-Index หรือ Brennan
Index) ทําการปรับปรุงใหไดประสิทธิภาพ
3. นําชุดกิจกรรมฯ ไปใชกับกลุมตัวอยาง
แลวทําการเก็บขอมูล ไดแก คะแนนสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน คะแนนในการทํากิจกรรม และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ จากนั้นนํามาวิเคราะหผลทางสถิติ

ผลการดําเนินงาน

1. ชุดกิจกรรมฯ ใชไดอธิบายความรูพ นื้ ฐาน
เกี่ยวกับพื้นฐานการใชโปรแกรม GSP ในหนวย
การเรียนรูท ี่ 1 หลังจากนัน้ ในหนวยการเรียนรูท ี่ 2-4
เปนเนื้อหาการแปลงทางคณิตศาสตร ซึ่งในการ
จัดกิจกรรมจะใหผเู รียนใชโปรแกรม GSP โดยอาศัย
จุดเดนของโปรแกรมที่มีตาราง (Grid) ฟงกชัน
ทางเรขาคณิต และการใชสี เหมาะสําหรับการ
ออกแบบลวดลายตางๆ รวมถึงลายผา สามารถให
ผูเ รียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ (Visualization)
และดานมิตสิ มั พันธ (Spatial Temporal Intelligence)
ไดอยางชัดเจน และในสวนของหนวยการเรียนรู
ที่ 5-6 ไดใหนักเรียนนําความรูเรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิตไปประยุกตใชสรางลายผาลับแล

ภาพที่ 1 ตัวอยางการออกแบบลาย “ปลาลอมหงส”
ดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
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ผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรฯ พบมีประสิทธิภาพระหวางเรียนและหลังเรียน
(E1/ E2) เทากับ 76.00/80.00 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวที่รอยละ 75/75 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฯ
คะแนนเต็ม
25
10

E1
E2

คะแนนเฉลี่ย
19
8

ประสิทธิภาพ
76.00
80.00

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หลังใชชุดกิจกรรมฯ สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมฯ โดยมีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.2903 หรือคิดเปน
รอยละ 29.03 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนใชชุดกิจกรรมฯ และหลังใชชุดกิจกรรมฯ
คะแนนเต็ม

ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนใช
ชุดกิจกรรมฯ (n=9)

ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังใช
ชุดกิจกรรมฯ (n=9)

คาดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.)

20

87

114

E.I. = 114 - 87 = 0.2903
180 - 87

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรฯ ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย
ทั้ง 10 ขอ มีคาเทากับ 4.39±0.50 ซึ่งแปลผลอยูในระดับมาก เพื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา
รายละเอียดของความพึงพอใจมีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ไดแก นักเรียนมีความสุขที่ไดเรียนรูจาก
ชุดกิจกรรมฯ (4.5± 0.53) และชุดกิจกรรมฯ สามารถชวยใหเขาใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น (4.56±0.53)

อภิปรายผลการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ

1. งานวิจยั นีก้ อ ใหเกิดประโยชนประโยชนรว มกันสําหรับผูท เี่ กีย่ วของในทุกฝาย (Mutual Benefits)
อันไดแก นักวิจัยไดประโยชนในดานองคความรูใหม ไดแก ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามที่ตองการ
ภายใตบริบทและเงื่อนไขของโรงเรียนในชุมชนที่ตองการอนุรักษภูมิปญญาและถายทอดใหกับเยาวชน
ในชุมชนและตัวผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข โดยพบวา ในชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพถึง
76.00/80.00 ในสวนของประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) มีคาสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (75/75) ถึง 2.5%
ตามหลักการสรางเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนที่ชัยยงค พรหมวงศ (2556) สวนหนึ่ง
เกิดจากกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติเอง ไมตองศึกษารายละเอียดมากนัก ทําใหนักเรียน
รูสึกตื่นเตน เกิดแรงจูงใจในการเรียนและทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น อีกทั้งยังชวยสงเสริม
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ใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดของ Raymond J. Wlodkowski (1995)
กลาววา ปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมีความสุขอยางราบรื่น 3 ประการ ไดแก การมี
เปาหมายชัดเจน การรูคุณคาในสิ่งที่เรียน และมีความทาทายที่เหมาะสมระหวางตัวผูเรียนกับกิจกรรม
อีกทั้งเกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Measurable Social impact) โดยกอนการใชชุดกิจกรรม
พบวานักเรียนไมมีความรูความสนใจในเรื่องของลายผา แตหลังจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมแลว
นักเรียนจะมีความรูเกี่ยวกับลายผาซิ่นตีนจก เกิดความภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตนและสามารถ
สรางสรรคผลงานลวดลายผาซิ่นตีนจกจากการนําความรูเรื่องการแปลงมาใชในการออกแบบได

ภาพที่ 2 ผลงานนักเรียนในการออกแบบลายผาตีนจกลับแล
ดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)

2. ผลการใชชุดกิจกรรมการฯ ทําใหเกิดการเรียนรูในลักษณะการบูรณาการทั้งในดานของความรู
ในสวนของเนื้อหาทางคณิตศาสตร ดานศิลปะในสวนของการสรางลายและดานการใชเทคโนโลยีจาก
โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชหลักการจัดการเรียนรูท เี่ นนผูเ รียนเปนสําคัญในการสรางการกระบวนการเรียนรู
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อันเนื่องมาจากชุดกิจกรรมที่ใช
โปรแกรม GSP รวมกับการบูรณาการกับภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนทําใหนักเรียนสนใจ
ที่จะเรียนรู มีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม เนื่องจากนักเรียนไมเคยใชโปรแกรม GSP ในการเรียน
การสอน รวมถึงมีความตองการทีอ่ ยากจะออกแบบลวดลายผาลับแลดวยตนเอง ซึง่ โปรแกรม GSP มีความ
สามารถในการสรางรูปเรขาคณิต สามารถเปลี่ยนแปลงรูปไดงายและรวดเร็วกวาการใชกระดาษ ดินสอ
วงเวียน อีกทัง้ รูปเรขาคณิตทีส่ รางขึน้ มีความสวยงาม ทําใหมองเห็นมิตติ า งๆ ของรูปเรขาคณิต สอดคลองกับ
สมจิตร นิรมิตรนุรักษ (2557) กลาววา โปรแกรม GSP สามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ
(Visualization) ทักษะของกระบวนการแกปญหา (Problem Solving Skills) นอกจากนี้การใชโปรแกรม
GSP ในการเรียนการสอนคณิตศาสตรเปนการบูรณาการสาระทีเ่ กีย่ วของกับความรูค ณิตศาสตร และทักษะ
ดานเทคโนโลยีเขาดวยกันทําใหผเู รียนมีโอกาสพัฒนาพหุปญ
 ญาอันไดแก ปญญาทางภาษา ดานตรรกศาสตร
ดานมิติสัมพันธ และดานศิลปะและสอดคลองกับงานวิจัยของ จรรยา ลวดเงิน (2557) ไดศึกษาผลการใช
ชุดกิจกรรม เรือ่ งการแปลงทางเรขาคณิตโดยใชโปรแกรม GSP บูรณาการเนือ้ หาภูมปิ ญ ญาทองถิน่ การออกแบบ
ลวดลายประเกือม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา สามารถชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนได และในป 2561 พบวาผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET)
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ในวิชาคณิตศาสตรมีคะแนนสูงเปนลําดับที่ 4 ของจังหวัดอุตรดิตถ มีคะแนนเฉลี่ย 30.40 คะแนน (สูงกวา
เกณฑเฉลี่ยในระดับประเทศที่ 30.04)
3. ควรมีการสรางเครือขายและขยายผลไปสูโ รงเรียนอืน่ ๆ ทัง้ ในสวนของชุดนวัตกรรมและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมทีส่ ามารถนําคณิตศาสตร ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ศิลปะ และการใชเทคโนโลยีทสี่ ามารถออกแบบ
ชิน้ งานทีเ่ ปนรูปธรรม อีกทัง้ ยังสามารถนําไปประยุกตใชกบั ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ประเภทอืน่ ไดแก การสานพัด
การทําสุมเลี้ยงไก การทํากระเปาจากผักตบชวา เปนตน
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

บทเรียนความสําเร็จของการสงเสริมสุขภาพ
ของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
โครงการสระแกวเมืองแหงความสุข
จังหวัดสระแกว 4 ดี วิถีพอเพียง
รังสรรค ลีเบีย้ ว1 นิตยา ทองทิพย2 อัจฉราภรณ ชัยนันทนาพร1 ชัยวุฒิ เทโพธิ3์ และ ฉัตรชัย เสนขวัญแกว2
1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

โครงการสระแกวเมืองแหงความสุข ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo
Happiness Model) เปนโครงการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดสระแกว ที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดใน 4 มิติ คือ
คนดี (การใฝหาความรู คูคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน และแบงปน) รายไดดี
(การเพิ่มรายได ลดรายจาย) สุขภาพดี (การดูแลตนเองและครอบครัวไมใหปวย)
และสิ่งแวดลอมดี (การรักษาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพดี คนดี และรายไดดี)
ดวยการบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนรวมกันดําเนินโครงการโดยยึดประชาชน
และพื้นที่เปนเปาหมายรวมกัน เพื่อใหประชาชนเปนคนดี สุขภาพดี รายไดดี และ
สิ่งแวดลอมดี (4 ดี) บนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการแกไข
ตามปญหาตามบริบทของแตละพื้นที่เปนหลัก เพื่อนําไปสู “ตําบลแหงความสุข
ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง” มีตําบลตนแบบอําเภอละ 1 ตําบล รวม 9 ตําบล
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ผลการศึกษาถอดบทเรียนความสําเร็จ ในพืน้ ทีต่ าํ บล
ทับพลิก อําเภออรัญประเทศ ทีไ่ ดรบั คัดเลือกใหเปน
ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง ดานการสงเสริม
สุขภาพ (สุขภาพดี) และตําบลทีม่ กี ารบริหารจัดการ
ตําบลสุขภาวะสุขภาพดีแบบองครวม ผลการศึกษา
การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ตํ า บลทั บ พริ ก คื อ ชุ ม ชน
เกิดความเอื้อเฟอชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
เขมแข็ง ลดการพึ่งพาความชวยเหลือจากภาครัฐ
สามารถแกไขปญหาชุมชนไดดวยตนเองโดยสราง
ความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานของรั ฐ ในพื้ น ที่ และ
ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ ที่ไดรับยกยอง
เปนตําบลทีม่ กี ารบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลดีเดน ผลการศึกษาการดําเนินงาน
ในพื้ น ที่ ตํ า บลพระเพลิ ง คื อ การบริ ห ารจั ด การ
กองทุ น ด า นสุ ข ภาพอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารกระจายงบประมาณกองทุ น
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุมเปาหมายในชุมชน
ผ า นกระบวนการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ที่ ชุ ม ชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการ
รวมจากตัวแทนทุกภาคสวนในพื้นที่บริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและโปรงใส ปจจัยสําคัญ
ทีส่ รางความสําเร็จในการดําเนินงานในพืน้ ทีท่ งั้ สอง
คือ การยึดพืน้ ทีเ่ ปาหมายรวมกัน การสรางความพรอม
ในการดําเนินการ การสรางและการทํางานรวมกับ
รูปแบบภาคีเครือขาย และจัดตั้งทีมดําเนินการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบ
ความสํ า เร็ จ ที่ สํ า คั ญ คื อ คณะกรรมการระดั บ
จังหวัดและระดับทองถิ่น การบูรณาการหนวยงาน
ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ตํ า บลเข า มามี ส  ว นร ว ม
ดําเนินงาน และการจัดเวทีเสวนาและเวทีประชาคม
สรางความรูความเขาใจและความพรอมรวมกับ
ประชาชนในพื้นที่
คําสําคัญ: สระแกว 4 ดี, สุขภาพดี

