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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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อาจารย์ ดร.ชิชญาส์ุ  ช่างเรียน    รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย    ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์     ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ สารัลย์  กระจง     ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ เกวลี  รังสีสุทธาภรณ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

อาจารย์ ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
นางสาวจีรภา  ดามัง  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ประพันธ์  แจ้งเอี่ยม สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
นางสาวกรณิศ  ธนงกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
นายชลัส  แย้มชื่น   ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

นางสาวอักษราภัค  กมลงาม  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
นายรัฐพงศ์  พักพันธ์  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
นายกฤตเมธ  บุตรที  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ค ำน ำ 
       การประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 "พันธกิจสัมพันธ์

ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์          
มีเป้าประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ความคิด ในมุมมองด้านการการพัฒนาท่ียั่งยืน ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจาก      
การประชุมจะช่วยท าให้นักวิชาการได้ เรียนรู้แนวปฏิบัติการบริการวิชาการในรูปแบบของพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย  กับสังคม ท่ีจะน าไปใช้ท้ังวงการศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

      การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นพลังขับเคล่ือนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิด       
ความเข้มแข็งภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครือข่ายของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏท่ีด าเนินการขับเคล่ือนตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและด้านการผลิตและพัฒนาครู ทุกฝ่าย          
ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติท่ีดีในแต่ละโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ สามารถน าเป็นข้อมูล            
ท่ีจะปรับปรุงขบวนการบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยตนเองได้ 

        ผลงานทางวิชาการท่ีได้น าเสนอผ่านการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นและแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับงานวิชาการทุกเรื่องแล้ว ผลงานของท่านยัง เป็นฐานข้อมูล   
ท่ีจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้กับมหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย   

    ผลงานทางวิชาการทุกเรื่องได้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิได้
พิจารณาและให้ความเห็นในรายละเอียดของงานวิชาการ  ส่วนการน าเสนอในท่ีประชุม ได้มีท้ังผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้
วิพากษ์และผู้เข้ารับฟังท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะในความถูกต้องและความสมบูรณ์ ดังนั้นจึงเช่ือมั่นได้ว่าผลงานวิชาการ   
ทุกเรื่องมีความสมบูรณ์ท่ีจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านวิชาการและด้านการพัฒนาท้องถิ่น  

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการสรรสร้างและจรรโลงงานวิชาการ    
ให้เคียงคู่กับอุดมศึกษาและสังคมไทยในครั้งนี้ 

 
       คณะกรรมการจัดการประชุม 
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รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา   กอนพ่วง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  สังข์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน  เถ่ือนศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.ชลายุทธ   ครุฑเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์   จั่นจีน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
อาจารย์ สารัลย์   กระจง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์     อาทิตย์กวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร        สิริสุคันธา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณิชารีย์      ใจค าวัง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี       สังข์ทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร      แสนภูวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา    มูลสิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์     นนทะโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย       ไทยสุชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา        พิชยาพันธ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร    โกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ   ริยะมงคล  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน         ปัญญาวุธตระกูล   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การจัดการผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนสําหรับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
พิชัย ใจกล้า1 

กมลสร ล้ิมสมมุติ1, วีระพล คงนุ่น2 

บทคัดย่อ 
  การเปรียบเทียบวิธีการดักจับแมลงแบบการใช้ชุดกับดักแสงไฟและการใช้กากนํ้าตาล พบว่า  
การใช้ชุดกับดักแสงไฟพบจํานวนแมลงมากกว่าการใช้กับดับกากนํ้าตาล ส่วนการห่อผลทุเรียนสามารถ
ช่วยป้องกันการวางไข่ของผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ โดยได้จัดทําเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ 
การจัดการผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และการบริหารจัดการสวนทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ท้ัง   
3 วิธีการร่วมกันในรูปแบบปฏิทิน  

คําสําคัญ : หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
  ในช่วงผ่านมา เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนประสบปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนระบาดในอําเภอ    
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (durian seed borer) น้ีเข้าไปทําลายกัดกินเมล็ดภายใน
ผลทุเรียน และไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก เมื่อหนอนโตเต็มวัยจึงเจาะเปลือกเป็นรูออกมา   
และท้ิงตัวลงบนพื้นดินเพ่ือพัฒนาเป็นดักแด้ท่ีอาศัยอยู่บริเวณใต้ดิน เกษตรกรจึงมักพบความเสียหายของ
ผลทุเรียนหลังจากท่ีทําการเก็บเก่ียวแล้ว ซ่ึงในช่วงท่ีผ่านมาพบการระบาดอย่างมากในตําบลนานกกก 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ขยายพื้นท่ีออกไปอย่างกว้างขวาง ทําให้ผลผลิตทุเรียนไม่มีคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงทุเรียนพันธ์ุหลงลับแล ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงได้รับการประสานงาน

                                                           

1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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จากสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือให้ช่วยแก้ปัญหาการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เกิดเป็น
โครงการพัฒนาชุดกับดักผีเส้ือกลางคืนเพื่อลดการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 
  อย่างไรก็ตาม การปลูกไม้ผลหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกัน ส่งผลให้มีศัตรูพืชหลากหลายชนิดเข้า
ทําลายผลผลิตของเกษตรกร ทําให้เกิดความเสียหาย ดังน้ัน การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการ
จัดการผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้หลักการจัดการศัตรูพืช คือ ดําเนินการ
เก่ียวกับศัตรูพืช การป้องกันกําจัดหรือควบคุมศัตรูพืช เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชผลการเกษตร 
การจัดการศัตรูพืชเป็นการรวบรวมความรู้ด้านศัตรูพืช ระบบนิเวศและวิธีการป้องกันกําจัดนํามาใช้ให้ได้
ประโยชน์สูงสุด ส่ิงจําเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้  และทําความเข้าใจในการจัดการศัตรูพืช คือการเรียนรู้
รายละเอียดของศัตรูพืช ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการระบาดและการเลือกวิธีในการป้องกันกําจัดให้เหมาะสม
กับชนิดของศัตรูพืช ปริมาณของศัตรูพืช ชนิดของพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น  
  กระบวนการจัดการดังกล่าวสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์นํารูปแบบ
การจัดการและวิธีการไปแก้ปัญหาของผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เปรียบเทียบวิธีการกําจัดผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 3 วิธี 
2. สร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการจัดการผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ช่วงระยะเวลาการดําเนินการ 
  ปี พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การดําเนินโครงการ 
  การกําจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนท่ีแพร่ระบาดอยู่ในเขตอําเภอลับแล เขตอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกษตรกรท่ีปลูกทุเรียนท่ีต้องสูญเสียรายได้จากผลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ
เป็นจํานวนมาก และส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนของ
ตําบลนานกกก อําเภอลับแล ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตําบลนางพญา อําเภอ            
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นํางานวิจัยไปลงพ้ืนท่ีเพื่อหาสาเหตุและขจัดการแพร่ระบาดของหนอนเจาะ
เมล็ดทุเรียนสามารถสรุปกระบวนการวิจัยได้ดังน้ี 
  ศึกษาวิธีการกําจัดผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ดําเนินการสํารวจปริมาณและชนิดของแมลง
ภายในสวน 2 รูปแบบ คือ สวนท่ีเป็นระบบแบบวนเกษตร และสวนเชิงเด่ียวท่ีมีการปลูกทุเรียนอย่างเดียว 
โดยทําการศึกษา 3 วิธี ได้แก่ การดักจับโดยใช้กากนํ้าตาล การใช้ชุดกับดักแสงไฟ และการห่อผล 
  1.  การดักจับโดยใช้กากนํ้าตาลผสมนํ้าในอัตราส่วน 1:1 แล้วเทลงในแกลอนขนาดกว้าง             
16 เซนติเมตร กว้าง 14.5 เซนติเมตร สูง 23 เซนติเมตร เจาะด้านข้างซ้ายและขวาให้มีปีกกางออก           
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ท้ัง 2 ข้าง เทกากนํ้าตาลลงด้านใน นําไปแขวนบริเวณก่ิงของต้นทุเรียน ทําการสังเกตและบันทึกจํานวน
แมลงท่ีตกลงไป (ภาพท่ี 1) 
  2.  การใช้ชุดกับดักแสงไฟ โดยใช้หลอดแบล็คไลท์ (ภาพท่ี 2) เพื่อล่อผีเส้ือและแมลงชนิดอ่ืน ๆ  
  3.  การห่อผล ทําโดยนําถุงพลาสติกสีขาวขุ่นขนาด กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร           
ทําเป็นหูรูดด้านบนโดยมีเชือกดึง ด้านล่างตัดขอบถุงออกให้โปร่ง สามารถป้องกันการวางไข่ของผีเส้ือ
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ ห่อผลต้ังแต่ทุเรียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร หรือทุเรียนมีอายุ     
6 สัปดาห์ (ภาพท่ี 3) ก่อนห่อผลตรวจสอบผลทุเรียนไม่ให้มีแมลงหรือสัตว์อ่ืนเกาะมาผล  

จากน้ันจําแนกแมลงท่ีดักจับได้ตามวิธีการของศานิต (2545) แล้วนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการ
วางแผนและสร้างปฏิทินรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการผีเ ส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรี ยน               
และแลกเปล่ียนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ภาพท่ี 4) 

   
ภาพท่ี 1 การดักจับโดยใช้กากนํ้าตาลผสมนํ้าในอัตราส่วน 1 : 1 

   
ภาพท่ี 2 การใช้ชุดกับดักแสงไฟ 
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ภาพท่ี 3 การห่อผล 

   

   
ภาพท่ี 4 การแลกเปล่ียนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
  จากการเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีสวนทุเรียนในปี พ.ศ. 2558 สรุปผลจํานวนแมลงรวมท้ังส้ิน 2,322 ตัว               
ในจํานวนน้ีเป็นผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจํานวน 53 ตัว (2.2%) ผีเส้ือกลางคืนชนิดอ่ืน 1,045 ตัว 
(45.0%) แมลงปีกแข็ง 866 ตัว (37.2%) ต่อนอนวัน 337 ตัว (14.6%) และแมลงชนิดอ่ืน ๆ 21 ตัว 
(0.9%) ช่วงเวลาท่ีพบปริมาณผีเส้ือกลางคืนและแมลงปีกแข็งจํานวนมากเป็นช่วงเวลาประมาณ                
20.00-22.00 น. และต่อนอนวันพบปริมาณมากในช่วงเวลา 19.00-20.00 น. อุณหภูมิอากาศมีค่าเฉล่ีย 
28 องศาเซลเซียส ความช้ืนอากาศ 70 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิดิน 26 องศาเซลเซียส และความช้ืนดิน              
30 เปอร์เซ็นต์ 
  การศึกษาวิธีการกําจัดผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในปี พ.ศ. 2560 ศึกษา 3 วิธีได้แก่ การใช้
กากนํ้าตาล การใช้ชุดกับดักแสงไฟ และการห่อผล โดยศึกษาท้ังในสวนทุเรียนเชิงเด่ียวและเชิงวนเกษตร 
สรุปได้ว่า การใช้กากนํ้าตาลสวนทุเรียนเชิงเด่ียวพบผีเส้ือและแมลงต่าง ๆ ตกลงไปจํานวน 174 ตัว            
สวนทุเรียนเชิงวนเกษตรพบจํานวน 285 ตัว การใช้ชุดกับดักแสงไฟในสวนเชิงเด่ียวพบผีเส้ือกลางคืนชนิด
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ต่าง ๆ จํานวน 569 ตัว สวนเชิงวนเกษตรพบจํานวน 832 ตัว และยังพบแมลงชนิดอ่ืน ๆ อีกด้วย สําหรับ
การห่อผลไม่พบการวางไข่ของผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนท้ังในสวนเชิงเด่ียวและสวนวนเกษตร  
  จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้นําไปสังเคราะห์เป็นปฏิทินการจัดการผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน           
ท่ีเหมาะสม 3 รูปแบบ เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้โดยมีช่วงเวลาติดต้ังชุดกับดักกากนํ้าตาลในเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน การห่อผลทุเรียนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และชุดกับดักแสงไฟเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน (ภาพท่ี 5) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ชุดกับดักกากนํ้าตาล       
  การห่อผลทุเรียน        
   ชุดกับดักแสงไฟ       

ภาพท่ี 5 ปฏิทินรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
การออกแบบและติดต้ังชุดกับดักผีเส้ือกลางคืน เพื่อหาวิธีการลดการแพร่ระบาดของหนอนเจาะ

เมล็ดทุเรียนและกําจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การใช้กับดักแสงไฟน้ีเป็นการช่วยกําจัดวงจรของผีเส้ือ
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนท่ีวางไข่บนเปลือกของทุเรียนด้วยวิธีทางธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีท่ีมีความปลอดภัยต่อ
ผลผลิต ส่ิงแวดล้อมและตัวเกษตรกรเอง ซึ่งวิธีการป้องกันและกําจัดด้วยวิธีอ่ืนอาจไปทําลายแมลงท้ังหมด 
ท้ังแมลงศัตรูพืชและแมลงท่ีมีประโยชน์ แต่วิธีการใช้ชุดกับดักแสงไฟน้ีไม่ทําลายแมลงท่ีมีประโยชน์             
เช่น ต่อนอนวัน ซึ่งเป็นแมลงท่ีช่วยในการผสมเกสรดอกทุเรียน 

นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสวน
ทุเรียนท่ีมีลักษณะเป็นเนินเขา เพ่ือสามารถนําพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในงานเกษตรอ่ืน ๆ ได้ อีกท้ังยัง
สามารถสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ท่ีใช้ประโยชน์ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชของ
ชุมชนได้ 

ข้อเสนอแนะคือ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านไฟฟ้า มาควบคุมดูแลรักษา
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อยืดอายุการใช้งานของชุดกับดักผีเส้ือกลางคืนด้วยวิธีทางกายภาพท่ีใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือให้ระบบควบคุมสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เบ้ืองต้นได้ และเพ่ือให้การป้องกันและกําจัดผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ควรมีการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้การใช้ชุดกับดักแสงไฟให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน พร้อม
ท้ังรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการป้องกันและกําจัดผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนอย่าง
จริงจัง รวมถึงแมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืน ๆ เพื่อควบคุมไม่เกิดการระบาด และให้ได้ผลผลิตทุเรียนท่ีมีคุณภาพดี 
  นอกจากน้ันการบริหารจัดการสวนทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ การผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ 
เกษตรกรผู้ปลูกจะต้องมีการจัดการตลอดท้ังปี มีการตัดแต่งช่อดอกจํานวน 4 รุ่น ต้ังแต่เดือนมกราคม       
ถึงเดือนเมษายน รวมท้ังการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมคุณภาพทุเรียน ตลอดจนการตัดแต่งช่อดอกและการห่อผล           
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จึงถือได้ว่าปฏิทินการบริหารจัดการสวนทุเรียนเป็นคู่มือท่ีช่วยให้เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
(ภาพท่ี 6) 

 

 
ภาพท่ี 6 ปฏิทินการบริหารจัดการสวนทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
  1. ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. เกษตรกรสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของผีเส้ือหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 

เอกสารอ้างอิง 
ศานิต รัตนภุมมะ. 2545. การจําแนกอันดับของแมลง . ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 51 หน้า. 
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รูปแบบการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินสําหรับชุมชน                                               
กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงหลินลับแลอุตรดิตถ์ 

 
พจนีย์ แสงมณี1 

จันทร์เพ็ญ ชุมแสง2 

บทคัดย่อ 
องค์ความรู้ด้านการจัดการดินเพื่อให้เกิดการใช้ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพได้รับความสําคัญมากข้ึน

เรื่อย ๆ สําหรับทุเรียนหลงหลินลับแลอุตรดิตถ์ซ่ึงเป็นไม้ผลเศรษฐกิจและส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เน่ืองจากการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีสูงชันทําให้ดินเส่ือมโทรมได้ง่าย จึงเส่ียงต่อการรักษาคุณภาพ
ผลผลิตหรือการเพาะปลูกทุเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ในการขอรับบริการการตรวจวิเคราะห์ดิน
เพื่อให้เกิดการจัดการดินท่ีถูกวิธีและลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้มีการส่งเสริมจากหลายหน่วยงาน อย่างไร      
ก็ตาม การท่ีเกษตรกรจะส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์จนเป็นกิจวัตรก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกยังพบว่า
มีอุปสรรคหลายประการ การศึกษาครั้งน้ี จึงเป็นการเปรียบเทียบรูปแบบท่ีแตกต่างกันในการให้บริการ
วิธีการวิเคราะห์ทดสอบดินเพื่อการเพาะปลูกทุเรียน โดยเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบท่ี 1 การให้บริการ
วิชาการโดยวิธีการนําเกษตรกรมาอบรมและทดลองใช้ชุดทดสอบดินด้วยตนเอง และรูปแบบท่ี 2        
การให้บริการด้วยการเปิดรับตัวอย่างดิน เก็บค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ ส่งผลวิเคราะห์ทดสอบผ่าน
โซเชียลมีเดีย จัดทําคําแนะนําให้แก่เกษตรกรเป็นรายแปลงและบริการให้คําปรึกษา จากการศึกษาพบว่า 
รูปแบบท่ี 1 เหมาะสมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ท่ีต้องการตรวจ
วิเคราะห์ดินและการจัดการสวนด้วยตนเอง มีเวลาเพียงพอท่ีจะเข้ารับการอบรม ในขณะท่ีรูปแบบท่ี 2 
เหมาะสมกับเกษตรกรท่ีเน้นการปฏิบัติ ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการสวน  สําหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ดินพบว่ารูปแบบท่ี 1 จะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับชุด
อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ตํ่ากว่ารูปแบบท่ี 2 ประมาณร้อยละ 50 แต่เน่ืองจาก ทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีมีราคา

                                                           

1 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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สูงจึงทําให้ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ดินท้ัง 2 รูปแบบเป็นราคาท่ีเกษตรกรยินดีท่ีจะจ่าย ดังน้ันรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบดินโดยการมีส่วนร่วมเชิงพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินในท้ังสองรูปแบบ 
โดยต้องวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรเสียก่อนว่าเกษตรกรต้องการนําวิธีการวิเคราะห์ดินไปใช้เพ่ือ
จัดการตนเองในอนาคต หรือต้องการเข้ารับบริการเพียงอย่างเดียว กรณีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต้อง
อาศัยความพร้อมจากหลายฝ่ายท้ังในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ เกษตรกร และงบประมาณ สําหรับการ
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน สามารถเปิดให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรมีจุดรับตัวอย่าง
กระจายอยู่ในชุมชนของเกษตรกร เช่น บ้านของผู้นําชุมชนหรือบ้านนักศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือให้เกษตรกร
เข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก สําหรับการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษาสามารทําได้โดยใช้โซเชียล
มีเดียหรือทางโทรศัพท์ 

คําสําคัญ : การจัดการดิน, ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินสําหรับชุมชน, ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งปลูกทุเรียนท่ีสําคัญในเขตภาคเหนือ โดยมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกใน 3 อําเภอ

คือ อําเภอเมือง อําเภอลับแล และอําเภอท่าปลา การปลูกไม้ผลในพ้ืนท่ีดังกล่าวมีลักษณะแบบวนเกษตร 
(agroforestry) มาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ ลักษณะพ้ืนท่ีปลูกเกือบท้ังหมดอยู่บนภูเขาสูง การเพาะปลูก
ทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์มีหลากหลายพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุหมอนทอง หลงลับแล หลินลับแล เป็นผลไม้ท่ี
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 14% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือประมาณ 1,120 
ล้านบาท (สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์, 2558) 

 ในช่วง 10 ปีก่อนทุเรียนหลงลับแลจําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนทุเรียนหลินลับแล
ยังไม่ได้รับความนิยมบริโภค เน่ืองจากเป็นทุเรียนท่ีมีเน้ือทุเรียนน้อยหรือเป็นทุเรียนท่ีมีแต่เปลือก 
เน่ืองจากการดูแลสวนทุเรียนยังเป็นแบบด้ังเดิม คือ ไม่มีการจัดการดินหรือใส่ปุ๋ยตามพัฒนาการของต้น
ทุเรียน และในเวลาต่อมาการประชาสัมพันธ์ของทุเรียนหลงลับแล หลินลับแลเริ่มมีมากข้ึน ประกอบกับ
ทุเรียนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นสินค้า ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น “ทุเรียนหลงลับแล
อุตรดิตถ์” และ “ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทําให้ราคา
ทุเรียนท้ังสองพันธ์ุสูงข้ึนตามลําดับ ปัจจุบันทุเรียนหลงลับแลราคากิโลกรัมละ 400 บาท และทุเรียนหลิน
ลับแลราคากิโลกรัมละ 700 บาท จากการท่ีมูลค่าทางเศรษฐกิจของทุเรียนสูงข้ึนเป็น 5 เท่าในรอบ 10 ปี 
(ณัฐพล โสภณปิยวัฒน์, 2562) ทําให้เกษตรกรเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการสวนทุเรียน
มากข้ึน ได้แก่ ดูแลต้นทุเรียน การป้องกันกําจัดโรคและแมลง รวมไปถึงการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย  

สําหรับการจัดการดิน พบว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาเกษตรกรต้องการทราบถึงคุณภาพดิน
ภายในและวิธีการจัดการท่ีถูกต้องในสวนทุเรียนของตนเอง และตระหนักเห็นความสําคัญของการตรวจ
วิเคราะห์ดินเพ่ือการจัดการท่ีถูกวิธี อย่างไรก็ตาม กลับพบข้อจํากัดหลายประการ เช่น เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการ และการเข้าถึงบริการ เช่น การส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐมีการ
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ใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ท่ีทันสมัย กลับพบว่าใช้เวลานาน เกษตรกรได้รับผลการวิเคราะห์ท่ีล่าช้าไม่
ทันการณ์ การส่งตัวอย่างดินไปขอรับบริการจากห้องปฏิบัติการของเอกชน กลับพบว่ามีค่าใช้จ่ายสูง  
ไม่คุ้มต่อการลงทุน ส่วนการนําดินไปตรวจวิเคราะห์กับหมอดินแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย พบว่า เกิดอุปสรรค
ด้านการวิเคราะห์และแปลผล รวมถึงการให้คําแนะนําการจัดการดินท่ีถูกวิธี ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงเป็น
การเปรียบเทียบรูปแบบท่ีแตกต่างกันในการให้บริการวิธีการวิเคราะห์ทดสอบดินเพ่ือการเพาะปลูกทุเรียน
หลงลับแล และทุเรียนหลินลับแลท่ีเพาะปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการดินและธาตุอาหารพืชในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก

ทุเรียน หลงลับแล หลินลับแล  
2. เพ่ือเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการให้บริการวิธีการวิเคราะห์ทดสอบดินโดยการมีส่วนร่วม 

เชิงพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 

ช่วงระยะเวลาการดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1) พ.ศ. 2552-2553 และระยะท่ี 2)     

พ.ศ. 2559-2561   

กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพันธุหลงลับแลและพันธ์ุหลินลับแล 

การดําเนินโครงการ 
ดําเนินการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ี 1) การให้บริการวิชาการโดยวิธีการนําเกษตรกร

มาอบรมและทดลองใช้ชุดทดสอบดินด้วยตนเอง ดําเนินการในช่วง พ.ศ. 2552-2553 (ภาพท่ี 1)         
โดยดําเนินการวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างของดิน อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์                
และโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ และจัดเวทีคืนข้อมูล จัดทําคําแนะนําให้แก่เกษตรกรเป็นรายแปลง 
จํานวน 38 ตัวอย่าง และการสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลคุณสมบัติดิน (พจนีย์ แสงมณี และคณะ, 2554) 
และ รูปแบบท่ี 2) การให้บริการด้วยการเปิดรับตัวอย่างดิน เก็บค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดําเนินการ
ในช่วง พ.ศ. 2559-2561 โดยดําเนินการวิเคราะห์ดิน เช่นเดียวกับการดําเนินงานในระยะท่ี 1 ส่งผล
วิเคราะห์ทดสอบผ่านโซเชียลมีเดีย จัดทําคําแนะนําให้แก่เกษตรกรเป็นรายแปลง และบริการให้คําปรึกษา      
มีจํานวนตัวอย่างท่ีเข้ารับบริการ 181 ตัวอย่าง รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลการให้คําแนะนําปุ๋ยรายแปลง   
โดยปรับปรุงวิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษาโดยอาศัยข้อมูลและข้อค้นพบจากผลการศึกษาของ
พจนีย์ แสงมณี และคณะ (2561) 
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ภาพท่ี 1 การให้บริการวิชาการการวิเคราะห์คุณภาพดินและนํ้าโดยวิธีการนําเกษตรกรมาอบรม                              

และทดลองใช้ชุดทดสอบดินด้วยตนเอง (พจนีย์ แสงมณี, 2552) 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
 จากผลการดําเนินงาน พบว่า จํานวนตัวอย่างท่ีเข้ารับบริการมีเพ่ิมมากข้ึนจาก 38 ตัวอย่าง              
เป็น 181 ตัวอย่าง ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมเกษตรกรของระยะท่ี 1 ใช้เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง          
เน้นการสอนให้เกษตรกรสามารถตรวจวิเคราะห์ดินได้ด้วยตนเอง ส่วนการดําเนินงานระยะท่ี 2 เป็นการ
บริการรับตัวอย่างดินพ้ืนท่ีมาตรวจวิเคราะห์ทําให้เกษตรกรได้รับบริการท่ีเข้าถึงได้ง่าย การส่งผลวิเคราะห์
ทดสอบดินและให้คําปรึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย ทําให้เกษตรกรใช้เวลาในการขอรับบริการลดลง                     
ในขณะเดียวกันผู้วิจัยสามารถติดตามผลการให้คําแนะนําได้ง่ายข้ึน วิธีการให้บริการในรูปแบบท่ีแตกต่าง
กันทําให้ใช้เวลาและการมีปฏิสัมพันธ์ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกัน (ตารางท่ี 1)  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบองค์ประกอบการบริหารจัดการจากรูปแบบการดําเนินงานรูปแบบท่ี 1              
และรูปแบบท่ี 2 

องค์ประกอบ รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 
จํานวนดินท่ีตรวจวิเคราะห์ 
(ตัวอย่าง) 

38 181 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม 
(ช่ัวโมง) 

4 - 

ระยะเวลาการคืนข้อมูล (ช่ัวโมง) 2 2 
หน่วยเวลาการให้คําปรึกษา รายกลุ่ม รายบุคคล 

องค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินมีแนวโน้มท่ีจะได้รับความสนใจ
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจาก ทรัพยากรดินท่ีเส่ือมโทรมลงแต่ต้องการวิธีการจัดการท่ีถูกต้องดังจะเห็นได้จาก
ผลการดําเนินงานในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรยังคงประสบปัญหาเรื่องเดิมคือค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดินท่ีอยู่ในระดับท่ีไม่เหมาะสม กล่าวคือ ดินยังคงมีสภาพเป็นกรดและมีแนวโน้มท่ีรุนแรงมากข้ึน        
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จะเห็นได้จากดินท่ีส่งมาตรวจวิเคราะห์ในระยะท่ี 1 ท่ีดินเป็นกรดจัด 50% แต่ในระยะ 10 ปีต่อมาจาก
การดําเนินงานในระยะท่ี 2 ท่ีพบว่า ดินเป็นกรดจัดมาก 71% (ตารางท่ี 2) จากความเป็นกรดด่างของดิน
ส่งผลให้พบปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้อยู่ในระดับตํ่าถึง
ปานกลาง รวมไปถึงเป็นปัจจัยทําให้ต้นทุเรียนเส่ียงต่อการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งถือเป็นภัยคุกคาม
และสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีทุเรียนยังเป็นผลไม้ท่ีมีราคาสูงและซ้ือขาย
แบบท่ีมีการรับประกันคุณภาพกับผู้ซ้ือรวมไปถึงการทําระบบควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื่อขอรับรองตรา
สัญลักษณ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ท่ีบอกถึงการเป็นสินค้าคุณภาพ จึงทําให้เกษตรกรมีความต้องการผลการ
ตรวจวิเคราะห์ดินและคําแนะนําการจัดการดินเพ่ือใช้ในการจัดการสวน 

ตารางท่ี 2 คุณสมบัติของดินจากผลการดําเนินงานในรูปแบบท่ี 1 และรูปแบบท่ี 2 

คุณสมบัติดิน ผลการประเมิน รูปแบบท่ี 1 (%) รูปแบบท่ี 2 (%) 
ความเป็นกรด-ด่าง  กรดจัดมาก 0 71 
 กรดจัด 50 4 
 กรดปานกลาง 24 12 
 กรดเล็กน้อย 18 12 
 กรดอ่อน 8 1 
อินทรียวัตถุ ปานกลาง-สูง 100 100 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ ตํ่า 69 61 
 ปานกลาง 23 12 
 สูง 3 7 
 สูงมาก 5 20 
โพแทสเซียม 
ท่ีแลกเปล่ียนได้ 

ตํ่า 33 54 

 ปานกลาง 38 26 
 สูง 9 16 
 สูงมาก 0 4 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
 จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินท้ังสองรูปแบบ พบว่า รูปแบบท่ี 1 เหมาะสมกับเกษตรกร          
รุ่นใหม่ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ท่ีต้องการตรวจวิเคราะห์ดินและการจัดการสวนด้วย
ตนเอง มีเวลาเพียงพอท่ีจะเข้ารับการอบรม ในขณะท่ีรูปแบบท่ี 2 เหมาะสมกับเกษตรกรท่ีเน้นการปฏิบัติ  
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ต้องการความรวดเร็วเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการสวน สําหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์ดินพบว่ารูปแบบท่ี 1 จะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับชุดอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ตํ่ากว่ารูปแบบท่ี 2 
ประมาณร้อยละ 50 แต่เน่ืองจาก ทุเรียนเป็นผลไม้ท่ีมีราคาสูงจึงทําให้ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ดินท้ัง        
2 รูปแบบเป็นราคาท่ีเกษตรกรยินดีท่ีจะจ่าย 

กรณีศึกษาน้ีจึงขอเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบดินโดยการมี             
ส่วนร่วมเชิงพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินในท้ังสองรูปแบบ โดยต้องวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรเสียก่อนว่า
เกษตรกรต้องการนําวิธีการวิเคราะห์ดินไปใช้เพ่ือจัดการตนเองในอนาคต หรือต้องการเข้ารับบริการ  
เพียงอย่างเดียว กรณีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต้องอาศัยความพร้อมจากหลายฝ่ายท้ังในส่วนของคณะ
เกษตรศาสตร์ เกษตรกร และงบประมาณ สําหรับการเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน สามารถเปิด
ให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรมีจุดรับตัวอย่างกระจายอยู่ในชุมชนของเกษตรกร เช่น บ้านของ
ผู้นําชุมชนหรือบ้านนักศึกษาในพื้นท่ี เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก สําหรับการให้
คําแนะนําและการให้คําปรึกษาสามารทําได้โดยใช้โซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้ช่องทางการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินท่ีหลากหลายข้ึน  
2. เกษตรกรสามารถเข้าถึงการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินรูปแบบท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

เอกสารอ้างอิง 
ณัฐพล โสภณปิยวัฒน์. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์. วันท่ี 31 มกราคม 2562. สัมภาษณ์ 
พจนีย์ แสงมณี. 2552. โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินและนํ้า.                      

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 87 หน้า. 
พจนีย์ แสงมณี, อําพรรณ พรมศิริ และฮิโรโตชิ ทามูระ. 2554. สถานะธาตุอาหารพืชในสวนทุเรียน          

และลองกอง ในระบบวนเกษตร จ.อุตรดิตถ์. วารสารเกษตร. 27 (2) : 197-208. 
พจนีย์ แสงมณี, วิมลฉัตร สมนิยาม และพิชัย ใจกล้า. 2561. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์พืชเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการจัดการธาตุอาหารสําหรับทุเรียนหลงลับแล. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 86 หน้า. 

สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์. 2558. ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์. ในเอกสารประกอบการประชุม                  
การวางยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี. หน้า 2-3. อุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

 

 

 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

13  

ความหลากหลายและการกระจายพันธ์ุของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
กมลสร ล้ิมสมมุติ1 

พิชัย ใจกล้า1 

บทคัดย่อ 
ความหลากหลายของพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการสํารวจ 9 อําเภอ รวบรวมได้

จํานวน 17 พันธ์ุ ได้แก่ เจ้าไร่เด่นชาติ ปลาซิวคํา ปลาบู่ กํ่าเปลือกขาว กํ่าเด่นชาติ เจ้าไร่ห้วยก้านเหลือง 
หอมดอย ข้าวปีก  ข้าวแดงปลาซิว หางปลาไหล กํ่าเฉลิมราชย์ ลาวแดง กํ่าเปลือกขาวต้นขนุน ปลาซิว
ขาว ซิวแม่จันทร์ และข้าวลาว  เป็นข้าวเจ้า 2 พันธ์ุ และข้าวเหนียว 15 พันธ์ุ ซ่ึงเป็นข้าวขาว 11 พันธ์ุ 
และข้าวกํ่า 4 พันธ์ุ การเจริญเติบโตท่ีคล้ายคลึงกันและเป็นไปในทํานองเดียวกัน พันธ์ุหางปลาไหลมีการ
แตกกอของต้นข้าว  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกอ และขนาดความสูงของต้นน้อยท่ีสุด ส่วนค่าท่ีมากท่ีสุด
ของแต่ละค่า ได้แก่ พันธ์ุกํ่าเปลือกขาวต้นขนุน ข้าวลาว และหอมดอย ตามลําดับ เม่ือพิจารณาลักษณะ
ประจําพันธ์ข้าว พบว่ามีลักษณะสัณฐานวิทยาท่ีคล้ายคลึงกัน ได้แก่ สีของหูใบ สีของจ้อต่อใบกับกาบใบ 
และทรงกอ และลักษณะอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกันตามแต่ละพันธ์ุ ได้แก่ การมีขนบนแผ่นใบ สีของแผ่นใบ สีของ
ภายในมุมของยอดแผ่นใบ สีของล้ินใบ รูปร่างของล้ินใบ และสีของปล้อง 

คําสําคัญ : ข้าว, ความหลากหลาย, การกระจายพันธ์ุ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรเช้ือพันธ์ุข้าวท่ีสําคัญโดยเฉพาะพันธ์ุข้าวพื้นเมือง ซึ่งยังคงมีการ

ปลูกในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองท้องถ่ิน (Local หรือ Landrace rice) จะมีการต้ังช่ือ
พันธ์ุตามความพอใจของเกษตรกรหรือผู้ปลูกในท้องถ่ิน โดยปกติชาวนาจะต้ังช่ือพันธ์ุตามภาษาถ่ิน
แตกต่างกันไปตามลักษณะเด่นเช่น รสชาติ กล่ินและสี หรือตามลักษณะรูปพรรณสัณฐาน (Phenotype) 
และการเจริญเติบโตของต้นข้าวหรือต้ังช่ือตามแหล่งท่ีพบ สถานท่ีท่ีปลูก ตามจังหวัด ตามช่ือคน            
ช่ือดอกไม้ ช่ือสัตว์ ช่ือส่ิงของและช่ือท่ีบ่งบอกความหมาย เป็นต้น  

                                                           

1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตพืช
เศรษฐกิจ ท่ีสําคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน ลางสาด และลองกอง เป็นต้น โดยเฉพาะพันธ์ุ
ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์น้ีมีการปลูกเป็นจํานวนมากในหลายพ้ืนท่ี สภาพภูมิประเทศของจังหวัด
อุตรดิตถ์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) เขตภูเขาและท่ีสูง พบบริเวณอําเภอทางเหนือ                      
และตะวันออกของจังหวัด อยู่ในเขตอําเภอบ้านโคก อําเภอฟากท่า อําเภอนํ้าปาด อําเภอท่าปลา               
และบางส่วนของอําเภอเมืองฯ และอําเภอลับแล (2) บริเวณลูกคล่ืนลอนลาดสลับท่ีราบระหว่างหุบเขา 
อยู่ในเขตอําเภอเมืองฯและอําเภอลับแล  และ (3) บริเวณลูกคล่ืนลอนลาดสลับท่ีราบลุ่ม พบบริเวณ            
ทางทิศใ ต้ของ จังหวัด อ ยู่ ในเขตอํา เภอตรอน อํา เภอพิ ชัย และอํา เภอทองแสนขัน ( ท่ีมา
http://www.uttaradit.go.th/banyaisarup/topoqraphy.htm) นอกจากน้ีจังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันอีกด้วย เน่ืองจากอยู่ในเขตรอยต่อของ 3 วัฒนธรรม 
ได้แก่ ล้านนา ล้านช้าง และไทยภาคกลาง เป็นผลทําให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภาษาถ่ิน ประเพณี
พ้ืนบ้าน รวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่าง ๆ มีลักษณะท่ีผสมผสานกัน 

อย่างไรก็ตามข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองในแต่ละท้องถ่ินของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งข้ึนแตกต่างกันตาม
สภาพภูมิประเทศ และมีการผูกโยงกับวัฒนธรรมและประเพณี ได้ถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ   
ในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีความสําคัญและผูกผันกับวิถีชีวิต ของเกษตรกรหรือกลุ่มชาติพันธ์ุมาอย่างยาวนาน 
ขณะท่ียังขาดการรวบรวม สํารวจสายพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองท่ีมีในจังหวัดอุตรดิตถ์ และขาดการจัดการด้านการ
อนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงหากปล่อยไว้เช่นน้ันต่อไปอาจเกิดการสูญหาย หรือสูญพันธ์ุไปได้ ดังน้ัน
การศึกษาความหลากหลายและการกระจายพันธ์ุของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการส่งเสริมการเพาะปลูกและอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง การพัฒนาพันธ์ุข้าวคุณภาพ รวมท้ัง
สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสํารวจความหลากหลาย และการกระจายพันธ์ุของข้าวพันธ์ุพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์              

เพื่อการอนุรักษ์ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
ปี พ.ศ. 2558-2560 

กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใน 4 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอบ้านโคก ฟากท่า นํ้าปาด และลับแล                    

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

15  

การดําเนินโครงการ 
1. สํารวจและรวบรวมพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองใน 4 อําเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย อําเภอ

บ้านโคก อําเภอฟากท่า อําเภอนํ้าปาด และอําเภอลับแล ซ่ึงไม่ใช่พ้ืนท่ีหลักในการปลูกข้าวเพ่ือการค้าของ
จังหวัดอุตรดิตถ์  

2. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต โดยนําเมล็ดพันธ์ุมาปลูกในพ้ืนท่ีของ              
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยศึกษาและติดตามการเจริญเติบโตต้ังแต่ระยะต้น
กล้าจนถึงระยะแตกกอเต็มท่ี ท้ังน้ีการศึกษาลักษณะทางสัณฐาน เป็นการบอกความแตกต่างของส่ิงมีชีวิต
โดยเปรียบเทียบลักษณะภายนอกทางสัณฐานวิทยาหรือทางสรีรวิทยา ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีมักจะข้ึนกับ
สภาพแวดล้อมทําให้ข้อมูลท่ีได้ไม่แม่นยําหรือผิดพลาดได้ แต่การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา          
ยังเป็นส่ิงท่ีต้องทําเป็นอันดับแรก (สุรินทร์, 2545) 

3. วิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์ของสายพันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ เพ่ือการ
สร้างมูลค่าให้กับข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง สําหรับการใช้ประโยชน์ 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได้จากการดําเนินโครงการ 
1. การสํารวจและรวบรวมพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองใน 4 อําเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบข้าวพ้ืนเมือง

รวมจํานวน 17 พันธ์ุ ได้แก่ 
- อําเภอบ้านโคก พบข้าวพันธ์ุ ข้าวเจ้าไร่ เด่นชาติ ปลาซิวคํา ปลาบู่ กํ่าเปลือกขาว              

กํ่าเด่นชาติ  
- อําเภอฟากท่า พบข้าวพันธ์ุ ข้าวเจ้าไร่ห้วยก้านเหลือง หอมดอย ข้าวปีก ข้าวแดง ปลาซิว 

หางปลาไหล กํ่าเฉลิมราชย์  
- อําเภอนํ้าปาด พบข้าวพันธ์ุ ลาวแดง กํ่าเปลือกขาวต้นขนุน ปลาซิวขาว ซิวแม่จันทร์  
- อําเภอลับแล พบข้าวพันธ์ุ พวงทอง 

โดยท่ีพันธ์ุข้าวเจ้าคือ ข้าวเจ้าไร่เด่นชาติ ข้าวเจ้าไร่ห้วยก้านเหลือง และพวงทอง นอกน้ันเป็น
พันธ์ุข้าวเหนียว และพันธ์ุข้าวท่ีเป็นพันธ์ุข้าวกํ่า ได้แก่ กํ่าเปลือกขาว กํ่าเด่นชาติ กํ่าเฉลิมราชย์ ลาวแดง  
และกํ่าเปลือกขาวต้นขนุน 
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ภาพท่ี 1 : แผนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์และพันธ์ุข้าวพื้นเมืองท่ีพบ 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Limsommut and Chaikla (2016) 

2. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต ต้ังแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะแตก
กอเต็มท่ีโดยนําเมล็ดพันธ์ุมาปลูกในพื้นท่ีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่า             
ต้นข้าวในระยะกล้ามีความสูงเฉล่ียอยู่ระหว่าง 45.39-59.93 เซนติเมตร และเมื่อถึงระยะแตกกอเต็มท่ีมี
ขนาดความสูงของต้นเฉล่ียอยู่ระหว่าง 107.86-132.29 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกอมี
ค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 41.47-55.62 มิลลิเมตร และการแตกกอมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 17.70-22.90 ต้น  
สําหรับลักษณะประจําพันธ์ุข้าวในระยะแตกกอเต็มท่ีพบว่า ส่วนใหญ่มีขนบนแผ่นใบถึงมีบ้าง สีของแผ่นใบ
สีเขียว อาจพบสีม่วงผสมเขียวหรือม่วงท่ีริมในบางพันธ์ุ สีของกาบใบส่วนใหญ่เป็นสีเขียว อาจมีสีเขียวเส้น
ม่วงหรือสีม่วงในบางพันธ์ุ มุมของยอดแผ่นใบมีหลายแบบปะปนกัน ล้ินใบมีสีขาว ม่วง เขียว หรือเหลือง 
มีรูปแบบท้ังแบบแหลมและแบบสองยอด สีของหูใบมีสีเขียวอ่อน สีของข้อต่อกาบใบมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว            
สีของปล้องส่วนใหญ่มีสีเขียว อาจพบสีเขียวเส้นม่วง สีนํ้าตาล และทรงกอส่วนใหญ่เป็นแบบกอต้ัง ลักษณะ
ทางสัณฐาน เป็นการบอกความแตกต่างของส่ิงมีชีวิตโดยเปรียบเทียบลักษณะภายนอกทางสัณฐานวิทยา
หรือทางสรีรวิทยา ซ่ึงลักษณะเหล่าน้ีมักจะข้ึนกับสภาพแวดล้อมทําให้ข้อมูลท่ีได้ไม่แม่นยําหรือผิดพลาดได้ 
แต่การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยายังเป็นส่ิงท่ีต้องทําเป็นอันดับแรก (สุรินทร์, 2545) 

เม่ือติดตามการเจริญเติบโตของต้นข้าวจนถึงระยะแตกกอ โดยการนับจํานวนต้นท่ีแตกกอ              
วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกอ และขนาดความสูงของต้นข้าวในแต่ละตัวอย่างแต่ละพันธ์ุช่วงระยะเวลา
ประมาณ 14 สัปดาห์ พบว่า ต้นกล้าแตกกอเพ่ิมจํานวนต้นอย่างต่อเน่ือง ในช่วงแรกมีค่าเฉล่ียการแตกกอ           
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 ต้นข้าวแตกกอเพิ่มอีกเล็กน้อย พันธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียการแตกกอมาก
ท่ีสุดคือ ข้าวกํ่าเปลือกขาวต้นขนุน (22.90 ต้นต่อกอ) และน้อยท่ีสุดคือ หางปลาไหล (17.70 ต้นต่อกอ) 
เมื่อวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกอ พบว่า มีขนาดเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วต้ังแต่ระยะต้นกล้าจนถึง
ประมาณสัปดาห์ท่ี 7 จากน้ันต้นข้าวแต่ละพันธ์ุขยายขนาดกอเพ่ิมข้ึนอีกเพียงเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง

ข้าวพันธ์ุข้าวเจ้าไร่เด่นชาติ, 
ปลาซิวคํา, ปลาบู่, 

กํ่าเปลือกขาว, กํ่าเด่นชาติ 

ข้าวพันธ์ุลาวแดง, กํ่าเปลือก
ขาวต้นขนุน, ปลาซิวขาว,           

ซิวแม่จันทร์ 

ข้าวเจ้าไร่ห้วยก้านเหลือง, หอมดอย, ข้าวปีก,  
ข้าวแดง, ปลาซิว, หางปลาไหล, กํ่าเฉลิมราชย์ 

ข้าวพันธ์ุพวงทอง 
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กอในระยะแตกกอเต็มท่ีมีค่าระหว่าง 41.47 ถึง 55.62 มิลลิเมตร โดยข้าวพวงทองมีค่ามากท่ีสุด และพันธ์ุ
หางปลาไหลมีค่าน้อยท่ีสุด สําหรับค่าเฉล่ียความสูงต้นมีลักษณะเส้นกราฟไปในทํานองเดียวกันกับขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของกอ พันธ์ุท่ีมีค่าเฉล่ียความสูงต้นมากท่ีสุดคือ พันธ์ุหอมดอย (132.29 เซนติเมตร) 
และน้อยท่ีสุดคือพันธ์ุหางปลาไหล (107.86 เซนติเมตร) 

การเจริญเติบโต ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 

การแตกกอ 
ข้าวกํ่าเปลือกขาวต้นขนุน 

22.90 ต้นต่อกอ 
หางปลาไหล 

17.70 ต้นต่อกอ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกอ                          
ในระยะแตกกอเต็มท่ี 

พวงทอง 
55.62 มิลลิเมตร 

หางปลาไหล 
41.47 มิลลิเมตร 

ความสูงต้น 
หอมดอย 

132.29 เซนติเมตร 
หางปลาไหล 

107.86 เซนติเมตร 
ตารางท่ี 1 : การเจริญเติบโตของข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Limsommut and Chaikla (2016) 

ลักษณะสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโตของพันธ์ุข้าวพื้นเมืองท่ีได้จากการสํารวจและรวบรวม
ในจังหวัดอุตรดิตถ์จํานวน 17 พันธ์ุ เม่ือนํามาปลูกในพ้ืนท่ีและสภาพแวดล้อมเดียวกันเพื่อติดตาม          
และบันทึกการเจริญเติบโต และศึกษาลักษณะประจําพันธ์ุข้าว ท้ังหมดเป็นพันธ์ุข้าวไร่ มีท้ังพันธ์ุข้าวขาว
และพันธ์ุข้าวกํ่า และเม่ือพิจารณาแบ่งเป็นพันธ์ุข้าวเจ้ากับพันธ์ุข้าวเหนียว พบว่ามีลักษณะส่วนใหญ่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ สีของหูใบท่ีมีสีเขียวอ่อนทุกพันธ์ุ ยกเว้นพันธ์ุข้าวลาวท่ีเป็นเส้นม่วง สีของข้อต่อใบกับ
กาบใบมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว และทรงกอส่วนใหญ่เป็นแบบกอต้ัง ส่วนลักษณะประจําพันธ์ุอ่ืน ๆ มีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละพันธ์ุ สําหรับการเจริญ เติบโตของต้นข้าวต้ังแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะแตกกอ
เต็มท่ีมีรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันและเป็นไปในทํานองเดียวกัน ท้ังจํานวนการแตกกอของต้นข้าว ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของกอ และขนาดความสูงของต้นท้ัง 17 พันธ์ุ และพบว่า ข้าวพันธ์ุหางปลาไหลเป็นพันธ์ุท่ีมี
ค่าเฉล่ียของค่าท้ังสามค่าดังกล่าวน้อยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 2 : ลักษณะสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมือง 

ท่ีมา : ดัดแปลงจาก Limsommut and Chaikla (2016) 

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวหรือปริมาณขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น โปรตีน 
แป้ง และใยอาหารท่ีมีอยู่ในข้าวแต่ละพันธ์ุก็จะแตกต่างกัน (Eggum et al., 1982 อ้างถึงใน เชาวนีพร 
2559) ข้ึนอยู่กับปัจจัยทางพันธุกรรม อิทธิพลของส่ิงแวดล้อม การให้ปุ๋ย รวมท้ังสภาวะการเก็บรักษา 
องค์ประกอบทางเคมีท่ีสําคัญของข้าวคือ ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และนํ้าหรือความช้ืน ซ่ึงมีผลต่อ
คุณภาพของข้าวท้ังในลักษณะข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวกล้อง ไขมันในข้าวมีท้ังชนิด ไตรกลีเซอไรด์ 
ไกลโคลิปิด และฟอสโฟลิปิด ท่ีอยู่รวมกับเม็ดสตาร์ช (Mano et al., 1999 อ้างถึงใน เชาวนีพร 2559) 
องค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ของข้าวก็คือสตาร์ช (อะไมโลส  และอะไมโลเพคติน) ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อ
ลักษณะเน้ือสัมผัสของผลิตภัณฑ์จากข้าวหรือแป้งข้าวและเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพของข้าวหุงสุก        
เช่น การนุ่ม ร่วน และการพองตัวของเมล็ดข้าว 
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จากการศึกษาของ เสาวนีพร (2559) พบว่า ปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองจากศูนย์วิจัย
พันธ์ุข้าว จังหวัดพัทลุง จํานวน 22 สายพันธ์ุ ในคร้ังน้ีพบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าวท่ีมีปริมาณอะไมโล
สสูง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทําให้ความต้องในการบริโภคข้าวพันธ์ุพื้นเมืองมีน้อย เน่ืองจากเมื่อนาข้าว
เหล่าน้ีไปหุงจะมีลักษณะร่วนแข็งและหุงข้ึนหม้อจึงไม่เป็นท่ีนิยมในการรับประทานของประชาชน
โดยท่ัวไป แต่จากการวิเคราะห์พบว่ามีข้าวหอมและข้าวช่อจังหวัดท่ีมีปริมาณอะไมโลสจัดอยู่ในกลุ่มท่ีมี
ปริมาณอะไมโลสตํ่า โดยมีปริมาณอะไมโลสเทียบได้กับข้าวหอมมะลิท่ีนิยมบริโภคกันโดยท่ัวไปซ่ึง
ปริมาณอะไมโลสจะอยู่ในช่วง 13-18 เปอร์เซ็นต์ 

จากปริมาณอะไมโลสท่ีแตกต่างกัน เชาวนีพร (2559) จึงได้มีการจัดกลุ่มของข้าวตามปริมาณ  
อะไมโลส ท่ีเป็นองค์ประกอบได้ดังน้ี 

1. กลุ่มข้าวเหนียว ซ่ึงมีปริมาณอะไมโลส 0-9 เปอร์เซ็นต์ เม่ือหุงสุกจะมีความเหนียวมาก             
ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองจากศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าวจังหวัดพัทลุงกลุ่มท่ีเป็นข้าวเหนียวประกอบด้วย ข้าวเหนียว           
ดาหมอ ข้าวเหนียวล้างป้ิงแดง ข้าวเหนียวลันตา และข้าวเหนียวช่อไม้ไผ่  

2. กลุ่มข้าวอะไมโลสตํ่า มีปริมาณอะไมโลส 10-19 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวเจ้าเมื่อหุงสุกจะเหนียว
นุ่ม แฉะง่ายข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองจากศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าว จังหวัดพัทลุง ท่ีจัดอยู่ในกลุ่มน้ีคือ ข้าวบัวหอม         
และข้าวช่อจังหวัด ซึ่งข้าวในกลุ่มน้ีเป็นข้าวท่ีมีความนิยมบริโภคกันโดยท่ัวไป  

3. กลุ่มข้าวอะไมโลสปานกลาง มีปริมาณอะไมโลส 20-25 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวเจ้าเมื่อหุงสุก
ค่อนข้างอ่อนข้าวพันธ์ุพ้ืนเมืองจากศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าว จังหวัดพัทลุงท่ีจัดอยู่ในกลุ่มน้ีคือ ข้าวปากอ ข้าวช่อ
ละมุน ข้าวหมออรุณ และข้าวฝ้าย  

4. กลุ่มข้าวอะไมโลสสูง มีปริมาณอะไมโลสมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวเจ้าเม่ือหุงสุก
ค่อนข้างร่วนแข็งซึ่งส่วนใหญ่ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองจากศูนย์วิจัยพันธ์ุข้าว จังหวัดพัทลุง จัดอยู่ในกลุ่มน้ี ได้แก่
ข้าวนางหอม ข้าวยาไทร ข้าวเหนียวลูกผ้ึง ข้าวหอมจันทร์ ข้าวนัง ข้าวช่อจาปา ข้าวเจ๊ะแต ข้าวหอมข้าว
มะลิแดง ข้าวทางหวาย ข้าวแหกหญ้า และข้าวศรีรักษ์ 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
ผู้ใช้ประโยชน์จากข้าวพ้ืนเมืองน้ีมักเป็นผู้คนในชนบทเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากสามารถเข้าถึง

ประชากรพืชในแหล่งเจริญเติบโตแต่ละแหล่งกระจายพันธ์ุได้ง่ายและสะดวก บางครั้งอาจมีการปลูก
ภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุนอกนิเวศจากป่าได้ และสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในสภาพท้องถ่ิน ซึ่งทําให้พันธ์ุข้าวเดิมท่ีเป็นพืชป่ากลายมาเป็นพืชปลูกตามขบวนการของวิวัฒนาการของ
ข้าวท่ีแตกต่างกันในแต่ละถ่ิน ทําให้เกิดพันธ์ุท่ีหลากหลาย 

การค้นพบข้าวพ้ืนเมืองท้ัง 17 สายพันธ์ุน้ี สามารถนําไปสู่การอนุรักษ์พันธ์ุข้าวพื้นเมืองของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปโดยทําการศึกษาข้อมูลด้านโภชนาการ และปริมาณขององค์ประกอบต่าง ๆ           
เพื่อทราบถึงปริมาณ อะไมโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญบ่งช้ีความต้องการในการบริโภค 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ข้าวพ้ืนเมืองในแต่ละท้องถ่ินของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศท่ีแตกต่างกันจึงมีท้ัง

ความเหมือนและความแตกต่างกัน หรืออาจมีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ดังน้ันควรมีการวิจัยศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโตของข้าวพื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นข้อมูล           
และแนวทางสําหรับการจําแนกพันธ์ุข้าวต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
เชาวนีพร ชีพประสพ และคณะ. 2559. องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธ์ุพ้ืนเมือง 

จังหวัดพัทลุง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2558. 
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2545. จีโนมและเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี. 

สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
จังหวัดอุตรดิตถ์. 2562. สภาพภูมิประเทศ. แหล่งท่ีมา : 

http://www.uttaradit.go.th/banyaisarup/topoqraphy.htm. 23 พฤษภาคม 2562. 
Limsommut and Chaikla. 2016. Morphological Characteristics and Growth of Local Rice 

(Oryza sativa) in Uttaradit Province. Proceeding of the URU International 
Conference on Science and Technology. Uttaradit. 73-78. 
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การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาลํานํ้าน่านเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
วรรณกนก เขื่อนสุข1 

บทคัดย่อ 
การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาลํานํ้าน่านมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

จากปลาลํานํ้าน่านให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและมีความหลากหลายเน่ืองด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน           
บ้านงอมมด ตําบลท่าแฝก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นชุมชนท่ีอาศัยติดกับลํานํ้าน่าน มีการจับ
ปลาหลากหลายชนิด จับปลาได้ครั้งละ 25-30 กิโลกรัม จําหน่ายในชุมชนแล้วยังเหลือเป็นจํานวนมาก 
ทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน 15 ครัวเรือน เพ่ือแปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่ทางกลุ่มยังขาดเครื่องมือ 
ทักษะและกระบวนการแปรรูปท่ีได้มาตรฐานอีกท้ังการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีจะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากปลา  
อีกด้วย ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จึงให้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแปรรูปปลาให้กับกลุ่ม ต้ังแต่การเตรียมปลาก่อน
การแปรรูปและการเก็บรักษาเน้ือปลาโดยใช้ความเย็น การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้กับทนต่อการการแช่แข็ง 
การทําปลาส้มฟักหรือแหนมปลาการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อีกท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมอีก
เช่น ไส้อ่ัวปลาสมุนไพร ไส้อ่ัวปลาสองเกลอ ไส้กรอกเปรี้ยวจากปลา ไส้กรอกเปรี้ยวสองเกลอ รวมท้ังการ
ออกแบบตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ดังน้ันกลุ่มได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปปลาในเชิงพาณิชย์ได้
และผลิตภัณฑ์ปลามีอายุการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน จากการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้
เทคโนโลยี ส่งผลให้กลุ่มสามารถดําเนินกิจการได้ทําให้สร้างรายได้เพิ่มข้ึนเป็นกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนา
อาชีพเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนคือการใช้ความรู้และนวัตกรรมท้ัง นวัตกรรมเชิง
กระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมผลผลิต (Product Innovation) เข้าไปผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาท่ีเป็นบริบทเดิมของชุมชน และพัฒนาบนฐานทรัพยากรของชุมชนหรือทุนชุมชนท่ีมีอยู่ในชุมชน 

คําสําคัญ : ปลาส้มฟัก, ไส้อ่ัวปลาสมุนไพร, ลํานํ้าน่าน, แปรรูปรูปปลา, ยกระดับคุณภาพ 

                                                           

1หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนพื้นเมืองเหนือเข่ือนสิริกิต์ิและแปรรูปวัตถุดิบท้องถ่ินต้ังอยู่ 17/3 
หมู่ท่ี 2 บ้านงอมมด ตําบลท่าแฝก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการรวมตัวกันของเกษตรกร          
เพื่อจําหน่ายโคขุนและนํามูลโคมาผลิตเป็นปุ๋ยอัดเม็ด รวมท้ังนําวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาแปรรูป           
เช่น ปลาหลากหลายพันธ์ุท่ีอาศัยในแม่นํ้าน่าน ซ่ึงสามารถจับได้ปลาได้ตลอดท้ังปี เกษตรกรมีประมาณ 
15 ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมกลุ่มและแต่ละครอบครัวไปจับแต่ละครั้งเฉล่ีย 25-30 กิโลกรัมหรืออย่างน้อย           
17-20 กิโลกรัม เป็นปริมาณท่ีเหลือจากการบริโภคและจําหน่ายในชุมชน ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดท่ีจะแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทําปลา เพื่อเพ่ิมมูลค่าแล้วจําหน่ายในชุมชน เช่น ปลาส้มฟักหรือแหนมปลาและผลิตภัณฑ์
จากปลาชนิดอ่ืน ๆ เน่ืองด้วยทางกลุ่มยังขาดทักษะและองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา              
ส่วนใหญ่สามารถทําได้เฉพาะบริโภคในครัวเรือนไม่สามารถยกระดับในเชิงธุรกิจได้ สมาชิกในกลุ่มแปรรูป
ปลา ยังขาดความรู้ทางด้านเตรียมตัดแต่งแล่ปลา การเก็บรักษาเน้ือปลาก่อนการนํามาแปรรูป 
กระบวนการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีช่วยผลิต ระยะเวลาในการผลิตไม่ต่อเน่ือง อีกท้ังสูตรและส่วนผสมไม่ได้
มาตรฐาน จึงทําให้เกิดปัญหา เช่น เน้ือปลาสับไม่ละเอียดเน้ือปลาหยาบไม่เนียนนุ่ม กระด้าง มีก้างแทรก
เน้ือปลาส้มฟักสีขาวขุ่น มีฟอง มีกล่ินเหม็น เน้ือปลาและข้าวเหนียวมีกล่ินบูดมีนํ้าเย้ิม 
 นอกจากน้ันเครื่องมือการแปรรูปท่ีใช้ไม่สามารถผลิตได้ปริมาณท่ีมาก และตรงตามคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสําหรับบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ก็ไม่เหมาะสมกับการผลิตเพ่ือจําหน่าย ซึ่งทาง
กลุ่มยังต้องใช้แรงคนในการผลิตและผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปได้จากปลาขาดความหลากหลายรวมท้ังสถานท่ี
ผลิตยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานแต่อย่างใด 

จากการลงพ้ืนท่ีของคณะทํางานเพื่อศึกษาข้อมูลบริบทของกลุ่ม พบว่ามีจุดแข็งและโอกาสท่ี
สําคัญของกลุ่มคือการท่ีมีปลาท่ีเป็นวัตถุดิบในปริมาณมากเป็นปลาจากธรรมชาติ และมีหลากหลายชนิด 
นอกจากน้ัน การท่ีกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังวิชาการและทรัพยากรการผลิต 
สามารถทําให้กลุ่มมีการพัฒนาและสร้างรายได้จากการแปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายจําหน่ายได้ 
ดัง น้ันคณะทํางานจึงไ ด้ร่วมกับคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ผู้ นําชุมชน ในการวางแผน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแบบครบวงจรเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาลํานํ้าน่านให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและมีความหลากหลาย         

ของผลิตภัณฑ์ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
มกราคม-กันยายน 61 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนพื้นเมืองเหนือเข่ือนสิริกิต์ิ และแปรรูปวัตถุดิบท้องถ่ินหมู่บ้าน           

งอมมด 17/3 หมู่ท่ี 2 ตําบลท่าแฝก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การดําเนินโครงการ 
 การดําเนินการครั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มนําเอาผลิตภัณฑ์ปลาส้มและชนิดอ่ืน ๆ มาขอรับคําปรึกษาท่ี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ท่ีทางกลุ่มผลิตมีปัญหา ต้องการให้
ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปจากปลา ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาสินค้าโอทอป (OTOP)  
จึงได้รับเป็นท่ีปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังน้ันทางคณะทํางานจึงได้ดําเนิน
โครงการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาลํานํ้าน่าน ดังน้ี 
 1. จัดอบรมให้กลุ่มแปรรูปให้เข้าใจถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ต้ังแต่ข้ันตอนการ
เตรียมวัตถุดิบกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐาน การช่ัง ตวง เพ่ือให้การผลิตแต่ละครั้งให้ได้มาตรฐาน           
และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้ายพร้อมจําหน่าย  
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลา โดยกลุ่มแปรรูปได้ฝึกทักษะการแปรรูป การใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการผลิต โดยทางกลุ่มจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในการแปรรูปปลาส้มฟัก           
หรือแหนมปลา ปลาส้มตัว ปลาย่าง เชิงพาณิชย์รวมท้ังการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 
ร่วมกับการใช้เคร่ืองมือบรรจุระบบสุญญากาศร่วมด้วย 
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาของกลุ่มได้ลงความเห็นท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่        
ไส้อ่ัวปลาสมุนไพร ไส้อ่ัวปลาสองเกลอ ไส้กรอกเปร้ียวปลา ไส้กรอกสองเกลอ แล้วนําเทคโนโลยีแช่แข็งมา
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้พัฒนาเป็นแบบพร้อมบริโภค โดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยีไมโครเวฟ
พร้อมรับประทาน 
 4. การออกแบบตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
 1. จัดอบรมให้กลุ่มแปรรูปให้เข้าใจถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ดําเนินการกับ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 24 คน ระหว่างวันท่ี 6 มิถุนายนพ.ศ.2561 ณ 17/3 หมู่ท่ี 2 บ้านงอมมด ตําบล        
ท่าแฝก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเน้ือหาภาคทฤษฎีคือหลักการเตรียมปลาก่อนการแปรรูป         
และการเก็บรักษาเน้ือปลาโดยใช้ความเย็น ภาคปฏิบัติคือการแล่ปลาเอาเฉพาะเน้ือปลาล้วน การล้างเน้ือ
ปลาด้วยนํ้าซาวข้าวและสารส้ม และการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้กับทนต่อการการแช่แข็ง ผลท่ีได้ด้านความรู้ 
การเตรียมเน้ือปลาก่อนการแปรรูปและเก็บรักษาด้านทักษะ ผู้เข้ารับการฝึกทักษะสามารถ ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วทําให้คุณภาพเน้ือปลาเหมาะสมต่อการนําไปแปรรูป 
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ภาพท่ี 1 การให้ความรู้เก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา 

ท่ีมา : วรรณกนก เข่ือนสุข (2561) 

 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาเป็นปลาส้มฟัก ในรูปแบบต่าง ๆ โดยกลุ่มแปรรูปได้ฝึก
ทักษะการแปรรูป ดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน ระหว่างวันท่ี 17 มิถุนายน 2561และวันท่ี 
21 กรกฎาคม 2561 ณ 17/3 หมู่ท่ี 2 บ้านงอมมด ตําบลท่าแฝก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เน้ือหา 
ได้แก่ การใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการผลิต เช่น การใช้เครื่องบดเน้ือแบบใช้ไฟฟ้า ผลการถ่ายทอด        
คือผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างชํานาญและรวดเร็วและผลิตปลาส้มฟักได้
ปริมาณมากกว่าใช้เครื่องบดแบบมือหมุน 

 
ภาพท่ี 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลา 

ท่ีมา : วรรณกนก  เข่ือนสุข (2561) 

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไส้อ่ัวปลาสมุนไพร ไส้อ่ัวปลาสองเกลอ ไส้กรอกเปรี้ยวปลา ไส้กรอก        
สองเกลอ ดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 15คน ระหว่าง วันท่ี 29 กรกฎาคม 2561 ณ 
ห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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อุตรดิตถ์ โดยผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีดังน้ีไส้อ่ัวปลาสมุนไพร ไส้อ่ัวปลาสองเกลอ ไส้กรอกเปรี้ยวปลา 
และไส้กรอกเป้ียวสองเกลอและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพ่ือความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 

 
ภาพท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อ่ัวปลาสมุนไพรและไส้อ่ัวสองเกลอ 

ท่ีมา : วรรณกนก  เข่ือนสุข (2561) 

 

 
ภาพท่ี 4 ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการพัฒนา 

ท่ีมา : วรรณกนก  เข่ือนสุข (2561) 
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 4. การออกแบบตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทางกลุ่มจัดเวทีร่วมคิดเสนอ ตราสินค้าโดย
ทางกลุ่มให้เสนอคําว่า “ต้นนํ้าน่าน” ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอยู่ต้นนํ้าของแม่นํ้าน่าน โดยระดมความเห็นจากกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 10 คน จนได้ตราสัญลักษณ์ ท่ีมีความหมายของตรา สี ดังน้ี  