ที่มาและความสําคัญ

จังหวัดสระแกวดําเนินโครงการ “สระแกว
เมืองแหงความสุขภายใต 4 ดี วิถพี อเพียง (Sa Kaeo
Happiness Model)” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนของจังหวัดใน 4 มิติ คือ คนดี (การใฝหา
ความรู คูคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน และ
แบงปน) รายไดดี (การเพิ่มรายได ลดรายจาย)
สุขภาพดี (การดูแลตนเองและครอบครัวไมใหปวย)
และสิ่งแวดลอมดี (การรักษาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ
สุขภาพดี คนดี และรายไดดี) โดยการทํางานแบบ
บูรณาการทุกภาคสวน ที่ยึดประชาชนและพื้นที่
เปนเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหประชาชนเปนคนดี สุขภาพดี รายไดดี และ
สิ่งแวดลอมดี บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(สํานักงานจังหวัดสระแกว, 2557)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ไดศึกษาถอดบทเรียนความ
สําเร็จของโครงการดังกลาว ในพื้นที่ตําบลทับพลิก
อําเภออรัญประเทศ และตําบลพระเพลิง อําเภอ
เขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ซึ่งเปนตําบลนํารอง
ดานการสงเสริมสุขภาพของโครงการสระแกวเมือง
แหงความสุขภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo
Happiness Mode) เพื่ อ นํ า ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด
สั ง เคราะห ป  จ จั ย เงื่ อ นไขความสํ า เร็ จ แนวทาง
การดํ า เนิ น การหรื อ กระบวนการพั ฒ นาแบบมี
สวนรวมของชุมชนและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตอไป องคความรูที่ไดรับจากการศึกษานําไปใช
ประโยชนในการสงเสริมการดําเนินโครงการสระแกว
เมืองแหงความสุขภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง ซึ่งเปน
หนึ่งโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สระแกว สรางพลังรวมในการพัฒนาจังหวัดสระแกว
ใหเปนเมืองที่นาอยู แสดงถึงการมีบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อศึกษา ถอดบทเรียนการสงเสริมสุขภาพของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนตามโครงการสระแกว
เมืองแหงความสุข พื้นที่ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ และตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัด
สระแกว
2. เพือ่ สังเคราะห และใหขอ เสนอแนะเชิงนโยบายการสงเสริมสุขภาพของชุมชนทองถิน่ อยางยัง่ ยืน
เปนแนวทางแกชุมชนและจังหวัดสระแกว ตามโครงการสระแกวเมืองแหงความสุขภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง
(Sa Kaeo Happiness Model)

ชวงระยะเวลาดําเนินการ

1 กุมภาพันธ – 30 ตุลาคม 2561

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

1. พืน้ ทีต่ าํ บลเปาหมาย ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ และตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ
จังหวัดสระแกว
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล การสัมภาษณ (Interview) การสนทนากลุม (Focus Group
Discussions)
3. การเก็บรวบรวมขอมูล บันทึกขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณและการสนทนากลุม ขอมูลทีเ่ กีย่ วของ
ขอเท็จจริงที่ปรากฏ อยางละเอียด และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน สมบูรณของขอมูล
4. การวิเคราะหขอ มูล เรียบเรียงลําดับขัน้ ตอน แลวนํามาพรรณนาขอเท็จจริงทีต่ ามขอมูลทีป่ รากฏ
ตามลําดับความสําคัญใหเกิดความชัดเจน รวมกับขอมูลบริบทอื่นๆ ประกอบ

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตําบลทับพริก ไดรับการยกยองเปนตําบลดีเดนดานการบริการจัดการตําบลสุขภาวะสุขภาพดี
แบบองครวม โดยมีหลักการขั้นตอนในการสรางความสําเร็จในการดําเนินงานคือ การยึดพื้นที่เปน
เปาหมายรวมกัน การสรางความพรอมในการดําเนินการ การสรางภาคีเครือขายในการดําเนินการ
การตั้งทีมดําเนินการบริหารจัดการ องคประกอบในการสรางความสําเร็จคือ การจัดตั้งคณะกรรมการ
ทองถิ่น การบูรณาการทุกภาคสวน และการจัดเสวนาเวทีประชาคม เพื่อหารือและแกไขปญหาดาน
สุขภาพในพื้นที่ ผลลัพธจากความสําเร็จดังกลาว เชน การพึ่งพาตนเองลดความชวยเหลือจากภาครัฐ
การบริการรถรับสงกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน เพือ่ ชวยเหลือในการเดินทางไปโรงพยาบาลใหไดรบั การดูแลรักษา
อยางตอเนือ่ ง ความสําเร็จทีป่ ระทับใจจากการดําเนินงานในตําบลทับพริก ตัวอยางเชน ผูป ว ยเอดสรายหนึง่
ในพื้นที่ตองโทษจําคุก ครอบครัวมีการหยาราง เกิดความทอแทชีวิตถึงขั้นฆาตัวตาย ทีมบูรณาการ
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ดําเนินการบริหารจัดการฟน ฟูสขุ ภาพกายและสุขภาพจิต จนสามารถกลับมาดํารงชีวติ ตอไปไดอยางราบรืน่
จากความสําเร็จที่เกิดขึ้นนําไปสูการประกาศธรรมนูญสุขภาวะตําบลเปนแหงแรกของจังหวัดสระแกว
ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ไดรับยกยองดานการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล ดวยการบริหารจัดการทุนโดยดําเนินโครงการที่ครอบคลุมการดูแลและ
สงเสริมสุขภาพของประชาชนแบบองครวมรอบดาน เชน การควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
โรคไขเลือดออก ซึ่งสามารถควบคุมการแพรระบาดมีผูปวยดวยโรคไขเลือดออกลดจํานวนลงติดตอกัน
เปนเวลา 3 ป การคัดกรองและปองกันผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม โครงการยาใจ
ใกลบาน เพื่อดูแลและสรางขวัญกําลังใจในการรักษาผูปวยที่มีอาการทางจิตและผูปวยจิตเวช สามารถ
ชวยใหผปู ว ยไดรบั การรักษาอยางตอเนือ่ งจนอาการปวยหายขาดจากโรค โครงการรถบริการรับสงประชาชน
ผูปวยที่มีรายไดนอย ในการเดินทางเพื่อรับการรักษาตามกําหนด ณ โรงพยาบาล ดวยบริการสวัสดิการฟรี
ใหกับประชาชน โรงเรียนในพื้นที่ตําบล ไดจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพเด็ก เชน การสรางเสริมพัฒนา
ของเด็ก การพัฒนาทักษะทางปญญา การสงเสริมการออกกําลังกายเตนแอรโรบิค ใชงบประมาณจากกองทุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชาชนที่เพศทุกวัยอยางทั่วถึง ตรงตามปญหาดานสุขภาพที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ของตําบลพระเพลิง
การศึกษาความสําเร็จของการดําเนินงานทีเ่ กิดขึน้ อธิบายรายละเอียดโดยผีเสือ้ ถอดบทเรียน ดังนี้

ภาพที่ 1 ผีเสื้อถอดบทเรียน รายประเด็น การสงเสริมสุขภาพของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
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หัวผีเสื้อ เปาหมาย เพื่อแกไขและลดปญหาดานสุขภาพของประชาชน ไดแก โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ แกไขปญหาสารเคมีตกคางในอาหารและกระแสเลือด ปองกันและแกไข
ปญหาการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภในวัยรุน สงเสริมและผลักดันศูนยสาธารณมูลฐานชุมชน
ใหมีมาตรฐานการบริการ และการใชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ปกซายบน ระบบการทํางานรวมกันกับชุมชนและภาคี ระบบคณะกรรมการรวมดําเนินงาน
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และนายแพทยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวเปนเลขานุการ
เปนผูประสานความรวมมือในระดับพื้นเปาหมาย โดยมีภาคีเครือขายระดับตําบล คือ องคการบริหารสวน
ตําบล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูน าํ ชุมชน และกลุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ า น (อสม.)
รวมดําเนินการในพื้นที่เปาหมาย โดยประชาชนเขามาสวนรวมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
ในการแกไขปญหา
ลําตัวซาย ผลงานทีไ่ ดแกไขปญหา ทีค่ าดวานําไปสูข อ เสนอเชิงนโยบาย ไดแก การบริหารจัดการ
และแกไขปญหาอยางมีสว นรวมเชิงบูรณาการของชุมชน การบริการและการชวยเหลือประชาชนกรณีฉกุ เฉิน
การบริหารจัดการสุขภาพ การตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค การสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน
สุขภาพ
ปกซายลาง กระบวนการในการทํางานรวมกับชุมชน ในประเด็น
• การสรางคน ไดแก การประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจนโยบาย หลักการ ระเบียบ ขั้นตอน
การปฏิบัติ การอบรมวิธีการทํางานรวมกับชุมชน การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ที่เกี่ยวของ
• ความรวมมือเพือ่ การสรางงาน ไดแก การประชุมสัมมนาเพือ่ สรางความรวมมือระหวางผูป ฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวของ และภาคีเครือขาย การจัดเวทีประชุมเสวนารวมกับชุมชนเพื่อสรางความรวมมือ
ในการแกไขปญหาการประชุมรวมกันเพื่อวางแผนการดําเนินงาน การประชุมวางแผนการ
ขับเคลื่อนงาน
• การสรางเครือขาย เพื่อใหเกิดการทํางานระยะยาวอยางยั่งยืน ไดแก การประชุมสัมมนา
เพื่อสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย การทําขอตกลงความรวมมือทั้งในระดับหนวยงาน และ
ระดับตําบล ชุมชน การรวมกันวางแผนการดําเนินงาน การประชุมติดตามและประเมิน
ปกขวาบน ผลจากการสรางคน สรางงาน สรางเครือขาย ชุมชนการเรียนรู
• ผลการสรางคน ผูป ฏิบตั งิ านไดรบั การเพิม่ พูนความรูแ ละมีทกั ษะทีจ่ าํ เปนตอการทํางาน สามารถ
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เขาใจเปาหมายการทํางานมากขึ้น และมีความมั่นใจในการ
ทํางานใหเกิดความสําเร็จมากขึ้น มีความสามารถแกไขปญหา และรูแนวทางในการแกไขและ
สามารถเตรียมความพรอมรับมือกับปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะหนา สามารถสรางความ
รวมมือกันในการทํางานโดยมีเปาหมายการทํางานรวมกันกับหนวยงานอื่นและภาคีเครือขาย
ประสานและทํางานรวมกันไดอยางราบรื่นมากขึ้น
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• ผลการสรางงาน การทํางานตามแผนที่วางไวเกิดความมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการตาม
แผนระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวอยางสอดคลองกัน ชวยลดปญหาและอุปสรรคในการประสานการทํางาน
รวมกันใหลดลง และประสานการทํางานรวมกับราบรืน่ มากขึน้ ชวยในการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ นการ
ทํางานตางๆ เกิดองคความรูแ ละมุมมองปฏิบตั ใิ หมๆ ทีจ่ ะนํามาพัฒนาการทํางานตอไปในอนาคต
• ผลการสรางเครือขาย มีภาคีเครือขายความรวมมือ ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ผูใหญบาน และตัวแทนประชาชนในชุมชน เครือขายศูนยเรียนรูชุมชนบานทับพริก
ลําตัวขวา ขอเสนอแนะตอผูเกี่ยวของ
• การสรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีกบั ภาคีเครือขายคือกุญแจสําคัญทีน่ าํ ไปสูค วามสําเร็จ
ในการดํ า เนิ น งาน เนื่ อ งจากมี ค วามใกล ชิ ด และมี ค วามคุ  น เคยเป น อย า งดี กั บ คนในชุ ม ชน
ความสามารถและมีความชํานาญในการสรางความรวมมือในการทํางานกับคนในชุมชน
• การทํากิจกรรมตางๆ อาจไมสามารถกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม อาจทําใหมีผูเขารวม
ทํากิจกรรมตามวันและเวลาทีก่ าํ หนดจํานวนไมมาก วันและเวลาทีก่ าํ หนดไมสอดคลองกับวิถชี วี ติ
การทํามาหากินของคนในชุมชน ทีส่ ว นใหญมงุ ในการทํามาหากินเพือ่ เลีย้ งปากเลีย้ งทองเปนสําคัญ
ปกขวาลาง นวัตกรรม องคความรู ชุดความรู
• กระบวนการแกไขปญหาชุมชนอยางมีสว นรวมเชิงบูรณาการ ระบบการบริการชวยเหลือประชาชน
ระบบกระบวนการบริหารจัดการสุขภาพ กระบวนการสงเสริมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมดานสุขภาพ

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะหแบบกระชับและขอเสนอแนะ

จากผลการศึกษาถอดบทเรียนพบเงื่อนไขความสําเร็จในการดําเนินงาน ไดแก การยึดพื้นที่เปน
เปาหมายรวมกัน การสรางความพรอมในการดําเนินการ การสรางภาคีเครือขายในการดําเนินการ และ
การทีมดําเนินการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนองคประกอบของการสรางความสําเร็จสําคัญ
ไดแก คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการทองถิ่น และการบูรณาการรวมกับภาคีที่เกี่ยวของ
ดังภาพอธิบาย
เงื่อนไขความสําเร็จ
• การยึดพื้นที่เปาหมายรวมกัน
• การสรางความพรอม
ในการดําเนินงาน
• การสรางภาคีเครือขาย

องคประกอบของความสําเร็จ
• คณะกรรมการระดับจังหวัด
• คณะกรรมการทองถิน่
• ภาคีเครือขาย

ความสําเร็จ

ภาพที่ 2 เงื่อนไขและองคประกอบของความสําเร็จ
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ภาคีเครือขายในการสรางความสําเร็จ คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนผูด แู ลและฝกอบรม
พัฒนาใหความรูแก อสม. ที่มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จในการเปนผูนําและรวมนําประชาชนในชุมชน
ปฏิบัติการ ผูนําชุมชนมีบทบาทในการสรางความรวมมือกับภาคเครือขาย ในการติดตอประสานประชาชน
ในชุมชน และประชาชนในชุมชนใหความรวมมือในการลงมือปฏิบตั ิ โดยกองการสาธารณสุข องคการบริหาร
สวนตําบล เปนผูชวยในการดูแลจัดทําแผนโครงการเสนอของบประมาณ นําแผนเขารับการพิจารณา
และบริหารจัดการโครงการที่ชุมชนไดเสนอและของบประมาณ พรอมทั้งติดตาม สรุปผล และรายงานผล
ดังภาพอธิบาย
• สะทอนปญหาและ
ความตองการ
ดานสาธารณสุข

• ผูนําชุมชน ติดตอ
ประสานงาน
• อสม. ปฏิบัติรวม
กับประชาชน

ประชาชน
ในพื้นที่

องคการ
บริหารสวน
ตําบล

ผูนําชุมชน
อสม.

โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ
ตําบล

• พิจารณาโครงการ
จัดทําแผนโครงการ
และงบประมาณ

• กํากับดูแล ฝกอบรม
พัฒนา อสม.

ภาพที่ 3 กระบวนการทํางานในระดับพื้นที่

นอกจากนี้สิ่งที่มีสวนชวยสงเสริมความเสร็จในการเดินงานคือการสรางระบบและกระบวนการ
ในการทํางานรวมของภาคสวนราชการจังหวัด ภาคีเครือขาย และประชาชน

ขอเสนอแนะ

1. การแกปญ
 หาเชิงบูรณาการหนวยงานตางๆ เขามารวมชวยในการแกไขปญหาของชุมชน เปนสิง่
สําคัญที่จะชวยใหปญหาของชุมชนไดรับการแกไข เนื่องจากปญหาของชุมชนปญหาใดปญหาหนึ่งอาจ
เกี่ยวของกับหลายหนวยงานที่ควรเขามาดูแลแกไขปญหาของชุมชน โดยตองอาศัยการมีแนวคิด หลักการ
และเปาหมายรวมกัน อีกทัง้ สรางกระบวนการในการทํางานรวมกันไดทถี่ อื เปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะชวยใหภาคีรว ม
ทํางานรวมกันไดจนเกิดความสําเร็จ
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2. การสรางความรูความเขาใจในประเด็นการสงเสริมสุขภาพใหกับคนในชุมชน ควรกระทําอยาง
คอยเปนคอยไป ประชาชนสวนใหญในชุมชนเปนนักปฏิบัติ คือ มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ แตขาด
ทักษะการเรียนรูและทักษะการสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูทางวิชาการ ดังนั้นการชวยในการสง
เสริมการเรียนรูอ งคความรูต า งๆ ทีส่ าํ คัญและจําเปน ควรสอดแทรกองคความรูผ า นกิจกรรมเรียนรูแ ละเรียน
รูจากประสบการณที่ไดลงมือปฏิบัติและเห็นผลจริง

เอกสารอางอิง

สํานักงานจังหวัดสระแกว (2560). โครงการสระแกวเมืองแหงความสุข จังหวัดสระแกว ภายใต 4 ดี
วิถพี อเพียง. สํานักงานจังหวัดสระแกว. สืบคนจาก http://www.sakaeo.go.th/projecttheking/
4D.thml
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว (2561). รายงานประจําป 2560 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว.
องคการบริหารสวนตําบลทับพริก (2561). แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564) องคการบริหารสวน
ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว.
องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง (2561). แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564) องคการบริหารสวน
ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว.

• ENGAGEMENT WITH THE KING’S PHILOSOPHY FOR HIGHLY VALUED AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMEN •

อาจารย ดร.ธนฤกษ ธนกิจสมบัติ

กรรมการกลุมพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

รูปแบบการประเมิน
ผลกระทบทางสังคมของ
โครงการพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
ธนฤกษ ธนกิจสมบัต1ิ และ วรณัน อภิธารานนท2
1
กรรมการกลุมพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
2
นักวิชาการศึกษาประจํากลุมสาชาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายใตการขับเคลื่อนโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
(Mahidol Social Engagement) พบวาปญหาสําคัญอันดับตนๆ ที่สังเกตจากการ
เก็บขอมูลการดําเนินการโครงการเพือ่ สังคมกวารอยโครงการคือ การขาดรายละเอียด
และความชัดเจนในการวัดผลกระทบทางสังคม (social impacts) ของโครงการ
ในงานวิจัยฉบับนี้ผูเขียนไดประยุกตใชทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง หลักการของพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) และกรอบการใชตัวแบบ
ตรรกะ (Logic Model) เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบทางสังคมของ
โครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม อันประกอบไปดวย กระบวนการ
การประเมิน ตัวแบบการประเมิน (Social Impact Canvas) และเกณฑการประเมิน
(Social Impact Rubric) เนื้อหาจากการทดลองใชเครื่องมือดังกลาวกับโครงการ

Government and
EducaƟon engagement

บทคัดยอ
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เพือ่ สังคมภายใตมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 5 โครงการ ถูกนํามาใชกาํ หนดหรือปรับปรุงรูปแบบและเนือ้ หา
ของเครื่องมือที่ใชตอไป
คําสําคัญ: ผลกระทบทางสังคม, ตัวแบบตรรกะ, พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

ที่มาและความสําคัญ

มหาวิทยาลัยมหิดลไดขบั เคลือ่ นงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Social
Engagement) โดยการเชื่อมโยงภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิเชน การวิจัย การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ เขาดวยกันอยางมียุทธศาสตรและเปนระบบ อีกทั้งยังสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือของทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกในการ
ขับเคลื่อนงาน สวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลไดขับเคลื่อนโครงการดาน Social Engagement ที่สราง
ผลลัพธใหกับสังคมเปนจํานวนมาก แตในหลายๆ โครงการยังขาดความชัดเจนในการประเมินและรายงาน
ผลกระทบทางสังคม งานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมจึงไดจัดทําโครงการการพัฒนา
แบบประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact) และสรุปองคความรูงานกิจกรรมการมีสวนรวมกับ
สังคม (Social Engagement) เพือ่ นํามาวิเคราะหและพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social
Impact) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผานการเรียนรูและถอดบทเรียนจากการประเมินผลลัพธทางสังคม
ของโครงการที่เปนกรณีศึกษาของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อขยายความรูใหกับอาจารย
นักวิจยั และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลในการประเมินผลลัพธทางสังคม โดยคาดวาจะเกิดผลประโยชน
ตอสวนงานตางๆ ใหสามารถทํางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไดมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และ
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือการใหผเู กีย่ วของสามารถชีว้ ดั ผลกระทบทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินโครงการพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไดเปนรูปธรรม

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหหารูปแบบการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social Impact) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อศึกษากรณีตัวอยางโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมของสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. เพื่อขยายความรูใหกับอาจารย นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลในการประเมิน
ผลลัพธทางสังคม
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ชวงระยะเวลาดําเนินการ