 
ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบตราสัญลักษณ์ท่ีออกแบบใหม่ 

ท่ีมา : วรรณกนก  เข่ือนสุข (2561) 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 จากการได้นําเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเก่ียวกับการ 
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาให้ได้มาตรฐานและมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทําให้ชุมชนเกิดเรียนรู้
พัฒนาตนเองด้านกระบวนการแปรรูปปลา บรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ใส่ใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัย 
รวมท้ังความต้องการของผู้บริโภค 
 ดังน้ันกลุ่มแปรรูปปลาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยจําหน่ายในเชิง
พาณิชย์ได้และมีอายุการเก็บรักษาท่ีนานข้ึน โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยี        
ด้านการผลิตอาหาร ส่งผลให้กลุ่มสามารถดําเนินกิจการได้แล้วส่งผลให้สร้างรายได้เพ่ิมข้ึนอีกทางหน่ึง 
 บทสังเคราะห์ท่ีชัดเจนคือกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาอาชีพเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคือการ
ใช้ความรู้และนวัตกรรมท้ัง นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมผลผลิต 
(Product Innovation) เข้าไปผสมผสานกับภูมิปัญญาท่ีเป็นบริบทเดิมของชุมชน และพัฒนาบนฐาน
ทรัพยากรของชุมชนหรือทุนชุมชนท่ีมีอยู่น่ันเอง 

ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากกลุ่มเรียนรู้ด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์แต่ยังมีข้อจํากัดทางด้าน
การบริหารจัดการกลุ่มและการบริหารด้านการตลาด จึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการ
พัฒนาต่อยอดเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานให้ครบต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า เพราะชุมชนยังขาดบุคคลากร 
ท่ีมีความรู้ความสามารถ หรืออีกนัยยะหน่ึงคือการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการให้กับกลุ่ม
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพโดยแท้จริงและอย่างต่อเน่ือง 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. กลุ่มได้เรียนรู้หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท่ีถูกต้องและปลอดภัย 
2. กลุ่มได้เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยประเมินจากความต้องการของผู้บริโภค 
3. กลุ่มได้เรียนรู้ถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะกับผลิตภัณฑ์จากปลา 
4. การท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนทําให้มีประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  
ภานุวัฒน์ ขันจา1 

บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือชุมชนและเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศ แต่ยังใช้ประโยชน์จากความเป็นเครือข่ายไม่เต็มท่ีในการพัฒนาท้องถ่ิน งานวิจัยน้ีค้นหา
ประเด็นและลักษณะของข้อมูลท่ีจําเป็นตามบริบทของชุมชน เช่ือมโยงกับองค์ความรู้ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สามารถส่งเสริมให้ผู้ใช้
ขับเคล่ือนระบบต่อไปได้เองในอนาคต ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินท่ี
ครอบคลุม ควรประกอบด้วยข้อมูล 6 กลุ่มท่ีจะต้องเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลงานวิจัย 
ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพื้นท่ีชุมชน และข้อมูลปัญหาชุมชน       
โดยการสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลองค์ความรู้ของภาควิชาการและบริบทของ
ท้องถ่ินให้สัมพันธ์กัน และขับเคล่ือนการใช้ระบบด้วยรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  จึงทําให้เกิดการใช้ระบบอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของภาควิชาการและท้องถ่ิน
ต่อไป 

คําสําคัญ : ฐานข้อมูลการวิจัย, การพัฒนาท้องถ่ิน, การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี, เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
โครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการ

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจํานวน 10 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยลงกรณ์          

                                                           

1
 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์
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และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีภาคีร่วมพัฒนาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องท่ี 
ฝ่ายปกครอง องค์กรชุมชน และภาคราชการ โครงการน้ีมีเป้าหมายให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือการนําใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สู่การจัดการตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการ
วิจัยเชิงพ้ืนท่ีให้เกิดรูปธรรมการทํางานร่วมกันของนักวิชาการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และนําใช้ข้อมูลสู่การสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบสุขภาวะ โดยพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ 
องค์ความรู้และนวัตกรรม เครื่องมือทางวิชาการท่ีชุมชนท้องถ่ินสามารถนําใช้ในการต่อยอดขยายผลสู่การ
จัดการตนเองอย่างย่ังยืน โครงการน้ีมีพื้นท่ีเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นศูนย์จัดการ
เครือข่ายสุขภาวะชุมชน จํานวน ๑๐ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่าย จํานวน ๒๐๐ แห่ง  
มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแกนนําชุมชน 
 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นท่ี (Research Project)          
โดยใช้หลักการสนับสนุนทุนวิจัยจากโจทย์ในพ้ืนท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีระหว่าง
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในพื้นท่ี ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับการ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย (ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย) สําหรับการ
จัดการตนเองและยกระดับต่อเน่ือง (Data base Development) จนสามารถพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ 
เครื่องมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีได้ การพัฒนาระบบศูนย์กลางสําหรับ
การจัดการข้อมูลท้ังระบบจึงมีบทบาทและความจําเป็นสําหรับการสนับสนุนกระบวนการน้ีให้สําเร็จลุล่วง
และเกิดการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ดังน้ัน ทีมผู้วิจัยจึงประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับการจัดการ
ข้อมูลท่ีสอดคล้องกับโครงการ ได้แก่ การบริหารข้อมูลพื้นท่ีชุมชน การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย บทความ
วิจัย นักวิจัย และผู้เช่ียวชาญ ท่ีประกอบไปด้วยฐานข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงประมวลผลข้อมูลร่วมกัน 
นําเข้าข้อมูลด้วยรูปแบบเดียวกัน ทําให้เกิดฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถจัดเก็บประวัติในการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการท่ีสามารถเรียกแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 
  2. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้อง ถ่ินสําหรับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลาของโครงการ 2 ปี 6 เดือน ต้ังแต่ วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2558 ถึง วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แกนนําชุมชน 
    พ้ืนท่ีเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน 
(ศจค.) จํานวน 10 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่าย จํานวน 200 แห่ง  

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
    การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัย          
ราชภัฏ มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

1) ศึกษากลุ่มข้อมูลในการวิจัย การศึกษาข้อมูลและแหล่งข้อมูลสําหรับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลดังต่อไปน้ี 1) ข้อมูลหน่วยงาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง 2) ข้อมูลพื้นท่ีชุมชนตัวอย่างจํานวน 200 พื้นท่ี 3) ศูนย์จัดการ
เครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) 10 พื้นท่ีเป้าหมาย 4) ข้อมูลงานวิจัย บทความวิจัยจากมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏ 5) ข้อมูลผู้เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและพ้ืนท่ีชุมชน 6) ข้อมูลประมวลผลเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจ 7) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยท่ีดําเนินการในชุดโครงการหลัก จํานวน 1 ระบบ 
การดําเนินการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดจะทําให้เกิดการใช้ข้อมูล 5 ดับ คือ ระดับข้อมูลรวมท้ังหมด ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับศูนย์จัดการเครือข่าย ระดับพ้ืนท่ีชุมชน และระดับผู้ใช้งานท่ัวไป ซ่ึงผู้ใช้งานในแต่ละ
ระดับจะบริหารจัดการข้อมูลท่ีสอดคล้องกับแหล่งท่ีมาของข้อมูล การประมวลสารสนเทศจะเช่ือมโยง
ข้อมูลท่ีมีความสัมพันธ์กัน ทําให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ 4 ด้านคือ การพัฒนาโจทย์วิจัยคุณภาพ 
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการใช้ประโยชน์ และสร้างระบบสารสนเทศนําเสนอข้อมูล
สรุปของระบบ 

2) สํารวจความต้องการในการใช้ระบบ จากการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ระบบ          
โดยวิธีการประชุมร่วมกับผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย กลุ่มแกนนําในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
เครือข่ายนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนร่วมในการใช้ระบบฐานข้อมูล ผลจากการสํารวจมีความ
ต้องการในการใช้ระบบ (User Requirement) ได้ผลจากการวิเคราะห์ระบบ กลุ่มข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับการ
ใช้ระบบ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีจะเป็นผู้กําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (ศจค.)          
และกําหนดพื้นท่ีชุมชนท่ีดําเนินการ เพ่ือให้หน่วยพี้นท่ี (อปท.) บันทึกข้อมูลเก่ียวกับชุมชน ส่วนหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะบันทึกข้อมูล นักวิจัย ผู้เช่ียวชาญ งานวิจัย บทความวิจัย ลงในระบบฐานข้อมูล 
โดยมีกลุ่มโจทย์/ความเช่ียวชาญ ท่ีเป็นข้อมูลสําหรับการเช่ือมความสัมพันธ์ของชุมชนกับข้อมูลท่ีจะ
สนับสนุนการเพื่อการแก้ไขปัญหา ผลจากการนําไปใช้ประโยชน์จะถูกบันทึกลงในระบบเช่นเดียวกัน         
โดยจําแนกผู้ใช้และฟังก์ชันในการใช้ระบบได้ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์การใช้งานระบบ 

จากภาพแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบฐานข้อมูล จากความต้องการในการใช้
ระบบฐานข้อมูลสามารถแยกผู้ใช้ได้ 5 กลุ่ม ดังน้ี 1) ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานได้คือ กําหนดข้อมูล
โครงสร้างของระบบจัดการข้อมูลสมาชิก กําหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานระบบ จัดการข้อมูลหน่วยงาน วิเคราะห์
ข้อมูลการใช้ระบบ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ บันทึกข้อมูลนักวิจัย บันทึก
ข้อมูลงานวิจัย บันทึกข้อมูลบทความวิจัย บันทึกข้อมูลผู้เช่ียวชาญ บันทึกข้อมูลโครงการ บันทึกผลการ
นําไปใช้ประโยชน์ประมวลผลโจทย์วิจัยคุณภาพ วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 3) ศูนย์จัดการเครือข่าย สมารถจัดการข้อมูลหน่วยงานในสังกัดบันทึกข้อมูลและปัญหาชุมชน 
บันทึกข้อมูลผู้เช่ียวชาญและงานวิจัย บันทึกผลการนําไปใช้ประโยชน์ ประมวลผลโจทย์วิจัยคุณภาพ 
ระบบสารสนเทศ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 4) หน่วยพ้ืนท่ี สามารถจัดการข้อมูลพื้นท่ีชุมชนของ
ตน บันทึกข้อมูลและปัญหาชุมชน บันทึกข้อมูลผู้เช่ียวชาญและงานวิจัย บันทึกผลการนําไปใช้ประโยชน์  
ประมวลผลโจทย์วิจัยคุณภาพ ระบบสารสนเทศ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ 5) บุคคลท่ัวไป 
สามารถใช้ระบบสารสนเทศสรุปข้อมูลระบบ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และสารสนเทศการนําไปใช้
ประโยชน์ 

 
3) การออกแบบระบบและพัฒนาระบบ จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงออกแบบระบบ

สารสนเทศท่ีมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้และข้อมูลระบบ สามารถแยกเป็นโปรแกรมย่อยหรือโมดูลได้ 12 โมดูล 
ดังน้ี 1) ระบบจัดการข้อมูลระบบ 2) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก 3) ระบบจัดการข้อมูลหน่วยงานและพ้ืนท่ี
ชุมชน 4) ระบบจัดการข้อมูลนักวิจัย 5) ระบบจัดการข้อมูลผู้เช่ียวชาญ 6) ระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย           
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7) ระบบจัดการข้อมูลบทความวิจัย 8) ระบบจัดการข้อมูลเก่ียวกับระบบ 9) ระบบจัดการข้อมูลปัญหา
ชุมชน 10) ระบบจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์ 11) ระบบประมวลผลข้อมูลโจทย์วิจัยคุณภาพ 12) ระบบ
ประมวลผลข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

 
ภาพท่ี 2 สารสนเทศสรุปข้อมูลแสดงความเคล่ือนไหวของระบบ 

การประมวลสารสนเทศสรุปภาพรวมเพ่ือแสดงความเคล่ือนไหวของระบบ ประกอบด้วย                  
1) สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูล
พ้ืนท่ีชุมชน 2) สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ได้แก่ สนับสนุนโจทย์วิจัย ผลการนําใช้ระบบ            
และสารสนเทศเชิงระบบ 3) ระบบรายงานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลงานวิจัย 
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพื้นท่ีชุมชน ปัญหาในพื้นท่ีชุมชน 4)สารสนเทศข้อมูลระบบ และ 5) สารสนเทศ
เพื่อการสืบค้น 

4) ผลการประยุกต์ใช้ระบบ การนําเสนอระบบท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข และทดลองใช้ระบบให้กับ
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยทดสอบ
การใช้งานระบบเพ่ือเป็นตัวแทนในการขยายผลการใช้งานในแต่ละมหาวิทยาลัยและใช้ระบบอีเมล์
อัตโนมัติเป็นระบบส่ือสารกับสมาชิกภายในระบบ โดยมีข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเข้าร่วมใช้ระบบ
สารสนเทศ ดังน้ี 
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ภาพท่ี 3 สรุปข้อมูลท่ีมีการดําเนินการวิจัย 

ข้อมูลภายในระบบ แบ่งเป็นข้อมูลหลัก 6 กลุ่ม คือ ข้อมูลงานวิจัย 520 เร่ือง ข้อมูลนักวิจัย          
730 คน ข้อมูลความเช่ียวชาญ 305 เรื่อง ข้อมูลงานสร้างสรรค์ 2 เรื่อง ข้อมูลชุมชน 405 เรื่อง และข้อมูล
ปัญหาชุมชน 190 ปัญหา จากข้อมูลในระบบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มงานและแสดงความสัมพันธ์
กับข้อมูลท้ังหมดภายในระบบ พบว่านักวิจัยจะมีความเช่ียวชาญในด้านการดูแลสุขภาพโดยชุมชน              
ส่วนผู้เช่ียวชาญท้องถ่ินจะมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการท้องถ่ินส่วนมาก งานวิจัยจะเน้นไปมุ่ง
แก้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รองลงมาคือการบริหารจัดการท้องถ่ิน           
แต่ปัญหาในพื้นท่ีชุมชนท่ีมีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการดูแล
สุขภาพและชุมชน จากข้อมูลจึงควรสนับสนุนนักวิจัยให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดการธรรมชาติ      
และส่ิงแวดล้อมท่ีปัจจุบันมีจํานวนน้อย ผลักดันด้านผลงานสร้างสรรค์เพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาเชิงพ้ืนท่ีได้ 
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สรุปผลการดําเนินงาน 
การวิจัยน้ีมีผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

สําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะต้องมีระบบฐานข้อมูลการเช่ือมโยงข้อมูล 6 กลุ่มเข้าด้วยกัน        
คือ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพ้ืนท่ีชุมชน และข้อมูล
ปัญหาในพ้ืนท่ี จึงทําให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นส่ือกลางเช่ือมโยง
ข้อมูล และสร้างศูนย์กลางข้อมูลในการขับเคล่ือนระบบเพื่อขยายผลต่อไปในอนาคต 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินสามารถแยกตามฟังก์ชันการจัดการ
ข้อมูล 10 ด้าน คือ ด้านการจัดการสมาชิกในระบบ ด้านหน่วยงานและพ้ืนท่ีชุมชน ด้านข้อมูลนักวิจัย 
ด้านข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ด้านข้อมูลงานวิจัย ด้านข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ด้านข้อมูลปัญหาชุมชน ด้านข้อมูล
การใช้ประโยชน์ และด้านข้อมูลการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพของระบบเท่ากับร้อย
ละ 94.61 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.73 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 สามารถนําระบบไป
ประยุกต์ใช้งานได้ดีมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย โดยผลการทดสอบท่ีดีท่ีสุดคือ ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ         
ผลการทดสอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 0.89 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 ส่วนผลการทดสอบท่ีน้อย
ท่ีสุดคือการทดสอบข้อมูลปัญหาชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 เพราะข้อมูลเป็นแบบ
ไดนามิกท่ีจําเป็นต้องมีการอัพเดทสถานะ และเป็นข้อมูลหลักในการเช่ือมโยงไปยังข้อมูลกลุ่มอ่ืน ๆ          
ท่ีเก่ียวข้อง 
 ผลการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน มีความพึงพอใจในการใช้
ระบบดังน้ี ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.71 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 
แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบท่ีมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันโดยส่วนมาก จากผลการ
สํารวจความพึงพอใจในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของภาควิชาการและท้องถ่ินมีระดับความ        
พึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.86 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 เน่ืองจากระบบได้ออกแบบสัมพันธ์กับบริบท
ของภาควิชาการและภาคท้องถ่ินท่ีมีความต้องการในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยมีงานวิจัยท่ีสัมพันธ์กับปัญหา
ชุมชนเป็นพื้นฐาน จึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม และปัจจัยด้านการออกแบบระบบเพ่ือ
รองรับกับการเปล่ียนแปลงของข้อมูลท่ีสามารถเพิ่มเติมหน่วยงานท่ีร่วมใช้ระบบในอนาคตได้ ส่วนด้านท่ีมี
ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบมีค่าเฉล่ีย 4.38 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.88 ในด้านจุดเด่นของระบบจะเป็นเรื่อง การออกแบบ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร 
สามารถอ่านได้ง่ายและสวยงาม เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้มากท่ีสุด ส่วนในด้านประสิทธิภาพความรวดเร็วใน
การตอบสนองของระบบเป็นเรื่องท่ีควรปรับปรุงต่อไป 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผลดําเนินการโครงการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาระบบต้องใช้ความร่วมมือกับเครือข่าย

นักวิชาการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับเรื่องจัดระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลจากแหล่ง 
ต่าง ๆ เพื่อการส่ือสารสาธารณะ ฉัตรนภา พรหมมา (2554) ในการสร้างศูนย์กลางเช่ือมโยงฐานข้อมูล
จากทุกแหล่งให้มีการต่อท่อถึงกันสู่การใช้ประโยชน์ท่ีทันต่อความเปล่ียนแปลง มีระบบการตรวจสอบเพ่ิม
ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับรูปแบบเครือข่ายการบริหารจัดการงานวิจัย
แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์ท้องถ่ิน  โดยใช้ระบบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม ฉัตรนภา พรหมมา (2549) จึงทําให้เกิดรูปแบบเครือข่ายการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณา
การของมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถ่ิน ในส่วนของการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สอดคล้องกับ ณพัชร์วดี แสงบุญนํา (2547) ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการ 
UML โดยแนวคิดเชิงวัตถุมาช่วยออกแบบและพัฒนา จึงสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบท่ีจําแนก
ข้อมูลได้ 6 กลุ่ม  คือ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพ้ืนท่ี
ชุมชน และข้อมูลปัญหาในพื้นท่ี เพ่ือให้ระบบมีความยืดหยุ่นและการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นท่ีชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีสอดคล้องกับ สุณี สุทธิวานิช (2549) ในเรื่องการ
พัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ีและเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในด้านวิธีการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสอดคล้องกับ ชมพูนุช สุโขวัฒนกิจ และคณะ (2551) โดยสร้างเว็บแอพพลิเคชัน
ระบบสารสนเทศโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ท่ีมีข้ันตอนตามกระบวนการ ท่ีสามารถดําเนินการ
พัฒนาได้เสร็จส้ิน โดยมีผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับวิธีการประเมินของ จุฑามาศ 
กระจ่างศรี (2545) โดยการทดสอบด้วยข้อมูลนําเข้าโปรแกรมแบบ Blackbox Test โดยใช้การทดสอบ
ความถูกต้องของโปรแกรมด้วยข้อมูลในการทดสอบ 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูล ข้อมูลปกติ (Normal Data) 
ข้อมูลยกเว้น (Exception Data) และข้อมูลผิดพลาด (Error Data) แสดงความถูกต้องโดยใช้วิธีการทาง
สถิติหาค่าเฉล่ีย (x)̅ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถ่ินสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแยกผลการ
พัฒนาโปรแกรมตามฟังก์ชันการจัดการข้อมูล 10 ด้าน คือ ด้านการจัดการสมาชิกในระบบ ด้านหน่วยงาน
และพ้ืนท่ีชุมชน ด้านข้อมูลนักวิจัย ด้านข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ด้านข้อมูลงานวิจัย ด้านข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ 
ด้านข้อมูลปัญหาชุมชน ด้านข้อมูลการใช้ประโยชน์ และด้านข้อมูลการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงผลการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพของระบบเท่ากับร้อยละ 94.61 อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.73 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.64 สามารถนําระบบไปประยุกต์ใช้งานได้ดีมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย โดยผลการทดสอบท่ีดีท่ีสุด 
คือ ข้อมูลผู้เช่ียวชาญ ผลการทดสอบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 0.89 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 ส่วน
ผลการทดสอบท่ีน้อยท่ีสุดคือการทดสอบข้อมูลปัญหาชุมชน ค่าเฉล่ีย 4.44 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 
เพราะข้อมูลเป็นแบบไดนามิกท่ีจําเป็นต้องมีการอัพเดทสถานะ และเป็นข้อมูลหลักในการเช่ือมโยงไปยัง
ข้อมูลกลุ่มอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
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ผลการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาท้องถ่ินชุมชนสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ด้วยวิธีการทดลองใช้ระบบกับกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลการใช้ระบบ และการสํารวจความพึงพอใจ
ในการใช้ระบบฐานข้อมูลตามวิธีการวัดคุณสมบัติท่ีดีของระบบสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีลักษณะท่ี
ครอบคลุมมิติท้ัง 4 ได้แก่ มิติด้านเวลา (Time) มิติด้านเน้ือหา (Content) มิติด้านรูปแบบ (Format)           
และมิติด้านกระบวนการ (Process) โดยมีการสํารวจข้อมูลแยกตามประเภทและสิทธ์ิในการใช้ระบบจาก
ผู้ใช้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบจํานวนท้ังหมด 80 คน พบว่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.71 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบท่ีมีความคิดเห็น
ในทิศทางเดียวกันโดยส่วนมาก สอดคล้องกับ ฉัตรนภา พรหมมา (2549) ในด้านรูปแบบเครือข่ายการ
บริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับท้องถ่ิน โดยในงานวิจัยได้ขยายผลเครือข่ายเพิ่มมากข้ึนด้วย 10 เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยผลจากการใช้ระบบด้านส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของภาควิชาการและท้องถ่ินมีระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.86 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44 เน่ืองจากระบบได้ออกแบบสัมพันธ์กับ
บริบทของภาควิชาการและภาคท้องถ่ินท่ีมีความต้องการในการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยมีงานวิจัยท่ีสัมพันธ์กับ
ปัญหาชุมชนเป็นพื้นฐาน จึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม และปัจจัยด้านการออกแบบระบบ
เพื่อรองรับกับการเปล่ียนแปลงของข้อมูลท่ีสามารถเพิ่มเติมหน่วยงานท่ีร่วมใช้ระบบในอนาคตได้       
ส่วนด้านท่ีควรมีการพัฒนาคือคือ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบมีค่าเฉล่ีย 4.38 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.88 เน่ืองจากรูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันใช้เวลาในการประมวลผลและเช่ือมโยงข้อมูล
จํานวนมาก แต่ระบบจะมีข้อดีเร่ืองเสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบ ส่วนในด้านการออกแบบ 
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร สามารถอ่านได้ง่ายและสวยงาม เป็นความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดท่ีมีความคิดเห็นตรงกันมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.85 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36 ซึ่งเป็นจุดเด่น
ในการใช้งานของระบบสารสนเทศน้ี 

ข้อเสนอแนะ ควรมีการออกแบบระบบและกลไกลเพื่อการขับเคล่ือนผู้ใช้ให้เกิดนโยบายการใช้
งานระบบอย่างต่อเน่ืองและขยายผลการใช้งานต่อไปในอนาคต และจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ผู้ใช้ระบบ
อย่างต่อเน่ืองจะทําให้ระบบมีข้อมูลท่ีสมบูรณ์ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มากย่ิงข้ึน ส่วนด้าน
โปรแกรมควรออกแบบระบบให้นักวิจัยมีส่วนร่วมในการใช้งานระบบ และการออกแบบสารสนเทศโดยใช้
ระบบภูมิสารสนเทศประมวลผลเชิงพ้ืนท่ีเพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้ประโยชน์จากข้อมูลมากท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้ศูนย์กลางข้อมูลสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2. สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาครัฐ และชุมชน ในระดับประเทศ 
3. เกิดการวิจัยในพ้ืนท่ีชุมชนได้ตรงกับปัญหาชุมชน 
4. เกิดรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เกิดการใช้ทรัพยากรด้านวิชาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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กระบวนการให้คุณค่าในการยกระดับตราสินค้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
กรณีศึกษา กลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 

 
อุสุมา พันไพศาล1 

บทคัดย่อ 
 กลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  มีภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา

จากปู่ย่าตายาย) และทําการค้าขายจักสานเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกได้ เดิมทางกลุ่ม ฯ ได้ใช้ ช่ือกลุ่มคือ 
“จักสานบ้านปัวชัย” ซ่ึงยังไม่สามารถนําไปจดทะเบียนการค้าและสร้างอัตลักษณ์การจดจําในตราสินค้า
ของกลุ่ม อีกท้ังเมื่อสอบถามถึงการได้มาซึ่งการต้ังช่ือตราสินค้า กลุ่มไม่สามารถเล่าเรื่องและบอกท่ีมาของ
ความหมายในตราสินค้าแก่ผู้ อ่ืนได้ ผู้วิจัยจึงได้นํากระบวนการสร้างคุณค่าโดยจัดกิจกรรมสร้าง
กระบวนการให้คุณค่าในการยกระดับของตราสินค้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือ
ระหว่างผู้วิจัยและชุมชนผ่านโครงการ “การพัฒนาตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า 
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP) ให้มีระดับสูงข้ึน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวน้ีมีหลักการดังน้ี 1) ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยการประชุมกลุ่ม 2) ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ 3) ช่ือหรือคําท่ีเห็น
ควรว่าส่ือถึงอัตลักษณ์ ท่ีมา เรื่องเล่าต่าง ๆ ในชุมชน จากน้ันเลือกคํามาจากการลงคะแนนโดยสมาชิก  
นําคําท่ีได้มาสร้างช่ือของในกลุ่ม 

การออกแบบผ่านความรู้และทฤษฎีการออกแบบท่ีถูกต้องตามหลักการออกแบบตราสัญลักษณ์โดย
ให้ทางกลุ่มเป็นผู้คิดและนักวิจัยนําข้อมูลไปปรับปรุงและส่งมอบตราสินค้าท่ีสมบูรณ์แก่ชุมชนได้นําไปใช้ 
ซึ่งตราสินค้าท่ีได้มีช่ือและมีรูปแบบท่ีสามารถเล่าเรื่องราวของกลุ่มได้ ดังน้ี 1) ช่ือ“ป๋ัวชัย”เป็นภาษาพ้ืนมือ
มีความหมายดังน้ี “ป๋ัว” หมายถึง การดูแล และ “ชัย” หมายถึง ชัยชนะ เม่ือรวมกันมีความหมายในทาง
ทีดี เก่ียวกับการดูแลรักษาท่ีดีเปรียบคล้ายกลับสินค้าของบ้านป๋ัวชัยสามารถเก็บรักษาส่ิงของท่ีใช้ได้ดี 2) 
มีรูปจักสานลายดอกแก้ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม 3) การเลือกใช้สีของหมู่บ้านปัวชัย ได้แก่ สีชมพู          
และสีฟ้า และในการสร้างกระบวนการน้ีเองทําให้กลุ่มเห็นความสําคัญของตราสินค้าท่ีสามารถสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ไปสู่การรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและภาคภูมิใจในตราสินค้าของตน โดยทางกลุ่มนําตรา

                                                           

1 หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
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สินค้าไปดําเนินการจดทะเบียนการค้าโดยใช้ช่ือ “ป๋ัวชัย” เพ่ือให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และจัดทําฉลากสินค้าพิมพ์ 4 สี 2 หน้า และบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพิมพ์สีเดียวขนาด 12x16 น้ิวและ 14x22 
น้ิว อีกด้วย  

คําสําคัญ : การสร้างตราสินค้า, ตราสินค้า, กระบวนการมีส่วนร่วม 

ท่ีมาและความสําคัญ 
  กลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต้ังอยู่ท่ีบ้านปัวชัย หมู่ 7 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน กระบวนการ           
จักสานของชาวบ้านปัวชัยเป็นภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากปู่ย่าตายาย ซ่ึงเป็นคนใน
ครอบครัวท่ีทําการจักสานอยู่เป็นประจําทําให้ลูกหลานได้เรียนรู้มาโดยตลอดและเกิดการซึมซับโดยไม่ต้อง
ทําการสอนอย่างเป็นทางการ ในอดีตจะไม่มีการรวมตัวกันแต่จะต่างคนต่างผลิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 
ได้มีการจัดต้ังกลุ่มจักสานข้ึนและดําเนินการต่อมาจนปี พ.ศ. 2525 งานจักสานบ้านปัวชัยเริ่มเป็นท่ีรู้จัก
มากย่ิงข้ึน ซ่ึงในขณะน้ัน นายสมพร คํามูลอินทร์ ได้เป็นประธานกลุ่มจักสานและได้มีโอกาสออกไปเป็น
วิทยากรรับเชิญ รวมท้ังศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่าง ๆ ทําให้ได้รับประสบการณ์เพ่ิมนํามาขยายผลให้กับ
สมาชิกรวมไปถึงสมาชิกในหมู่บ้านท่ีได้ออกไปพบเห็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจจากการท่ีได้มีโอกาสแลกเปล่ียน
กับชุมชนอ่ืน ทําให้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท่ีโดดเด่นทางด้านการจักสานของบ้านปัวชัย ให้
เป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึน ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (มผช.) ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์กระต๊ิบข้าวและกล่องใส่กระดาษทิชชู ได้รับมาตรฐาน มผช.ระดับ 3 ดาว ปัจจุบันมีสมาชิกใน
กลุ่มท้ังส้ิน 51 คน มีกําลังการผลิต 200-300 ช้ินต่อเดือน (นางประนอม ภิมอญ สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี           
22 เมษายน 2562) ช่ือตราสัญลักษณ์ท่ีขายจากการใช้ช่ือกลุ่มคือ “จักสานบ้านปัวชัย” ซึ่งยังไม่สามารถ
นําไปจดทะเบียนการค้าและสร้างอัตลักษณ์ การจดจําในตราสินค้าของกลุ่มเอง อีกท้ังเมื่อสอบถามถึงการ
ได้มาซึ่งการต้ังช่ือตราสินค้า กลุ่มไม่สามารถเล่าเรื่องและบอกท่ีมาของความหมายในตราสินค้าแก่ผู้อ่ืนได้ 
ทําให้ความเช่ือถือในตราสินค้าลดลง เน่ืองจากกลุ่มยังมีความไม่มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการสร้าง
สร้างตราสินค้า  
  จากการลงพื้นท่ี สถานการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านปัวชัย จัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาสู่การ
แข่งขัน เตรียมยกระดับสู่กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า เพ่ือให้ตระนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการนําตรา
สินค้าไปใช้ในสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยเห็นความสําคัญเรื่องน้ี จึงได้จัดกิจกรรมสร้าง
กระบวนการให้คุณค่าในการยกระดับของตราสินค้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือ
ระหว่างผู้วิจัยและชุมชนผ่านโครงการ “การพัฒนาตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า 
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP) ให้มีระดับสูงข้ึน” ผู้วิจัยได้สร้างกระบวนให้คุณค่าตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์การจากกิจกรรมกลุ่มจนได้มาซึ่งตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีพร้อมยกระดับต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างการกระบวนการให้ได้มาซ่ึงตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม 
2. เพ่ือให้ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีสร้างคุณค่าร่วมกันของคนในชุมชน 
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  3 เดือน ต้ังแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562  

กลุ่มเป้าหมาย 
  สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  

การดําเนินโครงการ/วิธีการดําเนินศึกษา 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research; PAR)   
กับกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน วิธีการวิจัยหลักท่ีใช้ในกระบวนการวิจัยได้แก่           
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี ส่วนร่วม (Participatory workshop) การสนทนา (After action 
review, AAR) โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มจักสานท่ีเข้าร่วมท้ังหมด 51 คน การดําเนินงานของโครงการได้มี
การวางแผน (Planning) ส่งเสริมความรู้  (Increasing knowledge) ปฏิบัติการ (Implementation) 
สรุปผลการดําเนินงาน และสะท้อนกลับ (Conclusionand reflction) เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบ และแนวทางการสร้างคุณค่าร่วม และความร่วมมือระหว่างชุมชน นักวิจัย  ผ่านโครงการ          
“การพัฒนาตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ให้มีระดับสูงข้ึน” ของกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 

ผลการดําเนินงานในงานวิจัย 
  มีผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังน้ี 

กิจกรรมต้นนํ้า  
1. จากการจัดกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับ

สินค้า หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีระดับสูงข้ึน” ณ ท่ีทําการกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ในวันท่ี 
22 เมษายน 2562 นํามาวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ดังน้ี 
 จุดแข็ง 

1. การใช้ลวดลายจักสานด้ังเดิมของกลุ่มทํามาต้ังแต่บรรพบุรุษ นับ 100 ปี และมีประสบการณ์
ในการจักสานและการพัฒนาลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
มาสนับสนุน 

2. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากสํานักงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ กระต๊ิบข้าว  
และท่ีใส่กล่องกระดาษทิชชู ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว 

3. การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ต้นแหย่ง แหย่ง (มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันท่ี 18-24 
สิงหาคม 2560, ชมรมฮักต๋ัวเมือง สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่วันท่ี 26 
สิงหาคม 2560) แหย่งเป็นพรรณไม้มี ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Schumanianthus dichotomus (Roxb.) 
Gagnep. เป็นไม้ล้มลุก ข้ึนในท่ีชุ่มนํ้าและจัดอยู่ในกลุ่มของพืชวงศ์คล้า ไม่มีการย้อมสี  ใช้วัตถุดิบจาก
แหย่ง ซึ่งเป็นสีของวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีลักษณะเป็นสีนํ้าตาลอ่อนมีความเล่ือมมันตามธรรมชาติ เมื่อใช้
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ไปนาน ๆ ผ่านการเช็ดถูทําความสะอาดจะมีสีงดงามและเป็นมันวาวมากข้ึน อีกท้ังมีความแข็งแรงทนทาน
ใช้งานได้นาน  

4. กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
5. หัวหน้ากลุ่มมีความเข้มแข็ง 
6. มีศูนย์การเรียนรู้ในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอน และใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม 
7. มีระบบการจัดสรรผลกําไรให้กับสมาชิก 

 จุดอ่อน 
1. วัตถุดิบจากต้นแหย่งมีราคาแพง  
2. สมาชิกกลุ่มผู้สูงวัย ยังไม่ยอมเปล่ียนความคิดในการจักสาน เช่น การเปล่ียนวัตถุดิบจากด้าย

ไนลอน มาเป็นด้ายเมือง (ฝ้ายมะหิงค์)  
3. ยังขาดการสืบทอดภูมิปัญญาในการจักสานสู่คนรุ่นใหม่ 
4. สมาชิกยังขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการนําความรู้มาพัฒนากลุ่ม หรือการศึกษาดูงานไม่

ตรงกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่ีทํา เช่น ใช้วัตถุดิบคนละชนิดกัน 
5. ขาดตลาดรองรับท่ีแน่นอน ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยังมีจํานวนน้อย 
6. รูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานขาดความหลากหลาย 
7. สมาชิกท่ีมีทักษะในการจักสานแบบเพ่ิมลวดลายมีจํานวนน้อย 
8. ไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เช่น การจักไม้ไผ่ให้ได้มาตรฐาน 
โอกาส 

 1. กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ พัฒนาชุมชน สํานักงานปฏิรูปท่ีดิน 
(สปก.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 2. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
 อุปสรรค 

1. พ้ืนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวน การจะนําไม้ไผ่ออกมา นําออกมาได้ในปริมาณน้อยทําให้ต้นทุน
การผลิตสูงข้ึน 

2. ศึกษาเกณฑ์และเง่ือนไขในการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) 

 
ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านปัวชัย 

ท่ีมา: อุสุมา พันไพศาล(2562) 
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กิจกรรมกลางนํ้า 
1. พัฒนาผู้ประกอบการ โดยการสร้างองค์ความรู้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับ

สินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการสร้างแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวม  2 หลักสูตร 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2562 

โดยวิธีการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปดังน้ี 
2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เปล่ียนวัตถุดิบจักสานจากด้ายไนลอน เป็นด้ายจากธรรมชาติ  

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่น การทําบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จักสาน การทําของ
ใช้ ของตกแต่งสําหรับรีสอร์ทหรือสปา 

2.2 การสร้างแบรนด์ สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ โดยการให้
สมาชิกในกลุ่มเสนอความคิดเห็นโดยการเสนอ ช่ือหรือคําท่ีเห็นควรว่าส่ือถึงอัตลักษณ์ ท่ีมา เรื่องเล่าต่าง 
ๆ ในชุมชน จากน้ันเลือกคํามาจากการลงคะแนนโดยสมาชิก นําคําท่ีได้มาสร้างช่ือของในกลุ่ม ซึ่งเป็นช่ือ
แบรนด์ท่ีสามารถนําไปจดทะเบียนการค้า ดังน้ี  

2.2.1 เอาคําว่า “บ้าน” ออกเน่ืองจากเป็นช่ือหมู่บ้านไม่สามารถจดเคร่ืองหมายการค้า
ได้ ควรปรับเปล่ียนเป็นตราสินค้า“ป๋ัวชัย”แทนเน่ืองจากช่ือเดิมคือว่า“ป๋ัว”เรียกต่อๆกัน
มาจนกลายเป็นคําว่า “ปัว” 

“ป๋ัวชัย”เป็นภาษาพ้ืนมือมีความหมายดังน้ี “ป๋ัว” หมายถึง การดูแล และ “ชัย” 
หมายถึง ชัยชนะ เม่ือรวมกันมีความหมายในทางทีดี เก่ียวกับการดูแลรักษาท่ีดีเปรียบ
คล้ายกลับสินค้าของบ้านป๋ัวชัยสามารถเก็บรักษาส่ิงของท่ีใช้ได้ดี และการสร้างตราสินค้า
ควรมีลวดลายการจักสานปรากฏในตราสินค้า 
2.2.2 เพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ คําว่า PUWCHAI NAN 

2.3 การออกแบบตราสินค้าของกลุ่มบ้านปัวชัย ได้นําข้อมูลจากมติท่ีจัดกิจกรรมวันแรกมา
สร้างแบบร่างด้วยคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 แบบ แล้วนําเสนอในท่ีประชุมกลุ่มอีกครั้งในวันท่ี 24 เมษายน 
2562 เพื่อลงคะแนนเลือก โดยครั้งน้ี สอบถามเหตุผลในการเลือกตราสินค้าแบบท่ี 2 โดยมีความเห็นใน
การเลือกตราสินค้ากลุ่มจักสานบ้านปัวชัย  ดังน้ี 

2.3.1 มีรูปจักสานลายดอกแก้ว ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม 
2.3.2 การเลือกใช้สีของหมู่บ้านปัวชัย ได้แก่ สีชมพู และสีฟ้า 
2.3.3 เพิ่มเติมข้อมูลท่ีสามารถติดต่อได้ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ท่ีชัดเจน 

2.4 การออกแบบตราสินค้าเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จํานวน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
แท็กตราสินค้าของกลุ่มบ้านปัวชัย สต๊ิกเกอร์ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

กิจกรรมปลายนํ้า 
1. ดําเนินการเพื่อขอยกระดับสินค้าหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
2. การสร้างหรือขยายตลาด โดยการเพิ่มช่องทางการตลาด off Line หรือ On Line 
3. การพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย 
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ประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินการ 

ตราสินค้าเดิม ตราสินค้าใหม่ผ่านกระบวนการให้คุณค่า 

    
กระบวนการท่ีได้มา 
- ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
- ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการคิด 
- ขาดทฤษฎีการออกแบบท่ีถูกต้องตามหลักการ

ออกแบบตราสัญลักษณ์ 

กระบวนการที่ได้มา 
- ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยการ

ประชุมกลุ่ม 
- กลุ่มมีส่วนร่วมในการคิด  
- การออกแบบผ่านความรู้ และทฤษ ฎีการ

ออกแบบท่ีถูกต้องตามหลักการออกแบบตรา
สัญลักษณ์โดยให้ทางกลุ่มเป็นผู้คิดและนักวิจัย
นําข้อมูลไปปรับปรุงและส่งมอบตราสินค้าท่ี
สมบูรณ์แก่ชุมชนได้นําไปใช้ 

- ตราสัญลักษณ์ใหม่ กลุ่มได้ให้คุณค่าของคําท่ีมี
ความหมายท่ีเป็นอัตลักษณ์ของบ้านปัวชัยคือคํา
ว่า “ป๋ัว” ซ่ึงเป็นภาษาพ้ืนเมือง อีกยังใส่อัต
ลักษณ์ของลวดลาย “ลายดอกแก้ว” ท่ีเป็น
สัญลักษณ์ท่ีสืบทอดมาเป็นร้อยปี รวมถึงรูปทรง
ของกระติบข้าวเหนียวท่ีมี เฉพาะบ้านปัวชัย
เท่าน้ัน 

อภิปรายผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
1. ร่วมคิดร่วมทํา 

 ในระยะแรกผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
ของกลุ่มจากสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม รวมถึงหาความต้องการและสร้างความเข้าใจ โดยการจัด
อบรมให้ความรู้กับกลุ่ม เก่ียวกับความสําคัญของตราสินค้าและจัดสนทนากลุ่มอีกคร้ังเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการหาคุณค่าของตราสินค้า โดยใช้การสัมภาษณ์และการบันทึกบทสนทนา รวมถึงภาพถ่ายใน
การร่วมกิจกรรมอีกด้วย 
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2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
  กลุ่มจักสานบ้านปัวชัย มีตราสินค้าเพ่ือท่ีมาผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม

เองโดยสมาชิกสามารถจดจําและบอกท่ีมาของตราสินค้าได้ เห็นความสําคัญของตราสินค้าท่ีสามารถสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไปสู่การรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและสร้างภาคภูมิใจในตราสินค้าของตน พัฒนา
วิธีคิดใหม่มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและตอบสนองความต้องการของชุมชน   

 ส่วนผู้วิจัยได้บูรณาการงานน้ีกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ท้ังในด้านเรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ช้ันปีท่ี 2 เข้ากับกระบวนการวิจัยใน
การค้นหาสร้างตราสินค้า โดยนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการจัดอบรมการให้
ความรู้ก่อนลงพ้ืนท่ีให้สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ลงพ้ืนท่ี และยังได้เช่ือมโยงกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

3. เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ 

  ความสําคัญของตราสินค้าท่ีสามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไปสู่การรับรู้ในกลุ่ม
ผู้บริโภคและภาคภูมิใจในตราสินค้าของตน โดยทางกลุ่มนําตราสินค้าไปดําเนินการจดทะเบียนการค้าโดย
ใช้ช่ือ “ป๋ัวชัย” เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดทําฉลากสินค้าพิมพ์ 4 สี 2 หน้า 
และบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพิมพ์สีเดียวขนาด 12x16 น้ิวและ 14x22 น้ิว อีกด้วย  

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี 
  การลงพ้ืนท่ีในการได้มาซึ่งของกระบวนการท่ีได้มาซ่ึงคําท่ีใช้สร้างตราสินค้าท่ีใช้ในผลิตภัณฑ์น้ัน 
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยเพื่อให้กระบวนน้ีสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนเองและอีกท้ัง
สามารถบอกท่ีมาให้แก่คนภายนอกได้รับทราบได้ นักวิจัยต้องทําความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนเป็นหลักและไม่แสดงความคิดเห็นแทรกขนาดทํากิจกรรม เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความมั่นใจ         
และกล้าแสดงความคิดเห็น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้ตราสินค้าผ่านการกระบวนการให้คุณค่าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสาน บ้านปัวชัย 

จ.น่าน 
2. กลุ่มจักสานบ้านปัวชัยสามารถเข้าใจและเห็นความสําคัญร่วมกันของการมีตราสินค้าได้ 
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การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับการดูแลสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ตําบลท่าเสา อําเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
สิทธิพร พรอุดมทรัพย์1 

จักรพันธ์ ศรีสวัสด์ิ1, สมเกียรติ ดอนทองแดง1, กัลยารัตน์ คําพรม1 

บทคัดย่อ 
 งานวิ จัย ช้ิน น้ี มี วัต ถุประสงค์ เ พ่ือ พัฒนาแอพพลิ เค ช่ัน caretome ในโทร ศัพ ท์มื อ ถื อ
ระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือใช้ในการคํานวณการวัดดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI)           
และการนับจํานวนก้าวเดิน (Pedometer) รวมไปถึงให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและการออก 
กําลังกายท่ีถูกต้อง โดยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย (BMI) ระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้งานแอพพลิเคช่ัน caretome และเพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน caretome  
ซึ่งมีพื้นท่ีศึกษาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์         
โดยพัฒนาแอพพลิเคช่ันในรูปแบบ SDLC 7 ข้ันตอน และทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรในพ้ืนท่ี
จํานวน 20 คน หลังจากให้กลุ่มตัวอย่างใช้งานแอพพลิเคช่ันเป็นระยะเวลา 4 เดือน ผลของค่าดัชนีมวล
ร่างกาย (BMI) เฉล่ียก่อนการใช้แอพพลิเคช่ันอยู่ท่ี 26.42 กก./ม.2 และหลังการใช้งานแอพพลิเคช่ัน พบว่า
ค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) เฉล่ียหลังใช้งานมีค่าอยู่ท่ี 25.39 กก./ม.2 และกลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีมวล
ร่างกาย (BMI) ลดลง เฉล่ียท่ี 1.03 กก./ม.2  ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Dependent t-test เปรียบเทียบ
ผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย (BMI)  พบว่าค่า BMI ของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ             
(p < 0.001) และมีผลรวมค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.46 ± 0.563) 

คําสําคัญ : แอพพลิเคช่ัน, ดัชนีมวลร่างกาย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ม่อนดินแดง 

 

 

                                                           

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
ในปัจจุบันโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้งานง่ายและมีความสะดวกสบายในการพกพา  

การเข้าใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีมากข้ึนอย่างแพร่หลาย โดยสถิติจํานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 กสทช (2561) พบว่า มีผู้ใช้มือถือมากถึง 124.63 ล้าน     
เลขหมาย และในส่วนของภาครัฐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (2560) กล่าวถึง การกําหนดแผนพัฒนา
ประเทศผ่านนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มสาธารณสุข ซึ่งมีส่วนสําคัญในการ
ปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี เป็นต้น 

ท้ังน้ีประเทศไทยมีสถานการณ์ภาวะโภชนาการเกินของประชาชน มีแนวโน้มท่ีสูงข้ึน กรมอนามัย
(2560) พบว่า จากการศึกษาวิจัยปัญหาโภชนาการของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559 
ประชากรในประเทศไทยท่ีมีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วนเพียงร้อยละ 64.2 และมีภาวะเริ่มอ้วน   
และอ้วน ร้อยละ 13.1 และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2559) ได้เปิดเผย "รายงาน
สุขภาพคนไทย 2557" คือภาวะ "โรคอ้วน" ท่ีบ่ันทอนสุขภาพคนไทยมากข้ึนเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค
โดยคนไทยอ้วนสูงสุดเป็นอันดับ 2 จากท้ังหมด 10 ประเทศอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย ข้อมูล
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ปัญหาภาวะโภชนาการและปัญหาโรคอ้วนในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหา
สาธารณสุขท่ีสําคัญท่ีจะต้องเร่งแก้ไข ท้ังน้ีผลเสียจากการเกิดโรคอ้วน นําไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(Non-communicable diseases, NCDs) อันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารซึ่งเกิดข้ึนจากการขาด
ความสมดุลในการรับประทานอาหาร ท่ีได้รับสารอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ หรือมากเกินความ
ต้องการ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติภาวะโภชนาการเกินของประชากร จากการศึกษารายงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง (2559) พบว่า ข้อมูลจํานวนคนไข้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายในพื้นท่ีจังหวัด
อุตรดิตถ์พบว่า ต.ท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจํานวนแนวโน้มของภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเป็น
อันดับสูงท่ีสุดใน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีร้อยละ 18.4  

จากปัญหาโภชนาการดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ต.ท่าเสา          
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ตระหนักถึงภาวะ
โภชนาการเกินร่วมกับชุมชนม่อนดินแดง ต.ท่าเสา ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดทําพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) โดยทําวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และคนในชุมชน ผู้วิจัยจึงพัฒนาแอพพลิเคช่ันการดูแลสุขภาพบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)  ช่ือว่า caretome เพื่อใช้ในการคํานวณการวัด
ดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) และการนับจํานวนก้าวเดิน (Pedometer) รวมไปถึงให้
ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายท่ีถูกต้อง ส่งผลให้เกิดประโยชน์คือการลดลง        
ของสถานการณ์ภาวะโภชนาการเกินของประชาชนภายในชุมชนและสามารถต่อยอดไปถึงชุมชนอ่ืน ๆ         
ในอนาคตอีกด้วย รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานในวงกว้างผ่านบริการ Google Play Store ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคช่ัน caretome ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เพ่ือใช้ใน

การคํานวณการวัดดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) และการนับจํานวนก้าวเดิน (Pedometer) 
รวมไปถึงให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายท่ีถูกต้อง 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) ระหว่างก่อน
และหลังการใช้งานแอพพลิเคช่ัน caretome 

3. เพ่ือศึกษาผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน caretome 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาวิจัย จํานวน 5 เดือน ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าพ้ืนท่ีในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นท่ีจํานวน 20 คน และหน่วยงานของภาครัฐ 

คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การดําเนินโครงการวิจัย 
การวิจัยเชิงประจักษ์และการวิจัยเป็นวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) มีระยะ

ดังน้ี  
ระยะที่ 1 ศึกษาสํารวจและรวบรวมข้อมูล  
ศึกษาบ ริบทของ ชุมชนแบบ Snowball Sampling โดยเ น้นการมี ส่วนร่ วมของ ชุมชน 

ทําการศึกษาตํารา เอกสาร การดูแลสุขภาพ ศึกษาบริบทเชิงลึกกับนักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ
ภายในพ้ืนท่ี 

ระยะที่ 2 นําข้อมูลการที่ได้จากการเก็บรวบรวมในระยะแรกมาวิเคราะห์  
วิธีการวิจัยในข้ันตอนน้ี คือ ผู้วิจัยทําการพัฒนาแอพพลิเคช่ันในรูปแบบ System Development 

Life Cycle : SDLC โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2544) ได้จําแนกส่วนประกอบท้ังส้ิน 7 ข้ันตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปัญหา (Problem Definition) โดยศึกษาความต้องการองค์ประกอบ

พัฒนา 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) โดยความต้องการประกอบด้วย ข้อมูลการดูแลสุขภาพ           

การออกกําลังกาย การคํานวณหาค่า BMI การบันทึกการนับก้าวเดิน (Pedometer) มีส่วนติดต่อกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ระบบนําทางกําหนดพิกัด (Geolocation service)  

ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบ (Design) โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้อมูล 
(Normalization) การไหลของข้อมูล (DFD) 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) โปรแกรมท่ีใช้ โปรแกรม JDK (Java Development 
Kit) โปรแกรม MIT Appinventor สําหรับพัฒนาแอพพลิเคช่ัน เช่ือมต่อฐานข้อมูล MySQL ระบบ CMS 
wordpress  
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing) นําแอพพลิเคช่ันท่ีพัฒนามาทําการทดลองใช้เพ่ือทดสอบ 
การใช้งานเบ้ืองต้นของระบบก่อน และหากมีการทํางานผิดพลาดก็จะแก้ไขใหม่จนกว่าจะได้ตามท่ีต้องการ 

ขั้นตอนท่ี 6 การติดต้ัง (Implementation) นําแอพพลิเคช่ันอัพโหลดเข้าสู่ระบบ Google Play 
Store เพ่ือเผยแพร่แอพพลิเคช่ันให้กลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจ และการนําไปเป็นเครื่องมือในการวิจัยตาม
ข้ันตอน 

ขั้นตอนท่ี 7 การบํารุงรักษา (Maintenance)การตรวจสอบข้อมูลแก้ไขแอพพลิเคช่ันให้สมบูรณ์ 
ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย และความพึงพอใจของผู้ใช้ 
1. เปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) ระหว่างก่อนและหลังการ

ใช้งานแอพพลิเคช่ัน นําเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ Dependent        
t-test ถือระดับนัยสําคัญท่ี p-value < 0.05 จิราภา แสนเกษม (2545) 

2. หาผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน ด้วยค่าเฉล่ีย, SD แปลผลเป็นระดับความ      
พึงพอใจ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น caretome ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android 

 สามารถติดต้ังแอพพลิเคช่ันผ่านบริการ Google Play Store (http://bit.ly/30p7Ibv) หน้าแรก
แอพพลิเคช่ันแสดงดังภาพท่ี 1(a) หน้าเมนูต่าง ๆ ดังภาพท่ี 1(b)  ได้แก่ ข้อมูลการดูแลสุขภาพ           
การออกกําลังกายดังภาพท่ี 1(c) การคํานวณหาค่า BMI ดังภาพท่ี 1(d) การบันทึกการนับก้าวเดิน 
(Pedometer) ดังภาพท่ี 1(e )และมีส่วนติดต่อกับโรงพยาบาลระบบนําทางกําหนดพิกัด  

1(a)  1(b)   1(c)   1(d)  1(e)  
ภาพท่ี 1  แอพพลิเคช่ัน หน้าแรก 1(a), เมนูต่าง ๆ 1(b), หน้าข้อมูลการดูแลสุขภาพ 1(c),             

หน้าคํานวณหาค่า BMI 1(d), หน้าการบันทึกการนับก้าวเดิน 1(e) 

ผลเปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย และความพึงพอใจของผู้ใช้ 
จากงานวิจัยมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างประชากรในพ้ืนท่ีจํานวน 20 คน โดยข้อมูลท่ัวไปพบว่าเป็น

เพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และเพศหญิง 14 คน ร้อยละ 70 แบ่งออกเป็นช่วงอายุ อายุตํ่ากว่า          
20 ปี จํานวน 2 คน ช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 4 คน ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 6 คน ช่วงอายุ 41-50 ปี  
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จํานวน 4 คน ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 3 คน และอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 1 คน โดยมีดัชนีมวลกาย
ชนิด อ้วนมาก จํานวน 3 คน ชนิดอ้วน จํานวน 9 คน นํ้าหนักเกิน จํานวน 5 คนนํ้าหนักปกติ จํานวน        
3 คน โดยมีค่า BMI เฉล่ียก่อนการใช้แอพพลิเคช่ันท่ี 26.42 กก./ม.2 หลังจากให้กลุ่มตัวอย่างใช้งาน
แอพพลิเคช่ัน ดังภาพท่ี 2 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ผลของค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) ระหว่างก่อนและหลัง
การใช้งานแอพพลิเคช่ัน พบว่า BMI เฉล่ียหลังใช้งานมีค่าอยู่ท่ี 25.39 กก./ม.2 และกลุ่มตัวอย่างมีค่า BMI 
ลดลง เฉล่ียท่ี 1.03 กก./ม.2 ดังภาพท่ี 3 หลังจากน้ันทําการเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลร่างกายก่อนและหลัง
การใช้งาน ดังตารางท่ี 1 

        
ภาพท่ี 2  การทดลองใช้งานแอพพลิเคช่ัน            ภาพท่ี 3  ค่าเฉล่ียดัชนีมวลร่างกาย (BMI) 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) ระหว่างก่อนและหลัง        
การใช้งานแอพพลิเคช่ัน caretome 

ผลการทดสอบ 
คะแนนสอบ 

t p-value 
เฉล่ีย S.D. 

BMI ก่อนการใช้งานแอพพลิเคช่ัน 26.42 3.17 
5.932 < 0.001 

BMI หลังการใช้งานแอพพลิเคช่ัน 25.39 3.13 

จากตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) ระหว่าง            
ก่อนและหลังการใช้งานแอพพลิเคช่ัน พบว่า ค่า BMI ของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ               
(p < 0.001)  

 

 

 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

51  

ตารางท่ี 2  ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน 

รายการความพึงพอใจ ข้อคําถาม เฉล่ีย S.D. 
ระดับการ
ประเมิน 

ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเน้ือหา 4.33 .645 มากท่ีสุด 

ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 4.21 .485 มาก 

มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน 4.52 .508 มากท่ีสุด 

แอพพลิเคช่ันสะดวกในการใช้งาน 4.61 .609 มากท่ีสุด 

แอพพลิเคช่ันช่วยวิเคราะห์ค่าเฉล่ียต่าง ๆ ได้ดี 4.33 .595 มากท่ีสุด 

ในภาพรวม มีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคช่ัน  
ดูแลสุขภาพ 

4.58 .502 มากท่ีสุด 

ยินดีท่ีจะโหลดแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพ 4.67 .595 มากท่ีสุด 

รวมค่าเฉล่ีย 4.46 .563 มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ียและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน พบว่า ผลรวมค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (4.46 ± 0.563) โดยคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจท่ีจะโหลดแอพพลิเคช่ันดูแลสุขภาพมี
คะแนนสูงสุด และอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.70± 0.535) และหัวข้อท่ีมีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ
ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา มีคะแนนเฉล่ีย (4.21± 0.485) 

อภิปรายผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยความสําเร็จของแอพพลิเคช่ัน caretome เกิดจากการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในงานวิจัย

(Partnership) ต้ังแต่เร่ิมต้นโดยชุมชนตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์ภาวะโภชนาการเกินของชุมชนใน
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยมีค่า BMI เฉล่ียเดิมอยู่ท่ี 26.42 กก./ม.2 และเมื่อมีการพัฒนาแอพพลิเคช่ันข้ึน
พร้อมกับการส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคช่ันจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลพบว่า        
ค่า BMI เฉล่ียหลังใช้งานกลุ่มตัวอย่างมีค่าลดลงอยู่ท่ี 25.39 กก./ม.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน caretome ผลรวมค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (4.46 ± 0.563) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ป่ินทอง ทองเฟื่อง (2558)  ท่ีได้ทําการพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน เรื่อง รักสุขภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (4.45 ± 0.620) 
เน่ืองจากการใช้แอพพลิเคช่ันท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความสะดวกในการใช้งาน ท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด               
(4.61 ± 0.609) 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยควรเพิ่มช่องทางการใช้งานให้หลากหลายย่ิงข้ึน เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี
ในระบบปฏิบัติการ iOS หรือในรูปแบบ web application เป็นต้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากงานวิจัยแบ่งได้ดังน้ี 1) ประโยชน์ต่อตัวชุมชนการลดลงของสถานการณ์

ภาวะโภชนาการเกินของประชาชนภายในชุมชน 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสามารถลดงบ
รักษาพยาบาลท่ีเกิดจากโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ 3) ท้ังน้ีผลการเผยแพร่แอพพลิเคช่ัน
ในวงกว้างผ่านบริการ Google Play Store  ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 มีติดต้ังใช้งานมากกว่า         
243 ครั้ง จึงเช่ือได้ว่าการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน caretome จะทําให้เกิดผลการลดโรคอ้วนต่อสังคม 
(Social impact) ต่อไปในอนาคต 
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การพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ภาศิริ เขตปิยรัตน์1 

วิสุทธ์ิ สุขบํารุง1, สินีนาถ วิกรมประสิทธิ1, สุกัญญา สุจาคํา1,  
ธิดารัตน์ เหมือนเดชา1, เพิ่มศักด์ิ พันธ์แตง1, นันท์มนัส หอมเพียง1, กรรมณิการ์ ธรรมสรางกูร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์          

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลแม่พูล ตําบลนานกกก และตําบลบ้านด่านนาขามมีวิธีดําเนินงานท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการธุรกิจใน          
3 พ้ืนท่ี เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านการตลาด การจัดการ การผลิตและการเงินในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเกษตร
ทุเรียนหลงลับแล 2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้แนวทางการนําแผนธุรกิจไปใช้ 

การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการสัมภาษณ์
ระดับลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า แผนธุรกิจของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล ภายหลังการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT สามารถนําไปใช้ในการกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์และบทสรุป
ผู้บริหาร การวิเคราะห์ความเจริญเติบโต ส่วนแบ่งตลาด รวมท้ังการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ีประกอบด้วย ด้านการตลาด การจัดการ การเงิน การผลิต         
และการบริหารความเส่ียง อีกท้ังผลการวิเคราะห์การทดลองใช้แผนธุรกิจ สามารถกําหนดกลยุทธ์
การตลาดตามความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนท่ี ดังน้ี  ตําบลแม่พูล เน่ืองจากเป็นจุดท่ีมีการซ้ือขายทุเรียนใน
ปริมาณมาก สามารถกําหนดเป็นตลาดกลางของจังหวัด หรือ สร้างเป็น HUB ของตลาดทุเรียนได้ ตําบล
นานกกก เป็นศูนย์รวมแหล่งผลิตทุเรียนหลงลับแล และผลไม้ประจําจังหวัดชนิดอ่ืน เช่น ลางสาด 
ลองกอง เน่ืองจากมีพื้นท่ีในการปลูกจํานวนมาก ส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทาง

                                                           

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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การค้าของจังหวัดด้านแหล่งจําหน่ายทุเรียน เพราะมีพ้ืนท่ีขายทุเรียนบนถนนสาย 11 หรือ บริเวณถนน
สายพิษณุโลก-เด่นชัย ซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีหน้าด่านในการพบปะกับลูกค้าต่างจังหวัดหรือผู้สัญจรไปมา 

คําสําคัญ : แผนธุรกิจ, ห่วงโซ่อุปทาน, ทุเรียนหลงลับแล 

บทนํา 
ประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอาชีพภาคบริการและการค้าหรือนอกภาคการเกษตร        

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.01 รองลงมาเป็นผู้ทํางานในภาคเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.99 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2558)  ท้ังน้ี ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของประเทศน้ันได้ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยขับเคล่ือนนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความย่ังยืนในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคการเกษตรท่ียังคงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้าง
อาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยการนําภูมิปัญญาไปใช้ในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความอยู่รอดใน
การดํารงชีวิตของตนเอง  

จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีต้ังอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างโดยลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดประมาณ 60 % ของพื้นท่ีท้ังหมดเป็นภูเขาสูงและท่ีสูงต้ังอยู่ในบริเวณทางด้านเหนือและทาง
ตะวันออกของจังหวัด ซึ่งถือเป็นแหล่งปลูกไม้ผลเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด เช่น ทุเรียน ลองกอง
ลางสาดมังคุด โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเมือง และ อําเภอลับแลซึ่งเป็นพื้นท่ีสําคัญในภาค
การเกษตรของจังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ์. 2559. ออนไลน์) 
 แต่อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล โดยท่ีผ่านมายังคงพบกับปัญหาการ
ขาดประสบการณ์ด้านการทํางานเชิงรุกของธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ขาดการวางแผนกระบวนการจัดการ 
ระบบการทํางานไม่ชัดเจน ขาดการนําแผนธุรกิจมาสร้างสมรรถนะในการประกอบธุรกิจ ท้ังน้ี สาเหตุเกิด
จากการไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด การเงิน การบริหารจัดการ การผลิตท่ียังไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ทุเรียนและไม่มีการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซึ่งนับเป็นปัญหาสําคัญในการประกอบธุรกิจ
เกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังน้ัน จึงเป็นสาเหตุให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล และการสร้างโอกาสด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์          

ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลแม่พูล ตําบลนานกกก และตําบลบ้านด่านนาขาม 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขต 4 ด้าน คือ 1) เน้ือหาเน้นประเด็นการมีส่วนร่วม และแผนธุรกิจ              
2) ระยะเวลาวิจัย จํานวน 1 ปี ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 3) พ้ืนท่ีในการวิจัย 
คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลแม่พูล ตําบลนานกกก และตําบลบ้านด่าน           
นาขาม) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ แกนนําและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลจํานวน 30 คน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจากนักวิชาการ        

หลายท่าน ได้แก่ ธงชัย สันติวงษ์ (2550) วิชิต อู่อ้น (2552) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) Kotler 
(1999) McCarthyand William (1984) William and Edmund (2003) สามารถแสดงดังภาพ 1 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเป็นวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Research) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนําและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ใน 3 พ้ืนท่ีประกอบด้วย 
ตําบลแม่พูล ตําบลนานกกก และตําบลด่านนาขาม จํานวน 30 คนได้มาโดยการสุ่มแบบเสนอแนะท่ีเห็น
พ้องกัน (Snowball Sampling) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จํานวน 6 คน เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แนวทางการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์       
เชิงลึก เพื่อศึกษาการดําเนินการด้านการตลาด การจัดการ การผลิตและการเงินในห่วงโซ่อุปทานของ
ธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจซึ่งมีข้ันตอน 
ดังน้ี การจัดเวทีเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาข้อมูลธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแลแล้วนําไป
สังเคราะห์เป็นร่างแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการ
นําร่างแผนธุรกิจในโซ่อุปทานของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอแก่ชาวสวนหรือ

แผนธุรกิจ             
และรูปแบบกลไก

การตลาด 

กลุ่มเกษตรกร  
ตําบลแม่พูล 

กลุ่มเกษตรกร  
ตําบลบ้าน 
ด่านนาขาม 

กลุ่มเกษตรกร  
ตําบลบ้านนานกกก 

การลดความเสียเปรียบ 
ในห่วงโซ่อุปทาน 

ของทุเรียนหลงลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การจัดการ
องค์กร 

การตลาด 

การเงิน 
และบัญชี 

การผลิต 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

กลไกตลาด
ทุเรียน 

หลงลับแล 
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เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลแล้วร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาปรับปรุง หรือแก้ไข
ให้เหมาะสมต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพ้ืนท่ี 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังภายในและภายนอก ได้แก่ แกนนํา           
และสมาชิก 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ SWOT 

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ผู้จัดจําหน่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีความ
ร่วมมือในการดําเนินการ ในด้านการแลกเปล่ียนข้อมูล องค์ความรู้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ         
การจัดการธุรกิจ ได้แก่ ด้านการตลาด การจัดการ การผลิตและการเงิน เพื่อให้เกิดความรู้ในภาพรวมทาง
ธุรกิจและการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานจริงของสมาชิก ตลอดจนข้อเสนอแนะ            
ท่ี เป็นประโยชน์ผ่านเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้ความต้องการของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย 
ด้วยการจัดทําแผนธุรกิจ เริ่มต้ังแต่ บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของ
การประกอบธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ การดําเนินกลยุทธ์ รวมถึงการ

SWOT ส่ิงท่ีพบ 

จุดแข็ง 
(Strength) 

- ความรู้ความชํานาญและภูมิปัญญาในการปลูกทุเรียนบนภูเขาของเกษตรกร  
- ทุเรียนหลงลับแลมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวท้ังในด้านรูปทรง รสชาติ เน้ือสัมผัส
และกล่ินหอมอ่อน  

- ราคาของทุเรียนหลงลับแลมีราคาสูง และยังอยู่ในความต้องการของตลาด 
- มีการทํางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

- ขาดเทคโนโลยีด้านการผลิตหรือนวัตกรรมท่ีจะเข้ามาช่วยป้องกันแมลง        
และโรคท่ีเกิดกับทุเรียน 

- คนกลางทางการตลาดค่อนข้างมาก ทําให้เกิดการเสียเปรียบในห่วงโซ่
อุปทาน 

โอกาส 
(Opportunity) 

- การสนับสนุนและการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาด้าน
คุณภาพการผลิตและการรณรงค์การขายทุเรียนคุณภาพ 

- เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
จากการอบรมท่ีจัดโดยภาครัฐหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มเอง 

- ความมีช่ือเสียงของทุเรียนหลงลับแล สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้กับทุเรียนได้ 

อุปสรรค 
(Threat) 

- การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
- การไม่สามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีทําให้การวางแผนธุรกิจ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- ขาดข้อมูลเพื่อให้ประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจทางธุรกิจ 
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วางแผนความเส่ียง ท้ังน้ี ถือเป็นการดําเนินการภายใต้การทํางานแบบมีส่วนร่วม และความสอดคล้องของ
บริบทพ้ืนท่ีกับสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลให้เกิดการประกอบธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแลอย่างย่ังยืน         
การเสวนากลุ่มการทําแผนธุรกิจ วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและภายนอกธุรกิจด้วยเทคนิค SWOT  
 ภายหลังการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงนําไปสู่การปฏิบัติงานและการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งพบว่าภายหลัง           
การดําเนินการน้ันเกษตรกรสามารถประกอบการได้ดีข้ึน โดยสามารถวัดได้จากการมียอดขายทุเรียน           
ท่ีต่อเน่ือง ปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพลดลง อย่างน้อย 2-3 ราย สอดคล้องกับแนวคิดของวิชิต อู่อ้น (2552) 
ท่ีสรุปว่า การกําหนดกรอบแนวคิด หรือแนวทางการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ       
ท่ีผู้ประกอบการต้องตอบตัวเองให้ได้คือผู้ประกอบการต้องการธุรกิจเพื่ออะไรและต้องมีการพัฒนาธุรกิจ
ด้วยการนําแผนธุรกิจมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการทํางานจึงจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจ 
 นอกจากน้ี สามารถสรุปกระบวนการทํางานได้ดังน้ี การวางแผน (Plan) จะเน้นการคิดแบบมี 
ส่วนร่วม คือ ร่วมคิดร่วมทํา เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์แบบบูรณาการด้วยการนําแผนธุรกิจท่ีได้ไปสู่ภาค
การปฏิบัติ (Do) ผ่านการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะวิจัยและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลสามารถอยู่รอดด้วยตัวเอง จึงจัดให้มีการตรวจสอบ (Check) 
ตนเองและกลุ่มว่าสามารถปฏิบัติงานตามแผนท่ีได้วางไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนจะต้องจัดประชุม
เพื่อร่วมกันทวนสอบและปรับปรุงใหม่ (Action) หรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป เช่น ภาวะภัยแล้ง ไฟไหม้ 
หรือโรคในทุเรียน เป็นต้น 

ผลการศึกษาแผนธุรกิจของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT สามารถนําไปใช้ในการกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์          
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มากําหนดเป็นบทสรุปผู้บริหาร จากน้ันวิเคราะห์ความน่าสนใจใน
แต่ละพื้นท่ี การวิเคราะห์ความเจริญเติบโต ส่วนแบ่งตลาด รวมท้ังการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีมีความ
สอดคล้องกับสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี แล้วนําผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาเขียนไว้ในแผนธุรกิจ 
ประกอบด้วยรายละเอียดด้านการตลาด การจัดการ การเงิน การผลิตและการบริหารความเส่ียง           
แล้วนําไปทดลองใช้ โดยได้ทําการกําหนดกลยุทธ์การตลาดตามความโดดเด่นของแต่ละพ้ืนท่ี ดังน้ี ตําบล
แม่พูล เน่ืองจากเป็นจุดรับซื้อและขายทุเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดท่ีมีคนกลางทางการตลาดท้ังภายใน
และนอกจังหวัด สามารถกําหนดเป็นตลาดกลางในพ้ืนท่ีได้ หรือ สร้างเป็น HUB เพ่ือรองรับความต้องการ
ซื้อท่ีมีจํานวนมากได้ ตําบลนานกกก เป็นศูนย์รวมแหล่งผลิตทุเรียนหลงลับแล เพราะมีพื้นท่ีในการปลูก
ทุเรียนและมีล้งในพ้ืนท่ี (คนกลางในพื้นท่ี) จํานวนมาก สําหรับใช้เป็นแหล่งกระจายทุเรียนหลงลับแลไปยัง
จุดรับซ้ือท้ังภายในและต่างจังหวัด และยังเป็นพื้นท่ีแหล่งผลิตสําคัญของจังหวัดซึ่งไม่เฉพาะทุเรียน แต่ยังมี
ผลไม้อ่ืน ๆ เช่น ลางสาด หรือ ลองกอง ส่วนพื้นท่ีตําบลบ้านด่านนาขาม เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีจุดยุทธศาสตร์
ทางการค้าของจังหวัด คือ มีพ้ืนท่ีขายทุเรียนบนถนนสาย 11 หรือ บริเวณถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย          
ซึ่งถือเป็นพ้ืนท่ีหน้าด่านในการพบปะกับลูกค้าต่างจังหวัด ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องขายสินค้า
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คุณภาพ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนโดยเฉพาะส่ือออนไลน์จนทําให้จังหวัดอุตรดิตถ์เสียช่ือเสียงจาก
การขายทุเรียนท่ีไม่มีคุณภาพและไม่เป็นธรรมกับลูกค้า 

จากผลทดลองใช้แผนธุรกิจของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแลในแต่ละพ้ืนท่ีพบว่า การบริหาร
จัดการของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแลจะมีลักษณะเด่นเฉพาะพื้นท่ี โดยส่วนใหญ่การกระจายสินค้ามัก
มีคนกลางทางการตลาดเข้ามาช่วย แต่ปัจจุบันเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี      
จึงส่งผลให้เกษตรกรมีมุมมองท่ีกว้างขวางมากข้ึน อีกท้ัง การสนับสนุนของภาครัฐ ท่ีเข้ามากระตุ้นด้าน
ความรู้ต่าง ๆ ทําให้การทําธุรกิจเกษตรเริ่มมีแบบแผนมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี ความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารจะช่วยเป็นเครื่องมือสําคัญแก่เกษตรกรในการสร้างคุณค่า (Value Creation) และการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ได้ ท้ังน้ี สามารถแสดงแผนท่ีผลลัพธ์ของโครงการดังน้ี 
ตารางท่ี 2 แผนท่ีผลลัพธ์ของโครงการ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
- แกนนําสมาชิก          

ผู้ปลูกทุเรียน         
หลงลับแล 

- องค์ความรู้           
ด้านแผนธุรกิจ   
การจัดการ          
การผลิตทุเรียน
คุณภาพ 

- เครือข่ายความ
ร่วมมือของ          
ทุกภาคส่วน ได้แก่ 
เกษตรกร ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและทีม
วิจัย 

- การอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ทางธุรกิจ
เรื่อง การตลาด 
การเงิน           
การผลิต และการ
บริหารความเส่ียง 

- อบรมการผลิต
ทุเรียนคุณภาพ 

- ทดลองใช้แผน
ธุรกิจ 

- ติดตามผลการใช้
แผนธุรกิจ 

- รายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 
ของเกษตรกร           
ผู้ปลูกทุเรียน        
หลงลับแล 

- การแยกค่าใช้จ่าย
ระหว่างค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวและ
ค่าใช้จ่ายใน          
การผลิต 

- การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างสมาชิก         
ผู้ปลูกทุเรียน           
หลงลับแล 

- การขายสินค้า เริ่มมีการใช้
สต๊ิกเกอร์เพ่ือบ่งบอกตัวตน
ของผู้ขายและใช้เป็นช่อง
ทางการรับประกันหลัง        
การขาย 

- สมาชิกสามารถขายทุเรียน
หลงลับแลอย่างต่อเน่ือง
ตลอดฤดูกาล 

- การเพิ่มช่องทางการจัด
จําหน่าย การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขายทุเรียน
หลงลับแลผ่านทางส่ือ
ออนไลน์ เช่น Line FB 

- การบริหารความเส่ียง คือ
การเกิดบริหารจัดการ 
ระบบนํ้าธรรมชาติโดย 
ความร่วมมือของทุกฝ่าย       
ในการสร้างฝายก้ันนํ้า          
เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
หรือ ไฟไหม้ 

ท้ังน้ี จากผลการดําเนินงานทําให้เกิดแนวทางขยายผลสู่การนําแผนธุรกิจไปใช้ในธุรกิจเกษตร          
เชิงพาณิชย์ ดังน้ี 
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1. ด้านการตลาด เกิดการพัฒนาให้มีการบริหารจัดการเชิงระบบในการขายทุเรียนโดยผ่าน
สมาชิกกลุ่มท่ีร่วมกันออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่มเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการทําสต๊ิกเกอร์         
ท้ังน้ี เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ขายและสร้างช่องทางการรับประกันทุเรียนหลังการขายหากผู้ซื้อเจอ
สินค้าไม่มีคุณภาพ 

2. การพัฒนาช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่ายผ่าน ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค 

3. ด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ี 
ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้หรือจัดเวทีเสวนา            
เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงดําเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าศึกษาเรียนรู้ตามสวนของปราชญ์ใน
พ้ืนท่ี หรือ การจัดศึกษาดูงานตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น จันทบุรี การให้ความรู้ในประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจของ
เกษตรกร หรือ การอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนคุณภาพแก่เกษตร ท้ังน้ี เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตทุเรียนคุณภาพออกจําหน่ายในตลาด 

4. การบริหารความเส่ียงภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการสร้างฝายก้ันนํ้า ท่ีกระจาย
ตามพื้นท่ีต่าง ๆ ท้ังน้ี เพื่อช่วยป้องกันพ้ืนท่ีหากเกิดภัยแล้ง หรือ ไฟไหม้ 

 
ภาพท่ี 2 บรรยากาศการปฏิบัติการ 

การอภิปรายผล 
ปัจจุบันผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับกลุ่ม

เกษตรกรใน 3 พ้ืนท่ี ได้ถูกนํามาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ดําเนินธุรกิจ (วิชิต อู่อ้น, 2552) ของกลุ่มเกษตรกร
ในแต่ละพ้ืนท่ี ดังน้ี 1) กลุ่มเกษตรกรตําบลแม่พูล นอกจากการพัฒนาด้านการตลาดแล้วยังมีการนํา
แนวทางของแผนบริหารความเส่ียงมาใช้โดยได้ร่วมศึกษาวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
และหน่วยงานภาครัฐ เช่น สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการพัฒนาระบบพยากรณ์          
และแจ้งเตือนภัยพิบัติ เพ่ือลดความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติประจําพ้ืนท่ี ท้ังนํ้าท่วม ภัยแล้ง            
และไฟป่า ส่งผลกระทบต่อผลผลิต 2) กลุ่มเกษตรกรตําบลนานกกก ได้นําแนวทางของแผนการผลิตมา
ประยุกต์ใช้ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการรับประกันคุณภาพผลผลิตโดยการข้ึนทะเบียน
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ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI)  ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล   
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายและผู้บริโภคทุเรียนท่ีมาจากแหล่งจําหน่ายในพ้ืนท่ีตําบลนานกกก          
3) กลุ่มเกษตรกรตําบลบ้านด่านนาขาม ได้นําแนวทางของแผนการตลาดมาใช้ยกระดับการขายของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ี โดยการรวมกลุ่มกันขายผลผลิตทุเรียนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกท้ัง มีการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กลุ่มกันกําหนดมาตรฐานคุณภาพทุเรียน เพื่อควบคุมมาตรฐานของทุเรียนใน
พ้ืนท่ี ป้องกันปัญหาทุเรียนสวมสิทธ์ิ หรือการขายทุเรียนไม่ได้คุณภาพ เป็นสร้างความเช่ือม่ันให้กับ
ผู้บริโภค รวมท้ังธํารงรักษาช่ือเสียงของการค้าขายผลไม้ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย 

นอกจากน้ี การดําเนินงานท่ีมีการนําแผนธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจเกษตรทุเรียน
หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สําหรับการทําตลาดตามแนวคิดการค้าท่ีเป็นธรรมสามารถสรุปการดําเนินงาน
ได้(ธงชัย  สันติวงษ์, 2550) ดังน้ี 

1. ด้านความสามารถในการตอบสนองลูกค้าภายใต้การค้าท่ีเป็นธรรม 
ผลลัพธ์ท่ีต้องการคือความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีมีพฤติกรรม        

การซื้อท่ีแตกต่างกันในแต่ละพื้นท่ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) ดังน้ัน จําเป็นต้องสร้างแนวทาง
หรือแผนธุรกิจท่ีเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การจําหน่ายทุเรียนหลงลับแลออนไลน์ ต้องเน้นการให้ข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้อง อัพเดท ชัดเจนและตรวจสอบได้ การขายแบบคนกลางการค้าปลีก ต้องมีการสาธิต         
การแกะทุเรียนระหว่างการขาย เพ่ือให้ลูกค้าสามารถชิม หรือสอบถามได้โดยตรง ท้ังน้ี การดําเนินการ
ตามแผนธุรกิจแต่ละรูปแบบ ถือเป็นความสามารถในการใช้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเป็นตัวช่วยในการ
ขับเคล่ือนธุรกิจ น่ันคือความพยายามเปล่ียนความรู้ความชํานาญเก่ียวกับทุเรียนหลงลับแลเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ได้ภายใต้การค้าท่ีเป็นธรรม คือ ไม่หลอกลวงลูกค้า และ หากเจอทุเรียนไม่มีคุณภาพสามารถ
แลกคืนได้ท้ังเงินสด หรือ แลกเป็นทุเรียนหลงลับแลก็สามารถทําได้ 

2. ด้านความเอาใจใส่ 
ปัจจัยสําคัญต่อการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ คือ ความเอาใจใส่ต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ขายทุเรียน ทําให้ต้องทําการผลิตทุเรียนคุณภาพ การเพ่ิมมูลค่าของทุเรียนหลงลับแลผ่านการบริการขนส่ง
ท่ีสะดวกและรวดเร็ว หรือช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย การหาลูกค้าใหม่ผ่าน
ทางโซเชียลมีเดีย หรือความพยายามของผู้ประกอบการในการรักษาฐานลูกค้าเก่า และท่ีสําคัญคือ การให้
ความสําคัญกับ “ช่องทางการจัดจําหน่าย” ท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี กิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น จะสามารถสร้าง
รายได้จํานวนมากและมีผลต่อการลดค่าใช้จ่าย ซ่ึงหากลูกค้าเกิดความเช่ือม่ันและยอมรับในตัวของทุเรียน
หลงลับแลแล้วย่อมนําไปสู่การสร้างรายได้ท่ีย่ังยืนและความสามารถในการทํากําไรแก่ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

3. ด้านรายได้ 
การทําธุรกิจเป้าหมายสูงสุดและสําคัญ คือ การสร้างรายได้ หรือ ผลกําไรทางธุรกิจ ดังน้ัน 

ผู้ประกอบการต้องสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทุเรียน น่ันคือ การชูจุดเด่นของทุเรียนหลงลับแลใน
ความเป็นสินค้าพรีเมี่ยม ท่ีมีคุณภาพ หรือ รสชาติดี สีสันน่ารับประทาน มีการค้าขายท่ีไม่เอาเปรียบ
ผู้บริโภคและมีการรับประกันคุณภาพทุเรียนหลังการขายเพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ขายท่ี
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มอบให้กับลูกค้า อีกท้ัง ยังเป็นการสร้างคุณค่าท่ีดีในสายตาของลูกค้าซึ่งส่งผลต่อการสร้างความต้องการท่ี
เป็นท่ียอมรับของลูกค้าได้ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยการใช้แผนธุรกิจเป็น

แผนท่ีดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ อีกท้ัง เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือ ภาครัฐ สามารถนําผลท่ีได้
ไปปรับใช้กับการดําเนินงานในแต่ละพื้นท่ีตามสถานการณ์ หรือ บริบท 
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การศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพ่ือการจัดการความย่ังยืนของชุมชน
กรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม 

 
ศรีไพร สกุลพันธ์1   

สินีนาถ วิกรมประสิทธิ2, วริศรา ดวงตาน้อย3,  
เจษฎา ม่ิงฉาย4, กมลสร ล้ิมสมมุติ5, ณัฐศิร ีสมจิตรานุกิจ ุ6 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ : 

กรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการ
วิจัยแบบมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดเวทีแลกเปล่ียน       
และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ พบว่าใช้กลไกการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฯ และขยายเครือข่ายเพ่ิมข้ึนเป็น 
15 คน บนพ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย์ จํานวน 50 ไร่ โดยมีกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวคุณธรรม ต.นํ้าริด           
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จํานวน 8 ราย ผู้ผลิตทุเรียนต.นานกกก จํานวน 1 ราย และเป็นเกษตรกรรายใหม่ 
จํานวน 6 ราย สําหรับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน 
การจัดการความรู้และการเย่ียมให้คําปรึกษาในแปลง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่
มูลนิธิ MOA ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร์ไทยชายแดน จ.อุตรดิตถ์  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจ.อุตรดิตถ์ และพันธมิตรจากการขยายช่องทางการตลาดภายในจ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป และตลาดภายนอก ได้แก่ บริษัทสังคม 
สุขภาพ จํากัด (ร้านเลมอนฟาร์ม) พบว่าการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านฟาร์มเมอร์ช้อป 3 ลําดับแรก        

                                                           

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
3 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
6 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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คือ สินค้า ราคาและช่องทางการจําหน่าย ตามลําดับ โดยสินค้าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ และในร้านต้องมีปริมาณสินค้าเพียงพอในการจําหน่าย การเลือกซ้ือสินค้าท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและการซ้ือเมื่อพบเห็นป้ายสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ต้องไม่ทําลายส่ิงแวดล้อม โดยกิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์มเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เพื่อหากําไรในการประกอบธุรกิจ แต่ไม่ใช่เพื่อการหากําไรสูงสุด จึงจัดเป็นธุรกิจท่ีเรียกว่า SE 
วิสาหกิจเพื่อสังคม คิดเป็นสัดส่วน 50 : 50 ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรการสร้างประโยชน์ทางสังคม แต่ไม่
สอดคล้องกับตัวแปรการจัดการผลกําไร เน่ืองจากลักษณะจัดการผลกําไรเพื่อส่วนตัวให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจและผู้ถือหุ้นมากกว่าการจัดการผลกําไรเพ่ือส่วนรวม คิดเป็นสัดส่วน 90 : 10 สัดส่วนการจัดการผล
กําไรเพ่ือส่วนรวมมีสัดส่วนท่ีน้อยเน่ืองจากธุรกิจอยู่ในระยะลงทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี จะทําให้ธุรกิจ
เติบโตและจัดการผลกําไรเพ่ือส่วนรวมได้เพิ่มข้ึน 

คําสําคัญ : ธุรกิจเกษตรอินทรีย์, ธุรกิจเพ่ือสังคม, ผู้ประกอบการ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 กิจการเพื่อสังคมในจังหวัดอุตรดิตถ์ตามทะเบียนของสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคม
แห่งชาติ มีจํานวน 3 ราย ได้แก่ บริษัทวงษ์พาณิชย์ จํากัด สาขาคุ้งวารี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนรักษ์
พลังงานบ้านห้วยบงและร้านป้อมข้าวพันผัก สําหรับกิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม จังหวัด
อุตรดิตถ์ ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเป็นกิจการเพ่ือสังคม เป็นผู้ประกอบการผลิตข้าวอินทรีย์ต้ังแต่ปี 
2556 และได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และมาตรฐาน ICAPs 
จากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร (Institute of Certified Agricultural Production 
System : ICAPs) และดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ในปี 
2557-2559 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โครงการบ่มเพาะธุรกิจ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจมีเจตนารมณ์และความต้ังใจท่ีจะดําเนินธุรกิจเกษตรใน
รูปแบบกิจการเพ่ือสังคม สําหรับสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้านการผลิต เพื่อการถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถด้านการผลิตแก่เกษตรกรในชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการจําหน่ายสินค้า 
โดยเป็นผู้รับซื้อผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรในเครือข่าย (สุทธิรัตน์  ปาลาศ, สัมภาษณ์, 16 กันยายน 
2559)   
 จากการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวคุณธรรม ต.นํ้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ท่ีผลิตข้าวอินทรีย์
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีกิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ทําหน้าท่ีรวบรวมผลผลิตข้าวอินทรีย์ตาม
มาตรฐาน ICAPS ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการสนับสนุนของกองส่งเสริมการเกษตรตําบลหาดกรวด 
และส่งจําหน่ายผลผลิตข้าวให้กับบริษัทเดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ก่อนส่งจําหน่ายข้าวอินทรีย์ไป
ยังประเทศสิงคโปร์ พบว่ามีรูปแบบทําการเกษตรแบบพันธะสัญญา ซ่ึงส่งผลดีต่อกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าว
คุณธรรมฯ คือ มีการประกันราคาท่ีแน่นอนเพราะมีตลาดรองรับ และบริษัทลงทุนให้ก่อน เมื่อให้ผลผลิต
จึงหักค่าใช้จ่าย ทําให้กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมีความมั่นใจ แต่มีความเส่ียงกรณีท่ีเกิดภัยแล้ง ดังเช่นปี 2558 
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ประสบภัยแล้งทําให้ผลผลิตเสียหายและเกษตรกรต้องรับภาระในการจ่ายค่าปัจจัยการผลิตเท่าเดิม ทําให้
ขาดทุนเน่ืองจากไม่สามารถส่งมอบข้าวอินทรีย์ให้บริษัทได้ตามสัญญา ดังน้ันเกษตรกรควรลดการพึ่งพา
ตลาดระบบเกษตรพันธะสัญญาให้น้อยลง แต่ควรมีระบบตลาดอ่ืน ๆ ท่ีรองรับผลผลิตของเกษตรกร           
และสามารถปรับเปล่ียนการผลิตเป็นพืชชนิดอ่ืน ๆ ได้ โดยสามารถกําหนดราคาขายและเป็นราคา         
ท่ีผู้บริโภคยอมรับได้  
  ดังน้ันเพ่ือขยายผลการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และสร้างความย่ังยืนให้กับ
ชุมชน กิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม จะใช้การรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฯ สําหรับการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถให้เกษตรกรผลิตสินค้าท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการตลาด โดยกระบวนการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เกษตรกร ภาคี เครือข่าย เพื่อการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ตามหลักการ
คือ เป็นธุรกิจท่ีแสวงหากําไรและให้ประโยชน์ด้านต้นทุนทางสังคมและส่ิงแวดล้อม (Profit) สร้างการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาวะและส่ิงแวดล้อม (Environment) และธุรกิจมีความเป็นธรรมต่อเกษตรกร 
ผู้บริโภค ชุมชนและท้องถ่ิน (Community) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนด้านการเกษตรอินทรีย์         
และเกษตรวิถีธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคมบุญ
ดํารงค์กรีนฟาร์ม 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยใช้ การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative) 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกับการจัดการกิจการเพ่ือสังคม บุญดํารงค์กรีนฟาร์ม  
ประกอบด้วยการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ การพัฒนาศักยภาพของ

ความเสียเปรียบ 
- เงินทุนหมุนเวียน 
- คุณภาพผลผลิต 
- การกําหนดราคา 
- ด้านการตลาด 

กลไก 
- การรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
- การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน 
- การขยายช่องทางการตลาด 

การจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ :  
กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม 
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เครือข่ายผู้ผลิตฯ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน และการขยายช่องทางการตลาด โดยใช้
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับกิจการเพ่ือสังคม และทฤษฎีการจัดการ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา ทําการศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558-เดือนพฤศจิกายน           
พ.ศ.2559 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของกิจการ          
เพื่อสังคมบุญดํารงกรีนฟาร์ม ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาครัฐ          
และภาคเอกชน 10 ราย ภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ท่ี จํานวน 15 ราย ใช้การปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดเวทีแลกเปล่ียนและการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) 
 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ามาใช้บริการร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป กรณีไม่ทราบขนาดของประชากร กําหนด
ความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา วนิชย์บัญชา. 2542: 74) จํานวน 385 ชุด  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 การดําเนินกิจกรรมรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตร
อินทรย์ีและเกษตรธรรมชาติ โดยใช้กลไกของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา
กิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ใช้กระบวนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน และการ
ขยายช่องทางการตลาด ได้แก่ ช่องทางการตลาดในจังหวัดอุตรดิตถ์ และใช้การประเมินผลปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือหรือเข้ามาใช้บริการร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป และช่องทางการตลาดภายนอก 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
 ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา กิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ได้ใช้กลไก
การรวมกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
รวมกลุ่ม คือ 1.) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม ภายใต้แนวทาง “พัฒนาคน พัฒนาวิธีการผลิต”        
2.) เพ่ือสร้างอํานาจต่อรองในการขายสินค้าและกลุ่มผู้ผลิตสามารถกําหนดราคาขายได้ 3.) เพ่ือวาง
แผนการผลิตร่วมกันสําหรับการขยายช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายและ 4.) เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตโดย
เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้สมาชิกกลุ่ม พบว่าการจัดการได้ขยายจํานวนเครือข่ายผู้ผลิต 
ท่ีทําการเกษตรอินทรีย์จาก 8 คน เพ่ิมจํานวนเป็น 15 คน บนพ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย์ในจ.อุตรดิตถ์ 
จํานวน 50 ไร่ จําแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวคุณธรรม ต.นํ้าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
เป็นเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์รายเดิม จํานวน 8 ราย ผู้ผลิตทุเรียน ตําบลนานกกก จํานวน 1 ราย 
และเป็นเกษตรกรรายใหม่ท่ีปรับเปล่ียนมาใช้ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จํานวน 6 ราย  
 การจัดการความย่ังยืนของชุมชน ของกิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม  นอกจากกลไกการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเครือข่ายผู้ผลิตฯ แล้ว พบว่ามีกระบวนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตฯ           
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุทาน และการขยายช่องทางการตลาด ดังน้ี 
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 1.) กระบวนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ            
ใช้แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency-based Training: CBT) ได้แก่ การฝึกอบรม          
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การจัดการความรู้และการเย่ียมให้คําปรึกษาในแปลง ดังน้ี 
  1.1) การจัดการความรู้ในการส่งเสริมการทําการเกษตรแบบย่ังยืน โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฯ 
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป ภายในศูนย์การเรียนรู้มีการจัดทําแปลงสาธิตการผลิตสินค้าเกษตร 
และใช้พ้ืนท่ีของศูนย์การเรียนรู้บางส่วน สําหรับการผลิตพืชหลังนา เช่น ถ่ัวเหลือง ให้กับกลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตฯ ท่ีมีปัญหาขาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกและขาดระบบนํ้าทําการเกษตร ทําให้เครือข่ายผู้ผลิตฯ ต.นํ้าริด            
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรจากการแบ่งปันของกิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม จํานวน 
2 ราย  
  1.2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานกระบวนการผลิตระบบเกษตร
ธรรมชาติ  มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะท่ีจําเป็น และมีทัศนคติท่ีดีต่อการผลิตระบบ
เกษตรธรรมชาติ นอกจากน้ียังคาดหวังว่าเกษตรกรจะนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการไปปฏิบัติในการผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ โดยจัดโครงการอบรมแกนนําขยายผลเกษตรธรรมชาติ 
จากความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยชายแดน (กศน.) มูลนิธิ MOA ไทย และ MOA 
International ในการสนับสนุนทรัพยากรในการฝึกปฏิบัติ เครือข่ายผู้ผลิตฯ เข้าร่วมอบรมจํานวน 14 คน 
หลังจากฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทําการทดสอบความรู้ มีผู้เข้ารับการทดสอบจํานวน 12 คน พบว่า          
ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนด้านทักษะและความรู้เพิ่มข้ึนจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ผู้เข้าอบรม         
มีค่าคะแนนความรู้หลังจากอบรมเท่าเดิม 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีค่าคะแนนความรู้หลังจาก
อบรมลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ในภาพรวมเครือข่ายผู้ผลิตฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
มีนํ้าหนักคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.49  คิดเป็นร้อยละ 89.70 เมื่อแยกรายด้าน พบว่าด้านท่ีมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกระบวนการอบรม ด้านวิทยากรและด้านความรู้ โดยมี
นํ้าหนักคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.52, 4.50 และ 4.49 ตามลําดับ แต่ส่ิงท่ีสําคัญกว่าการ
ทดสอบระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จากการติดตามประเมินผลคือการท่ีเครือข่ายผู้ผลิตฯ ได้ใช้
กระบวนการผลิตเกษตรธรรมชาติในพ้ืนท่ีของตนเอง  

การฝึกอบรมการคํานวณต้นทุนผลผลิตและการต้ังราคาขาย จากการวิเคราะห์ความเสียเปรียบ
ด้านการคํานวณต้นทุน ในการต้ังราคาขาย พบว่าเครือข่ายผู้ผลิตฯ กําหนดราคาขายตามกลไกตลาด       
และเป็นราคาเท่ากับสินค้าท่ีปลูกในระบบท่ัวไป ทําให้มีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตในการเลือกใช้
กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ เลือกวัสดุในสวนหรือไร่ของตนเองในการทําปุ๋ยหมัก 
และลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก รวมถึงการลดความเสียเปรียบในการต้ังราคาขายให้คุ้มกับ
ต้นทุน โดยการวางตําแหน่งสินค้าเป็นสินค้าคุณภาพดี ราคาสูง และเลือกวางจําหน่ายสินค้าให้
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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นอกจากน้ีเกิดการบูรณาการพันธกิจด้านวิจัยและด้านการเรียนการสอนในรายวิชาต้นทุน 
สาขาวิชาบัญชี ให้นักศึกษาได้นําทฤษฎีมาปฏิบัติในการสัมภาษณ์กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฯ และการบันทึก
ข้อมูล เพ่ือนํามาคํานวณต้นทุนท่ีแท้จริงให้กับกลุ่มเกษตรกรและเสนอเป็นราคาขายสินค้าให้กับบริษัท  
บุญดํารงค์กรีนฟาร์ม จํากัด 
 2.) การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย พันธมิตรทางการผลิต 
พันธมิตรทางการเงิน และพันธมิตรทางการตลาด ดังน้ี 
  2.1) พันธมิตรทางการผลิต ได้แก่ มูลนิธิ MOA ท่ีเป็นมูลนิธิประเภทนิติบุคคลไม่แสวงหาผล
กําไร มีวัตถุประสงค์ข้อหน่ึงคือการศึกษาและส่งเสริมกิจกรรมเกษตรธรรมชาติ MOA และอาหาร
ธรรมชาติ MOA อันจะเป็นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริม
กิจกรรมเกษตรธรรมชาติ เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงด้านส่ิงแวดล้อม มีศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร์ไทยชายแดน 
จ.อุตรดิตถ์ (ศฝช.) ท่ีได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนจัดกิจกรรมดังกล่าวจาก สสส. เป็นการสนับสนุนด้าน
องค์ความรู้การฝึกอบรม และเป็นหน่วยงานท่ีมีเป้าหมายร่วมเหมือนกับกิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีน
ฟาร์ม นอกจากศฝช. จะให้การสนับสนุนวิทยากรและองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตฯ แล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานท่ีศึกษาดูงานให้กับเครือข่ายผู้ผลิตฯ รวมถึงเป็นเครือข่าย         
ด้านการตลาดด้วย 
 2.2) พันธมิตรทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)        
ได้ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคล่ือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จึงสนับสนุนส่งเสริมสินเช่ือ 
สร้างความย่ังยืนของภาคเกษตรไทย ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตร         
เป็นแหล่งเงินทุนให้สินเช่ือ ตามโครงการ xyz โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร ให้ทําการผลิตปลูกพืชนํ้าน้อย และสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม ผลการดําเนินงานด้านการเงิน
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยแยกการดําเนินงานเป็นส่วนของกิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม       
และส่วนของเครือข่ายผู้ผลิตฯ ดังน้ี 
 กิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม เป็นบริษัทท่ีก่อต้ัง เม่ือเดือนมีนาคม 2559 แต่เดิมเป็น
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพ่ือการส่งออก ดังน้ันธุรกิจจึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่สามารถรับซื้อผลผลิตปริมาณมาก
จากเกษตรกรได้และอยู่ระหว่างการขยายตัวทางธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร มีความจําเป็นต้อง
วางโครงสร้างพ้ืนฐานโรงงานท่ีได้มาตรฐาน ซ่ึงมีระยะเวลา ประมาณ 3-5 ปี (2559-2563) โดย
วางเป้าหมายทางการตลาดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศ  มีการหาแนวทางร่วมด้านเงิน
ลงทุนขยายการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
โดยการวางแผนจะเสนอแผนธุรกิจเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทเพ่ือขยายกิจการในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร โดยการรับซื้อวัตถุดิบจากเครือข่ายผู้ผลิต จากกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตท่ีได้
มาตรฐานจากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (Institute of Certified Agricultural 
Production System : ICAPS) และผลผลิตจากระบบเกษตรธรรมชาติในราคาท่ีเป็นธรรม โดยการคิด
คํานวณจากต้นทุนท่ีแท้จริงให้กับเครือข่ายผู้ผลิตฯ  
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กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฯ ได้มีการประชุมเพื่อหารือในการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุน                   
แก่เกษตรกร โดยมีธกส. เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต 
ทางธกส.ได้เสนอข้อมูลแหล่งเงินทุนให้สินเช่ือ ตามโครงการ xyz แต่จากการดําเนินงานกลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ xyz แม้ว่าโครงการจะมีอัตราดอกเบ้ียราคาถูก (ร้อยละ 0.01) หากไม่มี
ทางเลือกจะเลือกใช้บริการเงินกู้ในอัตราปกติ เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งในกลุ่ม เร่ืองการค้ําประกันโดย
สมาชิกจะทําให้ความสัมพันธ์กลุ่มลดลง และพ้ืนท่ีทําการเกษตรระบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ
ต่อรายมีจํานวนไม่มาก ทําให้เครือข่ายผู้ผลิตฯ สามารถดูแลพ้ืนท่ีได้ท่ัวถึงและประหยัดต้นทุนจากการงด
ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีทุกชนิด รวมถึงการใช้ทรัพยากรจากแปลงมาทําเป็นปุ๋ยหมักเจแทน จึงใช้เงินลงทุน
การผลิตน้อยไม่จําเป็นต้องกู้เงิน และไม่ต้องการเป็นหน้ี ท้ังน้ีโครงการดังกล่าวเหมาะสําหรับกลุ่มเกษตรกร 
หรือสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ท่ีต้องการใช้เงินลงทุนจํานวนมาก ซ่ึงภาควิชาการมองว่าการเข้าร่วม
โครงการ xyz ของธกส. ไม่ได้ระบุเง่ือนไขว่าจะต้องนําเงินมาใช้ด้านการเกษตรในระบบการผลิตแบบใด  
ซึ่งเกษตรกรบางส่วนอาจใช้วิธีการผลิตแบบใช้สารเคมี ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปล่ียนการผลิตพืชท่ีใช้นํ้า
น้อยก็ตาม แต่จะมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและอาจต้องใช้เงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ทําให้ผลผลิตท่ีได้จะมีจํานวนลดลงและการแก้ปัญหาจะกลับมาใช้สารเคมีเพิ่มข้ึน          
จนเป็นเหตุให้เกิดหน้ีสินในภาคการเกษตรในอนาคต จากการดําเนินงานกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฯ ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการขออนุมัติสินเช่ือ แต่ยังคงผลิตสินค้าเกษตรและมีการปรับเปล่ียนการ
ผลิตพืชจากการปลูกข้าวอินทรีย์ปีละ 1 ครั้ง (นาปี) และปลูกพืชหลังนา เช่น ถ่ัวฝักยาว ถ่ัวเหลือง 
กระเทียม หอมแดง เพ่ือขายส่งให้กับบริษัทบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ทําให้ภาครัฐไม่ต้องจ่ายส่วนต่างดอกเบ้ีย
ราคาถูกทําให้ประหยัดงบประมาณ 

 2.3) พันธมิตรทางการตลาดภายในจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จากความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน รวมถึงเครือข่ายผู้บริโภค
เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น ตลาดสีเขียว ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย         
การจําหน่ายสินค้าในโรงเรียนสาธิตเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงพืช ผัก อาหาร 
เพื่อสุขภาพ และได้บริโภคอาหารปลอดภัย การใช้พ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น “การคืนกําไรสู่สังคม” และให้นักศึกษาได้ใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ในการทํากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การดํานา เป็นต้น สําหรับพันธมิตรทางการตลาด
ภายนอก ได้แก่ บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (ร้านเลมอนฟาร์ม) ซ่ึงเป็นองค์กรธุรกิจเพ่ือสังคม ท่ีใช้กิจกรรม
ทางการค้าการตลาดมาเป็นตัวขับเคล่ือนงานด้านส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค ผู้ผลิตและส่ิงแวดล้อม ทําหน้าท่ี
การกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ 

3.)  การขยายช่องทางการตลาด  ช่องทางการตลาดในจ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป และการขยายช่องทางการตลาดภายนอก ได้แก่ 
บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (ร้านเลมอนฟาร์ม) ซึ่งทําหน้าท่ีการกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ธรรมชาติ กรณีทุเรียนหลงลับแล ทุเรียนหมอนทอง จ.อุตรดิตถ์ ซ่ึงสอดคล้องกับศจินทร์ ประชาสันต์ิ  
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และคณะ. (2556) พบว่าจุดเด่นของแนวคิดการค้าท่ีเป็นธรรม คือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาว
ระหว่างคู่ค้าในฐานะหุ้นส่วนทางสังคม ซ่ึงนอกจากจะอยู่ภายใต้สัญญาทางการค้าแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้ซ้ือ
ช่วยเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตอีกด้วย  
 
 

ภาพท่ี 4 ทุเรียนหมอนทอง “แบรนด์หนานก่ี” วางจําหน่ายในร้านเลมอนฟาร์ม 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การขยายช่องทางการตลาดภายนอก 
  ผลการดําเนินงานช่องทางการตลาดในจ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ ร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป สามารถ

จําแนกมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อสินค้าในร้าน โดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินท่ีรับจากผู้บริโภคเท่ากับ 
100 บาท 

 
ภาพท่ี 2  รายได้ของเกษตรกร สัดส่วน 60 บาท            

 
ภาพท่ี 3  รายได้ผู้รวบรวมผลผลิต สัดส่วน 10 บาท 

ค่าวัสดุ      
33%

ค่าดูแล 
รักษา

ผลผลิต
30%

ค่าจ้าง
แรงงาน
ชุมชน 
17%

กําไรสุทธิ
20%

ต้นทุนการ
จัดการ 
50%

กําไรสุทธิ     
50%
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ภาพท่ี 4 รายได้ของร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป สัดส่วน 30 บาท 

  ผลการประเมินปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหรือเข้ามาใช้บริการร้านฟาร์มเมอร์ช้อป 
พบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านฟาร์มเมอร์ช้อปสินค้าลําดับแรก        
คือสินค้า ราคาและช่องทางการจําหน่าย ตามลําดับ สินค้าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรธรรมชาติ และในร้านต้องมีปริมาณสินค้าเพียงพอในการจําหน่าย การเลือกซื้อสินค้าท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานระดับสากลและการซื้อเม่ือพบเห็นป้ายสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้องไม่
ทําลายส่ิงแวดล้อม ด้านราคาต้องมีการติดป้ายบอกราคาท่ีชัดเจนและการมีสินค้าท่ีหลายระดับให้เลือก
และราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายต้องมีการจัด
แสดงสินค้าแยกเป็นสัดส่วน และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่ามีการโฆษณาสินค้าตามส่ือ Social 
Media ปัจจัยด้านสังคม ลูกค้าต้องการคําแนะนําก่อนซ้ือสินค้า และปัจจัยด้านวัฒนธรรม ลูกค้ามีความ 
พึงพอใจในคุณค่าทางอาหารของสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรธรรมชาติ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ลูกค้าคํานึงถึง
ความปลอดภัยของสินค้าเป็นเรื่องสําคัญ จะเห็นได้ว่าฟาร์มเมอร์ช้อปไม่ได้มุ่งเน้นท่ีจะขายสินค้าเพียงอย่าง
เดียวแต่ยังนึกถึงสังคมและส่ิงแวดล้อมรอบข้างอีกด้วย การสนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ของร้านค้า 
เพื่อท่ีจะได้นําเงินส่วนหน่ึงไปช่วยเหลือสังคมต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของนพดล เดชประเสริฐ (2560) 
พบว่า ความแตกต่างของ CSR และ SE ว่า SE เกิดจากการเริ่มต้นของปัญหาสังคมเป็นตัวต้ัง โดยดําเนิน
กิจการท่ีคํานึงถึงสังคม 5 ด้าน คือ เราจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร ทําอย่างไรให้เขาดีข้ึน สังคมต้องมี
อาชีพและรายได้ท่ีย่ังยืนไม่ใช่ให้เงินแต่ให้อาชีพและโอกาส ต้องมีกําไรกลับคืนสู่สังคมและคนในชุมชน
สามารถยืนได้ด้วยตัวเองและต้องคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมเป็นสําคัญ 

อภิปรายผล บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
 กิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม มีแนวทางการหารายได้ด้วยตนเองเพื่อหล่อเล้ียงการ
ดําเนินงานอย่างย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับคํานิยามของสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ (2558 
: 12-13) และดําเนินธุรกิจท่ีสอดคล้องกับรูปแบบโมเดลทางธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์ทางสังคม (Impact 

ค่าเช่า            
27%

พนักงาน       
33%

สาธารณูปโภค 
10%

ค่าเส่ือมราคา   
10%

กําไรสุทธิ            
17%

คืนกําไรสู่สังคม 
3%



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

71  

First) และเพ่ือหากําไรในการประกอบธุรกิจ แต่ไม่ใช่เพื่อการหากําไรสูงสุด (Profit First)  จึงจัดเป็นธุรกิจ
ท่ีเรียกว่า SE วิสาหกิจเพ่ือสังคม คิดเป็นสัดส่วน 50 : 50 ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรการสร้างประโยชน์ทาง
สังคม แต่ไม่สอดคล้องกับตัวแปรการจัดการผลกําไร เน่ืองจากการจัดการผลกําไรของธุรกิจบุญดํารงค์กรีน
ฟาร์มมีลักษณะจัดการผลกําไรเพ่ือส่วนตัวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ถือหุ้นมากกว่า การจัดการผล
กําไรเพ่ือส่วนรวม คิดเป็นสัดส่วน 90 : 10 แสดงดังภาพท่ี 5 จากผลการดําเนินงานสัดส่วนการจัดการ   
ผลกําไรเพ่ือส่วนรวมมีสัดส่วนท่ีน้อยเน่ืองจากธุรกิจอยู่ในระยะลงทุนและการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานของ
กิจการ สําหรับการผลิตสินค้าหรือนวัตกรรมท่ีสร้างกําไร ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอด      
และสามารถนําผลกําไรท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลา 5 ปี        
จะทําให้ธุรกิจเติบโตและจัดการผลกําไรเพื่อส่วนรวมได้เพ่ิมข้ึน 
  ข้อเสนอแนะ การจะยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์       
มีประเด็นเชิงนโยบายท่ีเก่ียวข้อง เช่น นโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย นโยบาย Smart Farmer 
นโยบายอาหารมั่นคงและอาหารปลอดภัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร ดังน้ัน
นอกจากการเช่ือมโยงกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรธุรกิจเกษตร
อินทรีย์แล้ว จําเป็นต้องมีการบูรณาการและเช่ือมต่อนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับด้วยกันในลักษณะห่วงโซ่
นโยบาย (Policy Chain) เพื่อลดความซํ้าซ้อนและเพ่ิมแรงขับเคล่ือนในการสนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมใน
การดําเนินงานต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 5  รูปแบบโมเดลทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ทางสังคม และเพื่อหากําไรในการประกอบธุรกิจ 
ท่ีมา : ดัดแปลงจากณัฐพงษ์  จารุวรรณพงษ์, 2558, อ้างถึงใน ศรีไพร สกุลพันธ์, 2560, น.129 

 
 

บุญดํารงค์
กรีนฟาร์ม 

ธุรกิจท่ีเน้นการ
สร้างผลกระทบ
ทางสังคม 
(Social Impact) 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 กลุ่มเกษตรกรและภาคีเครือข่าย มีต้นแบบผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์และศูนย์การเรียนรู้
ให้ชุมชนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์เห็นถึงผล
การดําเนินงานร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป ท่ีจะนําไปพัฒนากิจการเพ่ือสังคม  รวมถึงเกษตรกรท่ีเข้าร่วมได้
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถส่งผลให้สุขภาวะดีข้ึนท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์  

เอกสารอ้างอิง 
กัลยา วนิชย์บัญชา. (2542). การวิเคราะห์สถิติ : สถิติเพ่ือการตัดสินใจ. พิมพ์ครั้งท่ี 4. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย. 
นพดล เดชประเสริฐ. (2560). การปรับองค์กรสู่วิสาหกิจเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน. วารสารนักบริหาร, 37(1),   

68-74. 
ศจินทร์ ประชาสันต์ิ  และคณะ. (2556). ตลาดข้าวชาวนา : เส้นทางสู่ดุลยภาพและความเป็นธรรม. 
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อินทรีย์ : กรณีศึกษากิจการเพ่ือสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
สุทธิรัตน์  ปาลาศ. ประธานกรรมการบริหารบริษัทบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม จํากัด. (16 กันยายน 2559). 
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ :  
กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผ้ึง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง              

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  
วริศรา ดวงตาน้อย1 

สุพรรษา จิตต์มั่น1, วรพรรณ รัตนทรงธรรม1, กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร1,  
ตุลาพร จันทร์กวี1, สินีนาถ วิกรมประสิทธิ1, ศรีไพร สกุลพันธ์1, วิสุทธ์ิ สุขบํารุง1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการขยะ และปัจจัยสําคัญของการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน ประชาชนในพื้นท่ีบ้านปางต้นผ้ึง หมู่ 10 ตําบลบ้านด่านนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม จํานวน 70 คน 
ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถบรรลุเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ ผู้สูงอายุสามารถจัดการขยะใน
ชุมชนแบบถูกวิธีได้ ปริมาณขยะในหมู่ 10 บ้านปางต้นผ้ึงลดลง ส่ิงแวดล้อมภายในหมู่ 10 บ้านปางต้นผ้ึงดี
ข้ึน การเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภายในชุมชน และการสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ สําหรับปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนา
ขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 7 ประการ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุหมู่ 10 ผู้นําชุมชนระดับท้องถ่ิน 
เจ้าอาวาสวัดปางต้นผ้ึง ผู้นําระดับท้องท่ี เครือข่ายระดับท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน                   
ด่านนาขาม และภาควิชาการ 

คําสําคัญ : การจัดการขยะ, ธนาคารขยะชุมชน, ผู้สูงอายุ 

                                                           

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีสําคัญในปัจจุบัน คือ ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยหรือของเสีย แบ่งเป็นมูลฝอย
ธรรมดาท่ัวไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ และอ่ืน ๆ และของ
เสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาล กากสารเคมี สารเคมีกําจัดแมลง กากนํ้ามัน หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ และแบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งกําเนิดของเสียท่ีสําคัญ ได้แก่ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม 
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ปัจจุบันคนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี      
แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึงร้อยละ 70 ของขยะท่ีเกิดข้ึน จึงทําให้เกิดปริมาณมูลฝอย
ตกค้างตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือมีการนําไปกําจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซ่ึงไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ซ่ึงส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยท่ัวไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนท่ีมีจํานวนมากข้ึนทุกปี โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากร
สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรท้ังหมด 65.5 ล้านคน คาดประมาณว่า
อีกไม่เกินปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท้ังน้ีได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน 
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม และจัดบริการสาธารณะท่ีเอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ การสนับสนุนให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุมีบทบาทและความเข้มแข็ง การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และวางแผนการออมเงินและใช้จ่าย
อย่างประหยัดเพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชราภาพ เป็นต้น (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) 
 จากผลการศึกษาสถานการณ์ขยะและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้าน
ปางต้นผ้ึง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของ วริศรา ดวงตาน้อย และ วรพรรณ    
รัตนทรงธรรม (กําลังรอตีพิมพ์) พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านปางต้นผ้ึง ได้ดําเนินการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม ในช่ือ "ธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผ้ึง" เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและเพ่ิมรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยเหตุน้ีคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านปางต้นผ้ึง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นต้นแบบใน
การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มผู้สูงอายุให้กับชุมชนพ้ืนท่ีอ่ืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลบ้านด่านนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบล           
บ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเน้ือหา เก่ียวกับแนวคิดการจัดการ
ขยะ และการบริหารจัดการ 2) ด้านพ้ืนท่ี คือ หมู่ 10 บ้านปางต้นผ้ึง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และ3) ด้านระยะเวลา ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันท่ี 30 เมษายน            
พ.ศ. 2561   

กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีบ้านปางต้นผ้ึง หมู่ 10 ตําบลบ้าน
ด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม จํานวน 
70 คน  

ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) กับกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 70 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเริ่มต้ังแต่การทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการขยะ และการบริหารจัดการ การศึกษาบริบทและสภาพการจัดการขยะในพ้ืนท่ี 
การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการคัดแยกขยะในกลุ่มผู้สูงอายุ การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุ การติดตามผลการบริหารจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ และการวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า จากการติดตามและประเมินผลภายหลังจากท่ีธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผ้ึง        
ซึ่งเปิดดําเนินงาน 3 เดือน (พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2561) สามารถบรรลุเป้าหมาย 5 ประการ ดังน้ี 
 เป้าหมายท่ี 1 ผู้สูงอายุสามารถจัดการขยะในชุมชนแบบถูกวิธีได้ พบว่า ผู้สูงอายุสามารถจัดการ
ขยะได้ถูกวิธีมากข้ึน โดยจะมีการคัดแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ และรอนําขยะมาขายให้กับธนาคารขยะ
ชุมชนคนปางต้นผ้ึง ทุกวันรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ดังเสียงสะท้อนของผู้สูงอายุจากการสนทนากลุ่ม ดังน้ี  
 “เม่ือก่อนเวลารถเร่มารับซื้อขยะหน้าบ้าน ลุงก็เก็บรวม ๆ ขายให้เขาไปหมด แต่พอเห็นว่า
ธนาคารขยะรับซ้ือขยะ ขยะท่ีรับซ้ือแต่ละประเภทให้เงินต่อกิโลต่างกันด้วย ลุงเลยเอาขยะมาแยกตามท่ี
ธนาคารขยะกําหนดแล้วค่อยขายให้ธนาคาร โดยเฉพาะทองแดงนะ ลุงต้ังใจเก็บอย่างดี ราคาขายมันสูงดี” 
 เป้าหมายท่ี 2 ปริมาณขยะในหมู่ 10 บ้านปางต้นผ้ึงลดลง พบว่า บริเวณข้างทางของถนนภายใน
หมู่ 10 และภายในสวนของชาวบ้านมีปริมาณขยะท่ีท้ิงเกล่ือนกลาดลดลงมาก และปริมาณขยะท่ีชาวบ้าน
นําขยะไปเผาท่ีบ่อท้ายหมู่บ้านลดลง ดังเสียงสะท้อนของผู้สูงอายุจากการสนทนากลุ่ม ดังน้ี 
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 “เม่ือก่อนลุงชอบเดินเก็บขยะตามข้างถนนหมู่บ้าน เอาไปขายให้รถเร่ ท่ีมารับซ้ือขยะ                   
แต่เด๋ียวน้ีเดินหาขยะไม่ค่อยได้ มันไม่ค่อยมีขยะเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้ว คนเขาเก็บขยะไว้กับบ้านกันหมด
รอเอามาขายกับธนาคารขยะ” 
 เป้าหมายท่ี 3 ส่ิงแวดล้อมภายในหมู่ 10 บ้านปางต้นผ้ึงดีข้ึน พบว่า ชาวบ้านหมู่ 10 บ้านปานต้น
ผ้ึง เผาขยะลดลง มีการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปขาย ทําให้กล่ินเหม็นและเขม่าไฟลดลง ดังเสียงสะท้อนของ
ผู้นําชุมชนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังน้ี 
 “ผมสังเกตดูจากพฤติกรรมลูกจ้างท่ีผมจ้างไปตัดหญ้าในสวนผมนะ เค้าคอยเดินเก็บขยะเห็นขยะ
ปุ๊บเก็บเลย ถามเขา เขาบอกว่าเก็บไปขาย ไม่เอาไปเผาแล้ว ทําให้สวนผมสะอาดผิดตาไปเลย รวมถึงถนน
ในชุมชนก็ไม่มีขยะส่ิงแวดล้อมท่ีดีมันเกิดข้ึนกับบ้านเราแล้ว มันเปล่ียนไปมากเปล่ียนไปในทางท่ีดีมาก
ครับ” 
 เป้าหมายท่ี 4 การเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภายในชุมชน พบว่า 
ธนาคารขยะได้รับความสนใจเพ่ิมข้ึนจากหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในตําบลบ้านด่านนาขาม โดยผู้จัดการธนาคารขยะ
ได้รับการเชิญให้ไปเป็นท่ีปรึกษาหมู่บ้านต่าง ๆ ในการจัดต้ังธนาคารขยะ ดังเสียงสะท้อนของภาคี
เครือข่ายการจัดการธนาคารขยะจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังน้ี 
 “ผมเป็นภาคีเครือข่ายกับหมู่  10 ครับ มีโอกาสได้เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาธนาคารขยะด้วย                   
ผมมองเห็นว่าหมู่ 10 ทําธนาคารขยะได้แน่นอนเพราะผู้นําดี ลูกบ้านก็ดี และตอนน้ีหมู่ 10 ก็ทําได้จริง ๆ 
ต่อไปหมู่ 8 ของผมก็คงจะทําธนาคารขยะครับ เพราะดูจากหมู่บ้านนําร่องท่ีหมู่ 10 แล้ว ประโยชน์จาก
ธนาคารขยะมันเยอะจริง ๆ ครับและผมจะเชิญผู้จัดการขยะหมู่ 10 ไปเป็นพี่เล้ียงคอยให้คําแนะนําสมาชิก
หมู่ 8 ครับ” 
 เป้าหมายท่ี 5 การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีช่วงอายุ 60-69 ปี มีรายได้ท่ี
เพิ่มข้ึนจากการขายขยะมากท่ีสุด จํานวน 191.90 บาท ผู้สูงอายุท่ีมีช่วงอายุ 70-79 ปี มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการขายขยะมากท่ีสุด จํานวน 65.60 บาท และผู้สูงอายุท่ีมีช่วงอายุ 80-89 ปี มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การขายขยะมากท่ีสุด จํานวน 190.35 บาท  
 2. ปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจัยท่ีช่วยให้ธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผ้ึงประสบความสําเร็จ  
มี 7 ประการ ดังน้ี 
 ปัจจัยท่ี 1 ผู้สูงอายุหมู่ 10 มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะในชุมชน 
เป็นผู้ท่ีมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหาขยะในชุมชน และมีความต้องการในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ท่ี 10 คณะผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
คณะกรรมการดําเนินงานธนาคารขยะ และกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่ท่ี 10 โดยกลุ่มคณะกรรมการดําเนินงาน
ธนาคารขยะเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา และมีความยินดีในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะในชุมชน ปฏิบัติงานใน
ฐานะคณะกรรมการอย่างเต็มท่ี สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่ท่ี 10 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีความรักและความ
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สามัคคี เข้าร่วมประชุมกันอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมท้ังยังมีแนวคิดท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่ม และให้
ความร่วมมือในการรวบรวมและคัดแยกขยะนํามาขายทําให้มีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน 
 ปัจจัยท่ี 2 ผู้นําชุมชนระดับท้องถ่ิน นายบุญธรรม จินดา ส.อบต. หมู่ 10 เป็นปัจจัยสําคัญต่อ
ความสําเร็จของงาน เป็นผู้นําท่ีเสียสละในการทํางานเพื่อส่วนรวม มีจิตอาสา ต้องการให้ชุมชนมีปริมาณ
ขยะท่ีลดลง ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน และเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เป็นคนขับเคล่ือนการจัดการขยะ เป็นแกนนํา
ในการเลือกรูปแบบการจัดการขยะและกําหนดโครงสร้างธนาคารขยะ ช่วยการประสานงานกับชุมชน 
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ และกํากับดูแลงานภายในธนาคารขยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบริหาร  

ปัจจัยท่ี 3 เจ้าอาวาสวัดปางต้นผ้ึง ให้การสนับสนุนสถานท่ีจัดต้ังธนาคารขยะ และมีส่วนช่วยใน
การดูแลความเรียบร้อยด้านสถานท่ีให้กับธนาคารขยะ 
 ปัจจัยท่ี 4 ผู้นําระดับท้องท่ี นายคําใส มูลหน้ิว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 10 เป็นผู้ท่ีให้การสนับสนุนและมี
ความต้องการท่ีจะให้หมู่ท่ี 10 ปางต้นผ้ึงเป็นหมู่บ้านท่ีสะอาด รณรงค์และกระตุ้นการจัดการขยะอย่าง
ต่อเน่ือง  
 ปัจจัยท่ี 5 เครือข่ายระดับท้องถ่ิน นายอุดร มะโนรส ส.อบต. หมู่ท่ี 8 เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
ร้านรับซ้ือของเก่าในการกําหนดราคารับซื้อ และการนําไปขาย ในฐานะรองผู้จัดการธนาคาร และช่วยการ
ขยายผลธนาคารขยะไปขยายผลต่อในหมู่ท่ี 8  
 ปัจจัยท่ี 6 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ขยะในชุมชน มีส่วนร่วมในการขยายผลนําเอาแนวทางของธนาคารขยะของหมู่ท่ี 10 ไปใช้ในการขยายผล
ให้กับหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในตําบลได้ทราบ นอกจากน้ียังได้ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาศึกษาดูงานธนาคารขยะ
ของหมู่ท่ี 10  
 ปัจจัยท่ี 7 ภาควิชาการ คณะผู้วิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างต่อเน่ือง โดยการหนุนเสริมภาควิชาการด้วยการจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดการขยะ การวางระบบธนาคารขยะได้นําความรู้ท่ีเก่ียวกับวิชาการบัญชีและการจัดการไป
ใช้ในการวางระบบธนาคารขยะ การส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ       
ท่ีเก่ียวกับการจัดการขยะอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือทําให้ธนาคารขยะสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปเป็นรูปแบบปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ตามภาพท่ี 1  ได้ดังน้ี 

ภาพท่ี 1 ปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ                                   
ตําบลบ้านด่านนาขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ีมา : วริศรา และคณะ (2562) 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลรายได้จากการบริหารจัดการขยะในกลุ่มผู้สูงอายุ ในตําบลบ้านด่านนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีการนําขยะมาฝากขายให้กับธนาคารขยะชุมชนคน            
ปางต้นผ้ึง ทุกคนมีรายได้ท่ีเกิดจากการขายขยะเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีไม่มีการนําขยะไปขาย ทําให้ผู้สูงอายุมี
รายได้เสริมเพ่ิมข้ึนจากเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเป็นรายได้ประจํา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทรเทพ เต้า
ประยูร นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์ และศศิธร พุทธวงษ์ (2543) ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยท่ีมีค่าจากมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านในจังหวัดประทุมธานี พบว่า พนักงานเก็บขยะท่ีมีการ          
คัดแยกขยะก่อนนําขยะไปขาย ณ จุดท้ิงขยะสุดท้ายของชุมชน มีรายได้จากการขายขยะประมาณ             
520-7,640 บาทต่อสัปดาห์  
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 ปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลบ้านด่านนาขาม 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่า ธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผ้ึง เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มคน
หลายฝ่าย ได้แก่ ผู้สูงอายุหมู่ 10 ร่วมคิด ร่วมทํากิจกรรม ผู้นําชุมชนระดับท้องถ่ินท่ีมีภาวะผู้นํา มีจิตอาสา 
เจ้าอาวาสวัดปางต้นผ้ึง ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีจัดต้ังธนาคารขยะ ผู้นําระดับท้องท่ีช่วยรณรงค์ให้มี
การจัดการขยะอย่างต่อเน่ือง ภาคีเครือข่ายภายในชุมชนช่วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ       
ในชุมชน และภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน คือ ภาควิชาการ มีส่วนร่วมในการหนุนเสริมภาควิชาการโดย
การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พริมพรรณ จันทุมา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
แห่งความสําเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านคํานางรวย ตําบลคํานํ้าแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการดําเนินงานธนาคารขยะ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันลงมือปฏิบัติงาน ผู้นํา        
และคณะกรรมการธนาคารฯ เป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าท่ี การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกท่ีให้การสนับสนุนและแรงจูงใจ มีสวัสดิการให้กับ
สมาชิก 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ด่านนาขาม ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองในฐานะเครือข่ายพันธมิตร (Partnership) ช่วยให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันท้ังสองฝ่าย โดยชุมชนท้องถ่ินตําบลบ้านด่านนาขามได้ภาควิชาการมาช่วยหนุนเสริม
ด้วยการนําศาสตร์ด้านการจัดการและการบัญชีมาช่วยแก้ปัญหาขยะในพ้ืนท่ี และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน สําหรับคณะวิทยาการจัดการได้นําโจทย์วิจัยจากพ้ืนท่ีมาบูรณาการกับ       
พันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ (Mutual benefit) เป็นการบูรณาการ
การศึกษาร่วมกับการพัฒนาชุมชน โดยการนําแนวคิดการจัดการจากวิชาองค์การและการจัดการมาใช้ใน
การบริหารธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผ้ึง และได้นําความรู้ท่ีเก่ียวกับวิชาการบัญชีไปใช้ในการวางระบบ
บัญชีภายในธนาคารเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Scholarship)    
ซึ่งผลลัพธ์จากการดําเนินงานดังกล่าว ช่วยให้การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุประสบ
ความสําเร็จสามารถลดปริมาณขยะและรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน รวมท้ังสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 
จนได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็นต้นแบบในการจัดการขยะชุมชน โดยธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผ้ึง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการขยะ ซึ่งจัดข้ึนโดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านด่านนาขามในวันท่ี 4 สิงหาคม 2561 และปัจจุบันธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผ้ึง ยังคงดําเนิน
กิจการอย่างต่อเน่ือง (ข้อมูล ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562) เป็นการแสดงถึงความย่ังยืนอันเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ในการจัดการขยะเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุในชุมชน(Impact) 
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กระบวนการสร้างการเรียนรู้เพ่ือการผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร                           
ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
พัทธชัย ป่ินนาค1 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ี

ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กลายเป็นชุมชนท่ีลดการใช้สารเคมีและเป็นแนวทาง  
เพื่อขยายผลของการเกษตรผักอินทรีย์สู่การเกษตรอินทรีย์ท่ีครอบคลุมพืชชนิดอ่ืน ๆ ต่อไป ระยะเวลา  
ในการดําเนินการเดือนเมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 ศึกษารูปแบบและวิธีการโดยใช้แบบสอบถาม  
และสัมภาษณ์การประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรมและการดูแลตนเองขณะทําการเกษตรจากเกษตรกร 
พบว่าผลผลิตพืชผักทุกชนิดมีการใช้สารเคมีในระหว่างการผลิตทุกข้ันตอน ได้แก่ กลุ่มสารกําจัดเช้ือรา 
กลุ่มสารควบคุมและกําจัดแมลง กลุ่มสารควบคุมและกําจัดวัชพืช กลุ่มสารกําจัดโรคพืช และกลุ่มสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน เกษตรกรมีการป้องกันตนเองเม่ือมีการใช้สารเคมี ผู้วิจัยและชุมชนร่วมกันออกแบบ
รูปแบบการผลิตผักด้วยวิธีการทางชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีพบว่าช่วยลดต้นทุน ต้นทุนการผลิตลงได้ 
อย่างไรก็ตามรูปแบบการผลิตผักปลอดภัยยังจัดว่ามีต้นทุนเทียบเท่ากับวิธีเดิมของเกษตรกร สามารถนําไป
ปรับใช้และขยายผลให้เกิดการใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยควรศึกษาคุณภาพของผลผลิตผักเปรียบเทียบ
กับวิธีเดิมของเกษตรกรถึงประเด็นเรื่องของเวลาท่ีใช้ท้ังกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของผลผลิตร่วมกับ
ศึกษาการยอมรับรูปแบบของการผลิตผักปลอดภัยซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับรูปแบบเดิมของเกษตรกร
ต่อไป 

คําสําคัญ : ผักปลอดภัย, คุ้งตะเภา, รูปแบบการมีส่วนร่วม 

 

 

                                                           

1 *คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
พืชผักจัดเป็นอาหารท่ีมากด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แร่ธาตุ สารอาหาร และสารต้าน

อนุมูลอิสระ (อเนก และบุณยกฤต. 2560) เกษตรกรผู้ปลูกผักพ้ืนท่ีตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีรูปแบบการใช้สารเคมีตลอดทุกข้ันตอนการผลิต ต้ังแต่ข้ันตอนการเตรียมแปลง การเพาะ    
ต้นกล้า กระบวนการระหว่างปลูกจนถึงการเก็บเก่ียว มีการใช้สารเคมีกําจัดแมลง (ไพรีทรอยด์ คาร์บาเมท
และออร์กาโนฟอสเฟต) วัชพืช (ไกลโฟเสต) ควบคุมกําจัดเช้ือรา (ไดไธโอคาร์บาเมท) และสารปรับปรุง
คุณภาพดิน (ปุ๋ยเคมี) เพ่ือให้ผลผลิตพืชผักน้ันมีความสมบูรณ์ ขนาด และปริมาณท่ีมากพอท่ีจะทําให้มี
รายได้ท่ีดี ท้ังน้ีสารเคมีเหล่าน้ีมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค อาทิ สารกลุ่ม      
คาร์ บาเมททําให้ปวดศีรษะ อาเจียน และหัวใจเต้นช้าลง (Morais et al. 2102) สารกลุ่มไกลโฟเสตเป็น
สารก่อมะเร็ง (Tarazona et al. 2017) เป็นต้น นอกจากน้ียังมีผลกระทบทางอ้อมเมื่อมีการตกค้าง      
และสะสมในดิน รวมถึงแหล่งนํ้าในพื้นท่ีใกล้เคียงของการทําการเกษตรทําให้เกิดผลกระทบในระยะยาว
ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