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562

กลุมเปาหมาย

กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการทํ า วิ จั ย คื อ ประชากรของแต ล ะพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด นครสวรรค ชลบุ รี
อุทัยธานี ฯลฯ ไดแก ประชาชน เกษตรกร และผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายละเอียด
ตามตารางดานลาง
โครงการ
โครงการสรางเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรคในแรงงานขามชาติ
แบบบูรณาการ การบริการวิชาการ
วิจัย และการเรียนการสอน: พัฒนา
ศักยภาพแกนนําแรงงานขามชาติ
ดานอนามัยเจริญพันธุ การอนามัย
สวนบุคคล อนามัยสิ่งแวดลอม
สุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด
โครงการบริการวิชาการดาน
สุขภาพแกนักเรียนและชุมชน
ในถิ่นทุรกันดาร
โครงการการพัฒนารูปแบบ
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ในชุมชนสําหรับแมทํางาน
โครงการสรางเครือขายผูผลิต
ขาวอินทรียกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง

สวนงาน
กลุมเปาหมาย
คณะพยาบาลศาสตร แรงงานขามชาติ

พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดสิงหบุรี

คณะเวชศาสตร
เขตรอน

เด็กและเยาวชน

อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก

คณะสาธารณสุข
ศาสตร

มารดาที่เลี้ยงลูก
ดวยนม

อําเภอบานบึง จังหวัด
ชลบุรี

วิทยาเขตนครสวรรค เกษตรกร

โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม วิทยาเขตนครสวรรค นักศึกษา ประชาชน
start up
และผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดยอม

กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 4 จังหวัด
(พิจิตร กําแพงเพชร
นครสวรรค อุทัยธานี)
จังหวัดนครสวรรค

วิธีการประเมิน

การวิจัยนี้เริ่มจากการวิเคราะหและสรุปการทบทวนเอกสารการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social
Impact) รวมไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะทํางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
สังคม เพื่อวิเคราะหหารูปแบบการประเมินผลลัพธทางสังคมและจัดทําแบบประเมินผลลัพธทางสังคม
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รูปแบบและแบบประเมินทีถ่ กู ออกแบบขึน้ จะถูกนําไปใชกบั การวัดผลกระทบทางสังคมของโครงการ
พัฒนาสังคมจํานวน 5 โครงการ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
สังคมจะพิจารณาคัดเลือกจากโครงการตางฯ ของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชเกณฑหลักการ
พื้นฐาน 4 ประการที่กําหนดโดย พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม
จากนั้นคณะทํางานจะลงพื้นที่ดําเนินโครงการของโครงการที่ไดรับการคัดเลือกทั้ง 5 โครงการ
เพื่อทดลองใชแบบประเมินผลลัพธทางสังคม โดยผูวิจัยใชวิธีการจัดเก็บขอมูลจากการประชุมกลุมยอย
และการสัมภาษณผเู กีย่ วของกับโครงการ อันไดแก สวนงานเจาของโครงการ กลุม เปาหมาย พันธมิตร และ
ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ
จากนั้นจะทําการสรุปและวิเคราะหขอมูลการประเมินผลลัพธทางสังคมโดยการถอดความรูจาก
การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมวิจัยเพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบและแบบประเมินผลลัพธทาง
สังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมไปถึงการถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการตัวอยางทั้ง 5 โครงการ

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ

รูปแบบการวัดผลกระทบทางสังคมในปจจุบันนั้นลวนมีอิทธิพลมาจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
(Change Theories) หนึ่งในผูคิดคนคําอธิบายตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงคือ
Kurt Lewin ผูซึ่งไดกําหนดขั้นตอน 3 ขั้นซึ่งผูตองการการเปลี่ยนแปลงจะตองขามผานเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ตองการ ดังแสดงในรูปขางลางนี้ (Lewin, 1951)
Unfreezing

Moving

Refreezing

สํารวจสภาพปจจุบัน
เพิ่มแรงเสริมสําหรับการ
เปลี่ยนแปลง

ทําการเปลี่ยนแปลง
รวมทํากับผูอื่น

ทําตอเนื่องหลังเปลี่ยนแปลง
ตอบแทนผลลัพธที่ตองการ

ภาพที่ 1 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Lewin, 1951

นอกจากนี้ Lippitt et al (1958) ไดกําหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไวเปน 7 ขั้นตอนดังนี้
1. สํารวจปญหา
2. ประเมินแรงจูงใจและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโดยรวม
3. ประเมินแรงจูงใจและทรัพยากรของผูตองการเปลี่ยนแปลง
4. กําหนดวัตถุประสงคการเปลี่ยนแปลง
5. กําหนดหนาที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง
6. การดําเนินการเปลี่ยนแปลง
7. การหยุดความชวยเหลือ
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สืบเนื่องมาจากการประยุกตใชทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงโดยใชกรอบและรูปแบบที่กลาวมา
ขางตนนั้นไดเนนไปที่จุดเริ่มตนผลลัพธของการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมไดกลาวถึงกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ตัวแบบตรรกะจึงไดถูกพัฒนา
และนิ ย มนํ า มาใช ใ นการประเมิ น ผลกระทบทาง
สังคมมากขึ้น Clark & Anderson (2004) ไดให
คํานิยามตัวแบบตรรกะไววา ตัวแบบตรรกะ คือ ตัวแบบ

ซึ่งแสดงถึงการจัดระเบียบขอมูลและความคิดใน
รูปแบบกราฟก ซึง่ แสดงใหเห็นถึงองคประกอบของ
ปจจัยนําเขา ผลลัพธ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
ในแผนพัฒนา ณ จุดหนึ่งและชวงเวลาหนึ่ง หรือ
สถานการณหนึ่งๆ เพื่อทําใหการดําเนินการตาม
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมดังกลาว นําไปสู
ผลลัพธที่ตองการ อาจเรียกรูปแบบตรรกะนี้วา
แผนที่ทางความคิดหรือแผนแมแบบ

ภาพที่ 2 ตัวแบบตรรกะ
ที่มา: ปภัสสรากาญจน, 2559

Engagement Thailand ไดกําหนดความหมายของ “University Engagement” ไวดังนี้ การ
ทํางานเชิงวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของมหาวิทยาลัย บนหลัก
การพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 1) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน (Partnership) 2) เกิดประโยชนรวมกันแกผู
เกี่ยวของทุกฝาย (Mutual benefit) 3) มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน (Scholarship) และ 4)
เกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Social impact) (พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม, 2562) โดย
มีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบสังคมอันไดแก
• มหาวิทยาลัยรับรูและยอมรับคุณคา (values) วัฒนธรรม (culture) ความรูและทักษะ
(knowledge and skills) ของสังคม และทํางานที่เกิดประโยชนแกทั้งทุกฝายรวมกัน
• มหาวิทยาลัยและสังคมทํางานรวมกันในการติดตามความรวมมือ วัดผลกระทบ ประเมินผลลัพธ
และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมที่ทํารวมกัน
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จากหลักการเบื้องตนจะเห็นไดวา การกําหนดรูปแบบและแบบการประเมินผลกระทบทางสังคม
ที่สามารถถูกนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพอาจสามารถอางอิงไดถึงกรอบและหลักการพื้นฐานขางตน
เนื่องจากผลกระทบทางสังคมจะเกิดขึ้นไดจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวมคิดรวมทําแบบหุนสวน
การเกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย และการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกันในการดําเนิน
โครงการ

อภิปรายผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

เมื่อพิจารณาถึงหลักการของพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง และ
กรอบการใชตัวแบบตรรกะแลว ผูวิจัยไดออกแบบประเมินผลกระทบทางสังคมในรูปแบบ Social Impact
Canvas พรอมชุดคําถามในแตละสวน โดยอาศัยหลักการและประโยชนของตัวแบบตรรกะที่สามารถใช
สือ่ สารตอผูเ กีย่ วของไดงา ยและเหมาะแกการใชดาํ เนินการและติดตามโครงการ ทัง้ นีส้ ว นประกอบของแบบ
ประเมินนี้จะมีความสอดคลองกับหลักการตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตางๆ และหลักการของพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมดังแสดงในตารางขางลางนี้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบสวนประกอบการวัดผลกระทบทางสังคม
Social Impact Canvas
ปญหา/บริบท/
การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรหลัก

Engagement Thailand
รวมคิดรวมทําแบบ
หุนสวน

เกิดผลกระทบตอสังคม
ที่ประเมินได

ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจและทรัพยากรของ
ผูตองการเปลี่ยนแปลง
ทําการเปลี่ยนแปลง
• การดําเนิน
การเปลี่ยนแปลง
• กําหนดหนาที่รับผิดชอบ
ในการเปลี่ยนแปลง
ตอบแทนผลลัพธที่ตองการ วัตถุประสงค
การเปลี่ยนแปลง

เกิดประโยชนรว มกัน
แกผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีการใชความรูและ
เกิดการเรียนรูรวมกัน

ทําตอเนื่อง
หลังเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมหลัก

บทเรียน
แผนงานตอไป

Lippitt (1958)
สํารวจปญหา

เพิ่มแรงเสริมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลง
รวมทํากับผูอื่น

พันธมิตร

ผลผลิต
ผลลัพธ
ผูไดประโยชน

Lewin (1951)
สํารวจสภาพปจจุบัน
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ตารางที่ 2 Social Impact Canva