ท้ังน้ีปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนและระดับประเทศท่ีไม่เกิดผลประโยชน์
ใด ๆ (ทศพล และคณะ. 2557) ในปัจจุบันผู้บริโภคเร่ิมตระหนักและให้ความสําคัญกับสุขภาพ โดยการ
บริโภคอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย สอดคล้องกับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ท่ีผลผลิต
พืชผักและผลไม้อินทรีย์กําลังเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคและมีแนวโน้มเป็นท่ีนิยมมากย่ิงข้ึน ส่งผลให้              
เกิดการเกษตรลักษณะเช่นน้ีเป็นจํานวนมาก ซึ่งการเกษตรอินทรีย์น้ัน นอกจากไม่ใช้สารเคมีท่ีทําให้          
เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยเพ่ิมคุณค่า เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิต
อย่างย่ังยืน (เพชรบุญ และคณะ. 2559) ทําให้รูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรจึงต้องมีการปรับเปล่ียน      
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคท่ีสุด ผักปลอดภัยคือผลิตพืชผัก   
ท่ีปลอดภัยจากสารเคมีและการปนเป้ือนของจุลินทรีย์ตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีหรือ 
Good Agriculture Practices (GAP) โดยเน้นทุกกระบวนการการผลิตต้ังต้นทางจนถึงปลายทาง       
(จารุพงศ์ และคณะ. 2557) พ้ืนท่ีตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์มีเกษตรกรผู้ปลูกผัก           
20 ราย ซ่ึงจะมีเกษตรกรจากพื้นท่ีตําบลใกล้เคียงเข้ามาใช้พ้ืนท่ีจํานวน 1 ราย มีพื้นท่ีการผลิตรวม
ประมาณ 200 ไร่ (พัทธชัย. 2562) มีการเพาะปลูกพืชผักจํานวน 18 ชนิด อาทิ คะน้า มะเขือเทศ บวบ 
ฟักทอง ผักกาดกวางตุ้ง เป็นต้น เกษตรกรมีการใช้สารเคมีระหว่างกระบวนการผลิตผัก ได้แก่ สารกําจัด
วัชพืช สารกําจัดแมลง สารกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ และสารปรับปรุงคุณภาพดิน (ปุ๋ยเคมี)  

ดังน้ันผู้วิจัยร่วมกับแกนนําชุมชนมีความสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยแบบ
มีส่วนร่วม ในพื้นท่ีตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กลายเป็นชุมชนท่ีลดการใช้สารเคมี 
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในชุมชนเองและผู้บริโภคท่ัวไป เกษตรกรมีสุขภาพท่ีดี มีรายได้เพิ่มข้ึน        
เกิดความย่ังยืน ในฐานะพ้ืนท่ีผลิตผักชานเมืองให้กับผู้บริโภคในจังหวัดหรือในฐานะการเป็นแหล่งผลิตผัก
ปลอดภัยให้คนอุตรดิตถ์ อีกท้ังยังเป็นแนวทางเพ่ือขยายผลของการเกษตรผักอินทรีย์สู่การเกษตรอินทรีย์
ท่ีครอบคลุมพืชชนิดอ่ืน ๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พฤติกรรม สถานการณ์ เกษตรกรผู้ผลิตผักในพื้นท่ีตําบลคุ้งตะเภา 

อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยในพื้นท่ีตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ระยะเวลาการดําเนินการ 
 เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม พศ. 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
 เกษตรกรผู้ปลูกผักพ้ืนท่ีตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
ศึกษารูปแบบและวิธีการโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์การประกอบอาชีพการทํา

เกษตรกรรม ในด้านชนิดพืช วิธีการแลจัดการการปลูก และการดูแลตนเองขณะทําการเกษตรในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกพืชผักโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจากเกษตรกรในเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ท่ีจัดข้ึนวางแผนการทํางานร่วมกับผู้นําชุมชนและเกษตรกรในพื้นท่ี เพ่ือให้ได้มาของข้อมูลบริบท
อาชีพการเกษตรกรรมในพื้นท่ี 

คืนข้อมูลร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เก่ียวข้อง ศึกษารูปแบบการผลิตผักปลอดภัย 
คืนข้อมูลให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและผู้เก่ียวข้องและร่วมกันออกแบบกิจกรรม “การคืนข้อมูล

และค้นหาทุนศักยภาพเพ่ือการหนุนเสริมและพัฒนาเชิงพื้นท่ีของเทศบาลตําบลคุ้งตะเภา” ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เทศบาลตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

ดําเนินกิจกรรมโครงการ 
 กําหนดแนวทางการผลิตผักปลอดภัยเพื่อลดการใช้สารเคมี และศึกษาและเปรียบเทียบศักยภาพ
ของการผลิตผักตามแบบของเกษรกรกับรูปแบบการผลิตผักปลอดภัยระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน ผู้บริโภค และนักวิชาการ เป็นต้น 

เวทีคืนข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้ 
 จัดเวทีคืนข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาสู่การประยุกต์ใช้จริง 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณ์ในพ้ืนที่ 

 จากการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ “การคืนข้อมูลและค้นหาทุนศักยภาพเพ่ือการหนุนเสริม    
และพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลคุ้งตะเภา” ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดี
ท่ี 17 เมษายน พศ. 2561 ณ เทศบาลตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสํารวจปัญหา 
และความต้องการร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีและสัมภาษณ์เกษตรกร (ภาพท่ี 1) ได้ข้อมูลพื้นฐานดังน้ี 

  

 
ภาพท่ี 1 จากการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้คืนข้อมูลร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เก่ียวข้อง                      

ศึกษารูปแบบการผลิตผักปลอดภัย 

1. เกษตรกรผู้ปลูกผักมีพื้นท่ีเป็นของตนเอง มีเพียงบางส่วนท่ีเช่าจากผู้อ่ืน อย่างไรก็ตามในพ้ืนท่ี
ตําบลคุ้งตะเภาท่ีเป็นพ้ืนท่ีเพาะปลูกผักน้ันจะรวมอยู่ในเขตหมู่ 3 บ้านป่าขนุนเป็นส่วนใหญ่  

2. ชนิดของพืชเศรษฐกิจท่ีพบมีการเพาะปลูกในพื้นท่ีตําบลคุ้งตะเภา ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มะเขือ 
พริก ผักบุ้ง คะน้า กะหลํ่าปลี ผักกาดหอม ผักกาด ถ่ัวฝักยาว เป็นต้น  

3. พืชผักทุกชนิดมีการใช้สารเคมีในระหว่างการผลิตทุกข้ันตอน โดยมีการใช้สารเคมีดังน้ี        
กลุ่มสารกําจัดเ ช้ือรา ( fungicide) ได้แก่ chloronitrile, copper hydroxide กลุ่มสาร
ควบคุมและกําจัดแมลง ได้แก่ cypermethrin, abamectin, carbosulfan กลุ่มสารควบคุม
และกําจัดวัชพืช ได้แก่ pyridaben, กลุ่มสารกําจัดโรคพืช ได้แก่ carbendacim กลุ่มสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 0-30-20  

4. เกษตรกรมีการป้องกันตนเองเบ้ืองต้นโดยมีการใส่หน้ากากอนามัย หรือปิดจมูกและปาก      
ด้วยผ้า และสวมชุดป้องกัน 
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จากน้ันทีมวิจัย ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมโครงการคืนข้อมูลให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย      
และผู้เก่ียวข้องและร่วมกันออกแบบรูปแบบการผลิตผักท่ีลดการใช้สารเคมี (ภาพท่ี 2) โดยได้รูปแบบการ
ผลิตผักอ้างอิงจากรูปแบบของเกษตรกรดังน้ี (ตารางท่ี 1) และประเมินการเปรียบเทียบต้นทุนระหว่าง
รูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรกับการผลิตผักปลอดภัย (ตารางท่ี 2) 

 

 
ภาพท่ี 2 กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและผู้เก่ียวข้องและร่วมกันออกแบบกิจกรรม 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการใช้สารเคมีในรูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรกับการผลิตผักปลอดภัย 

ระยะการผลิต รูปแบบของเกษตรกร รูปแบบการผลิตผักปลอดภัย 
1. การเตรียมดิน  สารกําจัดวัชพืช การไถพรวนดินกําจัดวัชพืช 
2. การเพาะต้นกล้า สารกําจัดวัชพืช ถอนวัชพืชโดยใช้แรงงานคน 
3. การดูแลระหว่างการปลูก สารกําจัดแมลง / สารกําจัด

วัชพืช  / สารกําจัดวัชพืช / 
ปุ๋ยเคมี 

ควบคุมโดยชีววิธี (เช้ือราเมตาไร
เซียม: กําจัดแมลง, ถอนวัชพืช
โดยใช้แรงงานคน, ปุ๋ยอินทรีย์) 

4. การเก็บเก่ียว สารกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ สารกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ 

5. หลังการเก็บเก่ียว สารกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ สารกําจัดเช้ือจุลินทรีย์ 

ท่ีมา : พัทธชัย (2562) 
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 จากข้อมูลในตารางท่ี 1 พบว่า ระยะการเตรียมดินมีการออกแบบให้เกษตรกรใช้การไถพรวนดิน
เพื่อการกําจัดวัชพืชแทนการใส่สารกําจัดวัชพืช ระยะการเพาะต้นกล้าน้ันจะเส่ียงต่อการเสียหายของต้น
กล้าจึงมีการออกแบบให้ใช้แรงงานคนถอนกําจัดวัชพืช ระยะการดูแลระหว่างการปลูกน้ันมีศัตรูพืชหลาย
ประเภท ได้แก่ แมลง วัชพืช เช้ือรา รวมถึงการเสริมและบํารุงดินด้วยในระยะการดูแลระหว่างปลูกน้ัน      
มีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 เดือน และอายุของต้นพืชแตกต่างกัน ดังน้ันจึงมีการออกแบบโดยการใช้
ชีววิธีคือการใช้เช้ือราเมตาไรเซียมควบคุมแมลง ควบคุมวัชพืชด้วยการใช้แรงงานคนถอน และเลือกใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ โดยเฉพาะปุ๋ยท่ีมีการผลิตหรือมีวัตถุดิบในท้องถ่ิน ระยะการเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียวจะเป็น
ระยะท่ีสําคัญระยะหน่ึงซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของและอายุการเก็บรักษาผลผลิตผัก โดยเกษตรกรจะมีการ
ใช้สารกําจัดเช้ือจุลินทรีย์โดยใช้สารท่ีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่แล้ว ได้แก่ การล้างด้วยนํ้าเกลือ ดังน้ัน
จึงยังคงใช้รูปแบบเช่นเดิม 

ตารางท่ี 2 ประมาณการต้นทุนเปรียบเทียบการใช้สารเคมีในรูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรกับการผลิต
ผักปลอดภัย 

ระยะการผลิต 
รูปแบบของเกษตรกร  

(บาทต่อไร่) 
รูปแบบการผลิตผักปลอดภัย 

(บาทต่อไร่) 
1. การเตรียมดิน  500 220 
2. การเพาะต้นกล้า 180 200 
3. การดูแลระหว่างการปลูก 2,800 3,000 
4. การเก็บเก่ียว 120 120 
5. หลังการเก็บเก่ียว 120 120 

รวม 3,720 3,660 
ท่ีมา : พัทธชัย (2562) 

 จากข้อมูลในตารางท่ี 2 พบว่า ในรูปแบบปัจจุบันของเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตรวม 3,720 บาท
ต่อไร่ เมื่อดําเนินการตามแบบกิจกรรมท่ีออกแบบร่วมกันจะมีต้นทุนในการผลิตรวมเพียง 3,660 บาท      
ต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 1.6 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 รูปแบบการผลิตผักปลอดภัยมีต้นทุนเทียบเท่ากับวิธีเดิมของเกษตรกร สามารถนําไปปรับใช้     
และขยายผลให้เกิดการใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยควรศึกษาคุณภาพของผลผลิตผักเปรียบเทียบกับวิธี
เดิมของเกษตรกรถึงประเด็นเรื่องของเวลาท่ีใช้ท้ังกระบวนการผลิต ความยุ่งยากของการผลิตผัก ต่อ
คุณภาพของผลผลิต ร่วมกับศึกษาการยอมรับรูปแบบของการผลิตผักปลอดภัยซ่ึงค่อนข้างจะแตกต่างกับ 
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รูปแบบเดิมของเกษตรกร ทําให้ปัญหาของการผลิตผักปลอดภัยน้ันไม่ได้อยู่ท่ีต้นทุนการผลิต แต่เป็นวิธี
ปฏิบัติเดิมท่ีเกษตรกรและมีความคุ้นชินอยู่แล้ว โดยปกติแล้วเกษตรกรมีการประกันความคิดเรื่องรายได้
จากการขายผลผลิตในระดับท่ีเกษตรกรพึงพอใจ ดังน้ันเกษตรกรจึงไม่มีความไม่ม่ันใจในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงใด ๆ จะประกันรายได้ของเกษตรกรให้อยู่ในระดับท่ีพึงพอใจได้หรือไม่ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ทราบสภาพปัญหา พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยและสารเคมีสําหรับป้องกันกําจัดวัชพืชของเกษตรกร
ผู้ผลิตผักในพ้ืนท่ีตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. เป็นแนวทางในการร่วมมือพัฒนาให้การเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ให้เป็นพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ 
 3. แนวทางลดความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคผัก อันเน่ืองมาจาก
การปนเป้ือนสารเคมี และสารพิษตกค้าง 
 4. ทราบและเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิดผักปลอดภัย 
 5. ส่งเสริมทัศนคติท่ีดีต่อการทําเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

เอกสารอ้างอิง 
จารุพงศ์ ประสพสุข  ปริยานุช สายสุพรรณ์ และ วัชราพร ศรีสว่างวงศ์. 2557. การวิเคราะห์สารพิษ

ตกค้างในผักและผลไม้เพ่ือการรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืชในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. แก่นเกษตร. ปีท่ี 42 ฉบับบพิเศษ 2, หน้า 430-439. 

ทศพล บุตรมี  กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ และพีรญา อ้ึงอุดรภักดี. 2557. ภาวะสุขภาพและสภาพ
การทําางานที่มีความเส่ียงต่อสุขภาพของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก. 
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 26, หน้า 17-26. 

พัทธชัย ป่ินนาค. 2562. รายงานวิจัยเร่ืองศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในพ้ืนที่ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

เพชรบุญ ฟักเกตุ  ชมพูนุท โมราชาติ และ อุทัย อันพิมพ์. 2559. การสร้างความม่ันคงทางอาหารของ
เกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีท่ี 6 
ฉบับท่ี 2, หน้า 96-104. 

เอนก หาลี และ บุณยกฤต รัตนพันธ์ุ. 2560. การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากพืชผัก
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 15 ชนิด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.  
ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 2, หน้า 283-293. 
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Dias E., and Pereira M.L. 2012. Carbamates: Human Exposure and Health Effects.        
The Impact of Pesticides. 21-38. 

Tarazona J.V., Court-Marques D., Tiramani M., Reich H., Pfeil R., Istace F., and Crivellente F. 
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เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกร                                         
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 
กนกวรรณ กันยะมี1 

จํารูญ จันทร์กุญชร1, ภูวดลย์ สอนนนฐี1 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของ

เกษตรกร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลเมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกรรายครัวเรือน และให้
ความรู้เก่ียวกับกระบวนการใช้ประโยชน์ของเมล็ดพันธ์ุเพื่อเกษตรปลอดภัย สร้างเครือข่ายการเรียนรู้         
การจัดการเมล็ดพันธ์ุเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม        
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเมล็ดพันธ์ุในท้องถ่ินในรูปแบบฐานข้อมูล ซ่ึงทําให้เกษตรกรใน
พ้ืนท่ี สามารถสืบค้นแหล่งท่ีอยู่ของเมล็ดพันธ์ุท่ีมีในแต่ละท้องถ่ิน รวมถึงวิธีการคัดเลือกและจัดเก็บเมล็ด
พันธ์ุ ตลอดจนการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์เมล็ดพันธ์ุ เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย
ร่วมกัน 
 ผลการสํารวจประสิทธิภาพการทํางานของระบบ พบว่า อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 
ซึ่งมีคะแนนการประเมินด้านการใช้งานของระบบสูงท่ีสุด 

คําสําคัญ : เมล็ดพันธ์, ท้องถ่ิน, เกษตรกร, อนุรักษ์, เผยแพร่  

ท่ีมาและความสําคัญ 
 ในตําบลบ้านด่านนาขาม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และทําการเพาะปลูกพืชเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน การเพาะปลูกในสมัยก่อนน้ัน เกษตรกรจะใช้เมล็ดพันธ์ุพืชท่ีมีในท้องถ่ิน และพบว่ามี
การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงน้อยมาก เน่ืองจากพืชท่ีได้จากการเพาะปลูก เป็นพืชท้องถ่ินซึ่งมีความ
แข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการต้านทานโรคสูง ระบบการเกษตรจึงให้ผลิตผลท่ีปลอดภัยจากสารพิษ 
หรือปลอดภัยจากการปนเป้ือน นอกจากน้ันยังปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม เกษตรกรผู้ผลิต และการบริโภค
                                                           

1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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อีกด้วย แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตของเกษตรกรในการทําการเกษตรกรรมได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ
ในการเพาะปลูกพืชในท้องถ่ิน จะนิยมซื้อเมล็ดพันธ์ุพืชจากท้องตลาด ซ่ึงส่งผลให้ผลผลิตท่ีได้ไม่แข็งแรง 
ศัตรูพืชมาก มีความสามารถในการต้านทานโรคตํ่า เกษตรกรจึงจําเป็นต้องใช้สารเคมีเพ่ือกําจัดศัตรูพืช 
และใช้สารเคมีเพ่ือต้านทานโรค  
 การศึกษาปัญหาการซื้อเมล็ดพันธ์ุในท้องตลาดมาใช้เพาะปลูก จึงส่งผลให้มีการใช้สารเคมีท่ี
เกิดข้ึน พบว่ามีสาเหตุมาจากเกษตรกรไม่มีการอนุรักษ์เมล็ดพันธ์ุพืชในท้องถ่ิน จึงขาดเมล็ดพันธ์ุท่ีจะนํามา
เพาะปลูก หรือไม่ทราบแหล่งของเมล็ดพันธ์ุ และไม่ทราบวิธีการคัดเลือกรวมท้ังการจัดเก็บเมล็ดพันธ์ุ 
ตลอดจนกระบวนการเก็บรักษา ทําให้ต้องซ้ือเมล็ดพันธ์ุจากท้องตลาดสําหรับการเพาะปลูก  
 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าหากเกษตรกรมีแหล่งข้อมูลของเมล็ดพันธ์ุพืชในท้องถ่ิน รวมถึง
ทราบกระบวนการในการใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธ์ุ จะช่วยลดปัญหาข้างต้นได้ และปัจจุบันเป็นยุคของ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ คณะผู้วิจัยจึงจะได้
พัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกรข้ึน เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล
แบบออนไลน์ให้กับเกษตรกร กล่าวคือเกษตรกรสามารถทราบแหล่งท่ีอยู่ของเมล็ดพันธ์ุท่ีมีในแต่ละ
ท้องถ่ิน รวมถึงวิธีการคัดเลือกและจัดเก็บเมล็ดพันธ์ุตลอดจนการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ เพ่ือจะทําให้
เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
 พัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกร กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559-มีนาคม พ.ศ. 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. เกษตรกรในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
2. เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลฯ  
3. ผู้ใช้งานท่ัวไป 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับท้องถ่ิน คือ พ้ืนท่ีวิจัยองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยการร่วมกันกําหนดประเด็นปัญหาท่ีแท้จริง 
ศึกษาปัญหา และองค์ความรู้ในเร่ืองเมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินร่วมกัน เพ่ือนําไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะทําให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน 
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 ขั้นตอนในการวิจัย  
 1. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรในพ้ืนท่ีวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาและหาความรู้ในเรื่อง
เมล็ดพันธ์ุในท้องถ่ิน 
 2. สํารวจและเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินในพ้ืนท่ีวิจัย จากเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี
โดยใช้แบบสอบถาม และทําการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจ 
 3. ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลและสําหรับการค้นคืนข้อมูล  
 4. ออกแบบเว็บไซต์ เพ่ือการนําเสนอและเผยแพร่แหล่งข้อมูลเมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกรใน
รูปแบบออนไลน์ 
 5. พัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกร 
 6. ทดสอบและประเมินผลการใช้งาน เพ่ือรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และนําไปสู่การปรับปรุง 
 7. จัดทําเอกสารวิธีการใช้งานเว็บไซต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถ่ิน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 1. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
  1.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) จะแสดงผลภาพรวมของระบบงานเผยแพร่ 
แหล่งข้อมูลเมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกร ซ่ึงจะแสดงบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับระบบ รวมถึงข้อมูลท่ีมีการ
นําเข้าและส่งออกจากระบบ ดังแสดงในภาพท่ี 1 

0

เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่
เมล็ดพันธ์ท้องถิ่นของเกษตรกร 

เกษตรกร

ข้อมูลเมล็ดพันธ์ุท่ีจัดเก็บ
ข้อมูลเกษตรกร

รายงานข้อมูลพืช
รายงานข้อมูลเกษตรกร
รายงานข้อมูลเมล็ดพันธุ์
จัดการข้อมูลเกษตรกร

รายการเมล็ดพันธ์ุ

ข้อมูลพืช
ข้อมูลเมล็ดพันธ์ุ
ข้อมูลเกษตรกร

ข้อมูลพืช/ข้อมูลเมล็ดพันธ์ุ

เจ้าหน้าท่ี

บุคคลท่ัวไป  
ภาพท่ี 1 แผนภาพบริบท เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกร 
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 1.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) อธิบายถึงภาพรวมของระบบ 
โดยแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบ หรือโปรเซส (Process) โดยจะระบุแหล่งกําเนิดของข้อมูลการไหล 
ของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลดังแสดงในภาพท่ี 2 

1.0

จัดการข้อมูลหลัก

D1   หน่วยงาน

D2   ผู้ใช้

D3   เกษตรกร

D4   พืช

เจ้าหน้าท่ี

ข้อมูลหน่วยงาน
, เกษตรกร

เกษตรกร

D5   เมล็ดพันธ์ุ

D6   การใช้เมล็ดพันธ์ุ

D5   เมล็ดพันธ์ุ

D6   การใช้เมล็ดพันธุ์

D1   หน่วยงาน

D2   ผู้ใช้

D3   เกษตรกร

D4   พืช

บุคคลท่ัวไป

ข้อมูลเมล็ดพันธ์ุ

รายการเมล็ดพันธ์ุ การใช้เมล็ดพันธ์ุ

รายงานข้อมูลเมล็ดพันธุ์รา
ยง

าน
ข้อ

มูล
เม

ล็ด
พัน

ธุ์

รายงานต่าง ๆ
รายการเมล็ดพันธุ์ การใช้เมล็ดพันธุ์

ข้อ
มูล

เม
ล็ด

พัน
ธุ์

2.0

จัดเก็บข้อมูลเมล็ดพันธ์ุ

3.0

สืบค้นข้อมูลเมล็ดพันธุ์

4.0

รายงาน

D7   ประเภทผู้ใช ้

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูล เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกร 

  1.3 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ ได้ออกแบบการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยแยกตามสิทธ์ิการเข้า 
ใช้งาน ประกอบด้วยผู้ท่ีเก่ียวข้อง 3 ฝ่าย คือ (1) เจ้าหน้าท่ี (2) เกษตรกร และ (3) บุคคลท่ัวไป 
  หน้าหลักของเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลเมล็ดพันธ์ุท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด โดยแสดงใน
รูปแบบของรูปภาพเมล็ดพันธ์ุในท้องถ่ิน และสามารถแสดงรายละเอียดของเมล็ดพันธ์ุ ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 หน้าจอแรกของเว็บไซต์แสดงข้อมูลเมล็ดพันธ์ุในท้องถ่ินท่ีมีการปรับปรุงล่าสุด 

 หน้าจอตามการเข้าใช้งานในสิทธ์ิของเกษตรกร แสดงข้อมูลส่วนตัวของเกษตรกร          
และข้อมูลเมล็ดพันธ์ุ ท้ังน้ีเกษตรกรสามารถเพ่ิมข้อมูลเมล็ดพันธ์ุของตนเองได้ ซึ่งแสดงดังภาพท่ี 4 

 
ภาพท่ี 4 หน้าจอตามการเข้าใช้งานในสิทธ์ิของเกษตรกร 

อภิปรายผลการดําเนินงาน  
 1. การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ด
พันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกร ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้าน
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการทํางาน โดยทดสอบทีละฟังก์ชันการทํางาน และเก็บข้อมูลการ
ทดสอบจากแบบประเมิน 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน 

ประสิทธิภาพ 

การทํางานตามความต้องการของผู้ใช้ 4.52 0.53 ดี 
การประเมินหน้าท่ีของโปรแกรม 4.52 0.53 ดี 
การใช้งานของโปรแกรม 4.68 0.48 ดี 
การประเมินด้านความปลอดภัย 4.52 0.57 ดี 

ค่าเฉล่ียรวมการประเมินทั้งระบบ 4.58 ดี 

 2. วิจารณ์และสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งาน ซึ่งทําการประเมินประสิทธิภาพ         
4 ด้านดังน้ี 

(1) ด้านความสามารถในการทํางานตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในระดับดี ( x  เท่ากับ 4.16) 
(2) ด้านการประเมินหน้าท่ีของระบบ อยู่ในระดับดี ( x  เท่ากับ 4.52) (3) ด้านการประเมินด้านการใช้งาน
ของโปรแกรม  อยู่ในระดับดี ( x =4.68) (4) ด้านการประเมินด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับดี ( x  เท่ากับ 
4.52) เมื่อสรุปภาพรวมของประสิทธิภาพท้ังระบบ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.58  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ได้เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธ์ุท้องถ่ินของเกษตรกร กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

เอกสารอ้างอิง 
กนก ก้ันเกตุ (2557 : 15). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2555). จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ : ซิมพิลฟาย 
ชาตพล นภาวารี. (2543). javascript web design. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ เอส.พี.ซี. บุ๊คส์ 
สกาวรัตน์ จงพัฒนากร. (2550 : 24-27). วงจรการพัฒนาระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
สุพิน วรรณา. (2543). PHP Web Application Development. กรุงเทพฯ : เบนมาร์ค วิช่ัน 
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แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ                                         
บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน    

 
ยุพิน เถ่ือนศรี1 
นิชภา โมราถบ2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของ

ชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และเพื่อสังเคราะห์แนว
ทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ  
จังหวัดน่าน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมลจากกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ภาคชุมชน และกลุ่มผู้รู้  
จํานวน 14 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุล๊ัวะในบ้านห้วยขาบยังขาดการจัดเก็บข้อมูลสวัสดิการชุมชน     
ท่ีเป็นระบบไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จหรือแบบจุดเดียว (One Stop 
Service) เน่ืองจากข้อจํากัดด้านการส่ือสารภาษาไทยไม่ได้ของสมาชิกกลุ่มเกือบท้ังหมด การขาด
คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล และการประสานงานระหว่างภาครัฐยังขาดความต่อเน่ือง ส่วนแนวทางการ
พัฒนาคือ การสร้างระบบพ่ีเล้ียงจากองค์กรภาครัฐและภาควิชาการ การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์และ
จัดหาคอมพิวเตอร์ให้กองทุน รวมท้ังการจัดทําปฏิทินภาษาไทย-ล๊ัวะ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร 
ท้ังภายในและภายนอกชุมชน 

คําสําคัญ : การจัดการข้อมูล, สวัสดิการชุมชน, ชาติพันธ์ุล๊ัวะ   

 

                                                           

1  หลักสูตรสาขารัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2   หลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ มีการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีมีความ
เข้มแข็ง และมีการรวมกลุ่มท่ีค่อนข้างหลากหลาย จํานวนท้ังหมด 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ กลุ่มออมทรัพย์ และธนาคารข้าว เป็นสวัสดิการสังคมท่ีดําเนินการโดยชุมชนเป็น
หลัก ส่วนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านและกองทุนเงินล้าน เป็นสวัสดิการสังคมท่ีดําเนินการโดยภาครัฐเป็น
หลัก ระบบการบริหารจัดการของพ้ืนท่ีตําบลบ่อเกลือเหนือแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืน กล่าวคือ ปัญหาและ
อุปสรรคท่ียากลําบากในการเดินทางและการดํารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ุล๊ัวะ ทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้
เรียนหนังสือ และส่ือสารด้วยภาษาไทยไม่ได้ ทําให้คณะกรรมการในสวัสดิการทุกกลุ่มต้องเป็นผู้นําชุมชน 
ท่ีทําหน้าท่ีสลับตําแหน่งกันในแต่ละกลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความโปร่งใส และสุจริตของผู้นํา 
ถือเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน  (Check and Balance) โดยถือประโยชน์ของประชาชน
เป็นท่ีต้ัง กอปรกับการเช่ือฟังผู้นําและการปฏิบัติตามกฎของชุมชน ทําให้บ้านห้วยขาบอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข อันเน่ืองมาจากการมีมาตรการทางสังคมกํากับ  โดยเฉพาะหมู่ 7 บ้านห้วยขาบท่ีถือเป็นพ้ืนท่ี
ต้นแบบของตําบลบ่อเกลือเหนือ  
 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการจัดการข้อมูลสวัสดิการของชาติพันธ์ุล๊ัวะ ในพื้นท่ีบ้านห้วยขาบ 
ยังไม่พบว่ามีการจัดการข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  
จึงไม่สามารถนําข้อมูลท่ีมีอยู่มาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชนในพ้ืนท่ีบ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้อย่างสมบูรณ์ ดังน้ันจึง
ต้องมีการศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมี
ความเข้าใจในเร่ืองคุณภาพข้อมูลได้ถูกต้องตรงกัน และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร    

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อ

เกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน    

2. เพ่ือสังเคราะห์แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ 
ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน   

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน  
ดําเนินงานต้ังแต่  มกราคม 2560-ธันวาคม 2560 
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กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ภาครัฐ ได้แก่ นายกฯ รองนายกฯ ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ ภาคชุมชน ได้แก่ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม
กองทุนสวัสดิการบ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ และกลุ่มผู้รู้ ได้แก่ ผู้นํากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วย
ขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  โดยกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม เป็นท้ังแหล่งท่ีมาของ
ข้อมูลและผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสวัสดิการชุมชน 

การดําเนินโครงการ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 14 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 3 กลุ่ม คือ 1. ภาครัฐ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ นักพัฒนาชุมชนในตําบลบ่อ
เกลือเหนือ จังหวัดน่าน จํานวน 4 คน 2. ภาคชุมชน ได้แก่ ประธานกองทุน รองประธานกลุ่ม เลขานุการ
กลุ่ม เหรัญญิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือ
เหนือ จังหวัดน่าน จํานวน 5 คน และ 3. กลุ่มผู้รู้ ได้แก่ ผู้นํากลุ่ม ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนํา
ชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ จังหวัดน่าน จํานวน 5 คน ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
โดยการเจาะจง มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายดังน้ี 1) เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมในพื้นท่ีอย่างน้อย 1 ปี 2) ทํางานหรืออาศัยอยู่ในพื้นท่ีท่ีวิจัยคือ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ จังหวัดน่าน และ3) สมัครใจในการให้ข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 
6.1. สภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ 

อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สรุปได้ตามตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือ       

เหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

สภาพการจัดการข้อมูล ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์ 

1. ผู้ท่ีรับผิดชอบในการ
จัดเก็บ 

ประธานกลุ่ม/เลขานุการ/ ยั ง ไม่ มี ก า ร จั ด ทํ า อ ย่ า ง เ ป็น ร ะ บ บ 
ฐานข้อมูล ท่ีมีการจัดการว่าผู้ใดเป็นผู้นํา
ข้อมูลเข้า ใครมีสิทธิแก้ไขข้อมูล และใคร
มีสิทธิเรียกใช้ข้อมูล 
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2. สถานท่ีจัดเก็บข้อมูล สํานักงานของกองทุน ไม่มีการจัดสถานจัดเก็บท่ีท่ีเหมาะสมไม่
มีการควบคุมระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูล โดยป้องกันไม่ให้ ผู้ ท่ี ไม่ ไ ด้รั บ
อนุญาตเข้ามาเรียกใช้หรือแก้ไขข้อมูลได้
โดยง่าย ทําให้อาจเกิดการสูญหายหรือ
ถูกทําลายโดยไม่ได้ต้ังใจ 

3. วัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บ 

สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล 
รายงานผลการดําเนินงานให้
สมาชิก สามารถตรวจสอบได้ 

ข้อมูลท่ีจัดเก็บยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
มีความถูกต้องทันเวลา สมบูรณ์ครบถ้วน
กะทัดรัด ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
และมีความต่อเน่ือง เน่ืองจากยังไม่มีการ
ตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ประเภทของข้อมูล      
ท่ีจัดเก็บ 

บันทึกการประชุม            
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม 

การทําข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ต้ังแต่
การรวบรวมและตรวจสอบ ข้อมู ล         
การดําเนินการประมวลผลข้อมูลใ ห้
กลายเป็นสารสนเทศ การจัดหมวดหมู่
และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการ
ใช้งานยังไม่ครอบคลุม 

5. ปัญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 .  อบต . บ่ อ เ ก ลื อ เห นื อ ไ ม่
ร า ยง านการ ดํ า เ นินง าน       
ของกลุ่มให้สมาชิกทราบ 

2. ขาดคอมพิวเตอร์ในการเก็บ
ข้อมูล 

3. สมาชิกไม่สามารถส่ือสาร
เป็นภาษาไทยได้  

4. ไม่ มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ 

5. ภาคประชาชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐมีเวลาว่างไม่ตรงกัน 

อบต.บ่อเกลือเหนือยังไม่สามารถบริหาร
จัดการข้อมูลในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ 
หรือแบบจุดเดียว (One Stop Service) 
ท่ีสามารถส่ือสารกับประชาชนในพื้นท่ีได้
อย่างท่ัวถึง 
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6. แนวทางในการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1 .  อ บ ต . บ่ อ เ ก ลื อ เ ห นื อ 
เ จ้ า ห น้ า ท่ี พั ฒ น า ชุ ม ช น        
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์เป็นท่ีปรึกษา 

2 .  ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ น
คอม พิว เ ตอ ร์ แ ละ จั ดห า
คอมพิวเตอร์ให้กองทุน 

3. การจัดทําปฏิทินภาษาไทย-
ล๊ั ว ะ  ใ ห้แ ก่ ผู้ นํ า  สมา ชิ ก
กองทุนเ พ่ือความสะดวก       
ในการติดต่อส่ือสาร 

อบต.บ่อเกลือเหนือควรมีการบูรณาการ
ข้อมูลให้เกิดระบบสารสนเทศท่ีเ ป็น
ข้อมูลจริง ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใสจะลด
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการได้มาก
ข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือใน
การ ส่ือสาร ท้ังภายในองค์ การและ
ภายนอกองค์การ มีการบริหารจัดการ
เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการข้อมูลขององค์การได้อย่าง
ย่ังยืนต่อไป 

 6.2 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือ
เหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สรุปได้ดังดังแผนภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท           
ของข้อมูล 

*ข้อมูลของสมาชิก 
*ข้อมูล              

ทางการเงิน 
*ข้อมูลธุรการ       

อ่ืน ๆ 

วิธีการ/สถานท่ีจัดเก็บ 
*บันทึกในสมุดบันทึก       

และคอมพิวเตอร์ 
*สํานักงานกองทุนบ้าน

ห้วยขาบ 

ผู้รับผิดชอบ
จัดเก็บ 

*ประธานกลุ่ม/ 
เลขานุการกลุ่ม 

การเผยแพร่
ข้อมูล 

*รายงาน
ประจําเดือน/ปี 

การสื่อสาร 
*ปฏิทิน          

ภาษาไทย-ล๊ัวะ 

     อบต.บ่อเกลือเหนือ/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ่อเกลือเหนือ/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ปรึกษา  

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(การฝึกอบรม/แลกเปลี่ยน

เรียนรู้)  

การตรวจสอบข้อมูล 
*สมาชิก/ประธาน/กรรมการ 

กระบวนการ       
ในการจัดเก็บ

ข้อมูล 

การตรวจสอบ
และพัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บ 

การนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

100  

แผนภาพท่ี 1 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ                 
ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน     

 จากแผนภาพท่ี 1 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ 
ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เสนอว่า บ้านห้วยขาบควรมีกระบวนการจัดการด้วยการ
จัดประเภทของข้อมูล แบ่งออกเป็นข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรการอ่ืน ๆ โดยการ
บันทึกในสมุดบันทึกและคอมพิวเตอร์ของสํานักงานกองทุนบ้านห้วยขาบเป็นหลัก ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ        
คือ ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม และการเผยแพร่ข้อมูลในรายงานประจําเดือนและปี ผ่านการนัด
หมายด้วยปฏิทินภาษาไทย-ล๊ัวะ ในการตรวจสอบข้อมูล ท้ังสมาชิก ประธาน และกรรมการมีอํานาจใน
การตรวจสอบข้อมูล และมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการฝึกอบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น
ประจํา อย่างไรก็ดี ควรคํานึงถึงหน่วยงานท่ีสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อเกลือเหนือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ่อเกลือเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ มีดังน้ี 

 ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล 
ขาดเครื่องมือเคร่ืองใช้ท่ีจะอํานวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล อุปสรรคในการส่ือสาร 
ชาติพันธ์ุล๊ัวะ ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐมีเวลาไม่ตรงกัน เน่ืองจาก
วัฒนธรรมของชาติพันธ์ุล๊ัวะ จะมีปฏิทินเป็นของตนเอง เมื่อมีการนัดหมายเพ่ือประชุมหารือในด้านการ
พัฒนาต่างๆ ร่วมกันมักจะมารวมตัวกันยาก สอคล้องกับการศึกษาของอําพร ปินตาแก้วและ ธรรมนูญ 
พ่อค้าทอง (2558) ท่ีพบว่า คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกองทุนสวัสดิการชุมชน มีอายุค่อนข้างมาก
ทําให้พบปัญหาด้านความรู้ ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเข้าถึงการใช้
อินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับการวิจัยของระพีพรรณ คําหอม, ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวิล สิริกร บุญสังข์            
และวริฎฐา แก้วเกตุ (2551) พบว่า ยังขาดการวางแผนการบูรณาการข้อมูลท่ีจะนําไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในระดับพื้นท่ีของทุกพื้นท่ี และยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนในการวางแผนการ
บํารุงรักษา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เกิดความต่อเน่ือง หรือการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   
 สําหรับแนวทางในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ มีการ
จัดทําปฏิทินภาษาไทย-ล๊ัวะ แจกให้แก่ผู้นํา/สมาชิกกองทุนเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร
และการบริหารการจัดเก็บข้อมูล โดยมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับผิดชอบในการจัดทํา
ร่วมกับผู้นําชุมชน โดยระพีพรรณ คําหอม, ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวิล, สิริกร บุญสังข์, วริฎฐา แก้วเกตุ (อ้างแล้ว) 
พบว่า การออกแบบเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมข้อมูล การสํารวจข้อมูล การกรอกข้อมูลเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์ การนําไปใช้ ทําให้แกนนําได้เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและมีการนําไปใช้ปฏิบัติจริง จะทําให้
ชุมชนสามารถพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้เองและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็น
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ฐานในการสร้างเครือข่ายต่อไป โดยควรให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูล และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
มาใช้การบันทึกข้อมูล นอกจากจะช่วยในการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการเรียกใช้ข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บไว้แล้วมาใช้งานจะกระทําได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
แล้ว ยังสามารถนําข้อมูลท่ีจัดเก็บไปวิเคราะห์เพ่ือประกอบ การตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการ หรือเพ่ือการ
วางแผนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนได้อย่างมีข้อมูลสนับสนุนมากข้ึน การพัฒนาระบบข้อมูล
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน จะเป็นการนําใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนางาน และพัฒนาคนจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุนหลายประการ ได้แก่ มีฐานข้อมูลสมาชิกและรายงานสถานะการเงินท่ีเป็น
ปัจจุบัน  สามารถรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ เกิดแผนการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลกองทุน มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานกองทุนต่อสมาชิกทุกปี มีระบบมาตรฐานด้านการ
บริหารจัดการข้อมูล และระบบการเงินของกองทุน สอดคล้องกับงานของสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล        
และคณะ (2554) ท่ีสรุปว่า ควรให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูล โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากจะช่วยองค์กรในการบริหารจัดการตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเรียกใช้ข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้แล้วมาใช้งานก็จะ
ทําได้ง่าย และรวดเร็วแล้วยังสามารถนําข้อมูลท่ีจัดเก็บไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
จัดการ หรือเพื่อการวางแผนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มได้อย่างมีข้อมูลสนับสนุนมากข้ึน  

2. ข้อเสนอแนะ 
2.1 ควรมีแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามี        

ส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกระดับต้ังแต่ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินงาน จนถึงร่วมรับ
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง สามารถนําข้อมูลท่ีได้รับจากการวิจัยไปใช้ใน
การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนในองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล รวมท้ังควรมีนโยบายในการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการชุมชนให้มีชีวิต เผยแพร่
ให้ประชาชนรับทราบโดยท่ัวถึง  และควรนําแนวทางการจัดการข้อมูลระบบสวัสดิการชุมชนของของชาติ
พันธ์ุล๊ัวะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปขยายผลเพื่อพัฒนาต่อยอด
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนต่อไป 

2.2 ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของชาติพันธุ์ลั ๊วะบ้านห้วยขาบ ในด้านการจัด
สวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยทําเป็นสองภาษาทั้งภาษาลั๊วะ และภาษาไทย
กลาง เพื่อให้ชุมชนสามารถการบริหารจัดการกองทุนได้ด้วยตนเอง และสามารถพ่ึงตนเองได้  

2.3 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ ควรทําหน้าที่ในบทบาทของการเป็นที่
ปรึกษาด้านการจัดสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยอาจแนะนําให้ชุมชนจัดทําแผนสร้างคนรุ่น
ใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถและมีจิตอาสาเข้ามารับช่วงดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กองทุน เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของกองทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ทําให้ เกิดการเรียนรู้/ความเข้าใจในการทํางานชุดโครงการวิจัย และมีการบูรณาการศาสตร์       

มีการร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership) ได้แก่ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
และผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ รวมท้ังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้นํา
ชุมชน แกนนําชุมชนในพ้ืนท่ี ได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการร่วมดําเนินการในครั้งน้ี เกิดประโยชน์ร่วมกัน
แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) ได้แก่ มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ใหม่ภายใต้
บริบทและเง่ือนไขของชุมชน ผู้เก่ียวข้องได้รับประโยชน์จากส่วนท่ีเก่ียวข้องร่วมกันทุกฝ่าย เช่น              
อบต.บ่อเกลือเหนือ ได้แนวทางในการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าท่ีได้เรียนรู้วิธีการทํางานร่วมกับชาวบ้าน   
และแกนนําชุมชนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดเครือข่ายในการทํางานด้านอ่ืน ๆ ใน
อนาคต มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) ได้แก่ มีการให้ความรู้จากทีมวิจัย ทําให้
ชุมชนได้ร่วมกันเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการ
ข้อมูลสวัสดิการสังคมด้วยตนเอง ทําให้นําไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีทุกคนช่วยกันคิด   

เอกสารอ้างอิง 
ระพีพรรณ  คําหอม, ทิพาภรณ์ โพธ์ิถวิล, สิริกร บุญสังข์, วริฎฐา  แก้วเกตุ. (2551) การสังเคราะห์องค์

ความรู้การบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน : ทางเลือกใหม่ของสวัสดิการ          
พหุลักษณ์ไทย. การนําเสนอผลงานวิจัยในการระดมความคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์บทเรียน
โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับอําเภอ 12 พื้นท่ี.  วันท่ี 16 มกราคม 2551. โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ. 

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูลและคณะ. (2554) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ืององค์กรการเงินชุมชนกับการ
พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

อําพร ปินตาแก้วและ ธรรมนูญ พ่อค้าทอง. (มกราคม - มิถุนายน 2558).การจัดการความรู้ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนในตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการการตลาด          
และการจัดการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2(1) 86-95. 
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แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                                 
ในแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 

 
นิธิพนธ์ น้อยเผ่า1 

บทคัดย่อ 
แหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นสถานท่ีสําคัญของจังหวัดสระแก้ว อยู่ในตรา

ประจําจังหวัด ตัวปราสาทต้ังอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู ในพ้ืนท่ีตําบลคลองนํ้าใส ซึ่งมีศักยภาพในการ
พัฒนาด้านการท่องเท่ียวสูง แต่มีข้อจํากัดในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยกิจกรรมเย่ียมชมศึกษาแหล่ง
โบราณสถานเพียงด้านเดียว รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นหลักใน
การจัดการท่องเท่ียวฐานชุมชน (Community-based  Tourism, CBT) ซึ่งให้ความสําคัญในการกําหนด
ทิศทางการบริหารการท่องเท่ียวโดยชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ มีบทบาทในการจัดการดูแลและเป็นผู้ริเริ่มในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ในแนวทางท่ี
สะท้อนความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์อย่างย่ังยืนให้กับท้องถ่ิน โครงการวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์ในการสํารวจทรัพยากรการท่องเท่ียวด้านธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ต้ังแต่การ
สํารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอทางเลือกร่วมกัน ในการจัดทําข้อเสนอรูปแบบและแผนในการพัฒนา
บูรณาการการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) ท่ีเป็นการประสานกันของทุน
ทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการบูรณาการทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติของ
พ้ืนท่ีใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ธรณีวิทยา และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ สามารถพัฒนาเป็น
รูปแบบการท่องเท่ียวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน 2 เส้นทาง 

ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก่อนและหลังการดําเนิน
กิจกรรมการสํารวจร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและตัวแทนชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 40 คน พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี รวมถึงความต้องการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน และสามารถสรุปได้

                                                           

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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ว่ากระบวนจากงานวิจัยสามารถเป็นจุดเร่ิมต้นของกลไกในการขับเคล่ือนเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพูได้ต่อไปในอนาคต 

คําสําคัญ : ปราสาทเขาน้อยสีชมพู, ทรัพยากรท่องเท่ียว, การมีส่วนร่วม, การท่องเท่ียวฐานชุมชน  

ท่ีมาและความสําคัญ  
ตําบลคลองนํ้าใส อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนพ้ืนถ่ินท่ีชาวญ้อท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ี

แต่เดิม และเป็นท่ีต้ังของแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยบนยอดเขาน้อยสีชมพู ซึ่งเป็นสถานท่ีสําคัญ
ในตราประจําจังหวัด จึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสูงมาก ในปัจจุบันชุมชนเน้นการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางประเพณีของชุมชนเป็นประเด็นนําในการพัฒนาการท่องเท่ียว เพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวจากเส้นทางการท่องเท่ียวด่านการค้าชายแดนท่ีห่างไป 12 กม. (องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองนํ้าใส, 2560) แต่กิจกรรมสามารถจัดเป็นครั้งคราวและกิจกรรมท่องเท่ียวชมโบราณสถานน้ันมี
ข้อจํากัดในการพัฒนาพื้นท่ี เน่ืองจากถูกประกาศให้เป็นเขตโบราณสถาน (เฉพาะพ้ืนท่ีรอบตัวปราสาท
ประมาณ 50 ไร่) โดยภาพรวมชุมชนจึงมีการรับรู้ถึงความสําคัญและการมีส่วนร่วมในจัดการท่องเท่ียว 
รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเท่ียวน้อยมาก และยังคงต้องพ่ึงพาการตลาดท่ีต้องนําสินค้า
ส่งไปขายในเขตเส้นทางการท่องเท่ียวหลักนอกพ้ืนท่ี  

การท่องเท่ียวฐานชุมชน (Community-based  Tourism, CBT) เป็นการท่องเท่ียวท่ีกําหนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและมีสิทธิในการจัดการเพ่ือ
ประโยชน์อย่างย่ังยืนกับชุมชนโดยคํานึงถึงทรัพยากรและคุณค่าอันดีงามของชุมชน และเกิดกิจกรรม
เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน คณะผู้วิจัยต้ังสมติฐานว่าการใช้ศักยภาพของชุมชนซึ่งเข้าใจในบริบทของพ้ืนท่ีเป็น
อย่างดี ประสานเข้ากับองค์ความรู้ท่ีได้จากกระบวนการวิจัยจากคณะนักวิจัยท่ีมีความชํานาญในการ
สํารวจและศึกษาแหล่งท่องเท่ียวด้านธรรมชาติ (Nature-based tourism site) จะสามารถบูรณาการการ
พัฒนาในรูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) ท่ีประสานทุนทางธรรมชาติและทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบนอกเขตโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู และการส่งเสริมการใช้
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเท่ียวทางเลือกในแนวทางดังกล่าว จะช่วยเพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 
ความน่าสนใจ และความสามารถในดึงดูดนักท่องเท่ียวจากเส้นทางการท่องเท่ียวหลัก รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมความเข้าใจและความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนให้
เพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอย่างเต็มท่ี และเกิดความย่ังยืนจากการ
พัฒนาการท่องเท่ียวในชุมชนบริเวณโดยรอบแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพูต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสํารวจสถานภาพของทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ (ป่าไม้ ธรณีวิทยา และแหล่งซาก
ดึกดําบรรพ์) และนําเสนอรูปแบบของการท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) ในพื้นท่ี 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางการ
ท่องเท่ียวฐานชุมชน (Community-based Tourism, CBT) ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ และความ
ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ของชุมชนในพ้ืนท่ี 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
ธันวาคม 2560-กรกฎาคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย  
ภาคีท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และผู้หน้าท่ีรับผิดชอบด้านการ

พัฒนาพ้ืนท่ี 1) ในส่วนผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
นํ้าใส สํานักศิลปากรท่ี 5 ป่าไม้จังหวัดสระแก้ว นิคมสร้างตนเองคลองนํ้าใส รพ.สต.คลองนํ้าใส หน่วยงาน
ทหารและฝ่ายปกครอง 2) ในส่วนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นําและตัวแทนชุมชนโดยเน้น 4 หมู่บ้านโดยรอบ
พ้ืนท่ีปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราชญ์ชุมชน ผู้ดูแลศาสนสถาน คณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีใกล้เคียง 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน  
 การดําเนินโครงการจะเน้นส่วนร่วมของภาคีท่ีเก่ียวข้องข้างต้น โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาข้อสรุป และยอมรับในกระบวนการแก้ไขปัญหา ท่ีนํามาเป็นโจทย์
วิจัยของโครงการ 
 2. สร้างการรับรู้ ร่ วมกันผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิ บั ติการ                   
ซึ่งประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้โดยคณะวิทยากร การร่วมกันดําเนินการสํารวจและวิเคราะห์
สถานภาพทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติในพ้ืนท่ีจริง รวมถึงการเสนอทางเลือกเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ท่องเท่ียวทางเลือก (Alternative Tourism) ในแนวทางการท่องเท่ียวฐานชุมชน (Community-based 
Tourism, CBT) ร่วมกัน 

3. การประเมินความเปล่ียนแปลงความรู้ความเข้าใจและความต้องการในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก่อนและหลังการดําเนินกิจกรรม   

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 การพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวในปัจจุบันอยู่ภายใต้กระแสความต้องการ 3 ประการ 
ประกอบด้วย (1) กระแสความต้องการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ (2) กระแสความ
ต้องการของตลาดการท่องเท่ียวในด้านการศึกษาเรียนรู้และ (3) กระแสความต้องการพัฒนาคน จึงเกิด
แนวทางการพัฒนาและจัดการท่องเท่ียวทางเลือกใหม่ (Alternative Tourism) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการท่ีหลากหลายของผู้มาเยือน ท่ีนิยมอย่างแพร่หลายท่ีสุด คือ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
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ซึ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองเก่ียวกับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
การท่องเท่ียวเชิงศึกษาระบบนิเวศ การท่องเท่ียวเพ่ือศึกษาส่ิงแวดล้อม นิเวศสัญจร นิเวศท่องเท่ียว         
(สินธ์ุ สโรบล, 2547) โดยรูปแบบการท่องเท่ียวดังกล่าวจะมีความแตกต่างหลากหลายไปตามบริบท
ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งจากผลการสํารวจสามารถกําหนดทรัพยากรการท่องเท่ียว
ด้านธรรมชาติบริเวณพื้นท่ีโดยรอบปราสาทเขาน้อยสีชมพู ซึ่งมีศักยภาพในการใช้เพื่อบูรณาการจัดการ
การท่องเท่ียวทางเลือกของพื้นท่ีได้ใน 3 บริบท   

 1. บริบทเชิงสภาพภูมิประเทศ และลักษณะธรณีวิทยา 
 เขาน้อยสีชมพู มีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นเขาลูกโดด (Isolated Hill) ล้อมรอบโดยพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบ 
มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ 0.3 ตร.กม. หรือ 180 ไร่ สูงจากพื้นท่ีโดยรอบประมาณ 65 เมตรยอดสูงสุดสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง 133 เมตร สภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะภูมิสัญฐาน (Geomorphology)             
ท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีรองรับด้วยหินปูน (Limestone) ทําให้เกิดลักษณะภูมิสัญฐานแบบ
คาสต์ (Karst) ลักษณะภูมิสัญฐานดังกล่าวมีความเฉพาะและมีความน่าสนใจในการศึกษาท้ังทางด้าน
ระบบนิเวศและธรณีวิทยา ซ่ึงจัดให้อยู่ในหมวดหินโป่งนํ้าร้อน (Pong Nam Ron Formation) มีอายุอยู่
ในช่วงยุคไทรแอสซิก (Triassic period) หรือราว 251.9 ถึง 201.3 ล้านปีก่อน (กรมทรัพยากรธรณี, 
2550)  
 ผลการศึกษาสามารถแบ่งพื้นท่ีตามลักษณะธรณีวิทยา (หมู่หิน) ศักยภาพ และรูปแบบความ
เหมาะสมสําหรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism) ออกได้เป็น 3 ส่วน (ท่ี 1ก) ได้แก่ 

 
รูปท่ี 1 ก) การแบ่งพื้นท่ีเขาน้อยสีชมพูออกเป็น 3 ส่วน ตามลักษณะทางธรณีวิทยาและความเหมาะสม

ของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา ข) ลักษณะการเกิดถํ้าเปิดและช่องแสงในหมู่หิน A 

 ในพ้ืนท่ี A ลักษณะเด่นคือหินปูนช้ันหนามาก (Massive) ทําให้เกิดเป็นลักษณะท่ีเป็นหน้าผาสูง
ชัน (Scarp) ในแนวเขาด้านทิศเหนือ จุดท่ีน่าสนใจสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา 
(Geotourism) มีลักษณะเป็นหลุมยุบ (Sinkhole) ท่ีเกิดการถล่มพบเห็นเป็นถํ้าเปิด และมีช่องแสง  

ก ข 
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(Cave Window) ซึ่งมีรากไม้ ห้อยลงมาอย่างสวยงาม (รูปท่ี 1ข) สามารถเป็นจุดศึกษาลักษณะ 
กระบวนการละลายของหินปูน การเกิดถํ้าหินปูน และเกิดของภูมิสัญฐานแบบคาสต์ได้อย่างชัดเจน  
 ในพ้ืนท่ี B บริเวณท่ีต้ังตัวปราสาทและพื้นท่ีโดยรอบ มีลักษณะเด่นของหินปูนท่ีเป็นช้ัน (Bedded 
Limestone) มีซากดึกบรรพ์หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นเศษซากดึกดําบรรพ์กลุ่มสาหร่าย (Algae)                    
หอยสองฝา (Bivalve) และปะการัง (Coral) สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับซากดึกดําบรรพ์          
และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมบรรพกาล (Paleoenvironments)  
 ในพ้ืนท่ี C  ทางทิศใต้ ประกอบไปด้วยหินเถ้าตะกอนภูเขาไฟ (Volcanic Tuff) และหินเกรย์แวก 
(Greywacke) สีเทาอมเขียว สีเทาอมแดง สลับด้วยหินดินดาน (Shale) บริเวณน้ีเป็นจุดศึกษาลักษณะ
ทางธรณีวิทยาท่ีเด่นชัด ตามช้ันหินต้นฉบับของหมวดหินโป่งนํ้าร้อน  

 2. บริบทการท่องเท่ียวศึกษาแหล่งซากดึกดําบรรพ์  
 หินปูนในบริเวณเขาน้อยสีชมพู พบซากดึกดําบรรพ์อายุไทรแอสซิกซึ่งพบได้ยากในประเทศไทย 
ได้แ ก่  สาหร่ ายวงศ์  Solenoporaceae และ Dacycladaceae แสดงลักษณะแตกหักเ น่ืองจาก
กระบวนการพัดพา (Rudstone-Floatstone) บ่งช้ีสภาพแวดล้อมการสะสมตัว บริเวณลาดทวีปส่วนต้น 
(Proximal Slope) รวมถึงซากปะการังในอันดับ Scleractinia ท้ังท่ีเป็นปะการังชนิดเด่ียว (Solitary 
Coral) ในสกุล Montivaltia (รูปท่ี 2ก) และปะการังกลุ่ม (Fasciculate Coral) ในสกุล Thecosmillia 
(รูปท่ี 2ข)  กลุ่มซากดึกดําบรรพ์บ่งอายุไทรแอสซิกตอนกลาง (Ladinian-Carnian) หรือ 242 ถึง 248 
ล้านปีก่อน (Fontaine and Salayapongse, 1997)  

 

รูปท่ี 2 ก) ซากดึกดําบรรพ์ปะการัง ชนิดเด่ียว (Solitary Coral) ในสกุล Montivaltia ข) ปะการังกลุ่ม 
(Fasciculate Corals) ในสกุล Thecosmillia 

 3. บริบทนิเวศวิทยาป่าไม้ และทรัพยากรท่องเท่ียวอ่ืน  
 ลักษณะนิเวศวิทยาท่ีพบเห็นเด่นชัดบริเวณเขาน้อยสีชมพู คือ ระบบนิเวศป่าเบญจพรรณหรือป่า
ผสมผลัดใบ ด้านบนมีไม้ขนาดใหญ่ท่ีผลัดใบในหน้าแล้งทําให้เดินสํารวจได้สะดวก และในส่วนเชิงเขา
ด้านล่างไม้ขนาดใหญ่มีน้อยลงพบมีเถาวัลย์และป่าไผ่ปกคลุม ไม้ท่ีเด่นได้แก่ มะค่าโมง (สกุล Afzelia) 
และตะแบกนา (สกุล Lagerstroemia) ซ่ึงมีดอกสีชมพูท่ีมีความสอดคล้องกับช่ือเขาน้อยสีชมพู 

ก ข 
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นอกจากน้ีจากการสํารวจข้อมูลจากชุมชน ยังพบส่ิงท่ีน่าสนใจอ่ืน (รูปท่ี 3) ท่ีสามารถใช้เป็นองค์ประกอบ
การท่องเท่ียวในพื้นท่ีอีก 2 ส่วน ได้แก่ 
 3.1 ความเช่ือในชุมชนเก่ียวกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ และเทพารักษ์ท่ีปกป้องดูแลรักษาบริเวณเขาน้อยสี
ชมพู และความเช่ือเก่ียวกับพระพุทธศาสนา เช่น รอยพระพุทธบาท 
 3.2 จุดสังเกตุการณ์ชายแดนของหน่วยงานทหาร มีลักษณะเป็นบังเกอร์หลบภัย แนวสนาม
เพลาะ และลวดหนาม เป็นองค์ประกอบการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์การสู้รบและจุดชมวิวชายแดนท่ี
โดดเด่น 
 4. ส่วนร่วมของชุมชนในแนวทางการท่องเท่ียวฐานชุมชน (Community-based Tourism, 
CBT) 
 โครงการพัฒนาหลายโครงการเป็นโครงการท่ีดีแต่ไม่ประสบผล เน่ืองจากไม่ได้เปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของซ่ึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาท่ีย่ังยืน ในด้าน
การพัฒนาการท่องเท่ียวจึงเกิดแนวคิดเรื่องการท่องเท่ียวฐานชุมชน (Community-based Tourism, 
CBT) (พจนา สวนศรี, 2546) 
 กระบวนการเรียนรู้ในงานวิจัยน้ีมีเป้าหมายในการใช้แนวทางการจัดการท่องเท่ียวฐานชุมชน             
โดยเริ่มต้นจากการจัดเวทีประชาคมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน เพ่ือทําความรู้จักและทําความเข้าใจบริบทชุมชน และจัดทํารายนามภาคีท่ีเก่ียวข้องโดย              
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะผู้วิจัยซึ่งมีความเช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ และนักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย            
2) หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนในการขับเคล่ือนด้านนโยบายและการปฏิบัติในการจัดการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
3) ภาคประชาชนและผู้นําชุมชนโดยเน้น 4 หมู่บ้านโดยรอบพ้ืนท่ีเขาน้อยสีชมพูโดยกําหนดให้มีการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะวิจัยร่วมกับชุมชน เริ่มจากภาควิชาการการบรรยายให้ความรู้โดยคณะ
วิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เพ่ิมการยอมรับ และความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว โดยมีบริบทท่ีเก่ียวข้องใน 5 บริบท ได้แก่ 
 1) ความสําคัญของแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู 2) ทรัพยากรด้านธรณีวิทยา           
การท่องเท่ียวเชิงธรณีวิทยา และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ 3) นิเวศวิทยา และความสําคัญของป่าไม้              
4) ทุนวัฒนธรรมของชุมชน จากปราชญ์ในท้องถ่ิน 5) หลักการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
 จากน้ันเป็นการสํารวจพ้ืนท่ีและแลกเปล่ียนความความคิดเห็นในพ้ืนท่ีโดยรอบเขาน้อยสีชมพู 
โดยกําหนดเน้ือหาหลักของกลุ่มย่อย และจัดกลุ่มอิสระตามความสนใจสมัครใจ สุดท้ายเป็นการถอด
บทเรียน โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาแม่บทในการบูรณาการแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติกับแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีตอบสนองกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน โดยคณะผู้วิจัยจะทําหน้าท่ี
เป็น เพียงกระบวนกร (Facilitator) ในการดําเนินการ  
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 5. รูปแบบการท่องเท่ียวทางเลือก  
 จากกระบวนการถอดบทเรียน นักวิจัยและชุมชนสามารถร่วมกันพัฒนาแม่บทในการบูรณาการ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ กับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบของการท่องเท่ียวทางเลือก 
(Alternative Tourism Scheme) และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Nature Trail) จํานวน 2 เส้นทาง ซึ่ง
ผ่านจุดศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรม จํานวน 10 จุด ได้แก่ 

 เส้นทางท่ี 1 ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย-โบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู-ศาลาธรรม-วัดเขาน้อยสี
ชมพู ระยะทางรวมประมาณ 900 เมตร 

จุดศึกษาธรรมชาติ
วัฒนธรรม 

ตําแหน่ง/พิกัด กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 

1. ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย 13°34'59.18" N  
102°31'39.06" E 

สักการะเจ้าพ่อเขาน้อย เพ่ือความเป็นสิริ
มงคล 

2. โบราณสถานปราสาท
เขาน้อยสีชมพู 

13°35'2.36" N  
102°31'35.24" E 

เย่ียมชมโบราณสถาน ศึกษาประวัติศาสตร์ 

3. รอยพระพุทธบาท 13°35'4.02" N  
102°31'35.32" E 

สักการะรอยพระพุทธบาท ชมทิวทัศน์ ศึกษา
กระบวนการเกิดรอยแอ่งนํ้าในหินปูน 

4. หลุมยุบและถํ้าเปิด 13°35'5.74" N  
102°31'31.41" E 

ศึกษาธรณีวิทยาของหินปูน การเกิดหลุมยุบ 
ถํ้าเปิด และช่องแสง 

5. ศาลาธรรม 13°34'59.18" N  
102°31'39.06" E 

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม/สินค้าชุมชน 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดและกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
เส้นทาง 1 
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 เส้นทางท่ี 2 ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย-จุดเรียนรู้ซากดึกดําบรรพ์-จุดสังเกตการณ์ชายแดน-ศาลเจ้าพ่อ
เสือ-วัดเขาน้อยสีชมพู ระยะทางรวมประมาณ 1,050 เมตร 

จุดศึกษาธรรมชาติ-
วัฒนธรรม 

ตําแหน่ง/พิกัด กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 

1. ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย 13°34'59.18" N  
102°31'39.06" E 

สักการะเจ้าพ่อเขาน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล 

2. จุดเรียนรู้ซากดึกดําบรรพ์ 13°34'57.93" N  
102°31'41.35" E 

ศึกษาแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ธรณีประวัติ และ
สภาพแวดล้อมโบราณ 

3. ลานปฏิบัติธรรม 13°34'56.04" N  
102°31'42.44" E 

ทําบุญ น่ังสมาธิ ปฏิบัติธรรม 

4. จุดสังเกตการณ์ชายแดน 13°35'5.74" N  
102°31'31.41" E 

ศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ/การทหาร  ชมทิวทัศน์ 

5. นิเวศป่าไม้/ต้นไม้สีชมพู 13°34'50.76" N  
102°31'48.63" E 

ศึกษานิเวศวิทยาป่าเบญจพรรณ /ป่าผสมผลัด
ใบ 

6. ศาลเจ้าพ่อเสือ 13°34'48.65" N  
102°31'51.93" E 

สักการะเจ้าพ่อเสือ/สินค้าชุมชน 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดและกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู 
เส้นทาง 2 

  เส้นทางศึกษาธรรมชาติท้ัง 2 เส้นทางสามารถเดินทางเป็นวงกลมโดยผ่านเส้นทางถนนโดยรอบ 
โดยมีจุดบรรจบกันท่ีบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาน้อย และวัดเขาน้อยสีชมพู ซึ่งมีเส้นทางบันไดระยะทางส้ันๆ
เช่ือมถึงกัน ดังแสดงในรูปท่ี 5 นอกจากแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวแล้ว ในแผนแม่บทการพัฒนายังมีข้อเสนอ 
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เก่ียวกับความต้องการส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อการท่องเท่ียวท่ีควรได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติม 
รวมถึงข้อเสนอแนะเก่ียวกับข้อมูล แนวทางการประชาสัมพันธ์ และส่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และคู่มือการท่องเท่ียวในเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น 

  
รูปท่ี 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในภาคการสํารวจพ้ืนท่ี และกระบวนการถอดบทเรียน แผนผังแม่บท 
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในบริเวณโดยรอบปราสาท         

เขาน้อยสีชมพู 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ  
ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก่อนและหลังการดําเนิน

กิจกรรมการสํารวจร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและตัวแทนชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 40 คน โดยมี
ประเด็นหลัก 2 ประเด็นได้แก่ 1. ระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทรัพยากรการท่องเท่ียวและกิจกรรม
การท่องเท่ียวในพื้นท่ี 2. ระดับความต้องการมีส่วนร่วมและความคาดหวังต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรท่องเท่ียวในพื้นท่ี และความต้องการในการมีส่วนร่วมและความคาดหวังต่อการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการจากงานวิจัย ได้สร้างการ
รับรู้ร่วมกันและสร้างความต่ืนตัวของชุมชน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของกลไกในการขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวในแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงใน
อนาคต  

ในประเด็นการพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีอย่างย่ังยืน นักวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลักดันแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอการ
สนับสนุนงบประมาณ ในระดับชุมชน/จังหวัด เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวสอดคล้องกับวิถี
ชีวิต และทําให้ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และสามารถพ่ึงตนเองได้ต่อไป 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 คณะผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยน้ีจะสามารถเป็นต้นแบบ ของการส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน
ในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติโดยเฉพาะในด้านทรัพยากรธรณี ร่วมกับแหล่งท่องเท่ียว          
เชิงวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการการท่องเท่ียวทางเลือก ในแนวทางของการท่องเท่ียวฐานชุมชน 
(Community-based Tourism, CBT) ท่ีตอบสนองกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน ให้กับชุมชน
อ่ืนซึ่งมีบริบทในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว คล้ายคลึงกับพื้นท่ีปราสาทเขาน้อยสีชมพูและชุมชนตําบล
คลองนํ้าใส 

เอกสารอ้างอิง 
กรมทรัพยากรธรณี (2550) ธรณีวิทยาประเทศไทย, กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ  
พจนา สวนศรี (2546) เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 8-15 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว

ทางธรรมชาติ, มสธ., นนทบุรี 
สินธ์ุ สโรบล (2547) การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน, ประชาคมวิจัย ฉบับท่ี  57, สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ 
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนํ้าใส (2560) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท่ียวปราสาทเขาน้อย, 

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองนํ้าใส, จังหวัดสระแก้ว 
Fontaine H., and S. Salayapongse (1997) Biostratigraphy of East Thailand. Int. Conf. on 

Stratigraphy and Tectonic Evolution of SE Asia and the Southern Pacific, 
Bangkok, p. 73-82. 
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การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง หมู่ 4 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 

  
วุฒิชัย สายบุญจวง1 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและค้นหากิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมและศึกษา         

ผลของการดําเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนบ้านทับช้าง ม.4         
ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแก้วในการจัดการขยะ ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาชุมชน (ประเด็นขยะ) ของบ้านทับช้าง โดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาประกอบด้วย การทําแผนท่ีเดินดิน การทําปฏิทินชุมชน และการศึกษาด้วยวิธีการ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญ จํานวน 15 คน และการจัด
กิจกรรมตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ผลการดําเนินงาน พบว่า 1.กิจกรรมในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน บ้านทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร      
จ.สระแก้วในการจัดการขยะ คือ (1).การวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
ด้วยเทคนิคการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal) ได้แก่ การทําแผน
ท่ีรอบใน-รอบนอกของชุมชน, การทําผังโครงสร้างองค์กรชุมชนและการทําปฏิทินชุมชน ร่วมกับเยาวชน
ในชุมชน (2).การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการและเครื่องมือในการวิจัย (3).การดําเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญจํานวน 15 คน (4).การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยเทคนิค Swot Analysis และเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(appreciation-influence-control: A-I-C)  (5 ) .การ จัดกิจกรรมแก้ ไขปัญหา ด้วยวิ ธีการ ติด ป้าย
ประชาสัมพันธ์ห้ามท้ิงขยะร่วมกับเยาวชนในชุมชน สําหรับผลการดําเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนบ้านทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแก้วในการจัดการ
ขยะ พบว่า (1). ชาวชุมชนเกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของชุมชน (ขยะและส่ิงแวดล้อม) โดย
ร่วมกันกันตรวจตราและจัดเวลาให้กับชาวชุมชนได้ตรวจตราในจุดเส่ียงท่ีมีคนนําเอาขยะมาท้ิง อีกท้ังชาว

                                                           

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ชุมชนได้เริ่มให้ความสําคัญกับการจัดการขยะ โดยเริ่มต้ังแต่การรู้จักคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนพร้อม
ท้ังส่งต่อไปถึงการสร้างและปลูกจิตําสํานึกให้กับบุตรหลานของตนเองและชาวชุมชนด้วยกัน (2). เกิดภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน โดยชาว
ชุมชนจะร่วมกันสร้างจิตสํานึกให้กับบุตรหลานและชาวชุมชนด้วยกันเอง ผ่านการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน เช่น การทําบุญในวันพระ งานแต่ง งานบุญกลางบ้าน และงานสําคัญต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดย
ชาวชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ผ่านการใช้ถุงดํา อย่างไรก็ดีนอกจากการ
ร่วมกันสร้างจิตสํานึกแล้ว ในการจัดการกับของเหลือใช้ เช่น วัสดุทางการเกษตร ของใช้ในครัวเรือนหรือ
บรรจุภัณฑ์ท่ีสร้างปัญหา เช่น ขวดนํ้าด่ืม ชาวชุมชนยังมีการนํากับมาใช้ใหม่หรือนํามาซ่อมแซมใหม่         
แทนการท้ิง ท้ังน้ีสําหรับเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนจะทําหน้าท่ีในการณรงค์เรื่องการคัด
แยกขยะให้กับชาวชุมชน โดยเริ่มต้ังแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน (อ.ส.ม.) พร้อมท้ังการแจกส่ือ           
แผ่นพับ ใบความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องการจัดการส่ิงแวดล้อมและขยะในชุมชนและ 3. จากเดิมชุมชนพบ
ปัญหาขยะพลัดถ่ิน (จากบุคคลภายนอกนํามาท้ิงในบริเวณชุมชน) ในปัจจุบันพบว่าปัญหาน้ันหมดไป         
ก็ด้วยวิธีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามท้ิงขยะในชุมชน รวมท้ังการสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อมโดยชาวชุมชนร่วมกับเยาวชนในชุมชน 

คําสําคัญ : การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วม 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับการเพิ่มข้ึนของประชากรท่ีเป็นไป

อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ทําให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อการผลิต และการอุปโภค บริโภค การสร้างท่ีอยู่อาศัยและผลิตอาหารเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป โดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยเพ่ิมมากจาก
สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปี 2557 พบว่า ขยะมูลฝอยได้เกิดข้ึนประมาณ 25.19           
ล้านตัน โดยมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนทุกปี ท้ังน้ีจากสถานการณ์ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ในชุมชน พบว่า ในปี 2560 มีปริมาณ 27.40 ล้านตัน หรือ 75,046 ตันต่อวัน ซึ่งเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.26 จาก
ปี 2559 ซ่ึงก็เกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ดังท่ีกล่าวเบ้ืองต้น คือ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชน,(กรมควบคุมมลพิษ,2561:23) ท้ังน้ีจากประเด็นดังกล่าว ปัญหาขยะ จึงเป็นสาเหตุ
สําคัญประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหา ส่ิงแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ ท่ีนับเป็นปัญหาสําคัญของสังคม
และชุมชน ซ่ึงต้องมีการจัดการ แก้ไขพื้นท่ี บ้านเรือนท่ีมีปริมาณขยะ ท่ีนอกจากจะดูสกปรก ส่งกล่ินเหม็น 
สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่ แล้ว ยังกลายเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งท่ีอยู่ของพาหะ        
นําโรค อาทิ แมลงสาบ แมงวัน หนู ฯลฯ ท่ีก่อให้เกิดความรําคาญตามมา  

 จาการลงพ้ืนท่ี เพื่อศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยาประกอบด้วย การทําแผนท่ีเดินดิน 
การทําปฏิทินชุมชนและสนทนาแบบกลุ่ม(Focus group) เพ่ือท่ีจะเข้าใจสภาพบริบทและสภาพปัญหา
ของชุมชน ในตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ทําให้ทราบว่า บ้านทับช้าง หมู่ท่ี 4 
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ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ืนท่ีท่ีต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล     
ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบติดภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทําการเกษตรและรับจ้างเป็นหลัก บ้านทับช้าง หมู่ท่ี 4 ต้ังอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล      
ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีพื้นท่ี 80 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นท่ีราบ      
เชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทําการเกษตรและรับจ้าง (ตัดไม้ยูคา) สําหรับทุนทางสังคมของ
บ้านทับช้าง หมู่ท่ี 4 พบว่า ทุนทางสังคมของชุมชนประกอบด้วย ทุนทางวัฒนธรรม อันได้แก่ ประเพณี
ข้าวจ่ี งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก ่ เขาจาน อันเป็นแหล่งอาหารของชาวชุมชน เช่น สมุนไพร หน่อไม้  เห็ด เป็นต้น และ
นอกจากน้ียังมีปราชญ์ชุมชน ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการทําไม้กวาด ช่ือ นายบุญส่ง และนายผัน จันทะนู 
ท่ีมีความเช่ียวชาญเรื่องสมุนไพรและยังเป็นหมอชาวบ้านท่ีทําการรักษาด้วยสมุนไพรในชุมชน และเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมี ปัญหาสําคัญ คือ ปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยพ้ืนท่ีมีการลักลอบนําขยะมาท้ิงจาก
บุคคลภายนอกชุมชน ประกอบกับรถเร่ขายของ(รถพุ่มพวงในภาษาถ่ิน) ท่ีได้ท้ิงเศษเหลือต่าง ๆ อาทิ          
เศษผัก ถุงพลาสติกต่าง ๆ ไว้ในพ้ืนท่ีต่าง ๆของชุมชนซ่ึงพบปัญหาท่ีเกิดข้ึน จํานวน 6 จุดเช่น บริเวณริม
ถนนทางเข้าชุมชน จํานวน 4 จุด บริเวณศาลากลางบ้านและลานกีฬาชุมชน จํานวน 2 จุด ท้ังน้ีจากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลให้ชุมชนมีทัศนียภาพท่ีไม่น่าดู โดยเฉพาะบริเวณหรือจุดท่ีมีการนําขยะมาท้ิง 
ตลอดจนมีกล่ินเหม็นอีกท้ังยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์ ท่ีเป็นพาหะนําโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ 
เป็นต้น ท้ังน้ีจากสภาพปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดจากความมักง่ายของบุคคลภายนอกท่ีนําขยะมาท้ิง ประกอบ
ข้อจํากัดท่ีชาวชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี       
ท่ีอาจจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวน้ันไม่ได้รับแก้ไขและจะส่งผลเสียต่อชุมชนในอนาคต อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่า
ชาวชุมชนจะได้พยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาของตนเองผ่านแนวทางและวิธีการท่ีหลากหลายมาโดยตลอด แต่
สภาพปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุด จนสภาพของปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้ถูกปล่อยปะละเลย และส่งผลเสียต่อชุมชนมาโดยตลอด ท้ังน้ีจากสถานการณ์ของสภาพปัญหา
ดังกล่าว ทําให้ชาวชุมชนตลอดจนผู้นําชุมชนและผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยการใช้
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท่ีเช่ือว่าจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
อย่างแท้จริงและให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนผ่านกะบวนการมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นแนวทางสําคัญ 
ในการจัดการขยะภายในชุมชนอย่างถูกวิธี ดังท่ี สิทธิณัฐ ประพุทธนิมิต, (2546:157) ได้อธิบายว่า          
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชน ตามแนวทาง
ใหม่ให้ประสบผลสําเร็จ เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วน
สําคัญ คือ นักวิชาการ นักพัฒนาและคนในชุมชนได้นําเอาจุดแข็งท่ีฝ่ายหน่ึงมีและเป็นท่ีต้องการของอีก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียม อีกท้ังกาญจนา ทองท่ัว,(2552:15) ได้อธิบายว่า งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
น้ัน จะช่วยเพ่ิมพลังทางปัญญาให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาของตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการวิจัยและนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ แสวงหาทางเลือก แล้วนําไปสู่การจัดการแก้ปัญหา         
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ท่ีแท้จริง และนอกจากน้ี จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, (2553:6) ยังได้อธิบายว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 
ส่วนร่วม จะทําให้ผู้วิจัยและประชาชนซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ต้ังแต่การระบุ
ปัญหา การให้ข้อมูล และการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการระดม
ความคิดในการหาทางแก้ปัญหา ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านได้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับตนเอง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาและค้นหากิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน

บ้านทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว 
2. เพื่อศึกษาผลของการดําเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน

บ้านทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว ในการจัดการขยะ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
เริ่มต้ังแต่ กรกฎาคม 2560-ธันวาคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชน เยาวชนและผู้นําชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ในพ้ืนท่ี ม.4 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร         

จ.สระแก้ว ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
เกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วและอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน  
 ในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาและค้นหากิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
และประชาชนในพ้ืนท่ีในการจัดการขยะและสร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เริ่มต้ังแต่การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นําชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างการทํางานร่วมกัน มาปรับใช้ในการการศึกษาแนวทางการพัฒนา        
และค้นหากิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นท่ีในการจัดการขยะ
และสร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วม และการทําเวทีชาวบ้าน ผ่านเทคนิค 
Swot Analysis และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) โดยเริ่มต้ังแต่  

1. การศึกษาบริบทของชุมชน เป็นการศึกษารายละเอียดระดับครัวเรือนประกอบด้วย จํานวน 
ผู้อยู่อาศัย อาชีพหลัก อาชีพรอง ท่ีมาของรายได้ แรงงานหลักของครัวเรือน การถือครองท่ีดินท้ังท่ีดิน         
ทํากินและท่ีดินอยู่อาศัย และระดับชุมชน ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม การทําบุญปกติ กิจกรรมตามวันสําคัญ เป็นต้น  
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2. การสร้างแกนนํา รูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานการวิจัยชุมชน โดยมีพื้นฐานจากผู้นํา 
บ้านทับช้าง หมู่ 4 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
จํานวน 1ทีม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินโครงการวิจัยจะมีบทบาทในการวางแผนงานงานวิจัยปฏิบัติการ
ร่วมกับชาวบ้าน ดําเนินการวิจัย และติดตามการวิจัย และเพื่อให้การดําเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพน้ัน โครงการวิจัยจะจัดฝึกอบรมทีมวิจัยชุมชน จํานวน 1 ครั้ง เพื่อนําไปสู่การทํางานร่วมกัน
อย่างมีเป้าหมายและวิธีการท่ีสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ีในการแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนประเด็นการศึกษา 

3. การสร้างการรับรู้และกําหนดแผนดําเนินงานเป็นขั้นตอน การออกแบประเด็นการวิจัย           
ท่ีตรงกับความต้องการของชาวบ้านในพ้ืนท่ีบ้านทับช้าง หมู่ 4 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ซึ่งข้ันตอนดังกล่าวน้ีเกิดข้ึนจากการสํารวจข้อมูลสภาพปัญหาจากการศึกษา ฃเอกสารและ
การศึกษาบริบทชุมชน โดยคณะกรรมการดําเนินงานการวิจัยชุมชนจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงาน และวิธีการท่ีนําไปสู่การสรุปประเด็นการศึกษาระหว่างชาวบ้านและคณะกรรมการวิจัยชุมชน
จะเกิดข้ึนจากการจัดเวทีประชาคมในชุมชน 

 (4) การดําเนินการทํางานวิจัย เป็นข้ันตอนการปฏิบัติการตามแผนการวิจัย ประกอบด้วย          
1) การสร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชน โดยการช้ีให้ชาวชุมชนได้เห็นและปัญหาและความ
ต้องการอยากแก้ไขปัญหาของตนเอง 2) การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนต่อด้วยการประชุม
พูดคุยเพ่ือค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหาในชุมชน โดยวิธีการสนทนากลุ่ม เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับ
นักวิจัยชุมชนท่ีจะต้องนําข้อมูลท่ี ได้เข้าสู่กระบวนการทําวิจัยอย่างเป็นระบบต่อไป เมื่อทําการค้นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาแล้ว หากพบว่าเป็นปัญหาในเรื่องใด การทําวิจัยจะต้องมุ่งไปท่ีกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเก่ียวข้องกับเรื่องน้ันโดยตรง 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการวิจัยให้แก่นักวิจัยชุมชน โดยมีกระบวนการ ดังน้ี            
คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน โดยการให้นักวิจัยชุมชน ดูตัวอย่าง
การทําวิจัยท้องถ่ิน หรือการทําวิจัยเ พ่ือแก้ไขปัญหา เมื่อได้เค้าโครงวิ จัยฉบับร่าง ต่อมาก็ จัด
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนและดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากน้ันการประมวลผลข้อมูลและวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน การประมวลผลข้อมูลวิจัย 
โดย การจัดเวทีประมวลผลเพื่อเชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ นักวิจัยชุมชน ผู้นําชุมชน หน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ชาวบ้านท่ัวไปหรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ทีมวิชาการจากภายนอก 
มาร่วมประมวลข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย อันจะนํา ไปสู่การพัฒนาแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน เมื่อได้กิจกรรมและกําหนดวันเวลาแล้วจึงจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ชุมชนชาวบ้านหรือนักวิจัยชุมชนเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี โดยหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม สนับสนุนงบประมาณเบ้ืองต้นในการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน 
และติดตามหนุนเสริมในแต่ละกิจกรรม เพื่อเอ้ืออํานวยให้เกิดการแก้ไขปัญหา รวมถึงร่วมให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

118  

  
ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับเยาวชนในพื้นท่ี 

 

  
ภาพท่ี 2 การอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดขยะในชุมชนและการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยเทคนิค

การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และการทํากิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามท้ิงขยะร่วมกับ
เยาวชนในชุมชน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   
การพัฒนาและค้นหากิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนบ้าน

ทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วในการจัดการขยะ สามารถสรุปผลการดําเนินงาน        
หรือผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1. กิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนบ้านทับช้าง ม.4         
ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในการจัดการขยะ สามารถสรุปผลการดําเนินงานหรือผลการวิจัย 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1.1 การวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิคการ
ประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal : PRA ) ได้แก่ การทําแผนท่ีรอบ
ใน-รอบนอกของชุมชน, การทําผังโครงสร้างองค์กรชุมชนและการทําปฏิทินชุมชนร่วมกับเยาวชนในชุมชน   

 1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงการและเครื่องมือในการวิจัย  
 1.3 การดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลท่ีสําคัญจํานวน 

15 คน 
  1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยเทคนิค Swot 

Analysis และเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(appreciation-influence-control : A-I-C) 
 1.5 การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการติดป้ายป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามท้ิงขยะ

ร่วมกับเยาวชนในชุมชน 
 2. ผลการดําเนินกิจกรรม ฯ มีดังต่อไปน้ี 

2.1 ชาวชุมชนเกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของชุมชน (ขยะและส่ิงแวดล้อม) 
โดยร่วมกันกันตรวจตราและจัดเวลาให้กับชาวชุมชนได้ตรวจตราในจุดเส่ียงท่ีมีคนนําเอาขยะมาท้ิง อีกท้ัง
ชาวชุมชนได้เริ่มให้ความสําคัญกับการจัดการขยะ โดยเริ่มต้ังแต่การรู้จักคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน
พร้อมท้ังส่งต่อไปถึงการสร้างและปลูกจิตําสํานึกให้กับบุตรหลานของตนเองและชาวชุมชนด้วยกัน  
  2.2 เกิดภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําชุมชน โดยชาวชุมชนจะร่วมกันสร้างจิตสํานึกให้กับบุตรหลานและชาวชุมชนด้วย 
กันเอง ผ่านการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การทําบุญในวันพระ งานแต่ง งานบุญกลางบ้าน            
และงานสําคัญต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยชาวชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ 
ผ่านการใช้ถุงดํา อย่างไรก็ดีนอกจากการร่วมกันสร้างจิตสํานึกแล้ว ในการจัดการกับของเหลือใช้ เช่น วัสดุ
ทางการเกษตร ของใช้ในครัวเรือนหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีสร้างปัญหา เช่น ขวดนํ้าด่ืม ชาวชุมชนยังมีการนํากับ
มาใช้ใหม่หรือนํามาซ่อมแซมใหม่ แทนการท้ิง ท้ังน้ีสําหรับเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครสาธรณสุขชุมชน ในชุมชน
จะทําหน้าท่ีในการณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชาวชุมชน โดยเริ่มต้ังแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับ
ชุมชน (อาสาสมัครสาธรณสุขชุมชน) พร้อมท้ังการแจกส่ือ แผ่นพับ ใบความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องการ
จัดการส่ิงแวดล้อมและขยะในชุมชน 

2.3. จากเดิมชุมชนพบปัญหาขยะพลัดถ่ิน (จากบุคคลภายนอกนํามาท้ิงในบริเวณชุมชน) 
ในปัจจุบันพบว่าปัญหาน้ันหมดไป ก็ด้วยวิธีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามท้ิงขยะในชุมชนรวมท้ังการ
สร้างความตระหนักในประเด็นปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยชาวชุมชนร่วมกับเยาวชนในชุมชน 
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อภิปรายผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
จากการดําเนินโครงการ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยการใช้แนวทางการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท่ีเป็นการสร้างกระบวนการในการทํางานร่วมกันระหว่างชาวชุมชนกับ
นักวิจัย ซึ่งเป็นวิธีการทํางานหน่ึงท่ีได้สร้างการรับรู้และความตระหนักในประเด็นปัญหาให้กับชาวชุมชน 
อีกท้ังยังเป็นเทคนิคท่ีช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ท่ีให้ชาวชุมชน ดังน้ันผลการดําเนินงานจาก
โครงการจึงสะท้อนให้เห็นว่าในการแก้ไขปัญหาของชุมชน จุดเน้นสําคัญจึงควรเร่ิมต้นจากชาวชุมชน ท้ังน้ี
เพราะเป็นผู้ท่ีรู้สึกและรับรู้ถึงปัญหาอีกท้ังยังเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหา ดังน้ันในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาควรเริ่มต้นจากคนท่ีเค้าอยู่กับปัญหาและการใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีสร้างการมีส่วนร่วม
พร้อมท้ังสร้างการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบให้กับผู้ท่ีอยู่กับปัญหาเป็นแนวทางสําคัญในการทํางาน ดังท่ีอมาวสี 
อัมพันศิริรัตน์และคณะ, (2560) ได้อธิบายว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการปฏิบัติการ 
ทางสังคม เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนให้กับผู้ท่ีอยู่ในสถานการณ์และท่ีสําคัญคือ       
การสร้างการีส่วนร่วมและให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นแนวทางในการเสริมพลัง
อํานาจและสร้างจิตสํานึกให้เกิดข้ึนในปัจเจกบุคคล ท้ังน้ีจากผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได้จาก
การดําเนินโครงการในครั้งน้ีจะเห็นได้ว่า ชาวชุมชนเกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของชุมชน      
(ขยะและส่ิงแวดล้อม) ซึ่งจากการท่ีชาวชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชน ก็จะนํามาสู่การมีส่วนร่วมใน
แก้ไขหรือพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังจากการท่ีคนในได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชน ซึ่งเป็นปัญหา
ท่ีเกิดจากบุคคลภายนอก การท่ีคนในได้ตระหนักและสะท้อนวิธีคิดผ่านกิจกรรมการพัฒนาย่อมส่งผลให้  
ผู้ท่ีสร้างปัญหาได้ตระหนักและรู้ตัวถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเองท่ีส่งผลต่อผู้อ่ืน ซึ่งจาก
การดําเนินโครงการดังกล่าวก็จะพบว่า ส่ิงสําคัญอย่างหน่ึงท่ีทําให้ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขคือ       
การจัดกิจกรรมโดยชุมชน จนนําไปสู่ความเกรงใจหรือระมัดระวังของบุคคลท่ีจะสร้างปัญหาให้กับ        
คนอ่ืน ๆ ดังน้ันแนวทางและหรือวิธีการสําคัญในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีจึงควรเน้นการมีส่วนร่วมพร้อมท้ัง
สร้างการเรียนรู้ให้กับชาวชุมชนจึงเป็นส่ิงสําคัญในการดําเนินงาน ในการดําเนินโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรเริ่มต้นด้วยการใช้เทคนิค วิธีการท่ีสร้างการมีส่วนร่วมและต้องสร้างการ
เรียนรู้ต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
ชาวชุมชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนัก ให้ความสําคัญและสํานึกในความเป็นเจ้าของชุมชน      

และเกิดการรับรู้ถึงถึงปัญหาของชุมชน อีกท้ังชาวชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ปัญหา 
และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านวิธีการในเชิงการวิจัย ตลอดจนเกิดภาคีในการ
พัฒนา (อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน) ในการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน  
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http://www.pcd.go.th สืบค้นวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, 2553. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ. พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 
บริษัทนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จํากัด. คู่มือการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย, (ออนไลน์)

เข้าถึงได้จาก จาก www.governmentcomplex.com สืบค้นวนท่ี 5 พฤษภาคม 2561 
สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร, 2546. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : แนวคิดและแนวปฏิบัติ. 

เชียงใหม่ฯ. พิมพ์ท่ี วนิดา เพรส. 
สํานักงานจังหวัดสระแก้ว, 2560. แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วปี(พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน) 

(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.sakaeo.go.th สืบค้นวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 
อมาวสี อัมพันศิริรัตน์และคณะ, 2560. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ลักษณะสําคัญและการ

ประยุกต์ใช้. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 
2560. 
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การพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ                   
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 
วิณากร ที	รกั1 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบบริบทและมิติชุมชนบ้านคลองบางหลวง      
ไหว้พระ และ (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ทําการศึกษา
กับประชนชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)          
และการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา นําข้อมูลท่ีได้สรุปผลเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ มีสภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีลําคลอง
หลายสายผ่าน จํานวนหลังคาเรือน 668 หลังคาเรือน ประชากรท้ังหมด 1,021 คน เป็นคนด่ังเดิม
ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือน 25,000 บาทต่อเดือน ลักษณะเช้ือชาติ 
ประกอบด้วยคนไทยดังเดิมปทุมธานีและคนไทยเช้ือสายมอญ นับถือศาสนา พบว่านับถือศาสนาพุทธ  
100 เปอร์เซ็นต์ คนในชุมชนมีทักษะในการทําขนมไทยโบราณ เช่น ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าวเหนียวแดง
กวน ข้าวต้มมัด และขนมตาล การทํานํ้าสมุนไพร การทําเครื่องแกงสูตรโบราณ การนวดแผนไทย การทํา
เกษตรกรรมท้ังทํานา และปลูกพืชผักสวนครัว โอกาสในการพัฒนาชุมชนสามารถปฏิบัติได้ผ่านการจัดการ
เร่งส่งเสริมการรวมกลุ่ม การพัฒนาสูตรพริกแกง การพัฒนาตํารับนํ้าพริกใหม่ๆ ส่งเสริมและพัฒนาสูตรนํ้า
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการชุมชนและวัตถุดิบท่ีมีในท้องถ่ิน การจัดการด้าน
การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ให้ความรู้ในการนวดแผนไทยตามหลักวิชาการ ให้ความรู้และส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และควรให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เร่งแก้ปัญหาปัญหาการพนันและยาเสพติด  
และควรให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาคุณภาพดิน หรือปัญหาดินเส่ือมคุณภาพ เป็นต้น  

                                                           

1 สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ, งานวิชาศึกษาท่ัวไป  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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คําสําคัญ : โอกาส, การพัฒนา, บ้านคลองหลวงไหว้พระ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ชุมชนแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ชุมชนชนบท (Rural) และชุมชนเมือง (Urban) ชนบทเป็นส่วนท่ีอยู่

นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล มีประชากรท่ีเล้ียงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นสําคัญ มีระเบียบสังคม      
ท่ีสอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ต้ังบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิ
ประเทศหรือตามประเพณีนิยม และเมืองเป็นชุมชนแบบหน่ึงท่ีกําหนดให้เขตเทศบาลท่ีมีจํานวนประชากร
ต้ังแต่ 10,000 คนข้ึนไป เป็นเขตเมืองชนบทและเมืองมีความแตกต่างกันท้ังด้านด้านอาชีพ (Accupation) 
ด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) ด้านขนาดของชุมชน (Size of community) ด้านความหนาแน่นของ
ประชากร (Density of population) ด้านความต่างแบบกันหรือความเป็นแบบเดียวกันของประชากร 
(Heterogeneity and homogeneity of population) ด้านความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งช้ันทาง
สังคม (Social differentiation and stratification) ด้านการเคล่ือนท่ีทางสังคม (Social mobility)         
และด้านระบบของการกระทําระหว่างกัน (System of interaction) (wikibooks, 2017) เน่ืองจาก
ชนบทและเมืองมีความแตกต่างกันทําให้รูปแบบในด้านการจัดการ การจะพัฒนาชุมชนใดชุมชนหน่ึงย่อม
แตกต่างกัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงใช้วิธีการต่างกัน แต่เป้าประสงค์เดียวกัน คือต้องการให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนดีข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเป็นหน่ึงข้ันตอนท่ีสําคัญใน
การพัฒนา เมื่อรู้ชุมชนน้ัน ๆ แล้ว ส่งท่ีควรปฏิบัติ คือการวิเคราะห์ถึงปัญหาชุมชน เพื่อนําปัญหาน้ันมา
วิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาหรือการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนา นําข้อมูลท่ีได้คัดสรรและส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดอาชีพ หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างย่ังยืนต่อไป 

ชุมชนคลองบางหลวงไหว้พระ เป็นอีกหน่ึงชุมชนในเขตตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีความน่าสนใจในการพัฒนา เน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีประชากรตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน
มากในด้านการมีงานทําและรายได้ ร้อยละ 50 ของครัวเรือนท้ังหมด ซ่ึงประชาชนในชุมชนท่ีตกเกณฑ์น้ัน
มีทักษะความด้านการประกอบอาหาร และอ่ืน ๆ ท่ีน่าพัฒนาได้ ผู้วิจัยจึงคิดศึกษาการวิเคราะห์โอกาสการ
พัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี        
โดยการใช้วิธีวิเคราะห์บริบทชุมชน วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาหรือการยกระดับด้วย TOWS matrix 
Model และการเลือกกิจกรรมในการส่งเสริมเชิงการยกระดับการพัฒนา เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือตกผลึกความคิดทักษะภูมิรู้ของประชาชนร่วมกับวิชาการจากผู้วิจัย เพ่ิมโอกาสลด
ความเหล่ือมลํ้าทางสังคมในชุมชน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงอย่างย่ังยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับท่ี 12 ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
2. เพื่อพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
งานวิจัยน้ีดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 

 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการในพื้นท่ีบ้านคลองบางหลวงไหว้พระหมู่ 11        

ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยขอบเขตวิจัยเน้นศึกษาประชากรด่ังเดิมท่ีมี
ความสัมพันธ์กันในชุมชน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ผู้นํา
ชุมชน ประธานและแกนนํากลุ่มต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี เป็นต้น 
และสุ่มเป้าหมายแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ได้แก่ ประชากรท่ัวไปในชุมชนท่ีมาร่วมในการ
ประชาคมหมู่บ้าน และการลงสํารวจรายครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษารายงานบันทึกการ
ประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยการเย่ียมเยียน สังเกต
พ้ืนท่ี สังเกตการทํากิจกรรมของของทุก ๆ คน เป็นต้น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)        
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างในแต่ละคนในชุมชนเป้าหมาย การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus 
group) กับกรรมการและสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนท่ัวไป สรุปข้อมูลการวิเคราะห์โอกาสการ
พัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model และนําข้อมูลท่ีได้เปิดเวทีชุมชนเพ่ือคัดสรรโครงการท่ีประชาชน
ในชุมชนสนใจ และกําหนดแผนการส่งเสริมเชิงยกระดับอาชีพชุมชน สรุปผลด้วยวิธีการบรรยายเชิง
พรรณนา 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. บริบทชุมชน 
หมู่บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ 11 สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม มีลําคลองหลายสายซึ่งเหมาะสม

ต่อการทําการเกษตรทุกหมู่บ้าน เช่น คลองบางหลวงไหว้พระ คลองพระอุดม คลองบางโพธ์ิเหนือ คลองพระมหา
โยธา คลองบางหลวง คลองเจ้า คลองหม่อม คลองบางโพธ์ิใหม่ คลองคูขวางมอญ คลองคูขวางไทย คลอง
บางเตย และคลองบางโพธ์ิ จํานวนหลังคาเรือน 668 หลังคาเรือน ประชากรชาย จํานวน 481 คน
ประชากรหญิง จํานวน 540 คน รวมประชากร ท้ังหมด 1,021 คน แต่จํานวนครัวเรือนท่ีเป็นคนด่ังเดิม
ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ลักษณะเช้ือชาติ ประกอบด้วยคนไทยดังเดิมปทุมธานีและคนไทยเช้ือสาย
มอญ นับถือศาสนา พบว่านับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ อาศัยวัดสุวรรณจินดาราม และวัดบ่อทอง 
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เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประกอบอาชีพของคนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
โรงงาน เน่ืองจากรอบ ๆ ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เช่น โรงงานแป้งมัน โรงงานวุ้นเส้น 
โรงงานเหล็ก โรงงานนํ้ามันพืช เป็นต้น รองลงมา ประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป ค้าขาย เกษตรกรรม       
(ทํานา) และหมอนวดแผนไทย การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
ส่วนใหญ่เรียนในสถานศึกษาในเขตอําเภอลาดหลุมแก้ว และอําเภอเมืองปทุมธานี ได้แก่ รร.บัวแก้ว      
รร.ปทุมวิลัย และเด็กก่อนวัยเรียนจะเรียนท่ีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต.คูบางหลวง เป็นต้น                  
ด้านส่ิงแวดล้อมไม่มีปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม เช่น ขยะ นํ้าเสีย การใช้นํ้ามีการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคจาก
นํ้าประปาจังหวัดปทุมธานี การใช้นํ้าในการบริโภค ส่วนใหญ่กดนํ้าจากตู้อัตโนมัติท่ีมีบริการในชุมชน            
และการใช้นํ้าทางการเกษตรและอ่ืน ๆ จากคลองบางหลวงไหว้พระ คลองพระอุดม คลองคูขวางมอญ 
และคลองมหาโยธา คนในชุมชนมีทักษะในการทําขนมไทยโบราณ เช่น ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าวเหนียว
แดงกวน ข้าวต้มมัด และขนมตาล การทํานํ้าสมุนไพร การทําเครื่องแกงสูตรโบราณ การนวดแผนไทย  
การทําเกษตรกรรมท้ังทํานา และปลูกพืชผักสวนครัว 

  
ภาพท่ี 1 การเก็บข้อมูลบริบทชุมชน 

 
ภาพท่ี 2 การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน : การทําขนมผักกาด 
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2. วิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
 การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model สามารถอธิบายได้ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
 จุดแข็ง (Strenght) 

1. ประชาชนในชุมชนมีความรัก
สามัคคี เอ้ืออาทรกันและกัน 

2. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การทําพริกแกงสูตรโบราณด้วย
กระบวนการตํามือ และการทํา
นํ้าพริกสูตรต่าง ๆ 

3. ประชาชนในชุมชนมีทักษะ       
ในการทํานํ้าสมุนไพรท่ีได้         
จากผลผลิตท้องถ่ิน เช่น        
นํ้ากระเจ๊ียบ นํ้าใบเตย         
นํ้ามะพร้าว เป็นต้น 

4. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การทําขนมผักกาด ซึ่งเป็นขนม
โบราณ 

5. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การนวดแผนไทย 

6. ประชาชนในชุมชนมีทักษะ      
ในการปลูกพืชผักสวนครัว  
และการทํานา 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ผู้นําชุมชนในส่วนงานปกครอง

ไม่มีความเข้มแข็ง 
2. ประชาชนในชุมชนมีทักษะ

หลายด้านแต่ขาดการรวมกลุ่ม 
3. ขาดความรู้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ
ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

4. ขาดความรู้ในการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน 

5. ขาดทักษะในการวางแผน
การตลาดในเชิงส่วนผสม
การตลาด (4P) 

6. ดินเส่ือมโทรมหลังจากอุทกภัย
ปี 2554 

7. ชุมชนมีปัญหาการพนันและยา
เสพติด 

โอกาส(Opportunity) 
1. รัฐบาลมีนโยบายแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อลดปัญหาความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม       
โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ
ฐานราก 

 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
S2O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่ง

ส่งเสริมและพัฒนาสูตรพริกแกง 
และพัฒนาตํารับนํ้าพริกใหม่ ๆ 

S3O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่ง
ส่งเสริมและพัฒนาสูตรนํ้า
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการชุมชนและ
วัตถุดิบท่ีมีในท้องถ่ิน 

 

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
W1O3 : หน่วยงานภาครัฐควร    

ทําการอบรมพัฒนาผู้นําระดับ
ชุมชนในการสร้างกระบวนการ      
มีส่วนร่วมกับชุมชนตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 

W2O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควร
จัดระบบการรวมกลุ่มอาชีพ  
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ 

  

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนตามพระราโชบาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 

3. หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาชุมชนใน
ลักษณะการยกระดับขีด
ความสามารถชุมชน 

4. ปัจจุบันห้างร้าน ตลาดชัด
ให้มีพื้นท่ีการขายสินค้า
ชุมชน 

S5O3 : หน่วยงานภาครัฐ      
และเอกชนควรส่งเสริมและให้
ความรู้ในการนวดแผนไทยตาม
หลักวิชาการ 

S6O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
ความรู้และส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนา
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

S6O3 : หน่วยงานภาครัฐ        
และเอกชนควรให้ความรู้และ
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว       
อย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลุ่มรูปแบบอ่ืน ๆ ให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

W2O3 : หน่วยงานภาครัฐ          
และเอกชนควรจัดระบบการ
รวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม
รูปแบบอ่ืน ๆ ให้กับประชาชน
ในชุมชน 

W4O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
ความรู้ด้านการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิธีการ      
ผลิตท่ีได้มาตรฐาน 

W5O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรจัด
อบรมเทคนิคการพัฒนาสินค้า
และการขายสินค้าให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

W5O3 : หน่วยงานภาครัฐ     
และเอกชนควรให้ความรู้       
และแก้ปัญหาดินเส่ือมสภาพ 

W6O3 : หน่วยงานภาครัฐ       
และเอกชนควรให้ความรู้เร่ือง
โทษและพิษจากสารเสพติด       
และวางมาตรการเก่ียวกับการ
จัดการยาเสพติดในชุมชน 

อุปสรรค (Threat) 
1. ผู้นําสายปกครองระดับ

ชุมชนไม่เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาชุมชน 

2. ชุมชนยังไม่เข้าใจระบบ
การขายว่าผลิตแล้วจะ
ขายท่ีใด 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
S2T2 : ควรอบรมและหาช่องทาง

การจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์พริก
แกงและนํ้าพริกเพ่ิมเติมให้ชุมชน 
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ
เข้าถึงแหล่งตลาด 

S3T2 : ควรอบรมและหาช่องทาง
การจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์นํ้า
สมุนไพรเพิ่มเติมให้ชุมชน 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
W2T2 : ควรจัดให้มีการรวมกลุ่ม 

เพื่อเพ่ิมโอกาสการผลิต การ
ได้รับความช่วยเหลือ และ
ช่องทางการตลาด 

W6T1 : ผู้นําชุมชนควรให้
ความสําคัญปัญหาการพนัน
และยาเสพติด 
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3. ไม่มีคนสืบทอดสูตร      
และวิธีการทําขนมไทย
โบราณ 

4. ประชาชนในชุมชนขาด
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางการขาย 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ
เข้าถึงแหล่งตลาด 

S3T4 : ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทําการตลาด
ออนไลน์ให้กับผู้ผลิตพริกแกง 
และนํ้าพริกเพ่ือเพ่ิมเติมช่องทาง
การตลาด 

S2T4 : ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทําการตลาด
ออนไลน์ให้กับพริกแกง และ
นํ้าพริกเพ่ือเพ่ิมเติมช่องทาง
การตลาด 

S3T4 : ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทําการตลาด
ออนไลน์ให้กับผู้ผลิตนํ้าสมุนไพร
เพื่อเพ่ิมเติมช่องทางการตลาด 

W6T5 : ผู้นําชุมชนควรให้
ความสําคัญในการแก้ปัญหา
คุณภาพดิน หรือปัญหาดิน
เส่ือมคุณภาพ 

2. การพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
จากการวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model นําข้อมูลท่ีได้เปิดเวที

ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับผู้นํา และประชนชนในชุมชน ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดังภาพท่ี 3 

  
ภาพท่ี 3 การประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
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 จากภาพท่ี 3 พบว่าประชาชาชนในชุมชนสนใจโครงการดังต่อไปน้ี 
1. โครงการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ด้วยการพัฒนาตําหรับพริกแกงตํามือ นํ้าพริกปลาย่าง         

และนํ้าสมุนไพร 
2. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินเส่ือมโทรมเพื่อการผลิตผักสวนครัว 
3. โครงการแก้ปัญหาการพนันและยาเสพติด 

สรุปได้ว่าชุมชนมีความสนใจทํา 3 โครงการ แต่ท่ีสนใจมากท่ีสุด คือ โครงการเพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย ด้วยการพัฒนาตําหรับพริกแกงตํามือ นํ้าพริกปลาย่าง และนํ้าสมุนไพร ซึ่งเป็นโครงการยกระดับ
อาชีพชุมชนจากทุนความรู้ท่ีมีแต่เดิม คือ การพัฒนาตําหรับพริกแกงตํามือ นํ้าพริกปลาย่าง และนํ้า
สมุนไพร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 17 ครัวเรือน ซึ่งมีกิจกรรมดังน้ี ชุมชนมีความสนใจศึกษาดูงานด้านการ
จัดการผลิตภัณฑ์นํ้าพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย
ตําบลคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจท่ีสามารถยกระดับตนเอง
เกิดรายได้อย่างต่อเน่ือง ทําการอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะความรู้ คร้ังท่ี 1 หลักสูตร “เทคนิคใหม่ ๆ 
ในการถนอมอาหารนํ้าพริกปลาย่าง และพริกแกง” ครั้งท่ี 2 หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบตราสินค้า 
และฉลากสินค้าพริกแกง นํ้าพริกปลาย่าง และนํ้ากระเจ๊ียบ” คร้ังท่ี 3 หลักสูตร “เทคนิคการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์พริกแกง นํ้าพริกปลาย่าง และนํ้ากระเจ๊ียบ” ดําเนินการจดทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพกับสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว ช่ือกลุ่ม “กลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ” กําหนดกติกากลุ่ม 
ดําเนินการส่งเสริมการตลาด และเทคนิคการตลาดตามหลักการส่วนประสมการตลาด  
 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา สรุปได้ว่าชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หากมีการจัดการข้างต้นตามการ

วิเคราะห์ด้วยวิธี TOWS matrix Model ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนพ้ืนฐานศักยภาพ
ชุมชน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนต่อไป และชุมชนตัดสินใจเลือกพัฒนาสูตรพริกแกงตํามือ นํ้าพริกปลาย่าง 
และนํ้าสมุนไพร สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณิลัย นิติโรจน์ (2557) และ ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 
(2554) กล่าวว่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะชุมชนท่ีคล้ายๆ กัน คือมีความเป็นเมือง 
และบางพื้นท่ีผสมรูปแบบชนบท ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มด่ังเดิมและกลุ่มประชากรแฝง ในด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ไม่ใช่สังคมเกษตรกรรม โอกาสการ
พัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ สอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญกมล ดอนขวา (2556)       
และพระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล (2561) กล่าวว่า ชุมชนแต่ละชุมชนมีรูปแบบบริบทเชิงพ้ืนท่ี และทักษะ
ความสามารถท่ีเป็นทุนทางปัญญาแตกต่างกัน ในการพัฒนาน้ันควรให้ความสําคัญในการศึกษาปัญหา
ชุมชน แล้วนําปัญหาน้ันๆ มาเขียนเป็นกลยุทธ์เชิงการพัฒนา จากน้ันจึงทําการแก้ปัญหาน้ันๆ โดยการ
พัฒนาท่ีดีนักส่งเสริมต่อให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโครงการปฏิบัติจึงจะเกิดผลเชิงประจักษ์และความ
ย่ังยืนอย่างแท้จริง 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้โครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
2. ได้แนวทางการส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ 
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การอนุรักษ์พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนเพ่ือสร้างครัวเรือนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพร                     
ในตําบลหนองสังข์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 
ผมหอม เชิดโกทา1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําแผนการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในตําบลหนองสังข์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนชุมชนและนักวิจัยชุมชน
ปราชญ์ท้องถ่ินประธานกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มผู้สูงอายุ นายกและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสังข์ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 31 คน การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 
แบบสํารวจและแบบประเด็นคําถามในการประชุมเชิงปฏิบัติการ นําเสนอผลการวิจัยโดยพรรณนา
วิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า การสํารวจพืชสมุนไพรตําบลหนองสังข์มีพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน จํานวน              
139 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนยังมีการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน แต่ไม่มีความรู้ในเรื่องของชนิด 
และการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรท่ีมีในชุมชน ดังน้ันผู้วิจัยจึงร่วมกับผู้นําชุมชนนายกและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสังข์ ปราชญ์ชุมชน ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเพื่อนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งชุมชนมีต้นทุน
เรื่องปราชญ์ท้องถ่ินเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สร้างจิตสํานึกคนในท้องถ่ินให้รู้คุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน 
โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติการบริหารจัดการอนุรักษ์พืชสมุนไพร โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เรื่องชนิด 
และการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านมาให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดในการติดต่อซ้ือขาย
สมุนไพรเพิ่มรายได้และส่งเสริมภูมิปัญญา ใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการติดต่อเครือข่ายการตลาดและการผลิตสมุนไพรเพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และมีการ
ต้ังกลุ่มเพื่อผลิตและจําหน่ายสมุนไพรและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมุนไพรท้ังชนิดและการใช้
ประโยชน์เพื่อขับเคล่ือนชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

คําสําคัญ : การอนุรักษ์, สมุนไพรพื้นบ้าน, เศรษฐกิจชุมชน,สร้างความเข้มแข็ง 

                                                           

1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
ประเทศไทยมีการพัฒนาการด้านแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรเป็นยามาต้ังแต่ ในอดีตจนถึง

ปัจจุบันมนุษย์รู้จักการนําเอาสมุนไพรท่ีอยู่ในป่ามาใช้เป็นยารักษาโรค ในยุคโบราณมนุษย์มีการดํารงชีวิต
อยู่แบบพ่ึงพาธรรมชาติ ในการนําสมุนไพรไปใช้กับวิถีชีวิตโดยภูมิปัญญาของคนไทยเป็นระยะเวลานาน 
เป็นอาหาร ยา พิธีกรรม และความเช่ือต่าง ๆ ซ่ึงมีวิธีดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาใช้ด้ังเดิม เช่น การนําต้ม 
ชง ดองเหล้า บริโภคโดยตรงจากอาหารแต่ละม้ือ เครื่องด่ืม และสมุนไพรยังคงมีบทบาทในการดูแล
สุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดคนไทยโบราณจึงผูกพันกับหมอพื้นบ้านและยาสมุนไพรในการดูแล
รักษาสุขภาพของชุมชน (ยุคล ละม้ายจีน, 2550) การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของคนในชุมชนเป็นผลผลิต
จากธรรมชาติท่ีมนุษย์รู้จักนํามาใช้ประโยชน์แต่หลังจากมีความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์เข้า
มามีบทบาทมากข้ึน มีการทดลอง มีการสังเคราะห์ จึงมีการผลิตยาปฏิชีวนะท่ีมีสารเคมี ท่ีใช้ประโยชน์ได้
สะดวกรวดเร็วทันตามความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน ทําให้การใช้สมุนไพรลดลง ทําให้การพัฒนาไม่
ย่ังยืนเกิดจากแนวความคิด ภูมิปัญญาสมัยใหม่ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและการรักษา
โรคของคนในอดีตมีการนําเอาสมุนไพรท่ีอยู่ในป่ามาใช้เป็นยารักษาโรคภัยทําให้มีการดํารงชีวิตอยู่แบบพึ่งพา
ธรรมชาติ (จักรพงศ์ แท่งทอง, 2550) 

ในปัจจุบันตําบลหนองสังข์มีพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบและพ้ืนท่ีราบสูง ดินกรวดปนทราย มีท่ีสาธารณะใน
ตําบลเหมาะท่ีจะเล้ียงสัตว์ สภาพดินในส่วนท่ีเป็นท่ีราบเหมาะสมท่ีจะทํานา ทําสวน ส่วนท่ีราบสูงเหมาะท่ี
จะปลูกพืชไร่ ในพ้ืนท่ีบางหมู่มีแหล่งนํ้าเหมาะสําหรับการทําเกษตร ปัญหาท่ีพบในตําบลหนองสังข์ 
ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีมีจํานวนมากถึงร้อยละ 10 และความห่างไกลจาก
แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ ประกอบกับการให้บริการทางสาธารณสุขท่ีไม่ท่ัวถึง ทําให้ผู้สูงวัยขาดความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และจาการสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น พบว่า ผู้วิจัยร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทน
ชุมชนและผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสังข์ สํารวจพืชสมุนไพรพื้นบ้านบริเวณ
ตําบลหนองสังข์ ซ่ึงชุมชนมีพืชสมุนไพรพื้นบ้านหลากหลายชนิด แต่ชุมชนไม่มีความรู้เรื่องชนิดและการนํา
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ดังน้ันชุมชนต้องการการพัฒนาต้นแบบการปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
เพื่อเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์สมุนไพรพ้ืนบ้าน และเปล่ียนวิถีชีวิตด้านพฤติกรรมการใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้าน พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองชนิดของพืชสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์วิธีการปลูก
และเพิ่มมูลค่าการเช่ือมเครือข่ายตลาดผู้ซื้อสมุนไพรเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ 
และนําข้อมูลท่ีได้ไปสู่การกําหนดแผนบริหารจัดการอนุรักษ์พืชสมุนไพรท่ีมีอยู่และจะพัฒนาไปสู่การอบ
แห่งขายและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกิดการต่อเน่ืองเพื่อความย่ังยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํารวจพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์สร้างเครือข่ายการตลาดให้กับ

เศรษฐกิจชุมชนในตําบลหนองสังข์ 
2. เพ่ืออนุรักษ์พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับเศรษฐกิจชุมชนใน

ตําบลหนองสังข์ 
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  ระยะเวลา มีนาคม พ.ศ. 2560-มีนาคม พ.ศ. 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 

  1. กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย ได้แก่ 
 1.1 ตัวแทนชุมชนและนักวิจัยชุมชนจากหมู่บ้านในตําบลหนองสังข์ ท่ีเก่ียวข้องกับการมี      

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาต้นแบบการจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านเพ่ือเศรษฐกิจ                   
และส่ิงแวดล้อมชุมชนในตําบลหนองสังข์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 1.2 ตัวแทนของชุมชนผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านจํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ปราชญ์ท้องถ่ิน  
2 คน ประธานกลุ่มต่าง ๆ จํานวน 3 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 5 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5 คน รวมท้ังส้ิน 15 คน
เป็นผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน
โดยการสัมภาษณ์การถ่ายภาพ สัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินนําไปสู่การพัฒนาสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือ
เศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมชุมชนในระบบนิเวศชุมชนตําบลหนองสังข์ 

 1.3 เจ้าหน้าท่ีของรัฐในชุมชน นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสังข์ ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสังข์ 1 คน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 คนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสังข์ 4 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสังข์ 3 คน ผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้าน 
ท้ัง 8 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน จํานวน 8 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 16 คนโดยการประชุมกลุ่มเพ่ือกําหนดแนวทางใน
การอนุรักษ์สมุนไพร ทําให้เกิดแนวทางพัฒนาต้นแบบการจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพรพ้ืนบ้านเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน ตําบลหนองสังข์ 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสํารวจความหลากหลายของสมุนไพร

พ้ืนบ้าน ประเด็นคําถามการสนทนากลุ่มเพ่ือทําแผนพัฒนาต้นแบบการจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพร
พ้ืนบ้านสู่ความย่ังยืนในครัวเรือนตําบลหนองสังข์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านในระบบนิเวศชุมชนตําบลหนองสังข์ โดยการจัดกิจกรรมการในการอนุรักษ์  

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ในระบบนิเวศป่าชุมชนและใน
ชุมชน และสังเกตสภาพแวดล้อมของชุมชน วิถีชีวิต สังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม และการจัดการประชุมกลุ่มประเด็นคําถามเพื่อทําแผนบริหารจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพรพ้ืนบ้านสู่
ความย่ังยืนในครัวเรือนตําบลหนองสังข์ โดยการจัดกิจกรรมการในการอนุรักษ์ 

3. การวิเคราะห์โดยนําข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสํารวจ การสังเกต
แบบไม่มีส่วนนํามาจัดหมวดหมู่และเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง เพ่ือจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและเชิงปริมาณด้วยการวัดความรู้เรื่องสมุนไพร 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  1. จากการสํารวจพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคชุมชนตําบลหนองสังข์ 
จากการศึกษาพบว่า มีพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน จํานวน 139 ชนิด แบ่งเป็น 2 ประเภท 1) ประเภทใช้
รับประทานเป็นอาหาร จํานวน 69 ชนิด 2) ประเภทใช้เป็นยารักษาโรค จํานวน 70 ชนิด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
ชุมชนยังมีพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน แต่คนในพ้ืนท่ีขาดความรู้ในเรื่องของชนิดและการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร
ท่ีมีในชุมชน ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีความรู้ด้านสมุนไพรพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
เรียนรู้ และมีกลุ่มแกนนําท่ีให้ความสนใจจะเรียนรู้และสืบทอดความรู้จากผู้รู้แต่ยังขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

2. สภาพปัญหาพบว่า ประชากรส่วนหน่ึงเป็นผู้สูงวัยท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนชุมชนหนองสังข์ไม่มีรายได้ 
และห่างไกลจากแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เกิดจากคนในชุมชนไม่
มีการผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านจากบรรพบุรุษและไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพร ชนิด
ของพืชสมุนไพร สรรพคุณและการใช้ประโยชน์ ขาดผู้ให้ความรู้ท่ีมีความรู้จริงและการสนับสนุนการ
ขยายพันธ์ุพืชสมุนไพรเพราะสมุนไพรจะได้มาจากป่าธรรมชาติ แต่ชุมชนมีการบุกรุกมีการตัดไม้ทําลายป่า
อย่างต่อเน่ืองมีผลทําให้สมุนไพรในชุมชนลดน้อยลงหรือบางชนิดก็สูญหายไปและหายากข้ึน ดังน้ันผู้วิจัย
ร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทนชุมชนและผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และร่วมกันแก้ปัญหา 

3. ประชุมจัดทําแผนการบริหารจัดการในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเพื่อการ
นําไปสู่การสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับเศรษฐกิจชุมชน ในตําบลหนองสังข์ ให้ทํางานอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือได้ชุมชนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการ
อนุรักษ์และการตลาด ได้แผนบริหารจัดการในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านดังน้ี 
 3.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
 3.2 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรจากแพทย์แผนไทยท่ีมี
ความเช่ียวชาญด้านสมุนไพรโดยตรง 
  3.3 สร้างตัวแทนชุมชมเพื่อเป็นต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์และการตลาดเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชนต้นแบบสู่ความเป็นอยู่ทางสังคม และสํารวจแปลงปลูกพืชสมุนไพรของต้นแบบ  
  3.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาการอนุรักษ์พืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในการรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพ และใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ติดต่อเครือข่ายการตลาดและการผลิตสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน  
 3.5 สร้างเครือข่ายการตลาดในการจําหน่ายพืชสมุนไพรอบแห้งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนตําบลหนองสังข์ 

4. ปฏิบัติการตามแผนการบริหารจัดการการอนุรักษ์พืชสมุนไพร โดยเชิญวิทยากรแพทย์แผนไทย      
ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านสมุนไพรโดยตรงมาให้ความรู้เรื่องชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
และร่วมเป็นเครือข่ายการตลาดในการติดต่อซ้ือขายสมุนไพร หลังปฏิบัติการตามแผนแล้วชุมชนเกิดการ
เปล่ียนแปลงจากเดิมดังน้ี 1) ได้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนร่วมกันปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพร              
2) ชุมชนมีความรู้เรื่องชนิดของพืชสมุนไพรและการนําไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพกินผักเป็นยา          
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ร้อยละ 80 3) ชุมชนมีต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ได้แปลงปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนเพ่ือเป็น
ต้นแบบจํานวน 8 ครัวเรือน 4) ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสมุนไพรท่ีมีความรู้วิถีเดิมท่ีพ่ึงผักสมุนไพร
รักษาโรคก่อนถึงมือหมอเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดเป็นชุมชนปลูกพืชสมุนไพรสามารถต่อยอดสร้างพ้ืนท่ี
เพื่อสร้างรายได้จากมรดกภูมิปัญญาพ้ืนท่ีและเก็บเป็นฐานความรู้พืชสมุนไพรท่ีกินได้ โดยให้ผู้สูงอายุท่ีมี
ความรู้เรื่องยามาเล่าเรื่องและบอกต่อให้กับคนรุ่นใหม่และเกิดกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา 5) ได้เครือข่าย
การตลาดเพ่ือจําหน่ายสมุนไพรจากสมาคมแพทย์แผนไทย 

 
ภาพท่ี 1 ภาพการจัดประชุมจัดทําแผนการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 

การจัดทําแผนบริหารจัดการการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของชุมชนตําบนหนองสังข์ โดยการสํารวจ
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านมีจํานวน 139 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนยังมีการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน        
แต่ไม่มีความรู้ในเร่ืองของชนิดและการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรท่ีมีในชุมชน ดังน้ันผู้วิจัยจึงร่วมกับผู้นํา
ชุมชนและนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสังข์ ปราชญ์ชุมชน ประชุมจัดทําแผนการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านของชุมชนเพื่อการนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการตลาด
ให้กับเศรษฐกิจชุมชน ในตําบลหนองสังข์ ให้ทํางานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์
สมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือได้ชุมชนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการอนุรักษ์และการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธนา สุดเจริญ (2553) ได้ศึกษาการประเมินคุณประโยชน์ผักและสมุนไพรพ้ืนบ้านจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า ผัก และสมุนไพร ท่ีปลูกในจังหวัดสมุทรสงครามไว้เพ่ือแปรรูป ภาครัฐจะเน้นด้าน
มาตรฐานการผลิต ส่วนภาคประชาชนจะเน้นการกล่าวอ้างสรรพคุณ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผักท้องถ่ิน
บางชนิด เช่นชะคราม มีศักยภาพท่ีสามารถแปรรูปเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพได้ และพืชท่ีปลูกได้ในหลาย
พ้ืนท่ีในประเทศ เช่น ยอ รางจืด และพลู ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงเช่นกัน เมื่อปลูกในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับงานวิจัย ควรมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามามีบทบาทสําคัญในการ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน โดยกําหนดเป็นนโยบายของการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และมีการ
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ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรท่ีหายากในรูปแบบของสวนสมุนไพร
อย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน 
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป ควรดําเนินการวิจัยด้านการขยายพันธ์สมุนไพรสําหรับ
สมุนไพรหายากและกําลังจะสูญพันธ์ุ โดยดําเนินการวิจัยด้านพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นท่ีของแต่ละ
ชุมชนในการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุและควรดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรสร้างมูลค่า
ให้กับสมุนไพร  
   
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้รับความรู้เก่ียวกับชนิดของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร 
2. ได้อาสาสมัครครัวเรือนปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบในการ

ปลูกพืชสมุนไพรในการขยายผลต่อไป 
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การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน                              
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว   

 
พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบล

บ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว และ 2) เพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตําบลบ้านด่าน 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน อันดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ตามลําดับส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนเป็นอันดับสุดท้าย ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว ประกอบ
ไปด้วย ภาวะผู้นําด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ภาวะผู้นําด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และภาวะผู้นําด้านการกระตุ้นทางปัญญา สําหรับแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว คือ 1) ผู้นําด้าน
การสร้างแรงบันดาลใจทําได้โดยกระตุ้นให้สมาชิกในชุมชนต่ืนตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการการ
ท่องเท่ียวของชุมชนและจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนช่างฝีมือท่ีเป็นผู้สืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 2) ผู้นําด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์จะต้องเป็นผู้ท่ีมีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง 
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวมมีความมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้สําเร็จ 3) ผู้นําด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญาควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง  

                                                           

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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คําสําคัญ : การจัดการท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ท่ีมาและความสําคัญ 

การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนน้ัน เป็นรูปแบบของการจัดการ
ท่องเท่ียว ของชุมชนท่ีให้ความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน โดยชุมชน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว เช่น การมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการท่องเท่ียว 
การจัดรูปแบบการท่องเท่ียว และการดําเนินกิจกรรมการท่องเท่ียว ท้ังน้ีชุมชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
จากการท่องเท่ียวซึ่งแตกต่าง จากการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยท่ัวไปท่ีมีการจัดการโดย
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และตัดสินใจ รวมถึงได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียว 
ทําให้มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน (Community Based Tourism, 2013)  
สระแก้ว นับว่าเป็นหน่ึงในจังหวัดซึ่งมีศักยภาพตามท่ีรัฐบาลได้กําหนดนโยบายให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วน้ันประกอบด้วยพ้ืนท่ี 4 ตําบล ใน 2 อําเภอ 
รวมพื้นท่ี ท้ังหมด 207,500 ไร่ (332 ตร.กม.) ได้แก่ ตําบลท่าข้าม ตําบลบ้านด่าน ตําบลป่าไร่ ซ่ึงอยู่ใน
อําเภออรัญประเทศ และ ตําบลผักขะ ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอวัฒนานคร มีด่านชายแดนอรัญประเทศเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร เช่ือมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีมูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา 
โดยปัจจัยท่ีทําให้มูลค่าการค้าชายแดนด่าน อําเภออรัญประเทศ มีทิศทางเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ เกิดจากสภาพ
เส้นทางคมนาคมท่ีดี ทําให้การนําเข้าและส่งออกเป็นไปด้วยความสะดวก ขณะท่ีความสัมพันธ์ของคน
ชายแดนท้ัง 2 ประเทศยังเป็นไปด้วยดี (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว, 2559) 
  อย่างไรก็ตาม ตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีความหลากหลายของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียว มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายชาติพันธ์ุ เน่ืองจากการอพยพย้ายถ่ินฐานมาต้ังอยู่ท่ี
จังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะ ตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ มีประชาชนในท้องถ่ินอาศัยอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขมาอย่างยาวนานท้ังหมด 5 ชาติพันธ์ุ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา จีน และญ้อ มีการนํา
วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน สร้างเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือต้อนรับนักท่องเท่ียว จนทําให้มี
ร้านอาหารเกิดข้ึนมากมาย มีการจัดกิจกรรม มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธ์ุ ครั้งท่ี 4 ถือเป็นการจัดงานมา
ต่อเน่ืองทุกปี เป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเท่ียวให้เดินทางมายังจังหวัด
สระแก้ว และส่งเสริมให้เป็นถนนคนเดินทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างย่ังยืน 
(สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว, 2561) จากข้อมูลความสําคัญและความหลากหลายใน
ทุนทางวัฒนธรรม ร่วมกับประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อให้เกิดการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อนําผล
การศึกษาไปพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตําบล           

บ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตําบลบ้านด่าน 

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ   
  เดือน มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2661  

กลุ่มเป้าหมาย   
  ประชากร คือ ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว          
7 หมู่บ้าน จํานวนท้ังส้ิน กลุ่มประชาชนในพื้นท่ีตําบลบ้านด่าน มีประชากรท้ังหมด 4,782 คน แยกเป็น
ชาย 2,359 คน เป็นหญิง 2,423 คน (สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านด่าน, 2559, ออนไลน์) ท้ังน้ีเน่ืองจาก
กลุ่มประชากรมีจํานวนท้ังหมด 4,782 คน ซ่ึงจากการคํานวณจากสูตร ได้จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
400 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ท้ัง 7 หมู่บ้าน (Cluster Random Sampling) จากประชาชนท่ีอยู่
ในเขตพื้นท่ีตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน   
  ประชาชนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ผู้บริหาร
เทศบาลตําบลบ้านด่าน ผู้ประกอบการ และผู้นําชุมชนจํานวน 7 คน เพื่อยืนยันข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย 
เชิงปริมาณ  
  การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าความเท่ียงท้ังฉบับเท่ากับ .97 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนท่ี 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ตอนท่ี 3 ปัจจัยภาวะผู้นํา ตอนท่ี 4 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบล   
บ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  1. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี
การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา อาชีพหลักค้าขาย รายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท  
  2. ผลการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า อยู่ในระดับมากในทุกด้าน 
อันดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามลําดับ ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนเป็นอันดับ
สุดท้าย โดยเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
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ชุมชนด้านการมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.56, S.D = 0.38)  
โดยการได้รับประโยชน์ท่ีเกิด จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของชุมชน เป็นอันดับแรก ส่วนด้านการ
ส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาใน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.54, S.D = 0.44) โดยการช่วยค้นหา
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับแหล่งท่องเท่ียว เป็นอันดับแรก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภาพรวมอยู่ 
ในระดับมาก (X= 3.50, S.D =0.30) โดยการร่วมปรึกษาหารือปัญหาเรื่องการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน
เป็นอันดับแรก สําหรับด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.44,            
S.D = 0.41) โดยชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวในท้องถ่ินของตนเป็นอันดับแรก  
  3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ปัจจัยภาวะผู้นํา
ด้านการมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และปัจจัยภาวะผู้นําด้านการกระตุ้นทางปัญญาส่งผลต่อการจัดการ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว       
โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว = 0.76 + 0.39 (ภาวะผู้นําด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ) + 0.22 (ภาวะผู้นําด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์) + 0.14 (ภาวะผู้นําด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา)  
  โดยปัจจัย ท้ัง 3 ด้าน อธิบายการผันแปรของการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ร้อยละ 69.10 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ในด้านหน่ึงได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกับการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพของพื้นท่ี ดังน้ัน เครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมควรเป็น
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ท่ีมุ่งเน้นการสานสร้างความสัมพันธ์ท้ังการไปมาหาสู่ และการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงการวางแผนเพื่อการทํางานด้านวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ       
ชูกล่ิน อุนวิจิตร และคณะ (2557) ท่ีกล่าวถึงรูปแบบเครือข่ายของโปรแกรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
ทางเลือกของนักท่องเท่ียวท่ีมุ่งการเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ ข้อค้นพบสําคัญอีกประการ คือ       
จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจพ้ืนท่ีและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว มีภูมิปัญญาและศักยภาพในการขับเคล่ือน กล่าวคือ ด้านแรก เง่ือนไขขององค์การบริการส่วน
ตําบล ท่ีมีบทบาทสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชน เพ่ือรองรับการท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน มีปฏิทินกิจกรรม
ตลอดท้ังปี เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมท้ังการเตรียมความพร้อมของคนในชุมชนต่อการ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียวนวัตวิถี   
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ภาพท่ี 1 ประชุมกลุ่มกับผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านด่าน  