ภายหลังจากการนําเครื่องมือไปทดลองใชกับ 5 โครงการตัวอยาง ผูวิจัยไดนําเอาขอคิดเห็นของ
ผูส มั ภาษณและผูถ กู สัมภาษณมาทําการกําหนดเนือ้ หาของเกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคม ดังแสดง
ในตารางที่ 3 และไดนําเสนอกระบวนการการประเมินผลกระทบทางสังคมโดยอางอิงความคิดเห็นสําคัญ
ดังนี้
• ผลกระทบทางสังคมของโครงการจะมีความชัดเจนหากมีการคํานึงถึงตั้งแตริเริ่มโครงการ
• ควรมีชุดคําถามที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงตัวอยางในแตละหัวขอที่กําหนดอยูใน Social Impact
Canvas ในการสอบถามผูดําเนินโครงการ
• ควรมีการเพิม่ คําถามในสวนการระบุองคความรูท ใี่ ชในการแกปญ
 หาและการมีการวางแผนพัฒนา
ระยะยาวเพื่อความยั่งยืนอยูในชุดคําถามและเกณฑการประเมิน
• เครือ่ งมือเหลานีค้ วรสามารถนํามาใชในทุกชวงของการดําเนินโครงการตัง้ แตการวางแผนโครงการ
การดําเนินงานและติดตามความกาวหนาโครงการรวมไปถึงการประเมินผลลัพธโครงการ
• เครื่องมือเหลานี้ควรมีประโยชนหลายดานอันรวมถึงการเปนเครื่องมือที่ใชในควบคุมการ
ดําเนินโครงการ ใชในการสื่อสาร ใชแสดงใหเห็นความสัมพันธของโครงการตางๆ และเปน
เครื่องมือที่ใชวัดและกําหนดแนวทางพัฒนาโครงการตอเนื่องตอไป
• เกณฑการประเมินควรมีความยืดหยุน ในการใหนาํ้ หนักการประเมินในแตละหัวขอเพือ่ ปรับเปลีย่ น
จุดพัฒนามุงเนนในแตละชวงเวลา
• ควรมีการจัดทํารายการตนแบบตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจเพื่อเปน
แนวทางในการใชงาน
• ควรมีการอบรมใหความเขาใจในเรือ่ ง social impacts รูปแบบการประเมินและการใชเครือ่ งมือ
ใหผูดําเนินโครงการกอนทําการประเมิน
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กระบวนการประเมินผลลัพธทางสังคม
1. ผูประเมินสงชุดเครื่องมือประเมินผลกระทบทางสังคมพรอมรายละเอียดใหผูดําเนินโครงการ
2. ผูดําเนินโครงการใหขอมูลเบื้องตนพรอมทั้งประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินที่กําหนด
3. ผูประเมินศึกษาขอมูล ขอขอมูลเพิ่มเติมหากจําเปน
4. ผูประเมินอาจมีการนัดหมายและจัดเตรียมแบบสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเขาประเมินในพื้นที่กับ
ผูเกี่ยวของกับโครงการ
5. ผูประเมินทําการประชุมสรุปผลการประเมิน
6. ผูประเมินและผูดําเนินโครงการรวมถึงผูเกี่ยวของรวมอภิปรายผลการประเมินเพื่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
ตารางที่ 3 Social Impact Rubric
หัวขอ
0
การพิจารณา
ไมเพียงพอ
ปญหา/บริบท/ ไมมีการระบุปญหา
ที่ตอ งการแกไข
การเปลี่ยน
แปลง

1
2
ยอมรับได
ดี
มีการระบุปญหา
มีการระบุปญหา
บนพืน้ ฐานของขอมูล
ที่ตองการแกไข
แตไมมีขอมูลอางอิง จริงทีเ่ ชื่อถือไดอยาง
ชัดเจน

ไมมีการระบุถึง
ผลกระทบจาก
ปญหาและผูที่ไดรับ
ผลกระทบ
ไมมีการวิเคราะห
และจัดลําดับ
ความสําคัญของ
สาเหตุของปญหา

มีการระบุถึง
ผลกระทบและ
ผูที่ไดรับผลกระทบ
ไดบางสวน
มีการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา แตยัง
ไมเปนระบบ

ไมมีการกําหนด
แนวทางกลยุทธ
และแผนงาน
ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวในการ
แกไขปญหา

มีการกําหนด
แนวทางกลยุทธ
และแผนงาน
ระยะสั้นในการ
แกไขปญหา

มีการระบุถึง
ผลกระทบและ
ผูที่ไดรับผลกระทบ
ไดอยางครอบคลุม
มีการวิเคราะหและ
จัดลําดับความสําคัญ
ของสาเหตุของ
ปญหาไดอยาง
ชัดเจน
มีการกําหนด
แนวทางกลยุทธและ
แผนงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาวในการ
แกไขปญหา

3
ดีมาก
มีการระบุปญหาบนพื้นฐาน
ของขอมูลจริงที่เชื่อถือได และ
แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของ
กับปญหาในระดับภูมิภาค
ประเทศ หรือนานาชาติ
มีการระบุถึงผลกระทบและ
ผูที่ไดรับผลกระทบไดอยาง
ครอบคลุม รวมถึงมีการชี้วัด
ผลกระทบอยางชัดเจน
มีการวิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญของสาเหตุ
ของปญหาไดอยางชัดเจน
บนพื้นฐานของงานวิจัย
หรือขอมูลจริง
มีการกําหนดแนวทางกลยุทธ
แผนงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงความสัมพันธ
ของแผนงานตางๆ ในการ
แกไขปญหา
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หัวขอ
การพิจารณา

ทรัพยากร

0
ไมเพียงพอ
ไมมีการทํางาน
รวมกันในการระบุ
ปญหา การวิเคราะห
และการกําหนด
แนวทางแกไข

2
ดี
การระบุปญหา
การวิเคราะหและ
การกําหนดแนวทาง
แกไขไดอยางชัดเจน
เปนการทํารวมกัน
ของหลายภาคสวน
อันรวมถึง
ผูดําเนินโครงการ
กลุมพันธมิตร และ
ผูที่คาดวาจะไดรับ
ผลประโยชนและ
ผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ
มีการระบุ แตไมมี มีการระบุหรือ
ไมมีการระบุหรือ
กําหนดรายละเอียด
กําหนดรายละเอียด การกําหนดราย
ทรัพยากรที่จําเปน ละเอียดทรัพยากรที่ ทรัพยากรที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ จําเปนในการดําเนิน ในการดําเนินโครงการ
โครงการ
อันรวมไปถึงแหลง
ทรัพยากรและจํานวน
ไดอยางชัดเจน
มีการวางแผนการ มีการวางแผนในการ
ไมมีการวางแผน
ใหไดมาซึ่งทรัพยากร
ใชทรัพยากร
ในการใหไดมา
รวมถึงแผนการใช
ซึ่งทรัพยากรรวมถึง เหลานั้น แตไมมี
ทรัพยากรเหลานั้น
แผนการใชทรัพยากร แผนการใหไดมา
ไดอยางชัดเจน
ซึ่งทรัพยากร
เหลานั้น
มีการติดตามการใช
ทรัพยากรใหเปนไป
ตามแผน แตไมมี
มาตรการควบคุม
การใชทรัพยากร
ไมมีการระบุกําหนด มีการระบุกําหนด
กลุมพันธมิตร
กลุมพันธมิตร
ที่เกี่ยวของกับ
ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการ
การดําเนินการ
โครงการเพียง
โครงการ
บางสวน
ไมมีการติดตาม
การใชทรัพยากร
ใหเปนไปตามแผน

พันธมิตร

1
ยอมรับได
การระบุปญหา
การวิเคราะหและ
การกําหนดแนวทาง
แกไข เปนการ
ทํารวมกันของ
บุคคลแคบางกลุม
เปนสวนนอย

มีการติดตามการใช
ทรัพยากรใหเปนไป
ตามแผนและ
มีมาตรการควบคุม
การใชทรัพยากร
มีการระบุกําหนด
กลุมพันธมิตร
ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการ
โครงการไดอยาง
ชัดเจน

3
ดีมาก
การระบุปญหา การวิเคราะห
และการกําหนดแนวทางแกไข
ไดอยางชัดเจน เปนการ
ทํารวมกันของหลายภาคสวน
อันรวมถึงผูดําเนินโครงการ
กลุมพันธมิตร และผูที่คาดวา
จะไดรับผลประโยชนและ
ผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ และมีการ
ระบุองคความรูที่ใชอยาง
ชัดเจน
มีการระบุหรือกําหนด
รายละเอียดทรัพยากรที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ
อันรวมไปถึงแหลงทรัพยากร
จํานวน และตนทุนไดอยาง
ชัดเจน
มีการวางแผนในการใหไดมา
ซึ่งทรัพยากร รวมถึงแผนการ
ใชทรัพยากรเหลานั้นไดอยาง
ชัดเจน รวมถึงแผนฉุกเฉิน
ในการจัดการการขาดแคลน
ทรัพยากร
มีการติดตามการใชทรัพยากร
ใหเปนไปตามแผน มีมาตรการ
ควบคุมการใชทรัพยากร
และการใชทรัพยากรเปนไป
ตามแผน
มีการระบุกําหนดกลุมพันธมิตร
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
โครงการ รวมถึงระบุ
ความตองการและลักษณะ
เฉพาะไดของกลุมพันธมิตร
อยางชัดเจน
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หัวขอ
การพิจารณา

0
1
ไมเพียงพอ
ยอมรับได
ไมมีการวางแผนการ มีการวางแผนการ
ทํางานรวมกับกลุม ทํางานรวมกับกลุม
พันธมิตร แตยังขาด
พันธมิตร
รายละเอียด

กิจกรรมหลัก

ไมมีการกําหนดระบุ มีการกําหนด
รายละเอียดกิจกรรม ระบุรายละเอียด
หลักของโครงการ กิจกรรมหลักของ
โครงการเพียง
บางสวน
มีการควบคุม
ไมมีการควบคุม
การดําเนินกิจกรรม การดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปตาม
ใหเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว
แผนงานที่วางไว
เปนครั้งคราว

ผลผลิต

ไมมีการกําหนด
ผลผลิต (output)
ตัวชี้วัด และ
เปาหมายจากการ
ดําเนินโครงการ
ไมมีการกําหนด
วิธีการวัดผลผลิต
(output) จากการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการ
ไมมีการวัดผลผลิต
หลังการดําเนิน
กิจกรรมตามแผน
ที่วางไว

2
ดี
มีการวางแผน
การทํางานรวมกับ
กลุมพันธมิตร
ไดอยางชัดเจน
หนาที่รับผิดชอบและ
ประโยชนที่จะไดรับ
มีการกําหนด
ระบุรายละเอียดของ
แตละกิจกรรมหลัก
ของโครงการไดอยาง
ชัดเจน
มีการควบคุม
การดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว
อยางตอเนื่อง

มีการกําหนดผลผลิต • มีการกําหนด
ผลผลิต (output)
(output) แตไมมี
ตัวชี้วัด และ
การกําหนดตัวชี้วัด
และเปาหมายผลผลิต เปาหมายจาก
การดําเนินโครงการ
เหลานั้น
ที่ชัดเจน
มีการกําหนดวิธีการ มีการกําหนดวิธีการ
วัดผลผลิต (output) วัดผลผลิต (output)
จากการดําเนิน
แตไมชัดเจน
กิจกรรมโครงการ
ไดอยางชัดเจน
มีการวัดผลผลิต
หลังการดําเนิน
กิจกรรมเพียง
บางสวน และไมมี
การประเมินเทียบ
เปาหมาย

มีการวัดผลผลิต
หลังการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวไดอยาง
ชัดเจน

3
ดีมาก
มีการวางแผนการทํางาน
รวมกับกลุมพันธมิตรไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการสรางกลุม
พันธมิตร หนาที่รับผิดชอบ
และประโยชนที่จะไดรับ
ของแตละกลุม
มีการกําหนดระบุรายละเอียด
รวมถึงความสัมพันธของแตละ
กิจกรรมหลักของโครงการ
ไดอยางชัดเจน
มีการควบคุม
การดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามแผนงานที่วางไวอยาง
ตอเนื่องและการดําเนิน
กิจกรรมเปนไปตามแผน
ที่วางไว
• มีการกําหนดผลผลิต
(output) ตัวชี้วัด และ
เปาหมายจากการ
ดําเนินโครงการที่ชัดเจน
และเปนไปตามหลัก
SMART
มีการกําหนดวิธีการวัดผลผลิต
(output) จากการดําเนิน
กิจกรรมโครงการไดอยาง
ชัดเจน โดยที่วิธีการดังกลาว
มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับปญหา
มีการวัดผลผลิต
หลังการดําเนินกิจกรรม
เพื่อประเมินการบรรลุ
เปาหมายที่วางไวไดอยาง
ชัดเจน รวมถึงมีการสรุป
บทเรียนการดําเนินกิจกรรม
เพื่อการพัฒนา
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หัวขอ
0
การพิจารณา
ไมเพียงพอ
ผลลัพธ
ไมมีการกําหนด
การเปลี่ยนแปลง/
ผลลัพธที่มุงหวัง
ตัวชี้วัดและเปาหมาย