 
ภาพท่ี 2 ประชุมกลุ่มกับประชาชนในพ้ืนท่ีท้ัง 7 หมู่บ้าน 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
  จากการระดมความคิดเห็นของคนในชมชุน และร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ จุดเด่นของพ้ืนท่ี
ตนเองเพื่อให้เกิดการจัดการการท่องเท่ียวในการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง เกิดการยอมรับและได้รับความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน และการจัดทํากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้
ตัดสินใจอีกทางเลือกหน่ึงในการท่องเท่ียว โดยจําแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี  
  1. การศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรก คือ ด้านเศรษฐกิจ รองลงมา คือ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม 
และการเรียนรู้ตามลําดับ ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นอันดับสุดท้าย โดยด้าน
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Kemnoi (2011) ซ่ึงกล่าวว่าค่าเฉล่ียของด้านเศรษฐกิจสูงท่ีสุดอยู่ในระดับมาก 
และสอดคล้อง กับ Melita (2014) ซึ่งอธิบายว่า การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการอย่างย่ังยืน 
โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ท้ังใน 
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เชิงอัตลักษณ์ท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว       
การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว การสร้างจิตสํานึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว และการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยการให้ความรู้และการ
สนับสนุนอย่างต่อเน่ือง (ผู้ให้สัมภาษณ์คนท่ี 1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ        
พ.ศ. 2560 –2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้านการ
ท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wanna Khampuanbutra (2015) 
พบว่า มีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านมีการผลิตเพื่อสร้างรายได้ ให้กับชาวบ้าน  
  2. สภาพแวดล้อมด้านสังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก       
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า สถานท่ีท่องเท่ียวมีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ รองลงมา คือ มีการร่วม 
มือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเน่ืองจากเป็นชุมชนท่ีมีชาวมอญอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน รวมท้ังยังมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี 5 ชาติพันธ์ุ 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ และคนในตําบลบ้านด่านมีการร่วมมือกันเป็น
อย่างดี เพราะผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนภายในท้องถ่ินจึงมีความสนิทสนมกันแบบเครือญาติ มีการพูดคุยถึง 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และยังมีความสัมพันธ์ในลักษณะเช้ือสายประเพณีเดียวกัน ดังน้ันจึงมีการร่วมมือร่วมใจ
กัน เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนสอดคล้องกับ Tongpeng (2011: 16-17) ; Namwong (2009: 18-19) 
กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายท้ัง
นักท่องเท่ียว ผู้ดูแลแหล่งท่องเท่ียวผู้ประกอบธุรกิจการท่องเท่ียวและประชาชนในท้องถ่ินโดยยึดหลักท่ีว่า
ต้องให้ทุกฝ่าย ท่ีเก่ียวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียว อีกท้ังยังสอดคล้องกับ 
Kemnoi (2011) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านสังคมของชุมชนน้ันประชาชนในชุมชนได้รับความรู้และ
วิทยาการใหม่ ๆ จากการ ท่องเท่ียว และมีการร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน  
  3. สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม 
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีการฟ้ืนฟูประเพณีและวัฒนธรรมของ 5 ชาติพันธ์ุท่ีเป็น
เอกลักษณ์ท้องถ่ิน เพื่อดึงดูดใจนักท่องเท่ียว รองลงมา คือ กิจกรรมการท่องเท่ียวมีความเหมาะสมกับ
สภาพวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ท้ังน้ีเน่ืองจากชาวชุมชนต้องการพัฒนาชุมชนโดยมีภาครัฐเป็นปัจจัยสําคัญใน
การขับเคล่ือนกิจกรรม โดยต้องการให้วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของชาติพันธ์ุ กัมพูชา ญ้อ ไทย จีน       
และเวียดนามท่ีขาดหายไปหรือปฏิบัติน้อยลงมีการฟ้ืนฟูส่งเสริมมากข้ึนและต่อเน่ือง (Sirituwanon, 
2008) นอกจากน้ีตําบลบ้านด่าน ต้องการให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Charoen chaisombat 
(2011) ว่ามีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมด้ังเดิม  
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้ทราบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบล 
บ้านด่านอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

2. ได้เครือข่ายสร้างการเรียนรู้การจัดการการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ ตําบล
บ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างย่ังยืนบ้านเนินสะอาด ม.6 ตําบลหนองนํ้าใส                       
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 
สมทรง บรรจงธิติทานต์1 

ปิยะ กล้าประเสริฐ1 

บทคัดย่อ 
การศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน               

และศึกษารูปแบบการจัดการป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่.6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การจัดเวทีประชาคม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ข้อมูลท่ีได้
นํามาวิเคราะห์แบบอุปนัยและวิเคราะห์โดยจําแนกชนิดข้อมูล 
 ผลการศึกษา พบว่า บ้านเนินสะอาด ภูมิหลังการต้ังถ่ินฐานจากชาวอีสานท่ีอพยพเข้ามาบุกเบิก
ท่ีดินทํากิน ยังส่ือสารพูดภาษาอีสาน หมู่บ้านห่างจากอําเภอวัฒนานคร ประมาณ 20 กิโลเมตร ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ มีจํานวนครัวเรือน 89 ครัวเรือน ผู้อยู่อาศัย 260 คน นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ
หลัก ทําเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์ ด้านงานพัฒนามีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนทํางานร่วมกับหมู่บ้านท้ัง
ด้านสุขภาพ อาชีพ ส่ิงแวดล้อม ส่วนปัญหาสําคัญ คือ หมู่บ้านขาดระบบจัดการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นท่ีป่าชุมชนแหล่งสุดท้ายของหมู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน ดังน้ัน การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างย่ังยืน ด้วยวิธีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จึงเป็น
แนวทางการจัดการแก้ปัญหาผ่านการจัดต้ังองค์กรกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน ท่ีเกิดข้ึนจาก การร่วมคิด         
การประชุมร่วมวางแผนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา การร่วมกันปฏิบัติการ และร่วมติดตามการดําเนินงาน 
ภายใต้ทุนทางสังคมท่ีดํารงอยู่ในหมู่บ้าน ได้ถูกนํามาสร้างกลไกลขับเคล่ือนเกิดองค์กรทางสังคมพร้อมกับ
สร้างเครือข่ายงานพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี ท่ีส่งผลหมู่บ้านมีศักยภาพในการจัดปัญหาพ้ืนท่ีป่าชุมชนและ
พ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน  

คําสําคัญ : ทุนทางสังคม, การมีส่วนร่วม, การจัดตนเอง 

                                                           

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อมน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของมนุษย์ท่ีได้ใช้ประโยชน์เก้ือกูลพึ่งพาอาศัย     
และดํารงอยู่นับอดีตถึงปัจจุบัน แต่วิถีการพัฒนาในสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่มนุษย์กลับมีความต้องการท่ี
หลากหลายเพ่ือนําทรัพยากรธรรมชาติมาตอบสนองความต้องการตนเองเพื่อก้าวไปสู่การสร้างความ
ทันสมัยท้ังด้านการผลิต การบริโภค ความต้องการดังกล่าวน้ีได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตผู้คน อาทิ ความเส่ือมโทรมของป่าไม้ แหล่งนํ้าท่ีเคยหล่อเล้ียงผู้คนกลับแห้งหาย 
พันธ์ุปลาท้องถ่ินสูญหายไปกลับฤดูกาล พื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุกลับถูกกัดเซาะไปพร้อมกับฝน
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติด่ังท่ีเป็นอยู่จึงขาดความสมดุล ขาดการเก้ือกูล ประเด็น
ดังกล่าว ชัชวาล ทองดีเลิศ (2547: 19) ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่า ปัจจุบันความคิด ความเช่ือของคน
ในท้องถ่ินเริ่มเปล่ียน แต่ก่อนน้ีเคารพธรรมชาติ แต่ปัจจุบันเริ่มทําลายธรรมชาติ สมัยก่อนผืนแผ่นดินมีแม่
ธรณี แม่คงคา มีผีป่า แต่ตอนน้ีใส่ปุ๋ย ใส่ยา ฆ่าแม่ธรณี จากเดิมความเช่ือของเรามีความเป็นพ่ีน้องเก้ือกูล
กันแต่ตอนน้ีเป็นแบบตัวใครตัวมัน สมัยก่อนพึ่งตนเอง แต่สมัยน้ีพ่ึงคนอ่ืน พ่ึงตลาด ซึ่งเราเรียกว่า 
“บริโภคนิยม” เน่ืองจากเม่ือไรก็ตามไม่มีการซื้อ ธุรกิจจะเจ๊ง ตอนน้ีจึงส่งเสริมการซื้อกัน ส่งเสริมให้มีการ
ใช้เงินมาก ๆ เพ่ือให้ธุรกิจต่าง ๆ อยู่ได้ และมีความสอดคล้องกับความเห็นของ อรศรี งามวิทยาพงศ์ 
(2549 : 59-60) ท่ีได้อธิบายไว้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีรัฐกําหนดข้ึนนําไปสู่ความทันสมัยตามแผน 
พัฒนาฯ มีจุดมุ่งหมายสําคัญ คือ การเพิ่มความเจริญเติบโตหรือความมั่งคั่งทางวัตถุ ด้วยเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการตามแบบประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบของความทันสมัยท่ีรัฐต้องการ 
และมุ่งการขยายตัวของเมืองใหญ่ท่ีมีความทันสมัย ซึ่งจุดมุ่งหมายท้ัง 2 ประการน้ี ได้กระทบต่อวิถีชีวิต
ของชาวชนบทในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเน้นการพ่ึงพาธรรมชาติและการพึ่งพากันเองภายในชุมชน 
และระหว่างชุมชน การเปล่ียนแปลงการผลิตภาคเกษตรกรรมจากเพื่อกินเองในครัวเรือนท่ีมีความ
หลากหลายตามประโยชน์การบริโภคและใช้สอย มาปลูกพืชเชิงเด่ียวและมุ่งใช้สารเคมีควบคุมจัดการกับ
ธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ เพ่ือเพิ่มผลผลิตให้ได้ปริมาณมากตามความต้องการ 
ในด้านกายภาพหรือระบบนิเวศมีการเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีป่า จากการถางป่าเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจ การ
ตัดถนนเพื่อความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตสู่ตลาดโลกและนําสินค้าอุปโภคบริโภคจากตลาดภายนอก
เข้าสู่ชุมชน มีการสร้างเข่ือนเพ่ือผลิตไฟฟ้าให้แก่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฯลฯ การเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพดังกล่าว จึงนําไปสู่การเปล่ียนแปลงท้ังการผลิตและการบริโภคของชุมชนเดิมโดยตรง  
 จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องการบริหารจัดการ
ท้องถ่ิน จากสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปีงบประมาณ 2559-2562 ดังน้ัน 
ผู้วิจัยได้จัดทําการประชุมกลุ่ม (Focus Group) เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2560 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Steak Holder) ท่ีระดับพ้ืนท่ี ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง ตัวแทนหน่วยงาน
ราชการ จํานวน 18 คน พ้ืนท่ีตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วม จากเวทีการสนทนากลุ่ม พบว่า มีตัวแทนชาวบ้านได้เสนอ 
ปัจจุบันชาวบ้านในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเด่ียว เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ยูคาลิปตัส 
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เป็นพืชใช้พ้ืนท่ีดินปลูกมาก นํ้ามาก สารเคมีมาก ขาดระบบจัดการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม 
อาชีพเกษตรกรรมด้ังท่ีผลิตในปัจจุบันมีแนวโน้มส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในระยะ
ต่อไป  
  ภายใต้สถานการณ์ท่ีปรากฏน้ี บ้านเนินสะอาด หมู่ 6. ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ืนท่ีแห่งหน่ึงท่ีมีป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 20 ไร่ ชาวบ้านต่างได้ใช้
สอยประโยชน์ แต่ขาดระบบการจัดการทรัพยากรส่วนกลางอย่างเหมาะสม จากการลงพ้ืนท่ีผู้ใหญ่บ้าน
สมบูรณ์ ดาชัย ให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า “ชาวบ้านไปเก็บพืชผักพื้นบ้านธรรมชาติจากป่าชุมชนไม่สอดคล้อง
กับฤดูกาล การใช้สอยไม้บางชนิดและกินสัตว์บางอย่าง เช่น ไม้ไผ่ หวาย ไม้แห้ง ฟืน ไข่มดแดง กระปอม 
ขาดการดูแล ใครว่าใครก็ไม่ได้ต่างคนต่างใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลนานวันอาจจะไม่มีป่าชุมชนพื้น
สุดท้ายบ้านเนินสะอาดคงอยู่ กอปรกับ มีคนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์โดยไม่บอกกล่าว ถามหาท่ีดิน
เป็นของใครจะขายหรือไม่ บางคนต้องการท่ีดินไปปลูกอ้อย ปลูกมันสําปะหลัง เพราะเป็นอาชีพท่ีนายทุน
มีเงินต้องการขยายกิจการเพิ่ม” (วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, สัมภาษณ์) สอดคล้องกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาน ทองช่ัง ท่ีให้ข้อมูลว่า “มีคนนอกหมู่บ้านมาหาหน่อไม้มากกลัวจะไม่แทงหน่อเป็นลําต้น บางคนเข้า
มาตัดไม้ไผ่ก็ไม่บอกกับคนในหมู่บ้านเพราะคิดว่าเป็นของส่วนกลาง” วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, 
สัมภาษณ์) ประเด็นดังกล่าว ช้ีให้เห็นได้ว่า การคงอยู่พื้นท่ีป่าชุมชนบ้านเนินสะอาดจะดํางอยู่อย่างย่ันยืน 
น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงต้องมีการส่งเสริมระบบการจัดการท่ีเหมาะสมโดยชาวบ้านเป็นกลไกขับเคล่ือนท่ี
นําไปสู่การเป็นเจ้าของทรัพยากรส่วนกลางท่ีแท้จริง 
  ดังน้ัน แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบนพื้นฐานจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน ผู้นํา หน่วยงาน นักวิจัย 
ซึ่งเป็นกลไกสําคัญขับเคล่ือนไปสู่หมู่บ้านให้มีศักยภาพในการจัดการพื้นท่ีป่าชุมชนของตนเองได้อย่าง
ย่ังยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์  
  เพื่อเพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และศึกษารูปแบบการ
จัดการป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่.6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  

  มีนาคม พ.ศ.2561-มีนาคม พ.ศ.2562  

กลุ่มเป้าหมาย 

  ชาวบ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 ท่ีมาโจทย์วิจัยเกิดข้ึนจากการจัดเวทีประชาคมระดับตําบล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนํ้าใส มีผู้แทน 12 หมู่บ้านได้
นําเสนอสภาพปัญหาพ้ืนท่ี ซ่ึงนําไปสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้แทนชาวบ้าน
ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันกําหนดประเด็นวิจัยเรื่องการส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชนอย่างย่ังยืนบ้านเนินสะอาด ม.6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใต้
กรอบการจัดการแก้ปัญหาบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด ท่ีเกิดข้ึนจากน้ัน ควรดําเนินการอย่างไร 
เพราะเหตุใด ท่ีสอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะ กระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม ซึ่งเวทีประชาคมดังกล่าวน้ี ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมกันระดมสภาพปัญหาสถานการณ์การบุกรุก
และใช้สอยพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านเนินสะอาดท่ีขาดการเฝ้าระวังและจัดระบบการใช้สอยท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และมีแนวโน้มส่งผลหมู่บ้านเนินสะอาดไม่สามารถจัดการทรัพยากรและ
พ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต นอกจากน้ีเวทีประชาคมได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักรู้
ปัญหาร่วมระหว่างชาวบ้านยังได้นําไปสู่มีผู้สนใจเป็นนักวิจัยชาวบ้านเข้าร่วมขับเคล่ือนการแก้ปัญหาป้า
ชุมชนในระยะต่อมา  
  การลงส่งสํารวจข้อมูล เป็นอีกข้ันตอนหน่ึงของการวิจัยร่วมกันระหว่างชาวบ้านและนักวิจัย โดยมี
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
ชาวบ้าน ทําการสัมภาษณ์ผู้นําหมู่บ้านและสังเกตสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะบริบท
หมู่บ้านประกอบด้วย ภูมิหลังการต้ังถ่ินฐานบ้านเนินสะอาด ลักษณะทางกายภาพ วิถีการผลิต อาชีพ 
ขนบความเช่ือทางสังคม ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ผู้นํากลุ่ม หลังจากน้ัน นักวิจัย
ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านคืนข้อมูล เพื่อให้ชาวบ้านและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้วิเคราะห์สถานการณ์หมู่บ้าน
โดยมุ่งเน้นประเด็นระบบการจัดการใช้สอยท่ีย่ังยืนและปัญหาการบุกรุกพื้นท่ีป่าชุมชน พร้อมท้ังรับฟัง
เรื่องราวเหตุการณ์เพ่ือเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ ซึ่งนําไปสู่กระบวนการตัดสินใจร่วมกันวางแผนในการ
จัดการปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทหมู่บ้าน 
  การสร้างภาคีความร่วมมือ เป็นข้ันตอนท่ีหนุนเสริมให้การวิจัยมีความรอบด้านมากข้ึน คือ 
ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนํ้าใส 
เข้ามาดําเนินการอบรมให้องค์ความรู้ระบบการบริหารจัดการป่าชุมชนท่ีย่ังยืน น้ัน ควรดําเนินการอย่างไร 
เพราะเหตุใด และใครควรมีบทบาทดําเนินการ ท่ีส่งผลต่อชุมชนมีศักยภาพจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน 
และประสานหน่วยงาน ศูนย์เพาะชํากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนกล้าพันธ์ุไม้ยืนต้น ดําเนินการ
ปลูกเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด  
  จัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด เป็นกระบวนการกลุ่มชาวบ้านท่ีเกิดข้ึนจากเวที
ประชาคมและการวางแผนของชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมในระดับหมู่บ้านมีบทบาทในการจัดการ
พ้ืนท่ีป่าชุมชนให้เกิดความย่ังยืน พร้อมท้ังลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการปลูกป่าชุมชนร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นํา 
นักศึกษา ภาคีความร่วมมือ เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิมจํานวนพันธ์ุไม้ในพื้นท่ีป่าชุมชน
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บ้านเนินสะอาด และการเข้าร่วมขบวนองค์กรชุมชนในระดับพ้ืนท่ี โดยกลุ่มได้รับการจดแจ้งเป็นสมาชิก
สภาองค์กรชุมชนตําบลหนองนํ้าใส และชาวบ้านในหมู่บ้านเนินสะอาดจํานวน 1 ครอบครัว ได้รับ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการบ้านม่ันคงชนบท  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  กระบวนการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัด สามารถสรุปผลการดําเนินงานมีสาระสําคัญ คือ 

กระบวนการมีส่วนร่วมงานวิจัยพ้ืนท่ี เริ่มจากการร่วมคิดร่วมพูดคุย หรือชาวบ้านเรียกว่าจับเขา
คุยกัน (โสเห่) เป็นข้ันตอนเกิดข้ึนจากสภาพปัญหาพื้นท่ีป่าชุมชนถูกคุกคามจากปัจจัยภายในและนอก
หมู่บ้าน มีแนวโน้มส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านและหมู่บ้าน อาทิ พ้ืนท่ีป่าชุมชน
อาจสูญเสียชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป ชาวบ้านอาจมีความขัดแย้งเพราะความเห็นต่างใน
การปกป้องรักษาพ้ืนท่ีป่าชุมชน อาจมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาเสนอวิธีการจัดการป่าชุมชนท่ีไม่
สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตและหมู่บ้าน 
 การประชุมร่วมวางแผน เป็นข้ันตอนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้นํา ชาวบ้าน และหน่วยงาน
ภายนอก ผ่านการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาว่าอะไรเป็นมูลเหตุปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากปัจจัยภายในหมู่บ้าน พบว่า ท่ีผ่านมาชาวบ้านได้ใช้สอยประโยชน์จากพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านเนิน
สะอาดอย่างต่อเน่ือง ไม่มีใครว่าใครได้ ใครทักท้วงก็ไม่ฟังเพราะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน นานวันเข้ากลับมี
คนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์และพยามใช้สอยแบบถาวร ซึ่งเวทีประชาคมการแลกเปล่ียนเพื่อวิเคราะห์
ปัญหา โดยมีเจ้าหน้าท่ีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ เข้าร่วมการจัดเวทีได้
นําไปสู่การรับทราบข้อมูลและการตระหนักของชาวบ้านว่าปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีระยะยาวอาจส่งผล
กระทบต่อความย่ังยืนในการใช้สอยทรัพยากรส่วนร่วมของหมู่บ้าน และชาวบ้านเกิดความขัดแย้งระหว่าง
กันเอง หรือต้องขัดแย้งกับคนนอกหมู่บ้าน ดังน้ัน การรู้เรื่องราวตนเองภายใต้สถานการณ์ท่ีดํารงอยู่จะ
เป็นกลไกสําคัญนําไปสู่การจัดการปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง นอกจากน้ัน เวที
การอบรม เพื่อเพ่ิมความรู้เรื่องการการจัดป่าชุมชนแล้วน้ัน ผู้นํา ร่วมกับชาวบ้าน และนักศึกษาสาขาวิชา
การพัฒนา ได้ร่วมกันลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนป่าชุมชน โดยได้การสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้
จากศูนย์เพาะชํากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพันธ์ุไม้ท่ีได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ ฯ เป็นกล้าไม้ประเภทยืน
ต้น อาทิ ไม้ประดู ไม้แดง ยางนา สะเดา ข้ันตอนดังกล่าวน้ีนําไปสู่ชาวบ้านเนินสะอาดได้รับประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความย่ังยืนหากชาวบ้านร่วมกับผู้นําหมู่บ้านดําเนินการบริหารจัดการให้พ้ืนท่ี
ป่าชุมชนสามารถยังประโยชน์แก่ชาวบ้านท่ีแท้จริง เช่น ร่วมกันตระหนักรู้ถึงความสําคัญการอนุรักษ์พ้ืนท่ี
ป่าชุมชนระหว่างชาวบ้าน การจัดต้ังกลุ่มอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าชุมชน การกําหนดกฎเกณฑ์การใช้สอยประโยชน์
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านดังคํากล่าวท่ีว่า “ขุดมันให้ถมเง้า เห็ดเฒ่าให้จมไว้ ไม้ล้มทําฟื้น ป่ายืนคน
ยัง” กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านดังกล่าวน้ี จะเป็นกลไกสําคัญนําไปสู่การรับประโยชน์ร่วมกันใน
รูปแบบผู้เป็นเจ้าของปัญหาย่อมรู้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาตนเอง และผลจากการแก้ปัญหาส้ินสุด 
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ประโยชน์ย่อมตกอยู่กับเจ้าของปัญหาโดยแท้จริง และเกิดกระบวนการร่วมติดตามการจัดการพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนให้ย่ังยืน โดยข้อเสนอจากเวทีประชาคม ได้เสนอรูปแบบ 3 วิธีการ คือ การบอกกล่าวด้วยวาจา การ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้หอกระจายเสียงหมู่บ้าน และจัดเวรยามตรวจตราเข้าระวังพื้นท่ีป่าโดย
คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ ฯ จะแบ่งบทบาทหน้าท่ีร่วมกันติดตามดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และนํา
ผลการติดตามรายงานแจ้งข่าวโดยใช้หอกระจายเสียงหมู่บ้านเป็นส่ือกลางประชาสัมพันธ์ 

ส่วนรูปแบบการจัดการป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 แนวทางการจัดการป่าชุมชนอย่างย่ังยืน น้ัน ต้องใช้กระบวนการกลุ่มเป็นองค์กรทางสังคม

รูปแบบหน่ึง ซึ่งเป็นข้ันตอนการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้าน
เนินสะอาด ในการจัดการแก้ปัญหาพ้ืนท่ีป่าชุมชน บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การร่วมรับประโยชน์ และติดตามนําอุปสรรคปัญหาไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ใช้สอยป่า
ชุมชนบ้านเนินสะอาดท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านสูงสุด และการสร้างภาคีความ
ร่วมมือ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ท่ีเกิดข้ึนจากชาวบ้าน ซ่ึงเป็นองค์กรงานพัฒนาท่ีนําไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีหน่วยงานสนับสนุนภายนอกหมู่บ้าน โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ลงพ้ืนท่ีทํางานร่วมกับหมู่บ้านท้ังด้านงานพัฒนาทักษะความรู้ เรื่องการจัดการป่าชุมชน            
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายงานพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีได้อย่างน่าสนใจ 

 อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างย่ังยืน ท่ีสามารถยกระดับไปสู่ชุมชนมี
ศักยภาพหรือขีดความสามารถในการจัดการตนเองท่ีสอดคล้องบริบทในพ้ืนท่ีได้อย่างน่าสนใจในครั้งน้ี คือ 
การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรทางสังคมรูปแบบกลุ่มท่ีเกิดข้ึนและยกระดับไปสู่เป็นองค์กรทางกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ดังน้ัน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด ซึ่งเป็น
องค์กรทางสังคมท่ีจัดต้ังดําเนินงานโดยชาวบ้านน้ี ได้นําไปจดแรกรับเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล
หนองนํ้าใส  อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จึงเป็นความร่วมมือการทํางานเครือข่ายองค์กรชุมชน
ระดับตําบล โดยสภาองค์กรชุมชนจะมีบทบาทหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนา เช่น การจัดทํา
แผนชุมชนรายหมู่บ้าน การได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบท ร่วมท้ังเป็นองค์กรทาง
สังคมมีบทบาทพัฒนาสร้างผู้นํางานพัฒนาหมู่บ้าน ท่ีมีความต่อเน่ืองการจัดการแก้ปัญหาหมู่บ้าน อาทิ 
การพัฒนาอาชีพ การแก้ปัญหาความยากจน การจัดการส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็นท่ี
เก่ียวข้องยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และพัฒนาทักษะระบบการจัดการโดยหมู่บ้าน
เป็นแกนหลัก โดยเฉพาะทักษะเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เช่น การประชุม การตัดสินใจ การรับฟัง
ผู้อ่ืน กระบวนการพัฒนาทักษะเรียนรู้นับมีความสําคัญในงานพัฒนาท่ีส่งผลให้ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างพ่ึงพาอาศัยกันพร้อมต่างตระหนักเล็งเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
 การจัดการป่าชุมชนหมู่บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว จะดํารงอยู่มีความย่ังยืนอย่างแท้จริงน้ัน วิธีการจัดต้ังองค์กรทางสังคมเป็นองค์กรแกนกลางการ
พัฒนาระดับหมู่บ้าน ภายใต้ช่ือกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด ดังกล่าวน้ี จึงเป็นแนวทางการพัฒนา
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ท่ีส่งผลต่อกระบวนการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างย่ังยืนอย่างย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ ดาชัย ท่ีช้ีให้เห็นถึงความสําคัญท่ีชาวบ้านต้องก้าวไปสู่การสร้างความร่วมมือเพ่ือ
ปกป้องพ้ืนท่ีป่าชุมชนแหล่งสุดท้ายของหมู่บ้านให้ดํารงคงอยู่ (วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, สัมภาษณ์) 
ดังน้ัน กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด ท่ีจัดต้ังดําเนินงานจึงมีบทบาทสร้างความร่วมมือการทํางาน
เครือข่ายในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะการเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลหนองนํ้าใส ท่ีเช่ือมโยงงานพัฒนา
ในมิติต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ  

อย่างไรก็ดี กระบวนการกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้านเนินสะอาด ได้เปิดพ้ืนท่ีทาง
สังคมให้ชาวบ้านต่างได้มาแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีนําไปสู่ชุมชนมีขีดความสามารถ
หรือการพัฒนาศักยภาพชุมชนจัดการตนเองภายใต้กระแสการปิดล้อมจากการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย 
ซึ่ง อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2549: 59-60) และชัชวาล ทองดีเลิศ (2547: 19) ท่ีได้อธิบายไว้แล้วน้ันว่า       
การปลูกพืชเชิงเด่ียวและมุ่งใช้สารเคมีเพื่อเพ่ิมผลผลิตให้ได้ปริมาณมากนําไปสู่การเปล่ียนแปลงท้ังการ
ผลิตและการบริโภคของชุมชน ประเด็นดังกล่าว ช้ีให้เห็นได้ว่าบ้านเนินสะอาด ซ่ีงเป็นพื้นท่ีวิจัยครั้งน้ี 
ชาวบ้านได้ให้ความสําคัญตระหนักร่วมกันแสวงหาแนวทางในการจัดการ เรื่ องการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านได้อย่างย่ังยืนอย่างแท้จริง ต่อไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ชาวบ้านเนินสะอาด ต่างได้ตระหนักร่วมกันในจัดการปัญหาชุมชนด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์
พ้ืนท่ีป่าชุมชนกําลังถูกบุกรุกและใช้สอยทรัพยากรท่ีขาดการจัดการอย่างเหมาะสม ซ่ึงการสร้างความ
ตระหนักรู้ยังสะท้อนถึงความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรชุมชนส่วนรวมท่ีต้องอนุรักษ์ให้เกิดความย่ังยืนต่อไป 
และเกิดกระบวนการกลุ่ม จากความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน กลุ่มเป็นกลไกหลักขับเคล่ือนการจัดการป่า
ชุมชนท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมท้ังสร้างภาคีหน่วยงานความร่วมมือระดับพ้ืนท่ี 
มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนงานพัฒนาหมู่บ้าน ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม สวัสดิการชุมชน         
และเช่ือมโยงไปสู่การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ กลุ่มท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน ได้ถูก
นําไปจดแจ้งเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนหนองนํ้าใส ซ่ึงเป็นขบวนองค์กรชุมชนมีบทบาทจัดทํา
แผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและเช่ือมโยงไปสู่การขับเคล่ือนประเด็นสาธารณะร่วมกัน 

เอกสารอ้างอิง  
 ชัชวาล ทองดีเลิศ. (2547). แนวคิดการฟ้ืนฟูชีวิตชุมชนท้องถ่ิน. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). 

อรศรี งามวิทยาพงศ์. (2549). กระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปล่ียนแปลง : จากยุค
ชุมชนถึงการพัฒนาความทันสมัย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม มูลนิธิโกมลคีมทอง. 

สมบูรณ์ ดาชัย (วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, สัมภาษณ์)  
 สมาน ทองช่ัง (วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, สัมภาษณ์) 
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การมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน                                 
กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 
กานต์มณี ไวยครุฑ1 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน กรณีศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์        
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชน
บ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ       
ผลการศึกษาพบว่า 
  ส่วนท่ี 1 พบว่าต้นทุนชีวิตของเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกส่วนใหญ่มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี
เย่ียม จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมาต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี จํานวน 13 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 13.6 และต้นทุนชีวิตท่ีน้อยท่ีสุดคือกําลังตกอยู่ในภาวะเส่ียง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
  ส่วนท่ี 2 พบว่า กิจกรรมท่ีชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นํามาใช้ในการส่งเสริมพลังชีวิตได้แก่ กิจกรรมป้องกันยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพ กิจกรรม
ส่งเสริมการไหว้ กิจกรรค่ายธรรมะ และกิจกรรมกีฬา 

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, พลังชีวิต, ชุมชนบ้านโนนจิก 

ท่ีมาและความสําคัญ  
  จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดหน่ึงท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องการป้องกัน      
และแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจากสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ใน
ปีงบประมาณ 2559-2562 ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุม
กลุ่ม (Focus Group) เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560  กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steakholder) ประกอบด้วย 
ผู้นําชุมชน ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง ตัวแทนหน่วยงานราชการ จํานวน 18 คน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีตําบล
                                                           

1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป งานวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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วัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในประเด็นทีเก่ียวกับการบริหารจัดการท้องถ่ินอย่างมีส่วน
ร่วม ประเด็นปัญหาท่ีพบคือ 1) ปัญหาด้านเยาวชน 2) ปัญหาด้านการจัดการนํ้า 3) ปัญหาด้านต้นทุนการ
ใช้สารเคมี 5) ปัญหาขยะในชุมชน จากปัญหาดังกล่าวท้ังห้าปัญหาน้ันคณะผู้วิจัยได้ให้ชุมชนร่วมลําดับ
ความรุนแรงของปัญหาท่ีชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีควรแก้ไขเร่งด่วน ผลจากการประชุม ปัญหาท่ีชุมชน
ต้องการในการท่ีจะแก้ไขคือปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในชุมชน  ท้ังน้ีเน่ืองจากชุมชนสังเกตพบปัญหาท่ี
เกิดข้ึนคือเด็กในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเริ่มมีการทดลองสูบบุหรี่ มีพฤติกรรมหนีเรียน             
เล่นการพนัน ติดโทรศัพท์ ติดเกมส์ มีพฤติกรรมก้าวร้าว  จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อตัว
เด็กเยาวชน ทําให้มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมตามวัยและต้องเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต 
นอกจากน้ีสถาบัน ครอบครัวซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด และมีความสําคัญมากท่ีสุดก็มีการเปล่ียนแปลงไป
ตามสภาพสังคมและ เศรษฐกิจ พ่อแม่ต้องไปทํางานหาเล้ียงครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมส่ังสอนดูแลใกล้ชิด
ลูกทําให้เด็ก ๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้าน และอาจถูกชักจูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย ซึ่งส่ิง
เหล่าน้ีล้วนส่งผล กระทบท้ังต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
  ดังน้ันคณะวิจัยและชุมชนค้นพบปัญหาร่วมกันและมีความพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว       
จึงทําให้ทําการศึกษาเชิงเอกสารร่วมกัน โดยค้นพบข้อมูลเชิงวิชาการของ สุริยเดว ทรีปาตี (2553) 
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนท่ีว่าคนทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตในระดับหน่ึง โดยจะ
เพิ่มข้ึนตามการเล้ียงดูของพ่อแม่ ส่ิงแวดล้อมท่ีดีงาม และความใกล้ชิดกับธรรมชาติ ท้ังต้นทุนภายใน          
และภายนอกตัวเอง แต่โลกยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน สร้างความเป็นวัตถุนิยมจนห่างไกลจากความเป็น
ธรรมชาติมากข้ึน แย่งกันอยู่ แย่งกันกิน แย่งกันเรียน แย่งกันทํามาหากินโกลาหล สับสนไปหมด พลอยทํา
ให้เล้ียงลูกแบบเครื่องจักรเครื่องยนต์ ขาดความเอ้ืออาทร ความเข้าใจพัฒนาการ สร้างความคาดหวังมาก
จนเกิดความเครียด เด็กและเยาวชนก็ต้องเคร่งเรียน ใครเรียนได้ก็เรียนไป ใครเรียนไม่ได้ก็ต้องถอยออกไป 
ส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเคร่งเครียดกับการทํางานหาเงิน การวัดคุณค่าของคนจึงต่างจากอดีตอย่างส้ินเชิง ต้นทุน
ชีวิตท่ีมีอยู่แล้วท่ีควรจะมี และควรจะเป็นถูกบ่ันทอนจนเด็กบางคนเหลือต้นทุนชีวิตน้อยมาก (Low 
Asset) ในการต่อสู้กับภยันตรายและภัยจากสังคม เกิดผลผลิตท่ีมีความเส่ียงมากมาย ส่วนเด็กและเยาวชน
คนไหนโชคดีท่ีเกิดมาท่ามกลางครอบครัวและส่ิงแวดล้อมท่ีอบอุ่น เข้าใจ และช่วยกันรักษาส่งเสริมต้นทุน
ชีวิตก็จะพอกพูนต้นทุนชีวิตเพื่อต่อสู้ภยันตรายและภัยทางสังคมได้อย่างสันติสุขและย่ังยืน  
  จากข้อความดังกล่าวข้างต้นจะทําให้เห็นได้ว่าหากเด็กได้ถูกพัฒนาพลังชีวิตหรือต้นทุนชีวิตท่ีดีจะ
ทําให้เขามีความเข้มแข็งในการท่ีจะดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังน้ันทางคณะผู้วิจัยและชุมชน
มีความเห็นร่วมกันในการท่ีจะแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมาช่วยในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน กรณีศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  ตุลาคม 2559-มีนาคม 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายสํารวจพลังชีวิต นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 98 คน 
  กลุ่มเป้าหมายในการจัดเวทีจํานวนท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 95 คน  แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม 
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้นําชุมชนในตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้แก่  

1) นักเรียน จํานวน 50 คน 
2) ครู จํานวน 10 คน 
3) ผู้นําชุมชน จํานวน 13 คน 
4) ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 22 คน 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
งานวิจัยน้ีดําเนินการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 

Research : PAR) และการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการจัดกระบวนการและกิจกรรมท่ีทําให้เกิดการมี          
ส่วนร่วมของชุมชน โดยกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 6 กระบวนการ ประกอบด้วย  

1) การศึกษาพลังชีวิตของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก จํานวน 98 คน โดยใช้แบบสํารวจ
ของสุริยเดว ทรีปาตี (2553) ในการเก็บข้อมูล หลังจากน้ันนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณ ประกอบด้วย 
ค่าความถ่ี และร้อยละ 

 
ภาพท่ี 1 สํารวจพลังชีวิตเด็กนักเรียน 

2) จัดเวทีเพ่ือคืนข้อมูลให้กับชุมชน โดยการเชิญนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้นําชุมชนในตําบล
วัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันท่ี 9 มีนาคม 2561 เพื่อเสนอข้อมูลจากข้อ 1 เพื่อให้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเข้าใจในการจัดทําโครงการ 

3) กระบวนการให้ความรู้กับชุมชนเรื่องพลังชีวิต ตามแนวทางการศึกษาของ สุริยาเดว ทรีปาตี
และคณะ (2553) และความเป็นพลเมือง เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้าใจถึงวิธีท่ีจะพัฒนานักเรียนหรือส่งเสริม
นักเรียนให้มีพลังชีวิตท่ีดี 

4) กระบวนการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาของเด็กนักเรียนท่ีเกิดข้ึนโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ภาพท่ี 2 การจัดเวทีคืนข้อมูล ระดมสมองเพ่ือค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน             

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5) จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชน โดยใช้วิธีการเปิดรับ
อาสาสมัครในชุมชนเพ่ือทําหน้าท่ีในการประสานงานการจัดกิจกรรม หน้าท่ีในการคิดออกแบบกิจกรรม 
ประเมินกิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนและพัฒนากิจกรรมในการส่งเสริมพลังชีวิต 

6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
ของชุมชนประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
พบว่า ต้นทุนชีวิตของเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกส่วนใหญ่มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดีเย่ียม 

จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมาต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.6 และต้นทุนชีวิตท่ีน้อยท่ีสุดคือกําลังตกอยู่ในภาวะเส่ียง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 โดย
สามารถอธิบายแต่ละด้านได้ดังน้ี 
          ต้นทุนชีวิตของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ด้านพลังตัวตน ส่วนใหญ่มีพลังตัวตนคือเช่ือว่า
การได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างมาก จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือฉันยึดม่ัน
ในพฤติกรรมท่ีดี จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 และต้นทุนชีวิตท่ีน้อยท่ีสุดคือฉันไม่สามารถคบคุม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธเม่ือเกิดการโต้เถียงหรือขัดแย้ง จํานวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 
        ด้านพลังครอบครัว ส่วนใหญ่มีพลังครอบครัวคือ ฉัน มีผู้ปกครองท่ีส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ
ด้านการเรียนรู้ จํานวน 88 คิดเป็นร้อยละ 89.8 รองลงมาคือฉัน ได้รับความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่  
และการสนับสนุนในทางท่ีดีจากครอบครัว ฉัน รู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และมีความสุขเม่ืออยู่ในครอบครัว
ตัวเอง และฉัน อยู่ในครอบครัวท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ์ชัดเจน มีเหตุผล และมีการดูแลให้ปฏิบัติตาม จํานวน 
86 คน คิดเป็นร้อยละ 88.1 และต้นทุนชีวิตท่ีน้อยท่ีสุดคือฉันไม่สามารถพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องราว
เก่ียวกับส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือประเภทอ่ืน ๆ ภายในครอบครัว จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 
     ด้านพลังปัญญา ส่วนใหญ่มีพลังปัญหาคือ ฉัน อยู่ในโรงเรียนท่ีมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน มีเหตุผล
และมีการดูแลให้ปฏิบัติตาม จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 รองลงมาคือฉัน อยู่ในสถาบันการศึกษา
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ท่ีเอาใจใส่ สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนได้ดี จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ89.8และต้นทุนชีวิตท่ีน้อย
ท่ีสุดคือฉันใฝ่รู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 
     พลังเพ่ือนและกิจกรรม ส่วนใหญ่มีพลังเพื่อนและกิจกรรมคือ ฉัน ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ตาม
ความชอบและพึงพอใจของฉันเอง เช่น ทํางานศิลปะ เล่นดนตรี วาดรูป เป็นประจํา และฉัน ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจํา จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 รองลงมาคือฉัน          
และเพื่อนชวนกันทํากิจกรรมท่ีดีเป็นประจํา จํานวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 83.1 และต้นทุนชีวิตท่ีน้อย
ท่ีสุดคือฉันไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเป็นประจํา จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 
     พลังชุมชน  ส่วนใหญ่มีพลังชุมชนคือฉัน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับส่ือท่ีสร้างสรรค์กับเพ่ือน 
จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 รองลงมาคือ ฉัน รู้สึกอบอุ่น มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตเมื่ออยู่ใน
ชุมชนของฉัน และฉัน มีผู้ใหญ่อ่ืนนอกเหนือจากผู้ปกครองท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ทําตาม จํานวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.8 และต้นทุนท่ีน้อยท่ีสุดคือ ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนไม่ให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของ
เด็กและเยาวชน จํานวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 69.5      
          สําหรับข้อมูลในส่วนท่ี 2 เป็นการศึกษาเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน 
กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นําชุมชน จํานวน 95 คน ด้วยวิธีการเปิดเวทีประชาคมประชาคม 
(Focus Group) สรุปผลการเปิดเวทีประชาคม ในวันท่ี 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้าน
โนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ดังน้ี 
 กระบวนการท่ี 1 กระบวนการละลายพฤติกรรม ด้วยกิจกรรม 

กระบวนการท่ี 2 การสร้างการับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกัน  
โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ กับกลุ่มผู้นําชุมชน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยนํา

ผลของข้อมูลในส่วนท่ี 1 แจ้งให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนทราบ 
 กระบวนการท่ี 3 กระบวนการให้ความรู้กับ ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วม
เก่ียวกับ พลังชีวิตและความเป็นพลเมือง โดยต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจกับใน 2 ประเด็นน้ี
ก่อน ก่อนท่ีจะร่วมกันคิดหาทางให้การพัฒนานักเรียน 
 กระบวนการท่ี 4 ร่วมกันระดมความคิดจากทุกคน ทุกภาคส่วน วิทยากรกระบวนการแบ่ง
ผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 10 คน หลังจากน้ันวิทยากรกระบวนการต้ังคําถาม 

สภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกน้ันได้จากการจัดเวทีระดมความคิดของ
ตัวแทน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน จํานวน 95 คน และวิธีในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาก็นําผล
การวิเคราะห์จากการจัดเวทีมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา 

พลังต้นทุนชีวิตที่มีปัญหา 
สภาพปัญหาของนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก 

การแก้ไขปัญหา 

พลังตัวตน 
     เ ข า ไม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง
ได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลา
โกรธ เมื่อเกิดการโต้เถียงหรือ
ขัดแย้ง 
พลังครอบครัว 
     เ ข า ไ ม่ ส า ม า ร ถ พู ด คุ ย 
แลก เป ล่ียนเรี ยนรู้ เ รื่ อ งร าว
เก่ียวกับส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือ
ประเภทอ่ืน ๆ ภายในครอบครัว
เป็นประจํา 
พลังปัญญา 
     เขาไม่ใฝ่รู้ ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมของชุมชน 
พลังเพ่ือนและกิจกรรม 
     เ ข า ไ ม่ ไ ด้ เ ล่ น กี ฬ า ห รื อ         
ออกกําลังกายเป็นประจํา 
พลังชุมชน 
     เขาไม่รู้สึกว่าคนในชุมชนให้
ความสําคัญและเห็นคุณค่าของ
เด็กและเยาวชน 
     เ ข า ไม่ ไ ด้ รั บม อ บ หม า ย
บ ท บ า ท ห น้ า ท่ี ท่ี มี คุ ณ ค่ า            
และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ปัญหาติดเทคโนโลยี 
     เด็กติดเกมส์ ติดโทรศัพท์ 
เข้าร้านเกมส์ หนีโรงเรียนไปเล่น
เกมส์ ติดทีวี  
ปัญหาความรุนแรง 
     ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ เถียงกับพ่อ
แม่ ใช้คําพูดหยาบคาย รังแก
เพ่ือน รังแกน้อง ทุบตีพ่อแม่ 
ทะเลาะวิวาทเล่นการพนัน ไม่มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ในชุมชน 
ปัญหายาเสพติด 
     มีพฤติกรรมเส่ียงกับสารเสพ
ติดเริ่มทดลองสูบบุหรี่  
ปัญหาการเรียน 
     ข้ีเกียจ ไม่รักเรียน 

ผู้นําชุมชน 
     สร้างกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน 
ครู 
     สร้ า ง กิจกรรมการ เสริ ม
อาชีพเพ่ือให้มีอาชีพติดตัวไป 
ผู้ปกครอง 
      สร้างกิจกรรมข้ึนมาเพื่อลด
พฤติกรรมเส่ียงและเป็นการป้อง
ปรามการเข้าใกล้ยาเสพติด 
นักเรียน 
     สร้ า ง กิ จกรรม กีฬ า แ ละ
ดนตรี 
 

กระบวนการท่ี 5  จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิต 
โดยให้ผู้เข้าร่วม จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิต โดยคณะทํางานจะมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

การวางแผน การดําเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแผนจนบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมี
วาระการทํางาน 1 ปี โดยผลการจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิต ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนจํานวน           
4 คน ครูจํานวน 3 คน นักเรียน จํานวน 3 คน และผู้ปกครองจํานวน 4 คน 
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              สรุปหลังจากทําการศึกษาบริบทและสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก 
ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แล้วน้ันข้ันตอนต่อมาคือการศึกษารูปแบบกิจกรรมใน
การส่งเสริมพลังชีวิตคณะกรรมการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โครงการเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานเรียนรู้สร้างพลังชีวิต โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

ตารางท่ี 2 กิจกรรมในการส่งเสริมพลังชีวิต 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมป้องกัน              
ยาเสพติด 

เยาวชน 
สภ.วัฒนานคร              
รพ.วัฒนานคร 

องค์การบริหาส่วนตําบล 

กิจกรรมส่งเสริม
สัมมาชีพ 

เยาวชน           
และประชาชน

ผู้สนใจ 

กลุ่มอาชีพ ผู้ปกครอง 
พัฒนาสังคมจังหวัด

สระแก้ว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยฯ 

องค์การบริหาส่วนตําบล   
และโรงเรียนชุมชน              

บ้านโนนจิก 

กิจกรรมส่งเสริม           
การไหว้ 

นักเรียน
โรงเรียนชุมชน

โนนจิก 
ชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก 

กิจกรรมค่ายธรรมมะ เยาวชน วัดชุมชนบ้านโนนจิก องค์การบริหาส่วนตําบล 

กิจกรรมกีฬา 
เยาวชน            

และประชาชน 
รพสต. 

องค์การบริหาส่วนตําบล 
และโรงเรียนชุมชน               

บ้านโนนจิก 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชน

บ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า พลังตัวตนในนักเรียนคือ เขาไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธ เมื่อเกิดการโต้เถียงหรือ
ขัดแย้ง โดยชุมชนใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุมณฑา ห้ิมทองและคณะ (2560) ได้ทําการศึกษาเรื่องการสํารวจ
พฤติกรรมก้าวร้าวและการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัย โดยผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผลการศึกษาพบว่า การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวด้านการยุติพฤติกรรม
ก้าวร้าวอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาครั้งน้ีเห็นได้ว่าผู้ดูแลเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จัดการพฤติกรรม
ก้าวร้าวในเด็กปฐมวัยในระยะก่อนแสดงพฤติกรรม จะเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมท่ีเหมาะสมให้เด็กลด
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โอกาสในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ดังน้ันข้อมูลน้ีเป็นพ้ืนฐานให้ผู้บริหารวางแผนจัดอบรมผู้ดูแลให้
ตระหนักถึงการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัยท่ีเหมาะสม จากผลการศึกษาและลักษณะ
พฤติกรรมของเยาวชนท่ีแสดงออกในด้านการควบคุมอารมณ์น้ันทําให้เห็นได้ว่าผู้ปกครอง ครูและ
หน่วยงานต่าง ๆ ควรให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยการจัดกิจกรรมท่ีทําให้เยาวชนสามารถทํางาน
หรืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยเคารพสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งจะเป็นอีกแนวทางท่ีจะลดปัญหาการใช้อารมณ์ในการเข้า
สังคม 

ข้อเสนอแนะ 
  ผู้นําชุมชนควรนํากระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชนทุกๆปัญหา และควรมี
การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพราะจะทําให้คนใน
ชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและยังเป็นเหตุทําให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจใน
ชุมชน  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.  ได้กิจกรรมในการส่งเสริมต้นทุนชีวิต ท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเหมาะสมและนําไปถ่ายโอน

ปรับใช้กับพ้ืนท่ีอ่ืนได้ 
2. สมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเกิดสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว         

และชุมชน 

เอกสารอ้างอิง  
สุมณฑา ห้ิมทองและคณะ. 2560. การสํารวจพฤติกรรมก้าวร้าวและการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก

ปฐมวัยโดยผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. วารสารพยาบาล
สงขลานครินทร์ ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน. 

สุ ริ ย เดว  ทรีปา ตี .  2553 .  แบบประ เ มิน ต้น ทุน ชี วิ ต เ ด็ กและ เ ยาวชน ไทย .  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก                        
http://www.dekplus.com สืบค้นเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 
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ทุนทางสังคมและการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

 
วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ1 

บทคัดย่อ 
  ในการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเรื่อง ทุนทางสังคมและการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจทุนทางสังคมของท้องถ่ินและนํามาเป็นแนวทางพัฒนาชุมชนให้
เกิดการส่งเสริมอาชีพรายได้เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนเหมาะสมกับบริบทของชุมชน การศึกษาครั้งน้ีใช้การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: Par) โดยวิธีการสนทนากลุ่ม                      
(Focus Group Discussion :FGD) ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมภายในชุมชนมีจารีตท่ีดีงามในด้าน
เสียสละความรักท่ีมีในตนเองเพ่ือแบ่งปันให้ผู้อ่ืน ทําให้เกิดความไว้เน้ือเช่ือใจ ท้ายท่ีสุดจึงก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ ผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากน้ีทุนทางสังคมทางกายภาพภายนอก ยังพบว่า 
องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีอยู่ในชุมชนและโครงสร้างทางสังคมมีเครือข่ายทุนทางเศรษฐกิจ สามารถสร้าง
กองทุนและโครงการต่าง ๆ ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการ
วางแผนในการใช้จ่ายของครอบครัวและรายได้ของชุมชนโดยภาพรวมน้ันยังมีเพียงช่องทางเดียว 

คําสําคัญ : ทุนทางสังคม, การพัฒนาชุมชน, เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
   จังหวัดสระแก้วเป็นหน่ึงจังหวัดเป้าหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดนและถูกจัดต้ังให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีเขตจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มท่ีหน่ึงระยะแรก จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดพ้ืนท่ี
การค้าชายแดนท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม มีมูลค่าการค้าชายแดนในรอบปีท่ีผ่าน
มากกว่า 70,000 ล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558) และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิม
สูงข้ึนเรื่อย ๆ ด้วยศักยภาพจากทําเลท่ีต้ัง รวมไปถึงสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะแก่การส่งเสริมในการลงทุน
ให้เป็นศูนย์การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน รัฐบาลได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาหลายด้าน
ด้วยกัน แต่ประเด็นสําคัญคือการแก้ปัญหาแรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน
                                                           

1 อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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เป็นจํานวนมาก หากดูแนวโน้มจากจํานวนแรงงานต่างด้าวท้ังท่ีจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในปี 2552 
อยู่ท่ีประมาณ 3 ล้านคน อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ต่อหัวของประเทศอยู่ท่ีระดับ 4% และอัตรา
การเจริญเติบโตของจํานวนประชากรของไทยอยู่ท่ี 0.7% ต่อปีในช่วง 20 ปีข้างหน้า ทําให้สามารถ         
คาดการณไ์ด้ว่า จํานวนแรงงานต่างด้าวในอนาคตน่าจะเพ่ิมข้ึนปีละ 3.6% ซ่ึงในปี 2562 น่าจะอยู่ท่ี 4.27 
ล้านคน และน่าจะมีจํานวนประมาณมากถึง 6.13 ล้านคนในปี 2572 (ธนะพงษ์ โพธิปิติ, 2553) ด้วยเหตุน้ี
ส่งผลให้มีแรงงานอีกกลุ่มหน่ึงถูกมองข้ามไปและเป็นแรงงานท่ีไม่เป็นต้องการและไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมและการลงทุนตามแนวนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้น้ันคือ “แรงงานผู้สูงอายุ” น้ันเอง   
         กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุส่วนใหญ่กลุ่มน้ียังคงเป็นแรงงานในภาคเกษตรและยังจัดเป็นแรงงานนอก
ระบบกลุ่มหน่ึง ซ่ึงยังคงทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตร การบริการและอ่ืน ๆ เป็นจํานวนมาก ในปัจจุบัน
มีมากกว่า 30,000 ราย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) และคาดว่าจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตาม
ลักษณะของโครงสร้างประชากรของประเทศท่ีกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามหากมองให้ลึกแล้ว
คุณูปการของการขับเคล่ือนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้วมีอยู่หลายประการก็จริงอยู่ 
แต่นโยบายดังกล่าวก็ยังไม่มีคนกลุ่มใดท่ีใช้สิทธิในขับเคล่ือนปกป้องทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 
แม้แต่แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบท่ีไม่ได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ จากนโยบายอย่างเช่นนักลงทุนและแรงงานกลุ่ม
อ่ืน ๆ ก็ไม่ได้ใช้สิทธิของตนในความเป็นเจ้าของพื้นท่ีในการรักษาทุนของชุมชนเลย โดยเฉพาะทุนของ
ชุมชนด้านทรัพยากรท่ีดินท่ีมีนายทุนเข้ามากว้านซ้ือ ทําให้ราคาท่ีดินเพิ่มสูงข้ึน นักลงทุนจะได้รับสิทธิ
พิเศษจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทําให้เกิดการเกร็งกําไรจากท่ีดินเพ่ือขายให้นักลงทุนรายอ่ืนท่ีสนใจ
เข้ามาลงทุนต่อไป 
          ความรู้ไม่เท่าทันของนายทุนท่ีเข้ามากว้านซื้อท่ีดินก่อนการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ         
ทําให้ผู้สูงอายุจํานวนหน่ึงได้ขายท่ีดินให้กับกลุ่มนายทุนไปในราคาถูกซ่ึงส่วนใหญ่เป็นท่ีดินทางการเกษตร      
กว่าจะรู้เท่าทันก็สูญเสียท่ีดินและกลับมาตระหนักท่ีหลังได้ว่าไม่มีท่ีดินให้ลูกหลานได้ทํากินในอนาคต 
นอกจากน้ี ยังมีผลกระทบจากการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจะก่อให้เกิดมลพิษท้ังนํ้าและมลพิษ
ทางอากาศ ผู้สูงอายุท่ีทําเกษตรเมื่อว่างจากงานก็จะพักผ่อนอยู่กับบ้าน แต่อาจได้รับการรบกวนมลภาวะ
ดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา หากเกิดปัญหาสุขภาพดังกล่าวก็ไม่มีโรงงานใดรับผู้สูงอายุเข้ามา
เป็นแรงงาน หน่วยงานรัฐและนักลงทุนก็ยังไม่มีมาตรการใดท่ีเข้ามารับผิดชอบและหามาตรการในการ
ป้องกัน ซึ่งมีแรงงานผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีหลายรายวิตกกังวลอย่างมาก เน่ืองจากยังไม่เห็นข้อมูลส่วนน้ี  
 มากไปกว่าน้ัน ด้วยนโยบายด้านการค้าและการลงทุนจากเขตการค้าเสรี ทําให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเข้ามาในพ้ืนท่ี หรือเกิดโรงงานการรับซื้อผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเทียบ
กับผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดสระแก้วด้วยแล้ว จะเสียเปรียบเน่ืองจากปัจจัยเรื่องนํ้าในการทํา
เกษตรท่ีไม่เพียงพอ ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีขนาดเล็กและสมบูรณ์น้อยกว่าของประเทศเพ่ือนบ้าน          
รวมไปถึงเรื่องค่าแรง ค่าปุ๋ย ค่ายาสําหรับการเกษตร ทําให้นักลงทุนหันไปนําเข้าสินค้าทางการเกษตร           
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจําหน่วยแทนสินค้าท่ีผลิตจากประเทศไทยหรือในเขตอุตสาหกรรมพิเศษ
สระแก้วเอง  
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 ต่อเน่ืองจากเข้ามาของอุตสาหกรรมทําให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรนํ้าท่ีไม่เพียงพอสําหรับใช้ใน
การอุปโภคบริโภค ซึ่งแต่เดิมพื้นท่ีจัดต้ังนิคมอุสาหกรรมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจสระแก้วท้ังของอําเภอวัฒนา
นครและอําเภออรัญประเทศ ได้เป็นเขตประสบปัญหากับภัยแล้งเม่ือเข้าถึงฤดูแล้ง แหล่งนํ้าในพื้นท่ีมี
จํากัด ภาคการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุดังท่ีกล่าวมาข้างต้น นอกจากจะต้องแย่งชิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีจะเกิดข้ึนแล้ว ยังต้องแย่งชิงการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคกับผู้เข้ามาใหม่ท่ีเป็นแรงงานข้าม
ชาติและแรงงาน ในระบบมีแนวโน้มจะเข้าในอนาคตอีกด้วย ภายใต้นโยบายท่ีก้าวกระโดดดังกล่าว ส่งผล
ให้ชุมชนปรับตัวไม่ทัน ยังความกังวลกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและการสูญเสียทรัพยากรของตนเองจาก
นโยบายของรัฐท่ีชุมชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาไตร่ตรอง ท่ีสําคัญยังความแตกแยกมาสู่
ชุมชน ความหวงแหนในการรักษาทรัพยากรหรือท่ีเรียกว่าทุนทางสังคมของตนเองก็ถูกบ่ันทอน             
และน้อยลงอีกด้วย  
 ทุนทางสังคมในชุมชนน้ันเป็นส่วนสําคัญท่ีช่วยรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทาง
สังคมท่ีเราสามารถเรียกเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากมันได้ ทุนทางสังคมท่ีมักถูกกล่าวถึงคือ             
ความเช่ือถือไว้วางใจกัน (Trust) เครือข่าย (Network) สถาบัน (Institution) ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคม
หรือโครงสร้างทางสังคมรูปแบบใดท่ีเป็นทุนทางสังคมน้ัน ท่ีสําคัญอาจพิจารณาได้ด้วยว่า มันสามารถให้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับเราได้หรือไม่ ดังเช่นงานวิจัยของ อาทิตย์ บุดดาดวง (2554) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง ความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม  ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านบางไพรมีทุนทางสังคมท่ีเด่นชัดท่ีสุด คือ “เครือข่าย          
ทางสังคม” ท่ีมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะในแง่ของ “ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือกัน” ซึ่งมีการแสดงให้เห็นมาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัว
ของตนเอง กลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการ และเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
โดยรวม  
 การวิจัยครั้งน้ีจึงมีแนวคิดในการรักษาทรัพยากรของชุมชนโดยนําทุนทางสังคม (Social Capital)          
มาช่วยในการพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว ด้วยการพยายามให้ประชาชน
เข้ามาสร้างสรรค์พลัง  มีส่วนร่วมต่อการพัฒนา รักษาทรัพยากร ห่วงแหน ยอมรับต่อการเปล่ียนแปลง 
และสามารถปรับตัวให้อยู่ภายใต้นโยบายท้ังในระดับชาติและท้องถ่ินเพ่ือความย่ังยืนต่อการพัฒนาชุมชน
ของตนเองในทุก ๆ มิติต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสํารวจทุนทางสังคมของท้องถ่ินและนํามาเป็นแนวทางพัฒนาชุมชนให้เกิดการส่งเสริมอาชีพ
รายได้เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 การทํางานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มของชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เริ่มต้นจาก
การทําความเข้าในถึงนโยบายของรัฐและการเช่ือมโยงถึงนโยบายของท้องถ่ิน เพ่ือให้ชุมชนได้ทราบถึง
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แนวคิดและเป้าหมาย ตลอดจนประโยชน์จากทุนทางสังคมท่ีต้องรักษา โดยการจัดเวทีการสร้างเวที
เครือข่ายชุมชนเพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และหาแนวทางร่วมกันระหว่างชุมชนท่ีจะทําให้ทุนทาง
สังคมสามารถนํามาช่วยในการพัฒนาชุมชน โดยการนัดหมายผู้นําจากองค์กรหลักอย่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกท่ีเก่ียวข้องในชุมชน ว่าจะสามารถนําทุนทางสังคมซ่ึงเป็นทรัพยากร
ของชุมชนในพื้นท่ีมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนํามาขับเคล่ือนเพื่อนํามาช่วยในการพัฒนาให้เกิด
ความย่ังยืนต่อชุมชนตนเองได้อย่างไร ท้ังน้ีในการศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาต้ังแต่ปี 2560-2561  

กลุ่มเป้าหมาย 
  การศึกษาครั้งน้ีใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาศัยความ
เข้าใจท่ีหลากหลายและความพร้อมของชุมชน ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจัดต้ัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วจํานวน 4 แห่ง 2 อําเภอ ดังตารางท่ี 1.1  

ตารางท่ี 1 แสดงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อรัญประเทศ เทศบาลตําบลป่าไร่ 
เทศบาลตําบลบ้านด่าน 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม 
วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ 

 ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแทนจากชุมชนจากการจัดเวทีการประชุม จากน้ันได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการ
ทํางานร่วมกันกับชุมชนเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายท่ีจะพัฒนาร่วมกัน สมาชิกชุมชนจะเป็นส่วนสําคัญท่ีจะ
ให้ข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้ตัวแทนมาท้ังหมด 35 ราย โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกหมู่บ้าน รวมไปถึงเยาวชนในชุมชนท่ีเข้าร่วมใน
คร้ังน้ี  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: Par)  
โดยวิธีการสนทนาพูดคุยกันกลุ่ม (Focus Group Discussion :FGD) เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนผ่าน               
ทุนทางสังคมท่ีมี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสํารวจและระดับการมีส่วนร่วม ใช้แบบประเมิน 
(Assessment) ในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยการใช้การวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือการทํางานชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural 
Appraisal ) หรือท่ีเรียกว่าเทคนิค PRA ท้ังน้ีเพ่ือให้ชุมชนเข้าใจภูมิศาสตร์ท่ีเกิดทุนทางสังคมของชุมชน
ผ่านภูมิปัญหาและฐานทรัพยากรของตนเอง รวมท้ังทักษะท่ีสามารถนําทุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนา
เป็นอาชีพท่ีย่ังยืนยังให้ก่อเกิดรายได้ให้เกิดข้ึน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และยังส่งผล
ให้เกิดชุมชนท่ีเข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้นําไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน  
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 การศึกษาทุนทางสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนน้ัน ใช้เทคนิค PRA ซึ่งหัวใจสําคัญคือการ
สานความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วม และทําความเข้าใจชุมชนน้ันหมายถึงข้อมูลของชุมชนผ่าน
การศึกษาภูมิศาสตร์ของชุมชน ท้ังแผนท่ีรอบในและแผนท่ีรอบนอก ปฏิทินการผลิตและวัฒนธรรม           
โอ่งชีวิต ทําเนียบผู้รู้ ตลอดจน Timeline ของชุมชน ซึ่งเครื่องมือเหล่าน้ีช่วยในการรวบรวมและค้นหาทุน
ทางสังคมของชุมชนท่ีสามารถนําไปช่วยในการวางแผนพัฒนาชุมชนให้ย่ังยืนต่อไปได้  
 เทคนิค PRA ดังกล่าวเป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยให้ชุมชนชวนคิด ชวนคุยท่ีคนทํางานพัฒนามักจะใช้
เพื่อระดมความเห็น และสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ซึ่งปกติจะใช้เวลาในการอบรม 3 วัน โดยวันแรกจะ
เป็นการทบทวนมุมมองประสบการณ์ในเรื่องการมีส่วนร่วม ส่วนวันท่ี 2 จะเป็นการออกแบบเครื่องมือการ
ลงพื้นท่ี และในวันท่ี 3 จะนําเครื่องมือท่ีออกแบบไว้ลงไปใช้งานในชุมชนจริง ท้ังน้ีจะให้ข้อมูลนําเสนอ
ข้อมูลท่ีได้จากการนําเครื่องมือไปใช้ต่อหน้าชุมชนเพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับคนในชุมชนอีกทาง
หน่ึง 