1
ยอมรับได
มีการกําหนดการ
เปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ
ที่มุงหวัง แตไมมีการ
กําหนดตัวชี้วัด
และเปาหมาย
ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
ที่สามารถวัดผล
อยางเปนรูปธรรม
ไดบาง
มีการกําหนด
ไมมีการกําหนด
วิธีการวัดผลลัพธ
วิธีการวัดผลลัพธ
(outcome) จากการ (outcome)
แตไมชัดเจน
ดําเนินกิจกรรม
โครงการ

ผูที่ไดรับผล
ประโยชน

2
ดี
มีการกําหนด
การเปลี่ยนแปลง/
ผลลัพธที่มุงหวัง
ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวที่สามารถ
วัดผลอยางเปน
รูปธรรมได

3
ดีมาก
มีการกําหนดการเปลี่ยนแปลง/
ผลลัพธที่มุงหวัง ตัวชี้วัดและ
เปาหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวที่สามารถวัดผล
เปนมูลคาทางการเงินได

มีการกําหนด
วิธีการวัดผลลัพธ
(outcome) จากการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการไดอยาง
ชัดเจน
ไมมีการวัดผลลัพธ มีการวัดผลลัพธ
มีการวัดผลลัพธ
หลังการดําเนิน
หลังการดําเนิน
หลังการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อประเมิน
กิจกรรมเพียง
กิจกรรมตามแผน
การบรรลุเปาหมาย
บางสวนและ
ที่วางไว
ที่วางไวไดอยาง
ไมมีการประเมิน
ชัดเจน
เทียบเปาหมาย
ไมมีการระบุหรือ
มีการระบุหรือ
มีการระบุ
กําหนดกลุมผูไดรับ
กําหนดกลุมผูไดรับ กําหนดกลุม
ผูไดรับผลประโยชน ผลประโยชนรวมถึง
ผลประโยชนจาก
ประโยชนที่คาดหวัง
การดําเนินโครงการ รวมถึงประโยชน
จากการดําเนิน
ที่คาดหวังเพียง
โครงการทั้งทางตรง
บางสวน
และทางออมไดอยาง
ชัดเจน

มีการกําหนดวิธีการวัดผลลัพธ
(outcome) จากการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ
ไดอยางชัดเจนโดยที่วิธีการ
ดังกลาวมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับปญหา
มีการวัดผลลัพธหลังการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อประเมิน
การบรรลุเปาหมายที่วางไว
ไดอยางชัดเจน รวมถึงมีการ
สรุปบทเรียนการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีการระบุหรือกําหนดกลุม
ผูไดรับผลประโยชนและ
รวมถึงประโยชนที่คาดหวัง
จากการดําเนินโครงการ
ทั้งทางตรงและทางออม
ไดอยางชัดเจนโดยที่ผูไดรับ
ผลประโยชนมีสวนรวม
หรือรับรูรายละเอียด
การดําเนินโครงการ
และผลลัพธ
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หัวขอ
0
การพิจารณา
ไมเพียงพอ
บทเรียน
ไมมกี ารถอดบทเรียน
ที่ไดเรียนรู
จากการดําเนิน
โครงการเพื่อสรุป
ความสําเร็จจาก
การดําเนินโครงการ
อุปสรรค แนวทาง
ปรับปรุงแกไขหรือ
ขยายผล
แผนในอนาคต ไมมีการวางแผน
การปรับปรุงหรือ
แผนงานการ
ดําเนินงานตอเนื่อง
ไปในอนาคต

1
ยอมรับได
มีการถอดบทเรียน
จากการดําเนิน
โครงการเพื่อสรุป
ความสําเร็จจาก
การดําเนินโครงการ
แตไมมีการกลาวถึง
อุปสรรค แนวทาง
ปรับปรุงแกไข
หรือการขยาย
ผลโครงการ
มีการวางแผน
การปรับปรุงหรือ
แผนงานการ
ดําเนินงานตอเนื่อง
ไปในอนาคตเพื่อให
เกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่องหรือ
การขยายผลเพื่อให
เกิดผลกระทบ
ในวงกวางและยั่งยืน
แตแผนการไมชัดเจน

2
ดี
มีการถอดบทเรียน
จากการดําเนิน
โครงการเพื่อสรุป
ความสําเร็จจากการ
ดําเนินโครงการ
อุปสรรค แนวทาง
ปรับปรุงแกไข
หรือการขยายผล
โครงการ

3
ดีมาก
มีการถอดบทเรียนจากการ
ดําเนินโครงการเพื่อสรุป
ความสําเร็จจากการ
ดําเนินโครงการ อุปสรรค
แนวทางปรับปรุงแกไข
หรือการขยายผลโครงการ
โดยเปนการทํารวมกันของ
ผูเกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด
และมีการจัดทําเปนรายงาน
ชัดเจน
มีการวางแผน
มีการวางแผนการปรับปรุง
การปรับปรุง
หรือแผนงานการดําเนินงาน
หรือแผนงาน
ตอเนื่องไปในอนาคตที่ชัดเจน
การดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องไปในอนาคต ตอเนื่องหรือการขยายผล
ที่ชัดเจนเพื่อให
เพือ่ ใหเกิดผลกระทบในวงกวาง
และยั่งยืน โดยที่แผนดังกลาว
เกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่องหรือ มีการนําขอมูลจากการ
การขยายผลเพื่อให ถอดบทเรียนและจากการ
ประเมินโครงการในลักษณะ
เกิดผลกระทบ
ในวงกวางและยั่งยืน เดียวกันมาใช

ประโยชนที่ไดรับ

1. เพื่อการประเมินผลลัพธทางสังคม โดยคาดวาจะเกิดผลประโยชนตอสวนงานตางๆ ใหสามารถ
ทํางานพันธกิจ สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไดมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถชี้วัดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไดเปนรูปธรรม
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ดร.รวงทอง ถาพันธุ

มหาวิทยาลัยเจาพระยา

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวจิตตปญญาศึกษา
สําหรับนักเรียนวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวงทอง ถาพันธุ และ วราภรณ ศรีวิโรจน
มหาวิทยาลัยเจาพระยา

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนว
จิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาเปน 2 ระยะ คือ 1) สรางและพัฒนา
รูปแบบฯ และ 2) ศึกษาผลการใชรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น กับกลุมตัวอยางซึ่งไดจาก
การสุ  ม แบบเจาะจงตามที่ ผู  วิ จั ย สอนเป น นั ก เรี ย นแผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2557 จํานวน 109 คน ผลการวิจัย ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง “อุตสาหกรรมเคมี” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชาเคมี
เพิ่มเติม (ว 40223) มี 3 ขั้น คือ 1) สืบคนและรวบรวมขอมูลผานประสบการณตรง
ในพื้นที่ปลอดภัย 2) วิเคราะหและสังเคราะหดวยการใครครวญทบทวนและ
รับฟง 3) นําเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ ผลการสังเกต สัมภาษณ

Government and
EducaƟon engagement

บทคัดยอ
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พบวาทุกกลุมสามารถจัดทําและนําเสนอโครงงาน
อุตสาหกรรมในทองถิน่ เพชรบูรณ ไดอยางหลากหลาย
ทันเวลา ไดแลกเปลีย่ นความรู ประสบการณ ปญหา
อุปสรรคและการแกไข และจากขอมูลการบันทึก
ความรูส กึ ของนักเรียน นํามาวิเคราะหคดิ เปนรอยละ
และจัดอันดับความรูส กึ จากการเรียนรูต ามรูปแบบฯ
พบวา อันดับแรกคือ นักเรียนสวนใหญ มีความ
สามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดี ยอมรับฟงกันและกัน
คิดเปนรอยละ 89.91 รองลงมาคือ ความสุข/สนุก/
ชอบ คิ ด เป น ร อ ยละ 60.55 มี ค วามประทั บ ใจ
ในการศึกษาครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 53.21 ไดรับ
ประสบการณใหมหรือเปดโลกทัศน มีความภาคภูมใิ จ/
สํ า นึ ก ในท อ งถิ่ น และนํ า สิ่ ง ที่ ไ ด จ ากการเรี ย นรู 
มาบูรณาการหรือนําไปประยุกต มีจาํ นวนเทากันคือ
คิดเปนรอยละ 43.12 ไดประสบการณตรง/เรียนรูเ อง
คิดเปนรอยละ 33.94 มีความขยันอดทน/อุตสาหะ
คิดเปนรอยละ 31.19 รักครู/รักวิชาเคมีคิดเปน
รอยละ 22.94 มีการทํางานเปนระบบ/วางแผน
คิดเปนรอยละ 20.18 มีการคิดวิเคราะห/สรางสรรค
คิดเปนรอยละ 19.27 มีไหวพริบ/แกปญหา คิดเปน
รอยละ 17.43 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต คิดเปน
ร อ ยละ 16.51 มี ส ติ / ตั้ ง ใจ/สนใจ/มุ  ง มั่ น และ
กลาแสดงออก คิดเปนรอยละ 12.84 พบวาความรูส กึ
ตอการเรียนวิชาเคมีในแงลบอยูในลําดับทาย ดังนี้
เหนื่อย/ลําบาก คิดเปนรอยละ 7.34 กลัว/ไมกลา
คิดเปนรอยละ 6.42 และอันดับสุดทาย คือ ทอ/
ยาก/เบื่อ คิดเปนรอยละ 5.51 แสดงวารูปแบบ
การสอนตามแนวทางจิตตปญญาศึกษา สามารถ
พั ฒ นานั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ให มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ต ามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มาและความสําคัญ

การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับสภาพการเรียน
การสอนในรายวิชาเคมี พบวานักเรียนมีความเขาใจ
ทีค่ ลาดเคลือ่ น (Misconception) ในเนือ้ หาวิชาเคมี
ที่เปนนามธรรม (abstract) เชน โครงสรางอะตอม
ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ ซึ่ ง เป น ความรู  พื้ น ฐานของ
การเรียนในหัวขออื่นๆ (Hacking and Garmett,
1985) เปนเหตุใหนักเรียนสวนใหญ คิดวาวิชาเคมี
เปนวิชาทีย่ าก (Ben-Zvi and et al., 1988) นักเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร ในประเทศไทย สวนมาก
จึงนิยมเรียนพิเศษตามสถาบันกวดวิชาที่มีมากมาย
หลายสถาบัน นอกจากนี้ยังพบปญหาความนาเบื่อ
ในเนือ้ หาสาระเรือ่ งไกลตัวและไมมคี วามหมายหรือ
เปนประโยชน เชน อุตสาหกรรมเคมี ซึ่งมีสาระเปน
อุตสาหกรรมจากภาคตางๆ ทั่วประเทศ จึงเปน
ความทาทายใหครูแสวงหาแนวทางในการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับยุคสมัย และสอดคลองกับ
การจั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ หมวด 4 มาตรา 22 และมาตรา 24
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553)
จากการศึกษาของคณะวิจัย มหาวิทยาลัย
แอฟริกาใต (south Africa University) ไดมีการ
เสนอแนะให ค รู วิ ท ยาศาสตร มี บ ทบาทช ว ยให
ผู  เ รี ย นสร า งความรู  ด  ว ยตนเอง โดยการเรี ย นรู 
รวมกันในกลุมเล็ก (Small cooperative group)
สําหรับเนื้อหาที่มีความเปนนามธรรมสูง (Highly
abstract) ควรจัดใหมีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เปน
รู ป ธรรม (Concrete analogies) สอดคล อ ง
กั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู  แ บบวั ฒ นธรรมทางสั ง คม
(Socioculturalism) ของ Packer and Goicochea
(National Research Council, 2000) และ
คําสําคัญ: ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน, ในกระบวนการเรียนรู ผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธ
จิตตปญญาศึกษา
กับสิ่งแวดลอมและมีประสบการณตรงใหมากที่สุด
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(อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2550) ดังนั้นโรงเรียน
จึงตองเปลี่ยนระบบการศึกษา มาเปนการเรียนรู
แบบรวมมือ (Cooperative Learning) ใหนักเรียน
ทํ า งานเป น กลุ  ม โดยทุ ก ๆ คนช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น
และกัน ตามทฤษฎีการเรียนรูพ หุปญ
 ญา (Gardner,
1995)
การฝ ก ปฏิ บั ติ ต ามแนวจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา
ไดนํามาใชเพื่อการพัฒนาครูใหสามารถออกแบบ
การสอนโดยใช เ ทคนิ ค ใหม ๆ ในชั้ น เรี ย น หรื อ
เพือ่ เปนเครือ่ งมือทีช่ ว ยสรางปฏิสมั พันธทเี่ หมาะสม
ระหวางครูและนักเรียน รวมทั้งระหวางนักเรียน
ดวยกันเอง นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
บรรยากาศของการพร อ มที่ จ ะเรี ย นรู  สามารถ
อยูกับปจจุบันขณะ มีใจจดจอกับการเรียนมากขึ้น
(Hill, 2006 อางถึงในชลลดา ทองทวี และคณะ,
2551) การเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษานั้น
เปนกระบวนการเรียนรูและบริบทที่เปนเหตุปจจัย
เกื้อกูลตอองคประกอบหรือกระแสแหงการพัฒนา
จากจิ ต เล็ ก สู  จิ ต ใหญ โดยหยั่ ง รากลงถึ ง ฐานคิ ด
เชิงศาสนา มนุษยนิยม และองครวมบูรณาการ
การประยุกตใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ในวงการ
ตางๆ ผูจัดกระบวนการตองมีความรูความเขาใจ
มีพื้นฐานประสบการณที่เกี่ยวของ โดยยึดมั่นใน
หลักการและปรับใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย และ
บริบทสังคมของตน (ชลลดา ทองทวี และคณะ,
2551) ซึง่ ตองเชือ่ มัน่ ในปรัชญาคือ คุณคาความเปน
มนุษย (Humanistic value) และกระบวนทัศน
องครวม (Holistic paradigm) และพัฒนาชีวิต
ด า นในของตนเองตามหลั ก การพื้ น ฐาน (7C’s)
หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองจากจิตเล็กเปนจิตใหญ
เพือ่ ใหสามารถสือ่ สาร เผชิญความจริง รับฟงดวยใจ
ใครครวญ อยางตอเนือ่ งดวยความมุง มัน่ และเมตตา
ดวยความมุงมั่นที่จะพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและทําวิจัยนํารองตามแนวคิดจิตตปญญา

ศึกษา จึงเปนแรงบันดาลใจใหผวู จิ ยั เขารวมกิจกรรม
ต า งๆ ที่ เ ป น เครื อ ข า ยจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา และ
ไดนําประสบการณดังกลาว มาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพิ่มเติม ในเรื่อง
“อุตสาหกรรมเคมี”

วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน ตามแนวจิตตปญญาศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียน
การสอน ตามแนวจิตตปญญาศึกษาที่พัฒนาขึ้น

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557

กลุมเปาหมาย

นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร ระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวิทยานุกลู นารี จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 109 คน

การดําเนินโครงการ

ดํ า เนิ น การโดยใช ก ระบวนการวิ จั ย และ
พัฒนา 2 ระยะ คือ
1. การสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โดยศึกษา
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และมวลประสบการณ
จากการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับจิตตปญญา
ศึกษา อาทิ อบรมหลักสูตร “กลาสอน” ของสถาบัน
ขวัญเมือง “จิตตปญญาศึกษาเบื้องตน” ของศูนย
จิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล “เอกซเรยจติ ”
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ของสถาบันปลูกรัก “รักลูก” ของสถาบันพอแมลูก
เข า ร ว มประชุ ม จิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา เป น สมาชิ ก
เครือขายจิตตปญญาศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ไดรเิ ริม่
เปดชุมนุมจิตตปญญาในโรงเรียน และมีโอกาส
พัฒนาตนเองโดยเปนกระบวนการ (Facilator) ตาม
โอกาสตางๆ เชน “โครงการสูงวัยอยางมีคณ
ุ คา ชรา
อยางมีความสุข” จังหวัดสุโขทัย ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก “โครงการ
อบรมแกนนําสตรี สรางเครือขายปองกันปญหา
การคามนุษย” ของสมาคมสตรีศรีสองแควและ
พัฒนาความมั่นคงมนุษย จังหวัดพิษณุโลก และ
“โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจิ ต ตป ญ ญาสู 
แผนการสอน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

โดยจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู  ใ นรายวิ ช าเคมี
เพิ่มเติมเรื่อง “อุตสาหกรรมเคมี” ใชวิธีการเรียนรู
แบบกระบวนการกลุม (Collaborative Learning)
ในการศึ ก ษา “อุ ต สาหกรรมในท อ งถิ่ น จั ง หวั ด
เพชรบูรณ” ซึง่ เปนแหลงเรียนรูใ กลบา นใชเวลาศึกษา
นอกตาราง ประมาณ 1 เดือน เลือกสถานประกอบการ
ประเด็นการศึกษา นัดหมายเวลา และนําเสนออยาง
อิ ส ระ นั ก วิ จั ย เป น ที่ ป รึ ก ษาช ว ยเหลื อ อํ า นวย
ความสะดวก (facilator) มีการติดตามความคืบหนา
เป น ระยะๆ ผู  วิ จั ย สั ง เคราะห ก ารจั ด การเรี ย นรู 
แบบรวมมือทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรม
บ ม เพาะผู  เ รี ย นตามแนวทางจิ ต ตป ญ ญาศึ ก ษา
ไดเปน 3 ขั้นตอน แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู “อุตสาหกรรมในทองถิ่น”
ที่
1

2

3

ขั้นตอน
สืบคนและรวบรวม
ขอมูล

กิจกรรม (เวลา)
1. แรกวงขวัญ
(10 นาที)
2. ผูนําสี่ทิศ (40 นาที)
3. สุนทรียสนทนา
(50 นาที)
4. สืบคนและรวบรวม
ขอมูล (1 เดือน)
วิเคราะหและสังเคราะห 1. บอกเลา
ความคืบหนา
(10 นาที กอนเรียน
ตามตาราง)
2. จัดทําโครงงาน
(นอกเวลา)
นําเสนอและอภิปราย 1. ตลาดนัดสินคา
ในทองถิ่น
(30 นาที/กลุม)
2. บันทึกความรูสึก
และสิ่งที่เรียนรู

•
•
•
•
•
•
•

วัตถุประสงค
สรางพื้นที่ปลอดภัย
ไววางใจ
แบงกลุม
วางแผนการสืบคน
กําหนดประเด็น
เวลา สถานที่ และ
นัดหมาย
ปรับปรุงแกไขแผน
ฝกการคิดใครครวญ
ทบทวนและรับฟง
เขียนรายงาน
โครงงาน

• แลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณ
• ประเมินผล

•
•
•
•
•

วัสดุอุปกรณ
ระฆัง
ภาพสัตวสี่ทิศ
กระดาษ
ปากกา
กลุมกําหนด
ตามแผน

• กลุมกําหนด
• กระดาษ ปากกา สี

• กลุมกําหนด
• เลมรายงาน
• นิทรรศการ
และอื่นๆ
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2. การศึกษาผลการใชรปู แบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 กับนักเรียนแผนการเรียน
วิทยาศาสตร ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวิทยานุกลู นารี จังหวัดเพชรบูรณ 3 หองเรียน คือ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 5/3, 5/4 และ 5/5 จํานวน 38, 34 และ 37 คน ตามลําดับ รวมจํานวน 109 คน จากการสังเกต
ติดตามการทํางาน การนําเสนอผลงานและบันทึกความรูสึก นําขอมูลมาจัดกลุมความรูสึกที่มีความหมาย
ใกลเคียงกัน นับจํานวนคน คิดเปนรอยละ ในแตละกลุมความรูสึก จัดอันดับความรูสึก

สรุปผลการดําเนินงาน

จากการสังเกตติดตามการทํางานและการนําเสนอผลงานของนักเรียนแตละกลุมในชั้นเรียน
ตามทีอ่ อกแบบและศึกษาอยางอิสระ ทัง้ ในเชิงความรูแ ละประสบการณของสมาชิกในกลุม นํามาแลกเปลีย่ น
เรียนรูกันและกัน พบวา ทุกกลุมสามารถทํางานไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนด มีการตั้งชื่อกันหลากหลาย
ตามความเห็นของสมาชิกในกลุม เชน “โครงงาน/โครงการอุตสาหกรรม..(ชื่อผลผลิต)...(แหลงผลิต/
สถานประกอบการ/ชือ่ เจาของ)” การนําเสนอบางกลุม สาธิตกระบวนการผลิต บางกลุม ใชแผนผัง/แผนภาพ
แสดงวัตถุดิบ ผลผลิต แหลงผลิต/สถานประกอบการ สถานที่จําหนาย ราคาสินคา ผลกระทบตอชุมชน
และสิง่ แวดลอม ประวัตขิ องผูป ระกอบการ/เจาของ รวมถึงการบอกเลาเรือ่ งราวการทํางาน ปญหา/อุปสรรค
การปรับปรุงแกไขและความสําเร็จ/ความภาคภูมใิ จ ผลการวิเคราะหบนั ทึกความรูส กึ ของนักเรียนรายบุคคล
โดยการนับจํานวนคนที่มีความรูสึกตางๆ คิดเปนรอยละและจัดอันดับความรูสึก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับความรูสกึ ของนักเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความรูสึก
ของนักเรียน
ความสุข/สนุก/ชอบ
รักครู/รักวิชาเคมี
ประทับใจ
การคิดวิเคราะห/
สรางสรรค
ประสบการณตรง/
เรียนรูเอง
ประสบการณใหม/
เปดโลกทัศน
สามัคคี/สัมพันธภาพ/
ยอมรับฟง
การทํางานเปนระบบ/
วางแผน
ขยันอดทน/อุตสาหะ