  
ภาพท่ี 1 กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย 

 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมผู้วิจัยใช้เทคนิค PHA เน้นการออกแบบการพัฒนาชุมชนผ่านทุน
ทางสังคมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ 1) กระบวนการคิด ให้ชุมชนได้วาดแผนท่ีชุมชนและระดมความคิด
เก่ียวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยให้อยู่ในประเด็นหลักๆได้แก่ ทรัพยากรของชุมชน (Nature) 
วัฒนธรรมและ สังคม (Culture and Society) และความ เ ป็นอ ยู่ ท่ี ย่ั ง ยืน (Sustainable Living)              
2) การวางแผน ชุมชนได้ร่วมวางแผนในการสํารวจทรัพยากรของชุมชน เพ่ือช่วยกันออกแบบ ตัดสินใจ ลง
ฉันทามติร่วม กําหนดและทิศทางการนําทุนทางสังคมมาใช้ให้เหมาะสมกับริบทของชุมชน 3) การลงมือ
ปฏิบัติ ชุมชนได้ร่วมสํารวจข้อมูลทรัพยากรท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ในการออกแบบ
นโยบายการพัฒนาชุมชนให้เกิดความย่ังยืน 4) การร่วมประเมินผล ชุมชนได้รับการประเมินผลทุน        
ทางชุมชนท่ีมีอยู่ในชุมชนผ่านผู้เช่ียวชาญภายนอก และข้อเสนอแนะร่วมกับจากการประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญในลําดับต่อไป 
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ภาพท่ี 2 แสดงกรอบการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 การดําเนินการวิจัยในครั้งน้ีใช้แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) คือ ทุนท่ีเป็นปัจจัยทาง
สังคมมี ท่ีมีความสําคัญต่อผลทางเศรษฐกิจหลายๆประการ โดยองค์ประกอบท่ีใช้ในการดูทุนทางสังคมมี 
2 ส่วน ส่วนแรกคือทัศนคติและส่วนท่ีสองคือด้านกายภาพภายนอก ซึ่งตัวแปรท่ีใช้เพ่ือกระบวนการพัฒนา
ชุมชน ได้แก่  
  1) ทัศนคติโดยดูจาก ความเช่ือม่ันในองค์กรสาธารณะ องค์กรกฎหมาย คุณค่าความถูก
ต้องและโครงสร้างกฎหมาย นอกจากน้ียังต้องเช่ือม่ันในสถาบันทางสังคม ในส่วนของบรรทัดฐานหรือ
จารีตจะมีมุมมองการวัดในเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมและทัศนคติต่อประชาชน ผลการศึกษาพบว่า 
  ผลการวิจัยช้ีให้เห็นถึงทุนทางสังคมภายในท่ีเก่ียวของกับความเช่ือมั่นไว้เน้ือเช่ือใจ          
ของชุมชน ท่ีมีต่อการบริหารจัดการชุมชนในพ้ืนท่ี ชุมชนมีรูปแบบของระบบความสัมพันธ์ไว้ว่า น้ันคือ 
ความรัก ก่อให้เกิดจารีตท่ีดีงาม เสียสละความรักท่ีมีในตนเองเพ่ือแบ่งปันให้ผู้อ่ืน ทําให้เกิดความไว้เน้ือ
เช่ือใจ ท้ายท่ีสุดจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
  2) ด้านกายภาพภายนอก ดูจากองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีอยู่ในชุมชนและโครงสร้างทาง
สังคม ผลการศึกษาทุนทางสังคมในด้านกายภาพภายนอก ได้ข้อค้นพบดังน้ี   
  องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีอยู่ในชุมชนและโครงสร้างทางสังคมจะเน้นไปดูท่ี ทุนเศรษฐกิจ                 
(ทุนท่ีเป็นเงิน กองทุน รายได้) ซ่ึงมีกองทุนและโครงการต่าง ๆ ดังน้ี 1. กองทุนหมู่บ้าน 2. กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 3. โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 4. โครงการแก้ไข
ความยากจน (กข.กค.) 5. กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ6. สัมมาชีพชุมชน นอกจากกองทุนและโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีสร้างรายได้แล้ว ยังมีทุนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวสามารถสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างเช่น ตลาด 
โรงเกลือ ตลาดทรัพย์ม่ันคง ตลาดสายันต์ ตลาดเซนเตอร์พอยท์ ตลาดเบญจวรรณ ตลาดเดชไทย         
ตลาดรัตนธรรม ตลาดรุ่งทวีพร ตลาดเจ๊ไก่ ตลาดอาภรณ์สงวนสิทธ์ิ ตลาดหม้อนํ้าผ้ึง ตลาด อ.สุวรรณศร 
และตลาดเทศบาลตําบลป่าไร่ เป็นตลาดการค้าย่านชายแดน จําหน่ายสินค้าของประเทศเพ่ือนบ้าน สินค้า
จีนแดงสินค้ามือสอง อาทิ เส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า แมลง ปลา ผักผลไม้ ฯลฯ 
  ในขณะท่ีการสํารวจทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชน ในเชิงปริมาณผลการศึกษาจาก
การวิเคราะห์พบว่าทุนทางสังคมในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วมีค่าระดับภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̅= 3.86, S.D. = 1.01) และการพัฒนาชุมชนมีค่าระดับภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.86,              
S.D. = 1.01) นอกจากน้ีในด้านการพัฒนาชุมชนมีอีก 4 ด้านโดยสรุปผลได้ดังน้ี 

 

ทุนทางสังคม 
 (Social Capital) 

 

แนวทางการพฒันา

ชุมชนในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ  

- ทศันคต ิ

- ดา้นกายภาพ      

ภายนอก 
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  ประชาชนในเขตจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ท้ัง
เทศบาลตําบลป่าไร่ เทศบาลตําบลบ้านด่าน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม และองค์การบริหาร         
ส่วนตําบลผักขะ มีระดับการพัฒนาชุมชน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 4.25,          
S.D. = 0.84) ช้ีให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนยังได้รับการพัฒนาโดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการดํารงชีวิตเป็นสําคัญ ด้านสุขภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.82, S.D. = 0.93)         
ด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพ ภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ เข้ามาจัดการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตามแนวทางของแต่ละโรค ส่งผลให้ในชุมชนมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอด
บทเรียน การจัดการดูแลรักษา ผู้ป่วยในชุมชน 

3.) ด้านส่ิงแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅= 3.69, S.D. = 0.94) สมาชิกใน
ครอบครัวของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัย ส่ิงแวดล้อม หรือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลักจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero waste) 
ภาพรวมจึงอยู่ในระดับมากและด้านเศรษฐกิจชุมชน (รายได้) ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅= 3.44, 
S.D. =1.24) เน่ืองจากยังขาดแนวทางการใช้จ่ายของครอบครัว (แผนชีวิตของคนในครัวเรือน) และรายได้
ยังมีเพียงช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามภาพรวมในทุก ๆ ด้านน้ันจะเห็นว่ามีการพัฒนาไปในทิศทางและมี
นํ้าหนักเดียวกัน  

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาทุนทางสังคมในมิติของกระบวนการท่ีมีอยู่เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ได้นําข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ มาอภิปรายได้ดังน้ี  
 ทุนทางสังคมในมิติของทัศนคติ จะเห็นได้ว่า การพัฒนาชุมชนในด้านทรัพยากรมนุษย์อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นผลมาจากพ้ืนฐานของจารีตประเพณีทางศาสนาท่ีช่วยให้สังคมในชุมชนมีทุนทางสังคมใน          
ด้านทัศนคติหรือปัจจัยภายในตนเองท่ีมีมากข้ึน นอกจากน้ีด้วยอิทธิพลจากนโยบายด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีมีองค์ประกอบสําคัญน้ันคือพ้ืนฐานด้านคุณธรรมก็มีส่วนสําคัญท่ีทําให้ชุมชนแห่งน้ีมีระบบ
ความคิด ระบบความคิด ความเช่ือมั่น ไว้เน้ือเช่ือใจ ของชุมชน ตลอดจนความสัมพันธ์ท่ีเอ้ืออาทรต่อของ
คนใจชุมชน ผลการศึกษาครั้งน้ียังมีลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับของ Robert Putnam (1993) ท่ีได้ศึกษา
เก่ียวกับทุนทางสังคมของประเทศอิตาลีไว้ว่า ระดับความจําเริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพของสถาบันใน
ภาคเหนือของอิตาลีท่ีมีมากกว่าภาคใต้ เป็นผลมาจากการมีระดับความเช่ือถือไว้วางใจและการเก้ือกูลกัน 
(Norm of trust and reciprocity) 
 ส่วนทุนทางสังคมในมิติของกายภาพภายนอก จะเห็นได้ชัดในการพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ                 
ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตัวเลขเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากได้อิทธิพลของปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นภาคีเครือข่าย (Network) ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามาช่วยดูแลชุมชน องค์กรภาคีเครือข่าย 
(Network) เหล่าน้ี ส่วนใหญ่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งดูแลในพ้ืนท่ีเป็นตัวเช่ือมประสานท่ีสําคัญทํา
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ใ ห้ เ กิดการพัฒนา ชุมชนซึ่ ง เ ป็นไปในทิศทาง เ ดียว กับงาน วิ จัยของ  สถาบัน วิ จัยประชากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่องการนําทุนทางสังคมมาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายและความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า มีหลายครั้งต่อการพัฒนาท่ีต้อง
ดําเนินงานร่วมกันโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน ดังน้ันเครือข่ายเหล่าน้ีหากยัง
ไม่มีการประสานการทํางานร่วมกัน ก็จะไม่เกิดพลังในการขับเคล่ือนงานด้านเยาวชนและเพื่อประโยชน์
ของเยาวชนอย่างแท้จริง 
 ดังน้ันในการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งต่อชุมชนในลําดับต่อไปน้ัน ควรมีแนวทางดังน้ี              
1) การพัฒนาฐานของมูลด้านทุนทางสังคมของชุมชนให้มีความสมบูรณ์มาย่ิงข้ึน เพ่ือให้ชุมชนตระหนัก
และสามารถนําทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 2) การขยายผลองค์ความรู้ในข้อท่ี 1 
ไปสู่เยาวชนในชุมชนเป็นส่ิงจําเป็นอย่างย่ิงยวด เน่ืองจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอกลักษณ์ของชุมชนจะได้
ก็จากพลังของเยาวชนท่ีจะเติบโตในอนาคตต่อไป 3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังภายในและ
ภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท่ีต่อเน่ืองอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ภาพท่ี 3 ทุนทางสังคมของกลุ่มเครือข่ายชุมชนท่ีได้รับการพัฒนา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
การศึกษาคร้ังน้ีทําให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  

 1) จากการพัฒนาจะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการกําหนด
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของการพัฒนา การพัฒนาท้องถ่ินต้องวิสัยทัศน์โดยเป็นผู้นํา สร้างพลังให้ทุกคน
ตระหนักเห็นความสําคัญกับทุนทางสังคม ซ่ึงในทุนทางสังคมจะแทรกซึมเข้าไปในนโยบายการบริหาร 
และแผนการพัฒนาท้องถ่ินท่ีมาจากวิสัยทัศน์น้ันเอง 

 2) กําหนดกลไกในการดําเนินงาน ท้องถ่ินมีการสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนส่วนในท้องถ่ิน                  
ท้ังองค์กรราชการ องค์กรภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ว่าท้องถ่ินมีทุนทางสังคมใดอยู่บ้าง โดยผ่าน
กระบวนการสํารวจข้อมูล ทุนทางสังคมผ่านกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Research
เพื่อการให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ และสร้างความตระหนัก ในความจําเป็นของทุนทางสังคมต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน  
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3) สร้างเครือข่าย มีพัฒนาการในการติดต่อส่ือสารสร้างความสัมพันธ์จากองค์กรภายนอก                   
สร้างเครือข่ายในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง การพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายท่ี
สามารถบูรณาการทุนทางสังคมท่ีสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งได้ เช่น เครือข่ายกองทุนต่าง ๆ เครือข่าย
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เครือข่ายต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น  

เอกสารอ้างอิง  
ธนะพงษ ์โพธิปิติ. (2553). จํานวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ใน

อนาคตและความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสําหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุ. สํานักงาน
กองทุนวิจัย. ราชกิจจานุเบกษา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. สืบค้นจาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF  
สืบค้นวันท่ี15 พฤศจิกายน 2561  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). การสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560. กองสถิติพยากรณ์:
สํานักงานสถิติแห่งชาติ. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.(2558).เจาะลึกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ. วารสารส่งเสริมการลงทุน. 26(7), 6-73.  

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดสระแก้ว.(2560). ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่อยู่ในเขตจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว. สืบค้นจาก http://www.sakaeolocal.go.th/ สืบค้นเม่ือ 14 พฤษภาคม 2562 

สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549). การใช้ทุนทางสังคมเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็ก
และเยาวชน. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล: สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์. 

อาทิตย์ บุดดาดวง.(2554). ความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการ
พัฒนาสังคม) คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

Best, John W. (1981). Research in Education. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hell, 
lnc. 

Putnam, R. D, Leonardi, R. and Nanetti, R. Y. (1993). Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

 
 

 

 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

168  

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน                                             
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม  อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
มนัส สายเสมา1 

พัณณกร สอนไว1, รังสรรค์ สุคําภา1   
อมรรักษ์ สวนชูผล1, พรนภา เตียสุทธิกุล1, ชาคริต ศรีทอง1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการบริหารท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วมของ 
ชุมชน   ในกรณีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมในในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ (2) มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชน
ท้องถ่ินใน กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้าน
สภาพแวดล้อม ลักษณะ ทางเศรษฐกิจสังคม พบว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประธาน
ชุมชนหัวกุญแจ ชาวบ้านชุมชน หัวกุญแจ และนักวิจัยมีแนวคิดร่วมกันในการจัดต้ังกองทุนฌาปนกิจการ
จัดการขยะมูลฝอย และจัดทําธรรมนูญการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นอีกแนวทางหน่ึงในการบริหาร
จัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน แนวคิดหมู่บ้านปลอดถังขยะ แนวคิดในการการรวบรวมขยะ
อินทรีย์จากทุกครัวเรือน หมักทําปุ๋ยอินทรีย์ท่ี ศาลากลางบ้านและแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนใช้แทนปุ๋ยเคมี 
รวมท้ังการทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารใน ครัวเรือน (ขยะเปียก) ต่อไป 

คําสําคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย, ธรรมนูญการจัดการขยะมูลฝอย, เทศบาลตําบลท่าเกษม 

ท่ีมาและความสําคัญ 
เทศบาลตําบลท่าเกษม (ทต.) อําเภอเมือง จังหวัดเทศบาลตําบลท่าเกษม เป็นองค์กรปกครอง

ส่วน ท้องถ่ินรูปแบบหน่ึง เดิมเป็นสุขาภิบาลตาพระยา และได้รับการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
เปล่ียนแปลงฐานะ ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา       
เล่มท่ี 116 ตอนท่ี 9ก ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม        
พ.ศ.2542 แบ่งเขตการปกครองเป็น ชุมชนย่อยรวม 5 ชุมชน มีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
                                                           

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
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ฝ่ายต่าง ๆ ทําหน้าท่ีตัวแทนชุมชน เพ่ือประสานการทํางาน ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกรุง
เกษม ชุมชนตลาดท่าเกษม ชุมชนวัดท่าเกษม ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนหัวกุญแจ 

นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่ีมีต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ 
จังหวัดสระแก้ว สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ให้ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน กับการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในเขตพื้นที่
ให้บริการการศึกษา “มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
สระแก้ว” โดยมีความมุ่งมั่นที่ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจังหวัดสระแก้ว          
ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2557-2561) ในการเป็นเมืองแห่งความสุข 
ภายใต้ “4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ส่ิงแวดล้อมดี” โดยมี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสํานักกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) สํานัก 3 จึงได้ร่วมกันดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วม ในการพัฒนา              
เป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จํานวน 42 แห่ง             
เพื่อ 1) วิจัยและพัฒนาสร้าง องค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินโดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง 
2) พัฒนา นวัตกรรมการจัดการตนเองจากกระบวนการวิจัย และ3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุม
ชุมท้องถิ่นในด้าน การวิจัยและการนําผลการวิจัยใช้ในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยการ
ดําเนินงานในรูปแบบไตรภาคี เพื่อการพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ของจังหวัด
สระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางสู่การขยายผล สู่การเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ภายใต้ 4 ประเด็น
หลัก คือ 1) การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 2) เกษตรกรรมยั่งยืน 3) การเรียนรู้ของเด็ก
และเยาวชน และ 4) การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน 

สําหรับเทศบาลตําบลท่าเกษม เป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบทและมีตลาดสดเอกชนมีร้านสะดวก
ซื ้อ จํานวนมาก ซึ ่งเป็นแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจํานวน           
3.3 ตันต่อวัน การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื ้นที่ได้ประมาณ 3.3 ตันต่อวัน ไม่มีขยะ
ตกค้าง โดยนําขยะมูลฝอยที่เก็บ รวบรวมไปกําจัด ณ พื้นที่ตําบลวัฒนานคร ซึ ่งดําเนินการโดย 
เทศบาลวัฒนานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ กําจัด แต่ในอนาคตอาจมีค่าใช้จ่าย (เทศบาลตําบล
ท่าเกษม 2561) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของ ประชาชนแต่ละครอบเรือนได้ สําหรับ
ชุมชนหัวกุญแจนั้น เทศบาลตําบล    ท่าเกษมจัดถังขยะไว้ที่ศาลากลางบ้าน เพียงหนึ่งจุดเท่านั้น 
และมีรถมาจัดเก็บขยะเพียงสัปดาห์ละหน่ึงครั้ง ส่วนในแต่ละครัวเรือนให้รับผิดชอบ บริหารจัดการ
ขยะกันเอง โดยรวบรวมมาท้ิงถังขยะท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษมจัดเตรียมท่ีศาลากลางบ้านดังกล่าว 
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จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าเกษม 
(มีนาคม 2560) พบว่า ประชาชนมักประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําให้ประสบปัญหาใน
การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย เทศบาลไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไปไม่มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย
ในพื ้นที่ของตนเอง ต้องนําไป ทิ้ง และกําจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดอื ่น ผู้นําชุมชน ประชาชน          
และคณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของ ประชาชนในเทศบาลตําบลท่าเกษมด้านปัญหาเรื่อง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมของชุมชน ด้วยเหตุน้ี ผู้นําชุมชน ประชาชนใน
ชุมชน และคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ  ท่ีจะทําการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาล 

ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และก่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย           
และชุมชนท้องถ่ินใน กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบท 
ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะ ทางเศรษฐกิจสังคม 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 1) ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว        

2) ประธานชุมชนหัวกุญแจ 3) ชาวบ้านชุมชนหัวกุญแจ 4) ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ 5) คณาจารย์         
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การดําเนินโครงการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับเทศบาลตําบลท่าเกษม (มีนาคม 2560) ประกอบด้วย 

นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตําบล ผู้นําชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบล       
ท่าเกษม พบว่า ประชาชนมักประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําให้ประสบปัญหาในการบริหาร
จัดการ ขยะมูลฝอย เทศบาลไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไป ไม่มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง ผู้นํา ชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี และคณะผู้วิจัยเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในเทศบาล
ตําบลท่าเกษมด้าน ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี ผู้นําชุมชน ประชาชนใน
พ้ืนท่ี และคณะผู้วิจัยได้ ระดมสมองมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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โดยคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเป็นข้ันตอนกระบวนการ ประกอบด้วย  
4.1 ข้ันตอนการดําเนินวิธีวิจัย 

ข้ันตอนท่ี 1 เป็นข้ันตอนของการค้นหาผู้นํา ได้แก่ ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถ่ิน และชุมชนด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และชาวบ้านของพื้นท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว และสร้างคณะกรรมการทํางานโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการวางแผนร่วมกัน
ในการสร้างเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท้ายท่ีสุดคณะกรรมการของชุมชนจะมีการ
วางแผนดําเนินการ ร่วมกันเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ต่อไป 

ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการ ต้ังแต่ 1) การสร้างการรับรู้และกําหนดแผนการดําเนินงาน โดยกลุ่ม 
คณะกรรมการของชุมชนนําเสนอข้อตกลงในการทํางานร่วมกัน กําหนดการดําเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย     
การ บริหารจัดการขยะมูลฝอย 2) คณะกรรมการ และนักวิจัยลงสํารวจข้อมูลปริมาณขยะ เพื่อเก็บข้อมูล
และ นําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) คณะกรรมการและนักวิจัยเปิดเวทีประชาคม (Focus Group) 
เพื่อคืนข้อมูล จากการลงสํารวจให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อรับรู้และเกิดความตระหนัก และนําไปสู่การ
ร่วมกันพัฒนา และแก้ไขปัญหาสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ข้ันตอนท่ี 3 เริ่มด้วย 1) การให้ความรู้แก่ชุมชน (Knowhow) ในเร่ืองของการมีจิตสํานึก          
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิทยากรหรือผู้มีความรู้เชิงประจักษ์ โดยเน้นหลักการปฏิบัติได้จริง
และย่ังยืน 2) การประชุมกลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มผู้นําชุมชน เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 3) ร่วมกัน สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาจากวิทยากรหรือผู้ให้ความรู้และผลท่ีได้จาก
การประชุมกลุ่มของกลุ่ม ผู้นําชุมชน เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ 4) มีการติดตาม
และประเมินผล โดยให้ชุมชนจด บันทึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการ คือ 1) เกิดผลลัพธ์ท่ีสามารถวัดผลได้ คือ เกิดรูปแบบในการสร้าง
เครือข่าย การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัด สระแก้วอย่างย่ังยืน 2) นักวิจัยและคณะกรรมการได้ข้อมูลจากการดําเนินงานนําไปสู่การ
ถอดบทเรียน และร่างรูปแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ 3) เปิดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็น ร่างรูปแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและปรับปรุงไปสู่
รูปแบบท่ีชัดเจน 

4.2 ผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้แทนจากหน่วยงาน  
ของ เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2) ผู้นําชุมชน 3) ประชาชน           
หรือชาวบ้านในพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ 4) นักวิจัย 
คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นอกจากน้ียังมีหน่วยงานภาครัฐท่ีเห็นความสําคัญและสนับสนุนโครงการ ได้แก่ กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อมเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตระหนักถึงปัญหาการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจึงจัดโครงการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้น
ทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ช่ือ “โครงการคัดแยกขยะต้นทางประเภทการจัด
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อบรมทําน้ฎาหมัก ชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนและการคัดแยกขยะอันตราย(ขยะพิษ)” ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนย่อยท่ี 3 เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 100 ครัวเรือน โดยวิทยากร              
จากท้องถ่ินจังหวัดสระแก้ว บรรยายให้ ความรู้ในเรื่อง “ความรู้เก่ียวกับขยะอันตราย (ขยะพิษ)”            
และสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสระแก้วเพื่อสาธิตวิธีการ จัดทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ กิจกรรม 
1) ได้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
โดยประธานชุมชนหัวกุญแจ ชาวบ้านชุมชนหัวกุญแจ และนักวิจัยมีแนวคิดร่วมกันของในการจัดต้ัง
กองทุน ฌาปนกิจการจัดการขยะมูลฝอย และจัดทําธรรมนูญการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นอีกแนวทาง
หน่ึงในการ บริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมและย่ังยืน แนวคิดหมู่บ้านปลอดถังขยะ แนวคิดในการการ
รวบรวมขยะ อินทรีย์จากทุกครัวเรือน หมักทําปุ๋ยอินทรีย์ท่ีศาลากลางบ้านและแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนใช้
แทนปุ๋ยเคมี รวมท้ังการทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน (ขยะเปียก) ต่อไป 

2) ได้การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประธานชุมชนหัวกุญแจ ชาวบ้านชุมชนหัวกุญแจ และนักวิจัย          
ใน กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม 
ลักษณะ ทางเศรษฐกิจสังคม โดย ประธานชุมชนหัวกุญแจ และชาวบ้านชุมชนหัวกุญแจ ในพื้นท่ีเทศบาล
ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

3) ได้นักวิจัยท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถ่ินให้สามารถเป็นนักวิจัยซึ่ง 
สามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

อภิปรายผล 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน สถาบันการศึกษาสามารถเข้าไปหนุนเสริมด้านการให้     

องค์ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเป็นประโยชนต่อประธานชุมชนหัวกุญแจ และชาวบ้านชุมชน
หัว กุญแจ ในพ้ืนท่ี และองค์ความรู้ในการจัดต้ังกองทุนฌาปนกิจการจัดการขยะมูลฝอย และธรรมนูญการ
จัดการ ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย       
ในชุมชนมากข้ึน เป็นการสนับสนุนให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันมากข้ึน และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมอย่างย่ิงยืน การเช่ือมโยงการบริหารจัดการขยะเข้าไป
เก่ียวข้องกับเรื่องความ เป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน ในด้านการบริหารจัดการขยะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมรายได้ 
หรือลดรายจ่าย การคัด แยกขยะต้นทาง การคัดแยกขยะอันตราย(ขยะพิษ) แนวคิดหมู่บ้านปลอดถังขยะ 
แนวคิดในการการรวบรวม ขยะอินทรีย์ จากทุกครัวเรือน หมักทําปุ๋ยอินทรีย์ท่ีศาลากลางบ้านและ
แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนใช้แทนปุ๋ยเคมี และการทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน (ขยะเปียก) 
ต่อไป 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1) ได้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีการบริหารจัดการ        

ขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
2) ได้การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการขยะ        

มูลฝอย ท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 
3) ได้นักวิจัยท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถ่ินให้สามารถเป็นนักวิจัยซึ่ง

สามารถ แก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน                                                      
ในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
พัณณกร สอนไว1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม

ของชุมชน (2)เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 
และ (3)เพื่อสร้างนักวิจัยท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถ่ินให้สามารถเป็นนักวิจัย          
ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม พบว่า ด้วยบริบทของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลง

ไปส่งผลให้ในชุมชนมีแนวโน้มขยะเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังท่ีเกิดจากครัวเรือนเอง การนําขยะจากท่ีอ่ืน
มาท้ิงในชุมชน การไม่คัดแยกขยะก่อนท้ิง และขาดการจัดเก็บท่ีดีของหน่วยงานรัฐ ซึ่งความต้องการในการ
จัดการขยะ พบว่า ส่ิงท่ีมีความต้องการให้ดําเนินการมากท่ีสุด คือ 1.ให้ อบต.มาจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ี         
2.อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมอ่ืน ๆ และ 3.ให้อบต. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะให้ชุมชนเพิ่มข้ึน 

สําหรับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม พบว่า ควร
มีวิธีการดังน้ีคือ 1. ด้านการลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิดโดย การให้ครัวเรือนควรใช้ถุงผ้าแทนการใช้
ถุงพลาสติก หรือนําถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่  การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมสนับสนุนด้านความรู้
เก่ียวกับการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน หรือวิธีการแปรรูปขยะเพ่ือให้เกิดมูลค่าหรือนํากลับมาใช้ใหม่  
การรณรงค์อย่างต่อเน่ืองในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการท้ิงมูลฝอย และการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดเก็บขยะอย่างสม่ําเสมอ และมีการกําหนดจุดท้ิงมูลฝอยของชุมชน 2. ด้านการคัดแยกขยะใน

                                                           

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
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ครัวเรือน ควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนด้านความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ และให้อปท.        
เพิ่มจํานวนถังขยะ และกําหนดจุดท้ิงขยะอย่างพอเพียงต่อความต้องการและความเหมาะสม 3.ด้านอ่ืน ๆ 
ควรมีการจัดการประกวด “หน้าบ้านหน้ามอง” และให้มีการพูดคุยและหาแนวทางร่วมกันกับภาคี
เครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างต่อเน่ือง 

และจากกระบวนการวิจัยชุมชนท่ีเกิดข้ึน เป้าหมายสําคัญประการหน่ึงของการวิจัยคือการสร้าง
ความย่ังยืนให้เกิดข้ึน โดยการสร้างนักวิจัยในพื้นท่ีท่ีเป็นคนภายในชุมชนหรือบุคลากรจากหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ี ซึ่งในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียนเกิดนักวิจัยชุมชนคือ นายสิมมา ผุดผ่อง  

คําสําคัญ : ขยะมูลฝอย, การมีส่วนร่วม  

ความเป็นมาของปัญหา 
ปัจจุบัน เรียกได้ว่าปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับคนไทยและคนท่ัวโลกอีกต่อไป เน่ืองจากมี

การรณรงค์จากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นเวลายาวนานเพื่อปลูกฝ่ังจิตสํานึกการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าท่ีสุด สู่การปฏิบัติจริง ผ่านแนวคิด “3R” (Reduce Reuse Recycle) “ใช้น้อย ใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้
ใหม่” แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังคงมีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ปี จากรายงานสถานการณ์
ขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยปี 2559 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีขยะรวมท้ังประเทศกว่า 27.06 
ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉล่ีย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยแบ่งประเภทขยะเป็น 
ขยะอินทรีย์ 64% ขยะรีไซเคิล 30% ขยะอันตราย 3% และขยะท่ัวไป 3% 

ปัญหาการจัดการขยะมีแนวคิด Zero Waste คือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะน้ันเอง หลักการของ Zero Waste อาจไม่มีอะไรแปลก
ใหม่มากนัก โดยยังคงยึดหลักการ 3R ข้างต้น แต่จะเพ่ิม 1A เข้ามา กลายเป็น “1A3R” ซ่ึงประกอบด้วย 
Avoid หลีกเล่ียงใช้ส่ิงท่ีก่อให้เกิดขยะ Reduce ใช้วัสดุท่ีก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง Reuse การนํากลับมา
ใช้ซํ้า และ Recycle การนํากลับมาใช้ใหม่  

ในอดีต “สระแก้ว” มีฐานะเป็นตําบลข้ึนอยู่ในการปกครองของอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดกบินทร์
บุรี ในวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด เป็นจังหวัดลําดับท่ี 74 ของประเทศไทย 
(สํานักงานจังหวัดสระแก้ว, 2558)  ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีสําหรับ
เพาะปลูก ท่ีอยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการตามลําดับ ลักษณะชีวิตประจําวันของคนในชุมชนมีการ
จับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งบรรจุภัณฑ์ท่ีหุ้มห่อวัสดุท่ีนํามาอุปโภคบริโภคจึงเป็นวัสดุท่ีไม่มี
ประโยชน์ใช้สอยและได้กลายเป็นขยะจํานวนมาก โดยเฉล่ียเป็นปริมาณ 3,300 กิโลกรัมต่อวัน 

นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่ีมีต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดสระแก้ว สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี  มีความมุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถ่ิน และการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้
เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว  ซ่ึงจังหวัดสระแก้ว ได้กําหนดแผน
ยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2557-2561) ในการเป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้ “4 ดี วิถี
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พอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ส่ิงแวดล้อมดี” โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 สํานัก จึงได้ร่วมกัน
ดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว จํานวน 42 แห่ง เพ่ือ 1) วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถ่ินโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง 2) พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองจากกระบวนการวิจัย 
3)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุมชุมท้อง ถ่ินในด้านการ วิ จัยและการ นําผลการ วิ จัยใ ช้ ใน
กระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยการดําเนินงานในรูปแบบไตรภาคี เพ่ือการพัฒนาสร้างพลังร่วมใน
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ของจังหวัดสระแก้ว เพ่ือเป็นแนวทางสู่การขยายผลสู่การเป็นข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะ ภายใต้ 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การบริหารจัดการท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม  2) เกษตรกรรมย่ังยืน  
3) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4) การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน             

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าเกษม พบว่า ประชาชนมักประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําให้ประสบปัญหาในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันคือประชาชนขาดจิตสํานึกยัง
ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทซึ่งทําให้ไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไปไม่มีสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ีของตนเอง ต้องนําไปท้ิง และกําจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดอ่ืน ผู้วิจัยและประชาชนในชุมชนจึง
เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม ด้านปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย จากข้อความข้างต้นผู้วิจัยและประชาชนในชุมชนจึงมีความสนใจท่ีจะทําการศึกษาการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
2. เพ่ือเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 
3. เพ่ือสร้างนักวิจัยท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถ่ินให้สามารถเป็นนักวิจัยซึ่ง

สามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 การวิจัยน้ีมีระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในตําบลท่าเกษม ตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

การดําเนินโครงการ 
 การวิจัยและกระบวนการในครั้งน้ีผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลได้แก่  ผู้นําท่ีเก่ียวข้องบ้านหนองนกกระเรียน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม รวมท้ังส้ิน 8 คน โดยดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลวิจัยด้วยแบบ
การประชุมกลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้เครื่องมือการวิจัยชุมชนประกอบไปด้วย 
ต้นไม้ปัญหา ทําเนียบผู้รู้ โอ่งชีวิต ปฏิทินการผลิตและฤดูกาลซึ่งผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

สรุปผลการดําเนินงาน 
จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านท่าเกษมท่ีมีประสิทธิภาพ       

และ สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม จากการสนทนากับผู้นําชุมชน        
และประชาชนในชุมชนได้ทําให้ปริมาณขยะลดลงจากจํานวน 3,300 กิโลกรัมต่อวัน ลดลงเหลือประมาณ 
2,000 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึงจําแนกตามด้านต่าง ๆ ได้ดังน ี้ 

1. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

จากการวิเคราะห์ชุมชนด้วยเครื่องมือต้นไม้ ปัญหา (Problem Tree) ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนด
รายละเอียดของต้นไม่ปัญหาออกเป็น 3 ประเด็น โดยอาศัยองค์ประกอบหลักของต้นไม้ 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 
1 ลําต้น หมายถึง ปัญหาหลัก ส่วนท่ี 2 โคน/ราก หมายถึง สาเหตุของปัญหา และส่วนท่ี 3 ใบหรือผล 
หมายถึง ผลกระทบ โดยผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นท่ีเก่ียวกับปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งจากการแสดงความ
คิดเห็นและการให้ข้อมูลสําคัญผ่านเครื่องมือดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลําต้นซ่ึงหมายถึงปัญหาสําคัญ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าปัญหาสําคัญท่ีคน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ปัญหาเรื่องการไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดการขยะในชุมชน 
รองลงมาคือ การท้ิงขยะไม่เป็นท่ี และการไม่ร่วมกันดูและสภาพแวดล้อมในชุมชน ตามลําดับ 

ส่วนท่ี 2 โคน/ราก หมายถึงสาเหตุของปัญหา ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเกิดจากการท่ีคนใน
ชุมชนท้ิงขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง รองลงมาคือการไม่ครัวเรือนไม่คัดแยกขยะ และการท่ีองค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ได้เข้ามาจัดการขยะในพื้นท่ีอย่างจริงจัง 

ส่วนท่ี 3 ใบ/ผล ซ่ึงหมายถึงผลกระทบ ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่า
ผลกระทบทีเกิดในชุมชนคือผลกระทบทางสุขภาพเช่นเช้ือโรค รองลงมาคือทัศนียภาพของชุมชนไม่ดี 

และนอกจากน้ี นักวิจัยได้สอบถามเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลท่านหน่ึงซึ่งกล่าวว่า “ไม่มีรถเก็บขยะ
เข้ามาเลย เพราะมันไกลเกินไป” ส่งผลให้ชุมชนจะต้องหาวิธีจัดการขยะด้วยตนเอง  
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 นอกจากน้ียังมีผลท่ีเกิดข้ึนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี  

1.) สภาพปัญหาของขยะมูลฝอย พบว่า ในชุมชนมีแนวโน้มขยะเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท้ังท่ีเกิด
จากครัวเรือนเอง อีกท้ังยังพบว่ามีการนําขยะจากท่ีอ่ืนมาท้ิงในชุมชน เน่ืองจากเป็นเส้นทางหลักของการ
สัญจรเพ่ือเข้าไปยังตัวจังหวัด รวมถึงไม่มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง และขาดการจัดเก็บท่ีดีของหน่วยงานรัฐ 

2.) ความต้องการในการจัดการขยะ พบว่า ส่ิงท่ีมีความต้องการให้ดําเนินการมากท่ีสุด คือ            
1.ให้ อบต.มาจัดเก็บขยะในพ้ืนท่ี เน่ืองจากปัจจุบันไม่ได้มีการเข้ามาจัดเก็บในพ้ืนท่ีเลย 2.อยากให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอ่ืน ๆ เช่น โครงการหน้าบ้านหน้ามอง 3.ให้ อบต.จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะให้ชุมชน
เพิ่มข้ึน 

2. ผลของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 

จากการเก็บรวมรวมข้อมูลและการประชุมกลุ่ม(Focus group) รวมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
พบว่ามีการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ซึ่งสามรถสรุปความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ท่ี 5 ได้จําแนกตามด้านต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

1. ด้านการลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิด 
1.1 ครัวเรือนควรใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก หรือนําถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
1.2 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมสนับสนุนด้านความรู้ เก่ียวกับการลดปริมาณขยะจาก

ครัวเรือน หรือวิธีการแปรรูปขยะเพ่ือให้เกิดมูลค่าหรือนํากลับมาใช้ใหม่ 
1.3 รณรงค์อย่างต่อเน่ืองในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการท้ิงมูลฝอย  
1.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บขยะอย่างสม่ําเสมอ และมีการกําหนดจุดท้ิงมูลฝอย

ของชุมชน 
2. ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

2.1 ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนด้านความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
2.2 ให้ อปท. เพิ่มจํานวนถังขยะ และกําหนดจุดท้ิงขยะอย่างพอเพียงต่อความต้องการและ

ความเหมาะสม 
3. ด้านอ่ืน ๆ 

3.1 มีการจัดการประกวด “หน้าบ้านหน้ามอง”  
3.2 ให้มีการพูดคุยและหาแนวทางร่วมกันกับภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

รูปแบบการจัดการขยะอย่างต่อเน่ือง 
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3. ผลการสร้างนักวิจัยท้องถ่ินที่มีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถ่ินให้สามารถเป็น
นักวิจัย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 จากการกระบวนการวิจัยชุมชนท่ีเกิดข้ึน เป้าหมายสําคัญประการหน่ึงของการวิจัยคือการสร้าง
ความย่ังยืนให้เกิดข้ึน โดยการสร้างนักวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีเป็นคนภายในชุมชนหรือบุคลากรจากหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ี ซึ่งในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียนเกิดนักวิจัยชุมชนคือ นายสิมมา ผุดผ่อง 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ครั้งน้ี ได้นําแนวคิด Zero Waste คือการหมุนเวียน
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะน้ันเอง หลักการของ 
Zero Waste สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  

จากผลการวิจัยพบว่า สาเหตุสําคัญของปัญหาขยะเริ่มต้นจากการท่ีชาวบ้านไม่มีการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนก่อนจะนํามาท้ิง ซึ่งขยะบางอย่างสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เม่ือไม่คัดแยกแล้วน้ัน ขยะทุก
ช้ันก็จะนํามาท้ิงรวมกันซึ่งมีจํานวนมาก ซึ่งบางครั้งก็มีการท้ิงขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง และอีกส่วนหน่ึงเกิด
จากการท่ี อบต.ไม่สามารถบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างท่ัวถึงเน่ืองจากมีหลายหมู่บ้านและแต่ละ
หมู่บ้านก็มีพื้นท่ีห่างกันมาก ซึ่งสาเหตุท้ังหมดน้ีจึงส่งผลต่อปัญหาขยะในชุมชนมีจํานวนมากในท่ีสุด          
โดยขยะน้ีเองส่งผลกระทบต่อการเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคในชุมชน ส่งผลต่อทัศนียภาพท่ีไม่ดี และสุดท้ายก็
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเองท้ังร่างกายและจิตใจ 
 ซึ่งความต้องการในการจัดการขยะ พบว่า ส่ิงท่ีมีความต้องการให้ดําเนินการมากท่ีสุด คือ          
1. ให้ อบต.มาจัดเก็บขยะในพื้นท่ี เน่ืองจากปัจจุบันไม่ได้มีการเข้ามาจัดเก็บในพ้ืนท่ีเลย 2.อยากให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอ่ืน ๆ เช่น โครงการหน้าบ้านหน้ามอง 3.ให้ อบต.จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะให้ชุมชน
เพิ่มข้ึน 

2. การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 

จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ท่ี 5 ท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมจากท่ีปริมาณขยะ
ลดลงจากจํานวน 3,300 กิโลกรัมต่อวัน ลดลงเหลือประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึงจําแนกตามด้าน
ต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

1. ด้านการลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิดโดย 1) การให้ครัวเรือนควรใช้ถุงผ้าแทนการ
ใช้ถุงพลาสติก หรือนําถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 2) การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมสนับสนุนด้านความรู้
เก่ียวกับการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน หรือวิธีการแปรรูปขยะเพ่ือให้เกิดมูลค่าหรือนํากลับมาใช้ใหม่  
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3) รณรงค์อย่างต่อเน่ืองในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการท้ิงมูลฝอย และ 4) ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดเก็บขยะอย่างสมํ่าเสมอ และมีการกําหนดจุดท้ิงมูลฝอยของชุมชน 

2. ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน 1) ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนด้านความรู้
เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 2) ให้ อปท. เพิ่มจํานวนถังขยะ และกําหนดจุดท้ิงขยะอย่างพอเพียงต่อความ
ต้องการและความเหมาะสม 

3. ด้านอ่ืน ๆ 1) มีการจัดการประกวด “หน้าบ้านหน้ามอง” 2) ให้มีการพูดคุยและหา
แนวทางร่วมกันกับภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างต่อเน่ือง ซึ่ง
สอดคล้องกับกรมควบคุมมลพิษ (2547, หน้า 11-14) ท่ีได้เสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจรว่าเป็นการเน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีจะต้องส่งเข้าไปทําลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยสุดโดยมีกิจกรรมโครงการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ เช่นโครงการทําปุ๋ยนํ้า ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ยหมัก โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้  

3. การสร้างนักวิจัยท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถ่ินให้สามารถเป็นนักวิจัย 
ซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 จากการกระบวนการวิจัยชุมชนท่ีเกิดข้ึน เป้าหมายสําคัญประการหน่ึงของการวิจัยคือการสร้าง
ความย่ังยืนให้เกิดข้ึน โดยการสร้างนักวิจัยในพ้ืนท่ีท่ีเป็นคนภายในชุมชนหรือบุคลากรจากหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลพ้ืนท่ี ซึ่งในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียนเกิดนักวิจัยชุมชนคือ นายสิมมา ผุดผ่อง       
ซึ่งสอดคล้องกับเพ็ญประภา ภัทรานุกรม (2560, หน้า 153) ได้กล่าวว่าการวิจัยเพื่อท้องถ่ินเป็นการเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านได้เป็นนักวิจัยอย่างแท้จริง ได้เรียนรู้กระบวนการหาคําตอบได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์
ชุมชนอย่างจริงจัง เกินวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาของตนเองด้วยงานวิจัยอันเป็นรากฐานสําคัญในการสร้าง
ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเอง 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ประชาชนในชุมชนมีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
2. ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทาง
เศรษฐกิจสังคม 

3. มีนักวิจัยท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถ่ินให้สามารถเป็นนักวิจัย ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ตัวแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี                               
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

  
รังสรรค์ สุคําภา1 

อมรรักษ์ สวนชูผล2, พัณณกร สอนไว 3  
มนัส สายเสมา1, ชาคริต ศรีทอง4, พรนภา เตียสุทธิกุล2    

บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบการบริหารท้องถ่ินอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน

กรณีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมในในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา พบว่า  
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทําให้เกิดเครือข่ายการจัดการขยะในระดับองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายการ
จัดการขยะมูลฝอยไปแต่ละชุมชน โดยมีนักวิจัยในระดับชุมชน หรือระดับหมู่บ้าน เป็นผู้ประสานงาน  
และสร้างความตระหนักรู้ต่อบทบาทของคนในชุมชนในการจัดการขยะ นอกจากน้ัน การจัดการขยะให้
เกิดผลในทางปฏิบัติควรใช้กลยุทธ์กระตุ้นแอบแฝงอยู่เบ้ืองหลังและเช่ือมโยงการจัดการขยะเข้ากับทุนของ
ชุมชนท่ีมีอยู่ก่อนหน้าและต้องสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการขยะเก่ียวข้องกับเรื่องความกินดีอยู่ดีอย่างไร  

คําสําคัญ : ตัวแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย, การมีส่วนร่วม, การพัฒนาของชุมชนท้องถ่ิน,           
จังหวัดสระแก้ว 

 

 

                                                           

1 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2 รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3 เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4 การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ความเป็นมาของปัญหา 
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ท่ีมีต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดสระแก้ว สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ให้ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน กับการพัฒนาชุมชน ท้องถ่ินในเขตพ้ืนท่ี
ให้บริการการศึกษา “มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
สระแก้ว” โดยมีความมุ่งม่ันท่ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถ่ิน และการพัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว (สํานักงานจังหวัดสระแก้ว, 
2560)  ซ่ึงจังหวัดสระแก้ว ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2557-2561) ในการ
เป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้ “4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ส่ิงแวดล้อมดี” 
(สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว 2559)  โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานัก 3 จึงได้ร่วมกันดําเนินการโครงการวิจัย
และพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสระแก้ว จํานวน 42 แห่ง เพื่อ 1) วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถ่ินโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง 2) พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองจากกระบวนการวิจัย 3) พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของชุมชุมท้องถ่ินในด้านการวิจัยและการนําผลการวิจัยใช้ในกระบวนการพัฒนาสุข
ภาวะชุมชน โดยการดําเนินงานในรูปแบบไตรภาคี เพื่อการพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมือง       
น่าอยู่ ของจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางการขยายผลสู่การเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ภายใต้            
4 ประเด็นหลัก คือ 1) การบริหารจัดการท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม  2) เกษตรกรรมย่ังยืน 3) การเรียนรู้          
ของเด็กและเยาวชน 4) การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน เป็นต้น 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นอีกพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ในการดําเนินวิจัยคร้ังน้ี จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถ่ิน พบว่า 
ประชาชนมักประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําให้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไปไม่มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง ต้องนําไปท้ิง และกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีอ่ืน ถึงแม้ว่าในระดับจังหวัด มีความพยายามในการ
แก้ปัญหาขยะมูลฝอย โดยเน้นไปท่ีภาครัฐในการจัดการขยะเห็นได้จากการอนุมัติโครงการสร้างศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการจัดการปลายนํ้าของขยะ และมีความจําเป็นในอีกระดับหน่ึง อย่างไร
ก็ตาม การจัดการขยะควรท่ีจะดําเนินการครบวงจร ต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า งานวิจัยฉบับน้ี 
จะเน้นสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะโดยชุมชน ในแรกเริ่มก่อนท่ีจะส่งไป
กําจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ (สํานักงานจังหวัดสระแก้ว, 2559) 
 
 
 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

184  

 จาการพูดคุย สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับประชาชนในชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทําให้เห็น
ปัญหาร่วมกันว่าจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเกิดการมีส่วนร่วมในระดับ
ชุมชน และเป็นไปในทิศทางท่ีอย่างย่ังยืน โดยเน้นไปท่ีการสร้างเครือข่ายการจัดการขยะในเบ้ืองต้น      
เพื่อแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมและเข้ากับบริบทของชุมชนน้ัน ๆ ด้วยเหตุน้ี จึงมีความจําเป็นอย่าง
ย่ิงยวดในการแสวงหาแนวทางเพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยในข้ันแรกเริ่มของงานวิจัยต้องการ
ศึกษาตัวแบบและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม  

วิธีดําเนินการวิจัย 
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม 2559-กันยายน 2561 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร สําหรับประชากรท่ีใช้วิจัยครั้งน้ี ได้แก่ กลุ่มประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตบริการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง จํานวน 13,275 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครัวเรือนท่ีอยู่ในเขตให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง จํานวน 

100 คน/ครัวเรือน 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระดับ อบต. ผู้นําชุมชน และ อสม. ของแต่ละ

ชุมชน   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบสอบถาม (questionnaire) เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลรายครัวเรือนของชุมชน ในด้านความรู้เก่ียว ความคิด และในทางปฏิบัติของผู้ตอบ
แบบสอบถามในระดับครัวเรือน ใช้สําหรับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับครัวเรือน 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) สําหรับผู้กําหนดนโยบาย ผู้นําชุมชน หรือกลุ่ม       
ต่าง ๆ โดยจะถามเจาะไปท่ีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการจัดการขยะในอดีต ปัจจุบัน และแผนท่ี
จะดําเนินการในอนาคต ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นรายบุคคลใช้คําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูล
ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้สามารถทราบถึงความคิดเห็นหรือความรู้สึกในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีอาจจะอยู่
นอกเหนือจากการคาดคะเน การใช้คําถามปลายเปิดจะสามารถให้คําตอบได้กว้างและลึกกว่าการใช้
คําถามแบบปลายปิด (สุภางค์ จันทวานิช, 2550) 
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การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และประเมินติดตามโครงการ 
 1. สําหรับข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความตระหนักรู้คนในชุมชน โดยคณะผู้วิจัย
นําแบบสอบถามท่ีรวบรวมได้มาดําเนินการ ดังน้ี 1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 2) การลงรหัส (Coding) 
นําแบบสอบถามท่ีถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามท่ีได้กําหนดไว้ 3) การประมวลข้อมูลท่ีลงรหัสแล้ว 
โดยใช้โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คํานวณคะแนนและการแปรผลด้วยสถิติ
พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

2. สําหรับแบบสอบถามท่ีเป็นปลายเปิด ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 3. ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล
หลักเป็นรายบุคคลใช้คําถามปลายเปิดและให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น ผู้วิจัย สังเกต และจด
บันทึกข้อความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีอาจจะนอกเหนือจากการคาดคะเน การใช้คําถามปลายเปิดจะ
สามารถให้คําตอบได้กว้างและลึกกว่าการใช้คําถามแบบปลายปิด (สุภางค์ จันทวานิช, 2550) 

ผลการวิจัย 
  รายงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชน
ท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้าน
สภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความตระหนัก
รู้ของคนในชุมชนต่อการจัดการขยะของตนเองในระดับครัวเรือน จากสนทนากลุ่ม (focus group) ทําให้
ทราบปัญหาท่ีชุมชนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ควรท่ี
จะได้รับการแก้ไข คือ ปัญหาเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ดังน้ัน คณะผู้วิจัย จึงนําประเด็น
ปัญหาน้ีมาวิเคราะห์ โดยมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลด้านการจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ว่าแต่เดิมแล้วมีวิธีการจัดการขยะด้วยวิธีใด  
และมีโครงการ หรือการหนุนและส่งเสริมให้ชุมชนจัดการขยะในชุมชนตนเองอย่างไร นอกจากน้ัน 
คณะผู้วิจัยยังพยายามศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนระดับครัวเรือนว่ามีมุมมองต่อการจัดการขยะอย่างไร 
และสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมในการจัดการขยะอย่างไร นอกจาก ข้อมูลในเชิงการรับรู้แล้ว ยังเก็บ
ข้อมูลปริมาณ และประเภทของขยะในระดับครัวเรือนว่าในแต่ละวันครัวเรือนทําให้เกิดปริมาณขยะ
จํานวนเท่าใด และจําแนกตามประเภทได้อย่างไรบ้าง  

จากการเก็บข้อมูลท้ังเอกสารโครงการ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และจัดเวทีแลกเปล่ียน
เพื่อระดมแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาของชุมชน  

 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

186  

 
พบว่า จากพื้นท่ีประมาณ 86.27 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 53,918.75 ไร่ ภายใต้เขตรับผิดชอบ   
และมีประชากรอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี จํานวน 13,275 คน ประกอบด้วย 16 ชุมชน ทุกชุมชนต่างประสบกับ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ มีการจัดหารถเพื่อการจัดเก็บขยะในชุมชน 
จํานวน 1 คัน และมีพนักงานประจํารถจัดเก็บ จํานวน 3 คน โดยปริมาณขยะรวมตลอดท้ังปีระหว่างปี 
พ.ศ. 2559-2561 อยู่ท่ี ประมาณ 8 แสน – 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งจาก 16 ชุมชน มีเพียง 6 ชุมชนเท่าน้ัน ท่ี
รถขยะสามารถเข้าถึงได้ ส่วนท่ีเหลือแต่ละชุมชนมีการจัดการขยะด้วยชุมชนเอง นอกจากน้ัน ยังมีการลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว เพื่อจัดหา
แหล่งท้ิงขยะ ซึ่งล้วนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการท้ิงขยะ ตันละ 600 บาท อันถือว่าเป็นภาระทางงบประมาณ
ของตําบลอยู่มาก นอกจากน้ัน แต่ละครัวเรือนท่ีรับบริการรถจัดเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านแก้ง จําเป็นต้องจ่ายค่าบริหารจัดการ ครัวเรือนละ 30 บาทต่อเดือน (องค์การบริหารส่วนตําบล         
บ้านแก้ง, 2560) 

พ้ืนท่ีในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว ท้ัง 16 ชุมชน ยังมิได้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกสุขลักษณะ มีรถจัดเก็บขยะเข้าถึงชุมชนเพียง        
6 ชุมชนเท่าน้ัน ท่ีเหลืออีก 10 ชุมชน จึงจําเป็นต้องจัดการขยะด้วยชุมชนเอง อีกท้ัง ในแต่ละปีจําเป็นต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะจํานวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง มีการจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี แต่ในทางปฏิบัติยังมิได้เกิดข้ึนมากนัก ประชนชนในแต่ละ
ชุมชนยังไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะมากนัก อย่างไรก็ตาม ก็มีบางครัวเรือนใน
บางชุมชน มีการจัดการขยะภายในครัวเรือนของตนเองอย่างถูกต้องอยู่แล้ว แต่ขาดการสานต่อ และขยาย
ผลไปสู่ครัวเรือน หรือชุมชนอ่ืน ๆ จากการดําเนินงานวิจัย มีส่วนทําให้เกิดเครือข่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิด
แนวคิดเพื่อการจัดการขยะให้เกิดความย่ังยืน ต่อเน่ือง และอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดประชุมผู้นํา
ชุมชน อาสาสมัครประจําชุมชน และตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการเก่ียวกับการจัดการขยะมาระดม
ความคิด และเสนอแนะแนวทาง รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู้ หรือวิธีการจัดการขยะในครัวเรือนท่ีพอ
เป็นแบบอย่างได้ หลังจากการจัดประชุมระดมความคิด และวิธีการจัดการขยะในชุมชน อย่างไรก็ตาม        
ยังมิอาจถือได้ว่าเกิดนวัตกรรมการจัดการขยะของชุมชนแต่อย่างใด แต่มีแนวโน้มไปในทางท่ีดีข้ึน 
กล่าวคือ มีบางชุมชนมองว่า โครงการจัดการขยะระดับชุมชนจะเกิดความย่ังยืนได้ จําเป็นต้องเช่ือมโยง
โครงการจัดการขยะเข้ากับเรื่องปากท้อง ความกินดีอยู่ดี เพ่ือก่อให้เกิดรายได้จุนเจือในครอบครัวและเป็น
กลยุทธ์ดึงความสนไปท่ีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เรื่องขยะ แต่จุดหมายปลายทางก่อให้เกิดการจัดการขยะ
อย่างย่ังยืนข้ึนได้ในอนาคต กล่าวคือ เป็นการมุ่งเน้นประเด็นทางเศรษฐกิจชุมชน แต่มีวาระซ่อนเร้นเป็น
เรื่องการจัดการขยะ (hidden agenda) เป็นการเช่ือมโยงวิถีของชุมชน/เศรษฐกิจชุมชน เข้ากับการ
จัดการขยะในชุมชน 
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ภาพท่ี 1 ตัวแบบเครือข่ายการจัดการขยะโดยชุมชน 

ท่ีมา : ผู้วิจัย 

ดังข้อเสนอ “ตัวแบบเครือข่ายการจัดการขยะโดยชุมชน” (ด้านบน) กล่าวคือ หมายเลข (1) 
แสดงถึงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการจัดขยะโดยชุมชนท่ีจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้นําของแต่ละชุมชน 
อาสาสมัครชุมชน (อสม.) นักวิจัยชุมชน และนักวิจัยในส่วนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนหมายเลข (2) 
หมายถึง การเช่ือมโยงการจัดการขยะแบบเครือข่ายผนวกรวมเข้ากับเศรษฐกิจชุมชน/วิถีชุมชนและ
แนวคิดสวัสดิการชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของตัวแบบ อันได้แก่ กองทุนสัจจะวันละบาท และ
กองทุนฌาปนกิจของชุมชน (หมายเลข 3) ซึ่งถูกแปลงเป็นกลยุทธ์ท่ีซ่อนเร้นประเด็นการจัดการขยะเข้า
ด้วยกัน เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดการขยะในทางปฏิบัติ ซึ่งคือ หมายเลข (4) อันจะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายปลายทางสูงสุดของการดําเนินการ น่ันคือ การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน (หมายเลข 
5) เป็นต้น      
 การเข้าไปหนุนเสริมด้วยการสนทนากลุ่มย่อยระดมสมองแลกเปล่ียนระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน
ชุมชน/พื้นท่ี และสถาบันการศึกษาสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนมากข้ึน การสนับสนุนให้มีการบูรณาการทํางานร่วมกันมากข้ึน และเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อยและระดมสมองระหว่างเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อความเห็นมุมมองและวิธีการ 
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ในการจัดการขยะ เพื่อเช่ือมโยงการจัดการขยะเข้ากับเรื่องปากท้อง ความกินดีอยู่ดี กล่าวคือ ทางชุมชนมี
ความเห็นร่วมกันว่า แนวคิดการจัดการขยะควรมีส่วนช่วยในการเพ่ิมรายได้ หรือลดรายจ่ายท่ีได้จากขยะ 
และการจัดต้ังกองทุนขยะ ธนาคาร หรือ ฌาปนกิจจากขยะ เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการจัดการขยะอย่างมี
ส่วนร่วมและย่ังยืน เน่ืองจากว่า เป็นจุดท่ีทําให้คนในชุมชนเล็งเห็นว่าตนเองจะได้รับอะไรบ้างจากการ
จัดการขยะ และจะทําให้เกิดความต่อเน่ืองในการดําเนินงานภายในชุมชน หรือแม้แต่ระดับตําบล หรือ
จังหวัดต่อไป  

อภิปรายผล และข้อเสนอการดําเนินงาน 
 จาการวิจัย พบว่า เครือข่ายความร่วมมือเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะทําให้การบริหาร
จัดการขยะประสบความสําเร็จต่อเน่ืองและเกิดความย่ังยืนได้ กล่าวคือ การดําเนินการสนทนากลุ่ม ทําให้
เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพอุปสรรคและปัญหาในการจัดการขยะในชุมชน และทําให้
ทราบว่า ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิง องค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนสําคัญให้การฝึกอบรมและให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดการขยะในระดับชุมชน กระน้ันก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมิได้มีการคัดแยกและดําเนินการ
จัดการขยะอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีกลยุทธ์หนุนเสริมและผลักดันให้บังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ กล่าวคือ การท่ีจะนําแนวคิดสู่การปฏิบัติได้ต้องช้ีให้คนในชุมชนมองเห็นว่าเขาจะได้
ประโยชน์อะไรจากการจัดการขยะตามท่ีรัฐเสนอแนะ และควรเช่ือมโยงการจัดการขยะเข้ากับเรื่องปาก
ท้อง ความกินดีอยู่ดี และการสร้างรายได้ของคนในชุมชน โดยจากการพูดคุยกับผู้นําและคนในชุมชน
บางส่วน พบว่า ในชุมชนมีกองทุนวันละบาท ตามโครงการของสํานักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)       
อยู่ก่อนหน้าแล้ว ถ้าสามารถเช่ือมโยงการจัดการขยะและบูรณาการเข้ากับกองทุนวันละบาท โดยจ่ายเป็น
ขยะแทนเงินได้ อาจเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีถือว่าเป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนดําเนินการตามได้ นอกจากน้ัน  
ยังจําเป็นต้องช้ีแจงและระดมสรรพกําลังชุมชนบ้างให้เห็นความเป็นส่วนรวม และการแบ่งปันของคนใน
ชุมชนจากเงินฌาปนกิจจากขยะในอนาคตได้ นอกจากน้ัน อย่างไรก็ดี บางชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการ
จัดต้ัง/บริหารจัดการขยะแบบผสานเข้ากับกองทุนเดิมในเชิงเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนท่ีรัฐและสถาบันการศึกษา
อย่างท่ีกําลังพยายามดําเนินการเข้ามาเติมเต็ม หนุนเสริมพลังให้กุ่มชนได้  

ข้อเสนอแนะจากการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ท่ีสามารถปรับปรุงแก้ไข และต่อยอดจากเดิมมี
อย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการแรก ผลการวิจัยท่ีได้เผยให้เห็นว่าพลังของเครือข่ายการบริหารจัดการมี
ส่วนสําคัญต่อการระดมความคิด และแนวทางแก้ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ได้เข้ากับริบท          
และประเด็นปัญหาของแต่ละพ้ืนท่ี ส่วนประการท่ีสอง เม่ือเกิดเครือข่าย และทราบสภาพปัญหาในระดับ
พ้ืนท่ีแล้ว จําเป็นต้องดําเนินการต่อให้เห็นผลตามความต้องการของแต่ละชุมชนว่า ต้องการจัดการขยะใน
ชุมชนของตนเองอย่างไรในทางปฏิบัติ ให้เกิดความย่ังยืนข้ึน และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนข้างเคียง 
หรือท่ีอ่ืน ๆ ได้ 
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ประโยชน์จากการวิจัย 
งานวิจัยฉบับน้ี ทําให้ได้แนวทางและตัวแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รวมถึงเป็นการ
กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ินในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม นอกจากน้ันยังเป็น
การสร้างนักวิจัยในระดับชุมชนท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ และเป็นการพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถ่ินให้สามารถ
เป็นนักวิจัยซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหาของตน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว (2559). สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง. สระแก้ว : สระแก้ว

ข้ึนกล้อง.  
สํานักงานจังหวัดสระแก้ว (2559). โครงการสร้างศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตําบล           

วัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, เข้าถึงเมื่ อ15 มกราคม 2562 (ออนไลน์) 
http://www.publicreport.opm.go.th/uploading/uploadfile/project_file/20161117105550S
CAN_20161117_105436268.pdf 

สํานักงานจังหวัดสระแก้ว (2560). จังหวัดสระแก้ว. สระแก้ว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือพัฒนาจังหวัด 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง (2560). สารสนเทศการจัดการขยะ (มฝ.2). องค์การบริหารส่วน

ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
สุภางค์ จันทวานิช (2550). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แนวทางการพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่น                                       
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุก คลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 
วิษชญะ ศิลาน้อย1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ศึกษาแนวทางการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่น       
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุก คลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการวิจัย 
เชิงคุณภาพ (Quality Research) และได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค และใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
คัดเลือกเฉพาะกลุ่มแม่บ้านท่ีมีความรู้ในการคัดเลือกตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จํานวน 10 คน เข้าร่วม
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุก ผลการศึกษา
พบว่า (1) ควรมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่นให้มีความหลากหลายกับผู้บริโภค 
รวมท้ังควรสอบถามความพึงพอใจตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค (2) ควรมีการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการในความรู้ เรื่องบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และส่ือประชาสัมพันธ์การตลาด เพ่ือให้ผู้ผลิตได้มี
ความรู้ได้ด้านน้ี สามารถต่อยอดในการทําผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ และ (3) หน่วยงานราชการ ควรให้ความสําคัญ
ในการจัดหาเงินทุน และให้การสนับสนุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

คําสําคัญ : ตราสินค้า, บรรจุภัณฑ์, นํ้าพริกปลาป่น 
 
 
 
 
 

                                                           

1 งานวิชาศึกษาท่ัวไป, สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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ท่ีมาและความสําคัญ  
ปัจจุบันในภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมให้แก่ท้องถ่ินชนบททุกส่วนมีความจําเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่างสมดุลโดยการ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชน 
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มี ความเข้มแข็ง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่น และสร้าง มูลค่าเพิ่ม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ท้ังน้ี
เพื่อให้ชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเอง ตลอดจนอยู่ดีมีสุขอย่างย่ังยืน        
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) ส่ิงสําคัญในการพัฒนาชุมชน คือเร่ิมต้นการดําเนินการ และริเริ่มจาก
ประชาชนในชุมชนเอง การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความสามารถของรัฐบาลท่ีเป็นผู้แทนเข้าไปบริหารใน
ด้านเครื่องมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนกระตุ้นและเร่งเร้าให้ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง                              

 
ภาพท่ี 1 การเล้ียงปลากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ                                          

อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิก
ภายในกลุ่มจํานวน 20 คน การก่อต้ังกลุ่มน้ีเกิดจาก บริบทของชุมชนแห่งน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนมีการ
เล้ียงปลาเป็นจํานวนมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการจําหน่ายปลาสดเป็นกิจกรรมหลัก ต่อมาภายในกลุ่ม
ได้มีความคิดริเร่ิม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ คือ นํ้าพริกปลาป่น แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านของการออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในช่วงแรก ไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด รวมท้ังปัญหาท่ี
สําคัญคือ เกิดการหลุดร่วงของผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่ง และอายุการเก็บรักษา ซึ่งมีพลังงานอย่างน้อย 
3 อย่างท่ีทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเน่าเสีย ได้แก่ แสง ความร้อน และจุลินทรีย์  

การออกแบบตราสินค้าถือว่ามีความสําคัญอย่างมากในด้านการทําการตลาดให้กับสินค้า         
ดังท่ี Robertson (2013) กล่าวไว้ว่า ตัวอักษร หรือตัวพิมพ์ จัดว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เช่น 
การใช้ตัวอักษร เป็นส่วนท่ีดึงดูดตา ควรมีลักษณะตัวอักษรแบบ Display face เพื่อตกแต่ง หรือเน้น



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

192  

ข้อความข่าวสารให้สามารถดึงดูดความสนใจผู้ดู ผู้อ่าน ด้วยการใช้ขนาดรูปแบบ ตัวอักษรท่ีมีขนาดใหญ่  
มีความเด่นเป็นพิเศษ เป็นต้น เพราะฉะน้ันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีต้องการของตลาดมากย่ิงข้ึน ชุมชนจึงมี
ความเห็นพ้องร่วมกันท่ีจะต้องการจัดให้มีการออกแบบ เพื่อผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่น 
จึงได้บอกถึงความต้องการเบ้ืองต้น เพื่อให้ทางผู้วิจัยเข้าไปช่วยเหลือ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
สามารถกําหนดราคาขายได้สูงข้ึน รวมท้ังเพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายให้กว้างขวาง เกิดการจูงใจให้
ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์มาก และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้
ตรงจุดนําไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างย่ังยืน 