ม.5/3 (38)
คน
%
24 63.16
13 34.21
14 36.84
9
23.68

ม.5/4 (34)
คน
%
18 52.94
4
11.76
25 73.53
5
14.71

ม.5/5 (40)
คน
%
24 64.86
8
21.62
19 51.36
7
18.92

รวม (109)
อันดับที่
คน
%
66 60.55
2
25 22.94
9
58 53.21
3
21 19.27 11

12

31.58

14

41.18

11

29.73

37

33.94

7

11

28.95

21

61.76

15

40.54

47

43.12

4

27

71.05

34

100.00

37

100.00

98

89.91

1

5

13.16

11

32.35

6

16.22

22

20.18

10

8

21.05

1

2.94

25

67.57

34

31.19

8
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ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ความรูสึก
ของนักเรียน
ภาคภูมิใจ/สํานึก
ในทองถิ่น
กลาแสดงออก
ไดทักษะกระบวนการ
มีไหวพริบ/แกปญหา
บูรณาการ/ประยุกต
ทัศนคติที่ดีตออาชีพ
มีสติ/ตัง้ ใจ/สนใจ/มุง มัน่
ขัดแยง/กดดัน/หวั่น
ทอ/ยาก/เบื่อ
กลัว/ไมกลา
เหนื่อย/ลําบาก

ม.5/3 (38)
คน
%
4
10.53

ม.5/4 (34)
คน
%
11 32.35

ม.5/5 (40)
คน
%
32 86.49

รวม (109)
อันดับที่
คน
%
47 43.12
4

7
6
3
9
2
5
7
3
2
4

3
2
11
13
1
3
7
1
4
2

4
1
5
25
15
6
3
2
1
2

14
9
19
47
18
14
17
6
7
8

18.42
15.79
7.90
23.68
5.26
13.16
18.42
7.90
5.26
10.53

8.82
5.88
32.35
38.24
2.94
8.82
20.59
2.94
11.76
5.88

10.81
2.70
13.51
67.57
40.54
16.22
8.11
5.41
2.70
5.41

12.84
8.26
17.43
43.12
16.51
12.84
15.60
5.51
6.42
7.34

15
17
12
4
13
15
14
20
19
18

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาอุตสาหกรรมในทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ ตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้น ตามแนวจิตตปญญาศึกษา พบวา นักเรียนมีความรูสึกในแงบวก คือขอที่ 1-16
ความรูสึกในแงลบ คือขอที่ 17-20 ความรูสึกอันดับแรก คือ มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดี ยอมรับฟง
กันและกัน คิดเปนรอยละ 89.91 รองลงมาคือ ความสุข/สนุก/ชอบ คิดเปนรอยละ 60.55 มีความประทับ
ใจในการศึกษาครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 53.21 ไดรับประสบการณใหมหรือเปดโลกทัศน มีความภาคภูมิใจ/
สํานึกในทองถิ่น และนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาบูรณาการหรือนําไปประยุกต มีจํานวนเทากันคือ คิดเปน
รอยละ 43.12 ไดประสบการณตรง/เรียนรูเอง คิดเปนรอยละ 33.94 มีความขยันอดทน/อุตสาหะ คิดเปน
รอยละ 31.19 รักครู/รักวิชาเคมีคิดเปนรอยละ 22.94 มีการทํางานเปนระบบ/วางแผน คิดเปนรอยละ
20.18 มีการคิดวิเคราะห/สรางสรรค คิดเปนรอยละ 19.27 มีไหวพริบ/แกปญหา คิดเปนรอยละ 17.43
มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต คิดเปนรอยละ 16.51 ขัดแยง/กดดัน/หวั่น คิดเปนรอยละ 15.60 มีสติ/ตั้งใจ/
สนใจ/มุง มัน่ และกลาแสดงออก คิดเปนรอยละ 12.84 ไดทกั ษะกระบวนการ คิดเปนรอยละ 8.26 เหนือ่ ย/
ลําบาก คิดเปนรอยละ 7.34 กลัว/ไมกลา คิดเปนรอยละ 6.42 และอันดับสุดทายคือ ทอ/ยาก/เบื่อ คิดเปน
รอยละ 5.51
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

นักเรียนสวนใหญมีความรูสึกในแงบวกเปนลําดับตนๆ คือลําดับที่ 1-13 ยกเวน ความรูสึกในแงลบ
ตอการศึกษาอุตสาหกรรมเคมี จะอยูในลําดับทายๆ ยกเวนความรูสึกในแงลบคือขัดแยง/กดดัน/หวั่น
เปนลําดับที่มากอนความรูสึกในแงบวก คือมีสติ/ตั้งใจ/สนใจ/มุงมั่น และกลาแสดงออก แสดงวารูปแบบ
การสอนตามแนวทางจิตตปญญาศึกษา สามารถพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีทั้ง
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณตรงที่ผานการปฏิบัติรวมกับกลุมอยางมีความสุข
แมวาจะมีสวนนอยมากที่มีปญหา เชน เหนื่อย/ลําบาก กลัว/ไมกลา และทอ/ยาก/เบื่อ แตสวนใหญ
ความรูสึกในทางที่ดี (แงบวก) รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เชนเดียวกับงานวิจยั ในระดับการศึกษาอืน่ ๆ เชน การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับนักศึกษาพยาบาลโดยใชกระบวนการสุนทรียสนทนา (ศิริรัตน
จําปเรือง, 2556)
นอกจากนี้ยังพบวา มีผูสนใจและขอเขาชมการนําเสนอผลงานของนักเรียนเพิ่มขึ้น จากการสังเกต
และสัมภาษณผเู ขาชม ไดแก ครู นักการภารโรง ผูป กครองและนักเรียนหองใกลเคียง ทุกคนแสดงความรูส กึ
ชื่นชมยินดี จึงเปนเหตุใหผูบริหารและคณะกรรมการฝายวิชาการ ไดเสนอตอผูวิจัยวาจะขอใหนักเรียน
นําผลงานไปจัดนิทรรศการในงานวันวิชาการของโรงเรียน ซึ่งพบวา ไดรับความสนใจจากบุคคลที่มา
รวมงานเปนจํานวนมาก สังเกตจากการเขียนสะทอนความรูส กึ นักเรียนในบันทึก รวมทัง้ พบวาในปการศึกษา
ตอมา ครูที่สอนวิชาสังคม ที่มาชมนิทรรศการไดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทําโครงการอุตสาหกรรม
ในทองถิ่น แสดงวานักเรียนทํางานชิ้นเดียวใชไดทั้ง 2 วิชา ดังนั้นจึงเปนผลใหมีการบูรณาการวิชาสังคม
และวิชาเคมี

ขอเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มกิจกรรมสุนทรียสนทนาหรือกิจกรรมที่เพิ่มพื้นที่เสี่ยง เพื่อฝกผูเรียนที่ไมเคยเรียนรู
จากการปฏิบัติ ใหสามารถทําความเขาใจและติดตามชวยเหลือผูเรียนบางคนที่ยังมีปญหาการทํางาน
รวมกับผูอื่น
2. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูเรียนและขอจํากัดในการเรียนรูนอกสถานที่ เพื่อวางแผน
หาแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน
3. เปดชองทางในการใหคําปรึกษาที่สะดวกและมีความหลากหลายมากขึ้น เชน ออนไลน ฯลฯ
4. ควรนําไปบูรณาการการเรียนรูหรือประยุกต/ปรับใชกับรายวิชาอื่น เชน รายวิชาสังคมศึกษา
หรือระดับการศึกษาอื่น
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ประโยชนที่ไดรับ

1. ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. เปนแนวทางในการบูรณาการรายวิชาเคมีและรายวิชาอื่นๆ
3. สามารถพัฒนาคุณภาพผูเ รียนจากภายใน รวมทัง้ การสรางมิตใิ หมในวงการศึกษา คือการเรียนรู
รวมกันทั้งระหวางผูเรียนดวยกัน และกับครู ซึ่งจะเปนการเรียนรูที่ยั่งยืนและเรียนรูตลอดชีวิต

เอกสารอางอิง
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UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY

คณะผูจัดทํา
ทีป่ รึกษาา

กองบบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา
รองศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ
ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา
อาจารยธนัตถา กรพิทักษ
อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน
อาจารย ดร.เบญจวรรณ สุจริต
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมพู
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี แสงอุทัย
อาจารย ดร.รดี ธนารักษ
อาจารยสารัลย กระจง

ดร.เสถียรภัคณ มุขดี
อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ
อาจารย ดร.กิตติ เมืองตุม
อาจารย ดร.รัชดา คําจริง
นางสาวจีรภา ดามัง
อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม
นางสาวกรณิศ ธนงกิจ
นายชลัส แยมชื่น
นางสาวอักษราภัค กมลงาม

ออกแบบ/พิมพที่ หจก.วนิดาการพิมพ จ.เชียงใหม โทรศัพท 08 1783 8569

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน
การประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
(Engagement with the King’s Philosophy for Highly Valued
and Sustainable Local Development)
ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์
อาจารย์ ดร.ชลายุทธ
อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์
อาจารย์ สารัลย์

วิงวอน
ฉัตรวิโรจน์
พิญญาพงษ์
วงศ์บุญหนัก
กอนพ่วง
สังข์ทอง
ชมระกา
เถื่อนศรี
เนติศักดิ์
กมลคุณานนท์
ครุฑเมือง
จั่นจีน
กระจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
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กอนพ่วง
อาทิตย์กวิน
สิริสุคันธา
ใจค�ำวัง
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แสนภูวา
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นนทะโชติ
ไทยสุชาติ
พิชยาพันธ์
โกษา
ริยะมงคล
ปัญญาวุธตระกูล
แหยมคง
ใจกล้า
ถนอมพงศ์ชาติ
บุญสูง
แย้มเยื้อน
ทุ่นใจ
กมลคุณานนท์
ชินนาค
รัตนธีรวิเชียร
มุขดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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อาจารย์ ดร.อลงกต
อาจารย์ ดร.อนัญญา
อาจารย์ ดร.ชาติทนง
อาจารย์ ดร.กิตติ
อาจารย์ ดร.สิริวดี
อาจารย์ ดร.รัชดา
อาจารย์ ดร.ภคมน

ยะไวยท์
คูอาริยะกุล
โพธิ์ดง
เมืองตุ้ม
พรหมน้อย
ค�ำจริง
ปินตานา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