 
ภาพท่ี 2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุกคลอง   

บางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
จํานวน 20 คน พ้ืนท่ี ชุมชนหมู่ท่ี 5 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

การดําเนินโครงการ 
  การวิจัยช้ินน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) คัดเลือกเฉพาะกลุ่มแม่บ้านท่ีมีความรู้ในการคัดเลือกตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ จํานวน 10 คน เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือออกแบบตราสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่นดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 แผนภาพการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
  การศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
ได้ผลการดําเนินงาน ดังต่อไปน้ี  

1. ค้นหาบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถบรรจุนํ้าพริกปลาป่นได้ และทําการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม
กับนํ้าพริกปลาป่นของกลุ่มน้ี และมีราคาต่อหน่วยตามท่ีกําหนดไว้ จํานวน 5 บรรจุภัณฑ์  
 2. นําบรรจุภัณฑ์ท่ีได้ 5 บรรจุภัณฑ์ นําเสนอต่อกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน 
ประชุม และระดมความคิดเห็น เพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหลือเพียง 1 บรรจุภัณฑ์   
 3. ออกแบบตราสินค้า โดยนําตราสินค้าของสินค้าอ่ืน ๆ มาเป็นแนวทางในการกําหนดรูปแบบ
ตราสินค้านํ้าพริกปลาป่น และให้กลุ่มแม่บ้านคัดเลือกตราสินค้าท่ีพึงพอใจท่ีสุด    
 4. นํารูปแบบตราสินค้านํ้าพริกปลาป่น ท่ีกําหนดไว้ไปให้ร้านท่ีรับทําตราสินค้า    
 5. นําตราสินค้าติดบนบรรจุภัณฑ์ท่ีกลุ่มแม่บ้านได้เลือกเอาไว้ แล้วนําผลงานกลับมาสอบถาม
ความพึงพอใจของกลุ่มอีกครั้ง เป็นอันเสร็จส้ินกระบวนการ  

ปัจจัยภายในกิจการท่ีสําคัญ ท่ีทําให้เสียเปรียบคู่แข่ง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เน่ืองจาก
ยังไม่โดดเด่นและยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก รวมถึงการส่ือสารการตลาดท่ีจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพให้กับ
วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  เพื่อให้ได้ตราสินค้า 
และบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่น ท่ีเกิดข้ึนจากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหลักโดย
เลือกตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าเหมาะสม ท่ีจะช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์น่า
รับประทานมากข้ึน และดึงดูดผู้บริโภคได้  
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ภาพท่ี 4 การทํา SWOT กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ                                          
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อภิปรายผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยในพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่น ของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน
ผู้เล้ียงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กลุ่มอาชีพได้ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
ท่ีเกิดข้ึนจากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม และมีความพึงพอใจในตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ช้ินน้ีท่ี
ได้รับการพัฒนา มีกระบวนการพัฒนา ร่วมกับผู้วิจัย ได้มีส่วนร่วมคิดและปรับแก้ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ซ่ึงจากงานวิจัยของ สุภัทรา ประเสริฐสิทธ์ิ (2553) พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อ 
เครื่องสําอางผิวหน้า ได้แก่ ข้อมูลสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ ความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑ์ และตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งน้ี ทําให้พบว่าสินค้านํ้าพริกปลาป่นจะขายดีหรือไม่ 
ข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และความสวยงาม และงานวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ควรมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์นํ้าพริกปลาป่นให้มีความหลากหลายกับผู้บริโภค 
รวมท้ังควรสอบถามความพึงพอใจตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค     
 2. ควรมีการฝึกอบรมผู้ประกอบการในความรู้ เรื่องบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และส่ือประชาสัมพันธ์
การตลาด เพ่ือให้ผู้ผลิตได้มีความรู้ได้ด้านน้ี สามารถต่อยอดในการทําผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ   
 3. หน่วยงานราชการ ควรให้ความสําคัญในการจัดหาเงินทุน และให้การสนับสนุนแก่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
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ภาพท่ี 5 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นํ้าพริกปลาป่นมีอายุการรับประทานท่ียาวนานข้ึน     
 2. ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม สวยงาม และสามารถส่ือสารข้อมูลทางการตลาดได้ 
ซึ่งจะ สามารถดึงความสนใจของผู้บริโภค อันจะส่งผลต่อปริมาณการซ้ือของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน  
 3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ เป็นประเภทของฝาก และเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจําชุมชนท่ี
ผู้บริโภคท่ัวไปมีความต้องการ         
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงปลาดุก
คลองบางโพธ์ิ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้ดีข้ึน 
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แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง 
 อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

  
รวิธร ฐานัสสกุล1 

บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนและแนวทางการส่งเสริมอาชีพ  

ของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งน้ีศึกษาในพ้ืนท่ีบ้านคลองเจ้า 
ตําบลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน การวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้นําชุมชน กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ประชาชนชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่       
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  

ผลการวิจัย พบว่า การประกอบอาชีพและแนวทางการส่งเสริมอาชีพบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบาง
หลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพภายใน
ชุมชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด เทศบาลลาดหลุมแก้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับ
การส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเท่าท่ีควร ส่วนการส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมในชุมชน คือ อาชีพเก่ียวกับ
การเกษตร เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษขาย และต้องการให้มีอาชีพเสริม คือ การทําขนม การทําดอกไม้
ประดิษฐ์ และวิธีการส่งเสริมอาชีพภายในหมู่บ้านคือ การจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาชีพการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มอาชีพและสมาชิกภายในกลุ่ม อาชีพ การศึกษาดูงาน สนับสนุนการจัดทําระบบ
บัญชีอย่างง่าย สนับสนุนการจัดกิจกรรม การแสดงหรือจําหน่ายสินค้าโอทอปในงานประจําปีและงาน        
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

คําสําคัญ : การส่งเสริมอาชีพ, ชุมชน 

 
                                                           

1 สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป, สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ,  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 การพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีจะนํามาใช้เพื่อยกระดับการครองชีพ 
ป้องกันการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีประชาชนในชนบทกําลังเผชิญอยู่การพัฒนาชุมชนเป็นส่วนหน่ึงของการ 
พัฒนาชนบทท่ัวประเทศด้วยเหตุท่ีการพัฒนาชุมชนน้ันครอบคลุมการพัฒนาสังคม ชุมชนและ
สาธารณูปโภคอ่ืน ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพโดยพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ต่ืนตัวมาร่วมมือกับรัฐ          
ในการพัฒนาประเทศในส่วนท่ีประชาชนจะช่วยได้ การพัฒนาจึงถือได้ว่าเป็นกระบวนการการศึกษา 
(Education Process) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสําคัญย่ิงในการท่ีประชาชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อผสมผสานร่วมกันพัฒนาประเทศในข้ันสุดยอด Karnpisit (2003) กล่าวว่า การพัฒนา
จะต้องคนเป็นศูนย์กลาง คือ เป็นการพัฒนาของคน โดยคนและเพื่อคนเน้นการพัฒนาท่ีประโยชน์        
ส่วนใหญ่ตกท่ีคนเป็นส่วนมาก และเน้นการพัฒนาเป็นลักษณะขององค์รวม คือ พัฒนาท้ังท่ีเป็นตัวคน 
และ สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวคน ไม่ใช่พัฒนาคนเฉพาะเรื่องหรือพัฒนาแบบแยกส่วน เน้นการพัฒนา
แบบท่ีทุกคน ทุกฝ่ายหรือท่ีเรียกว่าภาคี เน้นการพัฒนาต้ังแต่ต้นจนจบ ซ่ึงจะทําให้การพัฒนาอยู่ใน
ลักษณะท่ีเรียกว่า “เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนาย่ังยืน” ซ่ึงจะส่งผลทําให้คนส่วนใหญ่มี
คุณภาพชีวิตและความเป็น อยู่ท่ีดีข้ึน อาชีพถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม 
เพราะคุณภาพชีวิตของคนจะดีหรือ ไม่ดีจะข้ึนอยู่กับอาชีพท่ียึดถือปฏิบัติในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี 
คนในชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไม่เจ็บ ไม่ป่วยไม่ยากจน จะต้องมีกิจกรรมหรือมีอาชีพได้กระทําในแต่ละ
วัน ชุมชนจึงจะเกิดความเข้มแข็งและมั่นคงตลอดท้ังไม่เกิดปัญหาสังคมในด้านอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย 
ดังท่ี Thebhattee, S. (2008) กล่าวว่าผู้ท่ีมีการ วางพ้ืนฐานการประกอบอาชีพท่ีดีเท่ากับเป็นเครื่องช้ีว่า 
เป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตด้านการประกอบ อาชีพท่ีควรแก่การได้รับการยกย่องจากสังคม 

ชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง
ซึ่งมีผู้นําชุมชนและผู้บริหารและการปกครอง ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีการเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน      
มีการปกครองแบบพี่น้อง มีปัญหาก็สามารถไกล่เกล่ียได้ภายในหมู่บ้าน และส่วนมากจะเป็นระบบ      
เครือญาติพี่น้องกัน ปัจจุบันประชากรในหมู่บ้าน ได้มีการขยายตัวเพิ่มมากข้ึนถึง 607 คน จํานวน
ครัวเรือนมี 179 หลังคาเรือน จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์นายอุดม จันทร์แจ่ม ซึ่งดํารงตําแหน่งกํานันตําบล
คูบางหลวง ในวันท่ี 15 มกราคม 2562 พบว่าเม่ือสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมทําให้
ประชากรบางส่วนต้องหันไปทําอาชีพรับจ้างท่ัวไป และพนักงานบริษัทเอกชน ประมาณร้อยละ 40         
ของประชากรในชุมชน และร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุท่ีทําอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา เล้ียงเป็ดไข่ 
เล้ียงปลา ปลูกกล้วย และมะม่วง ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 10 เป็นประชากรวัยกําลังศึกษา เน่ืองจากประชากร
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุและมีการทําเกษตรกรรมเพ่ือเล้ียงชีพท่ียังขาดการแนะนําวิธีการทํา
เกษตรกรรมแบบบูรณาการ รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีหล่อเล้ียงให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถ
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนอย่างย่ังยืนได้ ซ่ึงชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวนอกจากการทําเกษตรกรรม จึงประสบปัญหาเก่ียวกับรายได้ไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ         
ในขณะเดียวกัน หมู่บ้านน้ันยังต้องการให้มีหน่วยงานเข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับ
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ชาวบ้านในชุมชน บางครอบครัวมีการกู้เงินนอกระบบมาเป็นค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนจึงมีปัญหารายได้ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่       
นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถ่ิน และพ้ืนท่ีให้มีความเข้มแข็ง       
และย่ังยืน จากเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าว การพัฒนาประเทศจะเกิดความม่ันคง มั่นค่ัง ย่ังยืน
ตลอดไป ชุมชนหมู่บ้านซึ่งถือเป็นสถานท่ีท่ีจะต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เขามีอาชีพ
ต่าง ๆ ได้ใช้ใน การทํามาหากินเพื่อให้เกิดรายได้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน หมู่บ้านคลองเจ้า ถือเป็น
หมู่บ้านหน่ึงท่ีหน่วยงานควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ ให้กับคนในหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นฐาน
รากสําคัญต่อการ พัฒนาระดับประเทศต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนและแนวทางการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบล

ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้นําชุมชน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน 
2. ประชาชนชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

การดําเนินโครงการและวิธีการประเมินผล 
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบาง

หลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงได้
ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวม ข้อมูลเอกสารทางวิชาการตํารา (Documentary Study) ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เครื่องมือการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเสวนากลุ่ม การสังเกต 
แบบมีส่วนร่วม(Participatory Observation) ประชากร การศึกษา ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informant) แบบเจาะจง ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการ ศึกษา คือ 1) ศึกษาบริบทชุมชนและสภาพ
การดําเนินงานของ 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 3) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความสําเร็จ       
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลุ่ม โดยใช้กระบวนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผู้ศึกษาและผู้ให้ 
ข้อมูล แล้วนํามาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อทําความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีอาศัยมุมมองจากบุคคลภายนอก
และภายใน ชุมชนเป็นหลัก การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาใช้วิธีการพรรณาและวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วม และการสนทนากลุ่มตัวอย่าง มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยนําเอาหลักของ 
Triangulation Method มาใช้ในการออกแบบการศึกษา กล่าวคือใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย (Source 
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Of data) และใช้วิธีการท่ีหลากหลาย (Multi-Method) สําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมท้ังมี
ข้ันตอนการวิจัยท่ีเป็นระบบเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือได้ของการศึกษา 

สรุปผลการดําเนินงาน 
สรุปผลการดําเนินงานแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองเจ้า 

ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีผู้ซ่ึงผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี  

วิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองเจ้า 
 การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model สามารถอธิบายได้ดังตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองเจ้า 

 จุดแข็ง (Strength) 

1. ประชาชนในชุมชนมีความรัก
สามัคคี เอ้ืออาทรกันและกัน 
ผู้นําชุมชนเข้มแข็ง 

2. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การขนมต่าง ๆ 

3. ประชาชนในชุมชนมีทักษะ       
ในการทํานํ้าสมุนไพรท่ีได้             
จากผลผลิตท้องถ่ิน เช่น           
นํ้ากระเจ๊ียบ  
นํ้าใบเตย นํ้ามะพร้าว เป็นต้น 

4. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การทําขนมหม้อแกง ซ่ึงเป็น
ขนมโบราณ 

5. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การปลูกพืชผักสวนครัว          
และการทํานา 

6. ในชุมชนมีกลุ่มสตรีว่างงานท่ีมี
ความสามารถเหมาะต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 

 
 

จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้นําชุมชนในส่วนงานปกครอง
ไม่มีความเข้มแข็ง 

2. ประชาชนในชุมชนมีทักษะหลาย
ด้านแต่ขาดการรวมกลุ่ม 

3. ขาดความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ
ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ 

4. ขาดความรู้ในการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน 

5. ขาดทักษะในการวางแผน
การตลาดในเชิงส่วนผสม
การตลาด (4P) 

5. ดินเส่ือมโทรมหลังจากอุทกภัย 
ปี 2554 

6. ชุมชนมีปัญหาการพนันและยา
เสพติด 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
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โอกาส (Opportunity) 

1. รัฐบาลมีนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อลดปัญหาความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม 
โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ
ฐานราก 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์         
มีงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนตาม
พระราโชบายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา     
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาล       
ท่ี 10 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 

3. หน่วยงานภาครัฐ       
และเอกชน            
เห็นความสําคัญของ
การพัฒนาชุมชนใน
ลักษณะความสามารถ
ชุมชน 

 

SO: กลยุทธ์เชิงรุก 

S2O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่ง
ส่งเสริมและพัฒนา                
และพัฒนาการทําขนม 

S3O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่ง
ส่งเสริมและพัฒนาสูตรนํ้า
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการชุมชน         
และวัตถุดิบท่ีมีในท้องถ่ิน 

S5O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
ความรู้และส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนา
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

S5O3: หน่วยงานภาครัฐ            
และเอกชนควรให้ความรู้        
และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
อย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

W1O3: หน่วยงานภาครัฐควรทํา
การอบรมพัฒนาผู้นําระดับ
ชุมชนในการสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมกับชุมชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 W2O2: มหาวิทยาลัยฯ ควร
จัดระบบการรวมกลุ่มอาชีพ 
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน           
หรือกลุ่มรูปแบบอ่ืน ๆ ให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

W2O3: หน่วยงานภาครัฐ            
และเอกชนควรจัดระบบการ
รวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มรูปแบบ
อ่ืน ๆ ให้กับประชาชนในชุมชน 

W4O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
ความรู้ด้านการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิธีการผลิต
ท่ีได้มาตรฐาน 

W5O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรจัด
อบรมเทคนิคการพัฒนาสินค้า
และการขายสินค้าให้กับ
ประชาชนในชุมชน 

W5O3: หน่วยงานภาครัฐ          
และเอกชนควรให้ความรู้          
และแก้ปัญหาดินเส่ือมสภาพ 

W6O3: หน่วยงานภาครัฐ       
และเอกชนควรให้ความรู้เร่ือง
โทษและพิษจากสารเสพติด  
และวางมาตรการเก่ียวกับ    
การจัดการยาเสพติดในชุมชน  
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จากตารางท่ี 1 สามารถสังเคราะห์แนวทางการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบล 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ออกเป็น 2 แนวทางหลัก ๆ ดังน้ี 

แนวทางการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
(1) กลยุทธ์เชิงรุก คือ มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาการทําขนม และส่งเสริมและพัฒนาสูตร
นํ้าสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการชุมชนและวัตถุดิบท่ีมีในท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ 
(กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด) และเอกชนควรให้ความรู้     
และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและ (2) กลยุทธ์เชิงรับ 
ควรจัดให้มีการรวมกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมโอกาสการผลิต การได้รับความช่วยเหลือ และช่องทางการตลาด 

แนวทางการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
(1) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ควรอบรมและหาช่องทางการจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์ขนมเพ่ิมเติมให้ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงแหล่งตลาดและ (2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข หน่วยงานภาครัฐควรทําการอบรมพัฒนา
ผู้นําระดับชุมชนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยฯ         
ควรจัดระบบการรวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มรูปแบบอ่ืน ๆ ให้กับประชาชนในชุมชน 

อุปสรรค (Threat) 

1. ผู้นําสายปกครองระดับ
ชุมชนไม่เห็น
ความสําคัญของ        
การพัฒนาชุมชน 

2. ชุมชนยังไม่เข้าใจระบบ
การขายว่าผลิตแล้วจะ
ขายท่ีใด 

3. ไม่มีคนสืบทอดสูตร 
และวิธีการทําขนมไทย
โบราณ 

4. ประชาชนในชุมชน      
ขาดความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การขาย 

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

S2T2: ควรอบรมและหาช่องทาง
การจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์ขนม
เพิ่มเติมให้ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงแหล่ง
ตลาด 

 S3T2: ควรอบรมและหาช่องทาง
การจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์นํ้า
สมุนไพรเพิ่มเติมให้ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงแหล่ง
ตลาด 

S2T4: ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําการตลาดออนไลน์ให้กับ
ขนม และขนมเพ่ือเพิ่มเติม
ช่องทางการตลาด 

S3T4: ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําการตลาดออนไลน์ให้กับ
ผู้ผลิตนํ้าสมุนไพรเพื่อเพ่ิมเติม
ช่องทางการตลาด 

WT: กลยุทธ์เชิงรับ 

W2T2: ควรจัดให้มีการรวมกลุ่ม 
เพ่ือเพิ่มโอกาสการผลิต การ
ได้รับความช่วยเหลือ และ
ช่องทางการตลาด 

W6T1: ผู้นําชุมชนควรให้
ความสําคัญปัญหาการพนันและ
ยาเสพติด 

W6T5: ผู้นําชุมชนควรให้
ความสําคัญในการแก้ปัญหา
คุณภาพดิน หรือปัญหาดินเส่ือม
คุณภาพ 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาประกอบอาชีพและแนวทางการส่งเสริมอาชีพบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง 

อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร
จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด เทศบาลลาดหลุมแก้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับการ
ส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเท่าท่ีควร ส่วนการส่งเสริมให้มีอาชีพเสริมในชุมชน คือ อาชีพเก่ียวกับ
การเกษตร เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษขาย และต้องการให้มีอาชีพเสริม คือ การทําขนม การทําดอกไม้
ประดิษฐ์ และวิธีการส่งเสริมอาชีพภายในหมู่ บ้าน คือ การจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาชีพการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มอาชีพและสมาชิกภายในกลุ่ม อาชีพ การศึกษาดูงาน สนับสนุนการ
จัดทําระบบบัญชีอย่างง่าย สนับสนุนการจัดกิจกรรม การแสดงหรือจําหน่ายสินค้าโอทอปในงานประจําปี
และงานอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับคํากล่าวของ Sewatam (1999) กล่าวถึงความเป็นชุมชน
ว่า ชุมชนจะมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในชุมชนและเครือข่ายท่ีกว้างขวาง กิจกรรมท่ีสร้างข้ึนเป็นการ
สร้างความเป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมท่ียุติธรรมและเครือข่ายท่ีกว้างขวาง
มากกว่าในอดีต เพื่อสอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในปัจจุบันท่ีส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ
เครือข่ายหรือเพ่ือรู้เท่าทันการเช่ือมโยง เครือข่ายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีไร้พรมแดน คนในชุมชนมี
ทักษะในการทําขนมต่าง ๆ เช่น กล้วยกวน กล้วยฉาบ ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าวเหนียวแดงกวน ข้าวต้มมัด 
และขนมตาล การทํานํ้าสมุนไพร การทําเครื่องแกงสูตรโบราณ การทําเกษตรกรรมท้ังทํานา และปลูก
พืชผักสวนครัว โอกาสในการพัฒนาชุมชนสามารถปฏิบัติได้ผ่านการจัดการเร่งส่งเสริมการรวมกลุ่ม       
การจัดการด้านการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ให้ความรู้ในการนวดแผนไทยตามหลักวิชาการ ให้ความรู้      
และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และควรให้ความรู้         
และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างจริงจังเพ่ือพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เร่งแก้ปัญหาปัญหาการ
พนันและยาเสพติด และควรให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาคุณภาพดิน หรือปัญหาดินเส่ือมคุณภาพ            
เป็นต้น หากมีการจัดการข้างต้นส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนพ้ืนฐานศักยภาพชุมชน เพื่อให้
เกิดความย่ังยืนต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณิลัย นิติโรจน์ (2557) และ ญาณัญฎา ศิรภัทร์
ธาดา (2554) กล่าวว่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะชุมชนท่ีคล้าย ๆ กัน คือมีความ
เป็นเมือง และบางพื้นท่ีผสมรูปแบบชนบท ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ชุมชนมีเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนได้ด้วยตนเอง 
2) คุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนดีขึ้น 
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การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9                 
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

   
ปรียาภา เมืองนก1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
รวมถึงวางแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาด
หลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งน้ีศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง 
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจความต้องการของชุมชน 
ได้แก่ ต้นไม้ชุมชน ต้นไม้ปัญหา ตุ๊กตาชุมชน SWOT Analysis และ TOWS Matrix Model 
 ผลการวิจัยพบว่า บริบทชุมชนมีลักษณะของความเป็นชนบทผสมผสานกับความเป็นเมือง 
กล่าวคือ สมาชิกมีความผูกพันกันอย่างญาติพ่ีน้อง สภาพแวดล้อมในชุมชนมีท้ังท่ีนาหลายไร่และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งอยู่ในพ้ืนท่ี ทุนทรัพยากรของแต่ละครัวเรือนมีท้ังพืชผักผลไม้หลากหลาย โดยส่วน
ใหญ่จะปลูกเพ่ือรับประทานหากเหลือจะแบ่งขาย สภาพปัญหาในชุมชนท่ีพบ คือ บางครัวเรือนมีปัญหา
หน้ีสิน โดยส่วนใหญ่กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอาชีพ ซ่ึงเป็นเหตุให้บางครัวเรือนเกิดรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
หรือรายจ่ายเท่ารายได้ ทําให้ไม่มีเงินออมเก็บสะสม ความต้องการของชุมชนท่ีพบหลังการจัดเวที
ประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็นถึงความต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนต้องการสร้างอาชีพเสริม    
เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในครัวเรือนเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต เช่น 
กล้วย มะนาว มะกรูด มะพร้าว ท่ีปลูกไว้ โดยการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขายเพิ่มรายได้ 
หลังจากสํารวจแล้วเสร็จผู้วิจัยได้ร่วมกับชุมชนวางแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเริ่มจาก
เก็บข้อมูลและสํารวจทุนทรัพยากร ติดต่อประสานวิทยากร เพ่ือให้ความรู้และทักษะในการแปรรูป          
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมท้ังการวางแผนการค้นหาตลาดท่ีรองรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

                                                           

1 สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป, สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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คําสําคัญ : เศรษฐกิจชุมชน 

ท่ีมาและความสําคัญ 
จากประสบการณ์การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยให้ความสําคัญกับการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม และวางแผนการพัฒนาแบบ “จากบน
ลงล่าง” ท่ีเน้นการพัฒนาจากนโยบายรัฐบาลมุ่งสู่ประชาชน โดยไม่ผ่านการสะท้อนเสียงจากประชาชน 
ช่วงน้ันประเทศไทยละท้ิงการให้ความสําคัญกับภาคประชาชนเป็นท่ีต้ัง ทําให้เม่ือประชาชนผู้เป็นฐานราก
ของประเทศไม่ม่ันคง ประเทศชาติจึงไม่เข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศก็พัฒนาน้อยลงไปด้วย ดังน้ัน
ประเทศไทยจึงต้องปรับแนวคิดการพัฒนาใหม่ โดยควรเริ่มจากการพัฒนาคน พัฒนาฐานรากของประเทศ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีปรับข้ึนใหม่ ซึ่งให้ความสําคัญกับคนให้
ความสําคัญกับประชาชนมากข้ึน 

ดังน้ันการพัฒนาเศรฐกิจ ควรเร่ิมจากฐานราก คือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ท้ังน้ี ภัทรธิดา 
ผลงาน (2547) ได้ให้ความหมายคําว่า เศรษฐกิจชุมชน คือ พฤติกรรมของชุมชนในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน โดยเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลหรือองค์กรชุมชน 
หรือเอกชนร่วมกิจการ ช่วยกันดําเนินงานด้วยตนเองท้ังหมด หรือบางส่วนโดยประสานทํางานกับพหุพาคี
และผู้คนในท้องถ่ิน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด ทุน
การจัดการร่วมกันในเรื่องเก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การค้าขาย การบริการ การท่องเท่ียว 
การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถ่ิน เพื่อมุ่งให้เกิดรายได้ ส่งผลต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

ชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนมี
ลักษณะความเป็นชุมชนแบบผสมผสาน ระหว่างความเป็นชุมชนชนบทและความเป็นชุมชนเมืองมี
ประชากรส่วนหน่ึงท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรทํานา ซึ่งส่วนใหญ่มีท่ีดินทํานาเป็นของตนเอง ส่วนประชากร
อีกส่วนหน่ึง ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือพนักงานบริษัท ซ่ึงมีท้ังโรงงานหรือ
บริษัทท่ีต้ังพื้นท่ีอยู่ท่ีชุมชน และนอกชุมชน นอกจากน้ีสมาชิกบางครัวเรือนได้มีการปรับเปล่ียนท่ีอยู่อาศัย
หรือท่ีดินของตนเอง ให้เป็นอาคารท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนตามสภาพบริบท
ชุมชนท่ีเปล่ียนไปด้วย ส่วนทุนทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน นอกจากข้าวหอมท่ีชุมชนปลูกไว้เพ่ือประกอบ
อาชีพทํานาน้ัน ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกผักผลไม้ และสมุนไพร ไว้จํานวนหน่ึงเพ่ือใช้ในการบริโภคภายใน
ครัวเรือนของตนเองด้วย เช่น กล้วย มะม่วง พริก ตะไคร้ มะกรูด เป็นต้น 

ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้รับข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปี 2560 จากสํานักพัฒนาชุมชนอําเภอ
ลาดหลุมแก้ว พบว่าชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานีมี 
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ครัวเรือนผู้ท่ีตกเกณฑ์ตัวช้ีวัดและมีรายได้เฉล่ียน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีอยู่ จํานวน 12 คน ดังน้ันผู้วิจัย
จึงสนใจท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก คือเศรษฐกิจชุมชน จึงได้จัดทําโครงการศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
รวมถึงวางแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้กับครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ จปฐ. ดังกล่าว ให้มีอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9  

ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
2. เพื่อวางแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง 

อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้นําชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 2. สมาชิกในชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี     
ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน  
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีชุมชนคลองบางหลวง หมู่ท่ี 9 
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน เพื่อวางแผนการดําเนินงานสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน โดยดําเนินการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังน้ีผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินโครงการดังน้ี 

1) ศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน ดังน้ี 
- การศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสํารวจข้อมูลครัวเรือน โดยการเก็บแบบสํารวจข้อมูล

ครัวเรือน เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลด้านจํานวนประชากรในชุมชน และด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน ได้แก่ 
รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ภาวะหน้ีสินในครัวเรือน และสภาพความเป็นอยู่อาศัยของครัวเรือน 

- การศึกษาเชิงคุณภาพ  ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก ในประเด็นบริบทชุมชน สภาพ
ปัญหา และความต้องการด้านเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 2) การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ สังเกตการณ์
การดําเนินชีวิตท่ัวไป พฤติกรรมการบริโภค การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพง การทํางานของสมาชิกใน
ชุมชน 

 
 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

207  

2) เครื่องมือท่ีใช้ในการสํารวจความต้องการของชุมชน ได้แก่ ต้นไม้ชุมชน ต้นไม้ปัญหา ตุ๊กตา
ชุมชน SWOT Analysis และ TOWS Matrix Model 

3) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยดําเนินการดังน้ี 1) การตรวจสอบข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากผู้ให้ข้อมูล
อย่างน้อย 2 ใน 3 กลุ่ม ดังน้ี ผู้นําชุมชน สมาชิกในชุมชน และปราชญ์ชุมชน โดยการดําเนินการพร้อมกับ
การรวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยและนําสู่การพัฒนาตามความต้องการของชุมชน            
2) การจัดเวทีคืนข้อมูลในลักษณะการนําเสนอผลการวิจัยสู่ตัวแทนชุมชนในเวทีประชาคม ซึ่งประกอบไป
ด้วยข้อมูลผลลัพธ์ ผลผลิต และผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
ชุมชน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
1) สภาพบริบทของชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน และปราชญ์ชุมชน 
ท้ังน้ีได้ใช้เครื่องมือต้นไม้ชุมชนในการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 - รากของชุมชน คือ วิถีชีวิตของชุมชน เป็นชุมชนท่ีต้ังรกรากอยู่ร่วมกันมาแล้วหลายสิบปี        
บางหลังอยู่มาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษ เพราะฉะน้ันบ้านแต่ละหลังจะอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ท้ังน้ี 
ณ ปัจจุบัน ชุมชนมีความผสมผสานระหว่างความเป็นชุมชนชนบทและชุมชนเมือง เน่ืองจากในชุมชนมีท้ัง
การทํานา โรงงานอุตสาหกรรม และการสร้างหอพักในชุมชน ซ่ึงส่วนใหญ่คนในชุมชนจะอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ถึงวัยทํางาน ซ่ึงจะออกไปทํางานนอกชุมชน สมาชิกท่ียังอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุท่ี
อยู่ติดบ้าน โดยประกอบอาชีพการเกษตร(ทํานา) หรือบางครัวเรือนมีภาระในการดูแลเล้ียงดูหลาน  
 - ลําต้นของชุมชน คือ ทรัพยากรของชุมชน คือ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของท่ีดินและบ้านของตนเอง 
บางหลังทํานาในท่ีดินของตนเอง บางหลังเช่าท่ีดินเพื่อทํานา ส่วนใหญ่ในแต่ละบ้านจะปลูกพืชผักผลไม้
เพื่อรับประทานหากเหลือกินจะแบ่งขาย ชุมชนมีแกนนําอย่างเป็นทางการ คือ ผู้ใหญ่บุญช่วย ต้ังตน 
 - ก่ิงก้านของชุมชน คือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน คือ บ้านแต่ละหลังจะรู้จักกันเป็นอย่าง
ดี เพราะอยู่ร่วมกันมาต้ังแต่สมันบรรพบุรุษ มีการนัดพบปะกันท้ังอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํา(ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)ชุมชน กับสมาชิกชุมชน เป็นไปอย่างเช่ือมโยง 
สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี แกนนํามีศักยภาพความเป็นผู้นําสูง มีความรับผิดชอบในการดูแลลูกบ้านของ
ตนเองอย่างดีเย่ียม  
 - ใบไม้ของชุมชน ได้แก่ ความรู้/ภูมิปัญญาด่ังเดิมของชุมชน ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการทํานา 
ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้ในครัวเรือน และความรู้/ภูมิปัญญาท่ีได้เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกท่ี
เข้ามาสอนให้ความรู้ ได้แก่ การทํานํ้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ดูแลพืชผักผลไม้ในครัวเรือน การทํานํ้ายาล้าง
จาน เป็นต้น  
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 - ผลของชุมชน คือ อาชีพของคนในชุมชน มีหลักๆ 4 อาชีพ คือ เกษตรกร (ทํานา) พนักงาน
บริษัท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ให้เช่าหอพัก) และค้าขาย 

2) สภาพปัญหาชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสํารวจข้อมูลครัวเรือนกับสมาชิกในชุมชน ซ่ึงได้ใช้เคร่ืองมือ
ต้นไม้ปัญหาในการวิเคราะห์ พบว่า ปัญหาหลักของชุมชน คือ ปัญหาการมีหน้ีสินในบางครัวเรือน สาเหตุ
ของปัญหา คือ กู้ยืมเงินเพ่ือลงทุนในอาชีพ เช่น เป็นต้นทุนในการทํานา เป็นต้นทุนในการสร้างหอพัก
เพื่อให้เช่า เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ โดยการซ้ือรถยนต์เพื่อเดินทางไปทํางาน เป็นต้น ผลกระทบ
จากปัญหา คือ บางครัวเรือนเกิดรายจ่ายมากกว่ารายได้ หรือรายจ่ายเท่ารายได้ ทําให้ไม่มีเงินออมเก็บ
สะสม 

3) ความต้องการของชุมชน โดยผู้วิจัยได้จัดเวทีประชาคม ประชุมสมาชิกในชุมชน เพื่อระดม
ความคิดเห็นถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองของคนในชุมชน ท้ังน้ีได้ใช้เครื่องมือตุ๊กตาชุมชนในการ
วิเคราะห์  พบว่า  

4) - หัว (ความคิด/ทัศนคติ) : มีความต้องการสร้างอาชีพเสริมให้กับตนเอง เพื่อเพ่ิมรายได้        
และลดรายจ่ายในครัวเรือน ท้ังน้ีชุมชนอยากใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น 
กล้วย มะนาว มะกรูด มะพร้าว ท่ีปลูกไว้ โดยการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือขายเพิ่มรายได้ 

- หัวใจ (ความสัมพันธ์) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านหรือผู้สูงอายุ บางหลัง
อาศัยอยู่กับลูก 2 คน บางหลังอาศัยอยู่กับลูกและหลานหลายคน ทําให้หัวหน้าครัวเรือนของ
กลุ่มเป้าหมายน้ีต้องการสร้างอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ท่ีเพิ่มข้ึนให้กับครัวเรือน 

- มือ (อาชีพ/ทักษะพิเศษ) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพเกษตรกร(ทํานา) มีทักษะ
ในการปลูกพืชผักผลไม้เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน แต่ไม่มีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของ
ตัวเองเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มข้ึน ทําให้ต้องการเพ่ิมความรู้ในเรื่องการทําผลิตภัณฑ์แปรรูป และอยากได้ตลาด
เพื่อรองรับการวางขายสินค้าแปรรูปน้ี 

- เท้า (วิถีชีวิต) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพเกษตรกร(ทํานา) โดยทํานา 2 คร้ัง/ปี 
ช่วงเวลาว่างท่ีเหลือจะขายพืชผักผลไม้ท่ีตนเองปลูกไว้เพ่ือเล้ียงดูครอบครัว โดยฝากขายตามร้านค้าท่ัวไป
ในชุมชน ทําให้เกิดความเส่ียงเร่ืองรายได้ในครัวเรือน  

5) การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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          ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 

 

  ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีทุนทรัพยากรเดิมของ

ตนเอง เช่น พืช ผัก ผลไม้ 
(กล้วย มะนาว มะกรูด 
มะพร้าว) ท่ีปลูกไว้เพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน  

2. ชุมชนมีความพร้อม 
ความสามารถท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ชุมชนขาดความรู้พื้นฐาน 

หรือทักษะความสามารถ        
ในการแปรรูปกล้วยฉาบ  

2. ชุมชนขาดความรู้พื้นฐาน 
หรือทักษะความสามารถ       
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

โอกาส (Opportunity) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนา
ชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว 
ต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือ
ชุมชนในการพัฒนาอาชีพ 
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน เช่น เป็นต้น 

SO: กลยุทธ์เชิงรุก 

S1O1: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนา
ชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว 
ควรส่งเสริม สนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจชุมชน 

 

 

WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

W1O1: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนา
ชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว 
ควรเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้
พ้ืนฐาน หรือทักษะ
ความสามารถในการแปรรูป
กล้วยฉาบ 

W1O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนา
ชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว 
ควรเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้
พ้ืนฐาน หรือทักษะ
ความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
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อุปสรรค (Threats) 
1. สมาชิกในชุมชนท่ีสนใจเข้า

ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ หรือเป็นแม่บ้าน ทํา
ให้ไม่สะดวกในการทํา
กิจกรรมนอกชุมชน  

 

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
S1T2: ควรวางแผนกระบวนการ

ท่ีสามารถทําได้ในชุมชน 
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

WT: กลยุทธ์เชิงรับ 
W1T1: สมาชิกในชุมชนควร

รวมกลุ่มกันเพื่อจัดหา
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ  
แปรรูปกล้วยฉาบเข้ามาให้
ความรู้ในชุมชน 

W2T1: สมาชิกในชุมชนควร
รวมกลุ่มกันเพื่อจัดหา
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาให้
ความรู้ในชุมชน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ 2 แนวทาง ดังน้ี  
1) แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างเร่งด่วน ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก โดยการให้มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนาชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว ส่งเสริม 
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพเสริมและเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน และกลยุทธ์เชิงรับ 
โดยให้สมาชิกในชุมชนรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดหาผู้เช่ียวชาญทางด้านการแปรรูปกล้วยฉาบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เข้ามาให้ความรู้ในชุมชน 2) แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างไม่เร่งด่วน ได้แก่        
กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยการวางแผนกระบวนการท่ีสามารถทําได้ในชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนาชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้พ้ืนฐาน หรือทักษะ
ความสามารถในการแปรรูปกล้วยฉาบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

6) แผนการดําเนินงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ 
- กุมภาพันธ์ 2562 : 1) เก็บข้อมูลและสํารวจทุนทรัพยากร คือ กล้วยนํ้าว้า ในครัวเรือนว่ามี

ปริมาณก่ีต้น ใน 1 ต้นมี ก่ีเครือ ใน 1 เครือมีก่ีลูก และใน 1 เดือนจะมีผลิตภัณฑ์กล้วยนํ้าว้าออกมาท้ังหมด
เท่าไหร่ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกล้วยนํ้าว้าท่ีสามารถแปรรูปได้ 2) ร่วมกับครัวเรือนท่ีสนใจ ร่างแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือน 

- มีนาคม 2562 : 1) ติดต่อประสานวิทยากร เพื่อให้ความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบ และออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ากล้วยฉาบให้กับชุมชน นอกจากน้ันนัดประชุมระดมความคิดใน
การหาตลาดท่ีรองรับสินค้ากล้วยฉาบของชุมชน 2) พาชุมชนศึกษาดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจท่ีประสบ
ความสําเร็จ เพ่ือให้ชุมชนได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนตัวเองต่อไป 

- เมษายน ถึง พฤษภาคม 2562 : 1) ประสานวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ โดยกล้วยจะใช้กล้วยนํ้าว้าท่ีแต่ละครัวเรือนปลูกไว้ เพ่ือทดลองทําจริง       
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และทดสอบรสชาติจริง จากน้ันจะให้ชุมชนได้ทดลองทําจริงโดยจะกําหนดให้ฝึกฝีมือในการทําเป็น
ระยะเวลา 1 อาทิตย์ แล้วให้วิทยากรได้ทดสอบรสชาติเพ่ือให้คะแนนอีกครั้ง 2) ร่วมระดมความคิดกับ
ชุมชนเพื่อระบุรายการวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพ่ือจัดซื้อหรือสร้าง
อุปกรณ์ให้ชุมชนได้ใช้เพ่ือเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป 3) ประสานวิทยากร เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น
กับชุมชน ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างสะดวก         
และเหมาะสมกับชุมชน 4) จัดจ้างทําบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบแปรรูปท่ีผ่านการระดมความคิดของสมาชิกใน
ชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ท่ี 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 5) ประสาน
วิทยากรเพื่อร่วมกันระดมความคิดกับชุมชนในการหาตลาดท่ีรองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของชุมชนบ้าน
คลองบางหลวง หมู่ท่ี 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 6) ร่วมกับชุมชนสํารวจ 
ค้นหาตลาดท่ีรองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ท่ี 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

- มิถุนายน 2562 : 1) ตรวจเย่ียม ติดตามและประเมินผลความสําเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของ
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ท่ี 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี ท่ีดําเนินการ แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 2) สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบน้ัน ว่าสามารถต่อยอดแนวทางการพัฒนาจากรายครัวเรือนเป็น
การรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในระยะต่อไป 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาในครั้งน้ี ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนผสมผสานระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 

และมีสมาชิกในชุมชนบางส่วนท่ีประสบปัญหาขาดรายได้ ชุมชนจึงต้องการสร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ใน
ครัวเรือน โดยได้สรุปร่วมกันว่าจะใช้ทุนทรัพยากรท่ีมีอยู่ในครัวเรือน คือกล้วยนํ้าว้า พัฒนาโดยการแปรรูป
เป็นกล้วยนํ้าว้าฉาบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ท้ังน้ีสมาชิกในชุมชนท่ีสนใจได้ร่วมวางแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนต้ังแต่ข้ันตอนการอบรมเรียนรู้การแปรรูปกล้วยนํ้าว้าฉาบ จนถึงข้ันตอนการติดตามการ
ดําเนินงานเพื่อเพิ่มความย่ังยืนให้กับกลุ่มให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ สอดคล้องกับคํากล่าวของ         
ภัทรธิดา ผลงาน (2547) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลหรือองค์กรชุมชน 
หรือเอกชนร่วมกิจการ ช่วยกันดําเนินงานด้วยตนเองท้ังหมด หรือบางส่วน โดยประสานทํางานกับพหุพาคี
และผู้คนในท้องถ่ิน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด  
ทุนการจัดการร่วมกันในเรื่องเก่ียวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การค้าขายในท้องถ่ิน เพ่ือมุ่งให้
เกิดรายได้ ส่งผลต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน ท้ังน้ีผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน จะทําให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และสร้างอาชีพท่ีย่ังยืนให้กับชุมชนต่อไป 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ชุมชนทราบและตระหนักถึงสภาพปัญหา รวมถึงความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 2. ชุมชนเกิดแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

เอกสารอ้างอิง 
ประเวศ วะสี, (2530) การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการพัฒนา, ชุมชนพัฒนา ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 5,         

หน้า 51-57 
ภัทรธิรา ผลงาม, (2547) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, (เลย: รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์) 
ภัทรธิรา ผลงาม, สุมณฑา ศรีสวัสด์ิ และ สุทัต หนูมาก, (2561) การพัฒนาศักยภาพในการพ่ึงตนเอง

ทางเศรษฐกิจชุมชนบ้านนาบอน จังหวัดเลย, วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี. ปีท่ี 10  
ฉบับท่ี 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 
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การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต                             
ความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านคลองหมากนัด หมู่ท่ี 11 ตําบลบ้านแก้ง                                          

อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

   
เทอดเกียรติ แก้วพวง1 

วราวุฒิ คําพานุข1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาชีพเกษตรกรท่ีประสบ

ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรท่ีราคาตกตํ่า กลุ่มอาชีพจักสานเข่งปลาทู และกลุ่มอาชีพการแปรรูปอาหาร
ท้องถ่ิน เพ่ือค้นหารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตร การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่จากเข่งปลาทู และการหาเอกลักษณ์ของอาหารท้องถ่ินของชุมชน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เร่ิมจากสํารวจบริบทชุมชน สภาพชุมชน ให้เกิดความเข้าใจความเป็นมาและสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกชุมชนและคณะผู้วิจัย นอกจากน้ันยังกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนได้ศึกษาตนเองเพ่ือสร้าง
ความตระหนักถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอันนํามาซ่ึงการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
รวมท้ังเป็นพื้นฐานของการรวมกลุ่มสมาชิก เพ่ือนําไปสู่การช่วยเหลือเก้ือกูลกันท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม ผลจากการมติท่ีประชุมของชุมชนและคณะวิจัย จากการศึกษาพบว่า 3 กลุ่มอาชีพ
ในชุมชนท่ีต้องการแก้ไข้ปัญหาประสบปัญหา คือกลุ่มอาชีพเกษตรกรพบปัญหาทางด้านราคาของผลผลิต
ตกตํ่า กลุ่มอาชีพเครื่องจักสานพบปัญหารูปแบบของเครื่องจักสาน กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารท้องถ่ิน      
พบปัญหารสชาติและคุณภาพของอาหารเพ่ือการจําหน่ายภายนอกชุมชน ท้ังน้ีพบว่า การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมรส่วนร่วมเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยสมาชิกในชุมชนอย่างแท้จริง ท้ังยัง
สร้างความสามัคคีภายในชุมชนให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน นอกจากน้ันยังเป็นแนวทางการพัฒนาตาม
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและมีความย่ังยืน 

คําสําคัญ : เครื่องจักสาร, เข่งปลาทู, อาหารท้องถ่ิน, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

                                                           

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
ประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้  ทําให้เป็นปัญหาหลักและเป็นวาระแห่งชาติ

ท่ีจําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ปัจจุบันผลเน่ืองจากเกิดความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก        
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศ และประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีได้รับผลกระทบ สร้างความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ จากผลท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้ประเทศไทยติดอยู่ใน
อันดับของประเทศท่ีติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงจําเป็นต้องพิจารณาถึงสาเหตุ
และศึกษาช่องทางการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง (สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์ และนณริฎ 
พิศลยบุตร, 2561) และปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาและยกระดับรายได้ของประเทศเพื่อเข้าสู่ประเทศ
รายได้สูงได้อย่างย่ังยืน ต้องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเป็น
หลักและควรมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงต่ออัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 อาชีพหลักของชาวชุมชนชนบทคือการทําการเกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศ
ไทยและส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นเป็นประเทศท่ีส่งออกด้านอาหารเป็นลําดับต้นๆ ของโลก แต่เม่ือ
เวลาดําเนินมาจนถึงปัจจุบันพบว่าจํานวนเกษตรกรไทยลดลงอย่างต่อเน่ืองสาเหตุจากแนวความคิดการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรท่ีเห็นว่า อาชีพทางการเกษตรไม่เคยสร้างความร่ํารวย เป็นอาชีพท่ีหนัก 
และเหน่ือย ประกอบกับทัศนคติในการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันพบว่าอาชีพเกษตรกรไม่มีคนนับหน้าถือ
ตาเฉกเช่นกับงานราชการ จําทําให้ลูกหลาน ของเกษตรกรไม่สนใจสืบทอดอาชีพทางการเกษตร อีกท้ัง
อายุเฉล่ียของเกษตรกรสูงข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร : พ.ศ.2552) จึงเป็นปัจจัยให้จํานวนของ
เกษตรกรต้องลดลงอย่างต่อเน่ืองและส่งผลต่อระบบความม่ันคงทางอาหารของประเทศ  นอกจากน้ันยัง
ส่งผลต่อปัญหาด้านอาชีพของคนในประเทศ 

ปัจจุบันแรงงานจากภาคการเกษตรกรรมเดินทางเข้าหางานตามนิคมอุสาหกรรมและโรงงาน      
ต่าง ๆ เป็นแนวโน้นท่ีมีมากข้ึนเรื่อย ๆ จนทําให้ประสบปัญหาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในประเทศไทย เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ท่ีเดินทางเข้าทํางานจะมีระดับการศึกษาค่อนข้างน้อยซึ่ง
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ส่งผลให้เกิดการขาดองค์ความรู้ท่ีจะต่อยอดและพัฒนาอาชีพของตน ท้ังการทํางานในนิคมอุสาหกรรม
หรือเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ส่งผลให้ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการมีหน้ีสิน สาเหตุเหล่าน้ีส่งผลถึง
อัตราการว่างงานของประชาชนในประเทศท่ีเพิ่มข้ึนและความเหลือมลํ้าในการกระจายรายได้ ตลอดจนผล
ต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  

ชุมชนบ้านคลองหมากนัด ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชน        
ท่ีต้องการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ชุมชนบ้านคลองหมากนัดตกเกณฑ์ จปฐ.             
ร้อยละ 50 (ข้อมูล จปฐ. ปี 2560) ด้านความม่ันคงทางอาชีพและรายได้ จากการสํารวจบริบทชุมชน       
โดยการสนทนากลุ่ม (focus group) ร่วมกับชุมชนพบว่า สภาพปัญหาปริมาณนํ้าภายในชุมชนไม่เพียงพอ
ต่อการทําการเกษตร  ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า เน่ืองจากการห่างจากแหล่งค้าขาย การถูก
กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง การขาดองค์ความรู้เฉพาะด้านเพ่ือพัฒนาสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

จากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2560 ถึง ปี พ.ศ. 2579         
ท่ีน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการพัฒนาอย่างย่ังยืนและคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และยกระดับรายได้ของประชาชน ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสํารวจสภาพปัญหา ความต้องการของการสร้างและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนภายใต้

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค้าการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เครื่องจักสานและอาหาร

ท้องถ่ิน บ้านคลองหมากนัด หมู่ท่ี 11 ตําบลบ้านแก้ง  อําเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ   
งานวิจัยน้ีดําเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการสํารวจข้อมูลชุมชน คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกน กลุ่มอาชีพอาหารท้องถ่ิน

เพื่อการจําหน่ายและกลุ่มอาชีพทําเครื่องจักสาน บ้านคลองหมากนัด หมู่ท่ี 11 ตําบลบ้านแก้ง          
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  
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การดําเนินโครงการ 

 
ภาพท่ี 1 การระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจบ้านคลองหมากนัด หมู่ท่ี 11  

ท่ีมา : เทอดเกียรติ แก้วพวงและคณะ (2562) 

ผู้วิจัยและคณะทํางานเดินทางไปยังพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อเข้าสํารวจบริบทชุมชนเพ่ือศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในพ้ืนท่ีบ้านคลองหมากนัด หมู่ท่ี 11 ตําบลบ้านแก้ง โดยการประชุมร่วมกับผู้นําชุมชน
และกลุ่มสมาชิกกลุ่มอาชีพภายในชุมชนบ้านคลองหมากนัด เพื่อสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มอาชีพโดยอาศัย
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มอาชีพ ขณะเดียวกันผู้ศึกษาใช้แนวคิด Snow Ball ค้นหาครัวเรือนเป้าหมาย 
เพื่อค้นสาเหตุของปัญหาซึ่งเป็นผลต่อสภาพความเป็นอยู่และรายได้ อาชีพของคนในชุมชน พร้อมท้ังการ
ตรวจสอบแบบสํารวจข้อมูลชุมชนเบ้ืองต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของตัวแปรสําคัญ รวมท้ังจัด
กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้เครื่องมือ เช่น ต้นไม้ปัญหา ต้นไม้ชุมชน แผนท่ีเดินดิน  
ตุ๊กตาชุมชน เป็นต้น  เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็น ความเช่ือ ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ณ ศาลากลางบ้าน
ของชุมชน เพื่อก่อให้ข้อตกลงร่วมกันจากมติของชุมชนแล้วเกิดการพัฒนาสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ได้อย่างย่ังยืน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
บริบทชุมชน 
จากการศึกษาชุมชน บ้านคลองหมากนัด หมู่ท่ี 11 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด

สระแก้ว ผลปรากฏว่า จากคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้าน พื้นท่ีบ้านคลองหมากนัดแห่งน้ี       
เดิมเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีเส่ือมโทรม มีนายทุนเข้ามาตัดไม้ทําลายป่า โค่นต้นไม้ไปจนหมด เหลือแต่
ป่าหญ้าคา ป่าแขม ต่อมาชาวบ้านจากพื้นท่ีอ่ืน ๆ จากอําเภอนาดี ตําบลบ้านแก้ง ตําบลโคกป่ีฆ้อง 
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อําเภอสระแก้ว (ยกเป็นจังหวัดสระแก้วป่ี 2536) จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพ้ืนท่ีล้อมรอบบ้านคลองหมากนัด  
ได้อพยพมาหากินท่ีทํากินและท่ีอยู่อาศัย โดยจับจองพื้นท่ีป่าเพื่อทํานา ทําไร่ ทําสวน โดยเข้ามาในพ้ืนท่ี
ทางด้านทิศใต้ของบ้านคลองหมากนัด ซึ่งเป็นทางเดินเท้าเล็ก ๆ มีคลองนํ้าไหลผ่านและมีต้นสับปะรถป่า
ข้ึนอยู่ ซ่ึงภาษาถ่ินเรียกว่า “ต้นหมากนัด” ซ่ึงเป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้านคลองหมากนัดในปัจจุบัน  

เริ่มแรกมีครอบครัวท่ีเข้ามาจัดทําบ้านพักท่ีอยู่อาศัยเพียง 2 ครัวเรือน คือครอบครัวนายออม       
สมหมอและนายพอน ม่ันคงกูล ในปี พ.ศ.2513 บ้านคลองหมากนัด หมู่ 11 ได้แยกตัวมาจากหมู่บ้าน      
วังหิน หมู่ 10 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยน้ัน มีจํานวนครัวเรือนจัดต้ังครั้ง
แรกประมาณ 15 ครัวเรือน และนายบุญมา บุญกว้าง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของชุมชน หลังจากน้ันก็มี
ชาวบ้านอพยพมาจากหลาย ๆ พ้ืนท่ีท้ังจากสกลนคร ปราจีนบุรีและท่ีอ่ืน ๆ ทําให้หมู่บ้านมีจํานวนเพ่ิม 
มากข้ึน บ้านคลองหมากนัดเป็นหมู่บ้านท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งนํ้าและผืนดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูก จําทําให้ชาวบ้านได้อพยพเพ่ิมข้ึนมา
เรื่อย ๆ จํามีจํานวน 91 ครัวเรือนในปัจจุบัน และมีนางสาววันนา ด่านสาคร ทําหน้าท่ีเป็นผู้ใหญ่บ้าน
คลองหมากนัด หมู่ 11 ต้ังอยู่ในตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   

ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ชาวบ้านคลองหมากนัดจัดประชุมภายในชุมชนและมีบทสรุปท่ีจะก่อต้ัง
โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลาน จึงได้เริ่มสร้างโรงเรียนเป็นอาคาร 1 ช้ัน ขนาด 2 ห้องเรียน
และได้คุณครูสัจจา วงษ์ภา เป็นครูอาสาคนแรกของโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด และปีพ.ศ.2518 ได้มี
กลุ่มนักศึกษาจากกรุงเทพฯ ได้เข้ามาท่องเท่ียวและพักอาศัยข้างๆ โรงเรียนซึ่งหลังจากน้ันกลุ่มนักศึกษาได้
ทําการต่อเติมห้องเรียนเพิ่มอีกสองห้องเรียน รวมท้ังหมดเป็น 4 ห้องเรียน 

ในราวปี พ.ศ.2520 ได้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้แทรกซึมเข้ามาในพื้นท่ีบ้านคลอกหมากนัด
เป็นหมู่บ้านเป้าหมายของทางราชการท่ีน่าเช่ือว่ามีกลุ่มคอมมิวนิสต์แทรกซึมอยู่ จึงทําให้หน่วยงาน
ราชการ ส่งกําลังเข้ามากวาดล้างกลุ่มคอมมิวนิสต์ พัฒนาหมู่บ้านและดูแลรักษาความสงบภายในชุมชน  
ในสมัยน้ันมีค่ายทหารพราน ค่ายตชด. ค่ายอส. อยู่รอบพื้นท่ีหมู่บ้าน ต่อมาหมู่บ้านได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณรับเป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชดําริทางราชการได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
และได้จัดต้ังเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันคนเอง (อพป.) ข้ึนเพื่อดูแลความสงบภายในชุมชน 

ต่อมาปีพ.ศ.2527 ได้มีหน่วยงานของกรมป่าไม้เข้ามาดําเนินการปลูกป่า โดยใช้ช่ือโครงการว่า 
“โครงการปลูกป่าบ้านท่ากระบาก 2” และได้เปล่ียนมาเป็น “โครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาตาม
พระราชดําริบ้านคลองหมากนัด” จนทําให้ชาวบ้านมีงานทํา มีรายได้ มีความสงบร่มเย็นและเป็น        
“บ้านสวย  เมืองสุข” บ้านคลองหมากนัด จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน   

ผลจาการสํารวจร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและชุมชน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกภายในชุมชนบ้านคลองหมากนัด โดยการสนทนากลุ่ม (focus group) ผลจากการวิเคราะห์บริบท
ชุมชน วิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาหรือยกระดับด้วย TOWS matrix Model และเลือกกิจกรรมจาก 
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ทักษะวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังน้ันเพื่อหาข้อมูล ส่ิงต้องการและปัญหา ซึ่งจากผลการประชุม  
และลงมติท่ีประชุมของชาวชุมชนบ้านคลองหมากนัด ถึงการสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
และมองเห็นอาหารท่ีสามารถสร้างรายได้แก่ตัวบุคคล ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชนได้ รวมถึงคุณค่า  
ทางอาหารซึ่งอาหารเป็นแหล่งสารอาหารท่ีจําเป็นต่อร่างกาย ร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหาร       
ท่ีบริโภคเพ่ือซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ การบริโภคอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการก็เป็นอีกส่ิงท่ีจะจําเป็น 
เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารท่ีจําเป็นและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จากอาหารท่ี
หลากหลายชนิดภายในชุมชนและมีมติจากท่ีประชุม ได้เลือกอาหารท่ีเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเหตุผล
เน่ืองจากในชุมชนเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสระแก้ว  มีการปลูกพืชสวนครัว     
ทุกครัวเรือนซึ่งเป็นวัตถุดิบของการทํานํ้าพริกข่าและต้องการท่ีจะนําไปแปรรูปเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน แต่เน่ืองชุมชนยังขาดองค์ความรู้
ทักษะในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวผู้วิจัยและชุมชนจึงร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ส่งเสริมกระบวนการเพื่อให้การทํานํ้าพริกข่าเป็นอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพ โดยงานวิจัยช้ินน้ี
เริ่มต้นจากการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดความมั่นคงย่ังยืนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ต่อไป  

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
ผลการสํารวจชุมชนบ้านคลองหมากนัดพบว่าชุมชนประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมีการอยู่ร่วมกัน

ของสามวัย คือ วัยเด็ก วัยทํางานและวัยสูงอายุ ซ่ึงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร 
และอาชีพรองแต่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในหมู่บ้านคลองหมากนัดเป็นหมู่บ้านท่ีมีจุดเด่นใน
เรื่องความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนและความสามัคคีในหมู่บ้าน นอกจากน้ันยังมีแนวคิดท่ีนําสมัย มีความ
ต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ ซึ่งดูได้จากโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีผ่านมา และยังมี
กิจกรรมมากมายท่ีได้รับรางวัลและเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ แต่เน่ืองจากการขาดหน่วยงานท่ีมีความรู้
เฉพาะทางในการเสริมความรู้เพิ่มประสบการณ์หรือคําแนะนํา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ยังไม่มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการของท้องตลาด จึงทําให้
คนในชุมชนขาดกําลังใจ ขาดแรงผลักดัน ต้นทุนลดน้อยลงเน่ืองจากขายสินค้าไม่ได้   

จากแนวของ อคิน รพีพัฒน์ (อ้างในกรชนก สนิทวงค์ พ.ศ.๒๕๔๕, น. ๒๓) กล่าวว่า การพัฒนา
ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต้องได้รับความร่วมมือ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของชุมชนน้ัน “ชุมชนต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กล่าวคือ ต้องเป็นการมีส่วนร่วมท่ีชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจก้าวเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยตนเองโดยปราศจากการขอร้อง บังคับ ขู่เข็ญ” จึงนําไปสู่ความแข็งแข็งของชุมชนอย่างย่ังยืน 

ดังน้ัน ผลการประชุมวิเคราะห์ถึงความต้องการแนวทางการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยคนในชุมชน
ลงมติและมีความเห็นร่วมกันถึงการท่ีจะมีการส่งเสริมในด้านองค์ความรู้ซึ่ง “การจัดการความรู้ของชุม”
เป็นแนวทางหน่ึงซึ่งเป็นรูปแบบของการนําองค์ความรู้หรือภูมิรู้ของชุมชนท่ีมีอยู่ในลักษณะต่าง ๆ             
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มาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการแก้ไขปัญหาแลพัฒนา เพื่อการดํารงชีพอย่างย่ังยืนและสร้างความ
เข้มแข็งความสามัคคีให้กับชุมชน(นายแพทย์วิจารย์ พานิช : พ.ศ.๒๕๔๘) 

 
ภาพท่ี 2 สรุปผลวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชน บ้านคลองหมากนัด หมู่ท่ี 11 เพ่ือวางแผนพัฒนา 

ท่ีมา : เทอดเกียรติ แก้วพวงและคณะ (2562) 

ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมเติมความองค์รู้ท่ีจะต่อยอดพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นท่ีต้องการ      
ของท้องตลาดซึ่งมีครัวเรือนตนแบบในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างรายได้ของคนชุมชน 
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นแบบอย่างเพื่อขยายไปสู่ครัวเรือนอ่ืน ๆ ในชุมชนบ้านคลองหมากนัด 
ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ต่อไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้ทราบสภาพปัญหาความเป็นอยู่และความต้องการในการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชนของ

ชุมชนบ้านคลองหมากนัด  หมู่ท่ี 11 ตําบลบ้านแก้ง  อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
2. การสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน มีอาชีพเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส่ิงท่ีมีใน

ชุมชนบ้านคลองหมากนัด หมู่ท่ี 11 
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกล็ดปลาตะเพียน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง             
บ้านหนองปรือ ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

   
เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา1 

เพ็ญศรี ชิตบุตร1 

ปุณณานันท์ พันธ์แก่น1 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยช้ินน้ีเริ่มต้นจากการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงการณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้

กําหนดโครงการพัฒนาพื้นท่ีตามยุทธศาตร์การพัฒนาท้องถ่ินเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพิ่มข้ึนใน
ระดับครัวเรือน อันจะทําให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชนจนเป็น      
แรงเสริมทําให้ชุมชนเกิดอาชีพท่ีจะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกล็ดปลา
ตะเพียน 

คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การแปรรูปเกล็ดปลาตะเพียน, หลักเศรษฐกิจพอเพียง, จังหวัดสระแก้ว 

บทนํา 
กลุ่มการเรียนรู้บ้านหนองปรือแบบครบวงจรมีต้นกําเนิดจากความต้องการและปัญหาความ

ยากจนของสมาชิกในชุมชนท่ีขาดพ้ืนท่ีทํากินและปัญหาด้านรายได้ท่ีมีน้อยกว่ารายจ่าย ทําให้ประชาชน
รวมกลุ่มกันเพ่ือทําการเกษตรภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนํามาประยุกต์ใช้เพื่อการดําเนินชีวิต ซ่ึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตของประชาชนได้ในทุกระดับ ต้ังแต่
ครอบครัวชุมชนและสังคม โดยยึดถือความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี ท้ังน้ี
ต้องอาศัยความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม โดยบ้านหนองปรือได้ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนหรือหาได้ง่ายในท้องถ่ินเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองให้ได้มากท่ีสุด 
(สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560)  จึงมีการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคือการ
ปลูกเมล่อนและการแปรรูปปลาส้มไร้ก้าง ขณะเดียวกันกลุ่มมีวัตถุดิบท่ีเหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์

                                                           

1พัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
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ปลาส้มน่ันคือเกล็ดปลาตะเพียน หากไม่มีการนํามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์จะส่งผลทําให้เกิดปัญหา      
และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ในอนาคต  

เกล็ดปลาเป็นของท่ีมีในธรรมชาติหลังจากเหลือใช้จากการนําเน้ือปลาไปประกอบอาหารหากเก็บ
ไว้หรือท้ิงไว้ในสภาพสด ๆ จะมีกล่ินเน่าเหม็นและเป็นส่ิงสกปรกถูกท้ิงเป็นเศษขยะ ผู้คนส่วนใหญ่จึงนึกไม่
ถึงว่า เศษขยะท่ีเหลือท้ิงเหล่าน้ีจะสามารถนํามาสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบสําคัญของเครื่องประดับ
ตกแต่งนานาชนิด ได้อย่างสวยงามและหลากหลาย หากจะมองในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วการ
นําเอาของเสียเหลือท้ิงท่ีสลายตัวได้ยากมาใช้ประโยชน์ทดแทนวัสดุท่ีผลิตจากวัตถุดิบและกระบวนการ 
ผลิตท่ีทําลายธรรมชาติ เช่น กระดาษ พลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ (จงจิตร ชินกนกรัตน์, 
2559) ขณะท่ี นทีทิพย์ กฤษณามระ 2558. กล่าวว่าเกล็ดปลาสามารถนําไปแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ  
เช่น เกล็ดปลาย่ีสก 1 กรัมให้แคลเซียมมากถึง 434 มิลลิกรัม ซึ่งสูงเทียบเท่ากับแคลเซียมท่ีมีในเปลือกไข่ 
1 ฟอง อีกท้ังยังมีคอลลาเจนและแร่ธาตุท่ีร่างกายต้องการในปริมาณสูง  

หลังจากผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
พบว่าชุมชนต้องพบกับปัญหาดังน้ี 1. ปัญหาด้านนํ้า ส่งผลกระทบ ทําให้ปริมาณนํ้าในชุมชนไม่เพียงพอต่อ
การทําการเกษตรและการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน ขณะเดียวกันคุณภาพของนํ้าในครัวเรือนไม่มี
คุณภาพเท่าท่ีควร เพราะนํ้าประปาในชุมชนมีลักษณะเป็นสีขุ่นแดงและในบางครั้งหลังจากใช้นํ้าแล้วจะ
เกิดอาการผ่ืน คัน บริเวณผิวหนังท่ัวร่างกาย 2. ปัญหาด้านดิน ส่งผลกระทบทําให้สมาชิกในชุมชนไม่
สามารถได้ผลผลิตทางด้านการเกษตรตามท่ีต้องการและส่งผลให้ต้นทุนในการทําการเกษตรเพ่ิมสูงข้ึน    
3. ปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลกระทบทําให้สมาชิกต้องอาศัยยาบํารุงให้กับพืชพันธุทาง
การเกษตรซึ่งเก่ียวเน่ืองกับต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ขณะเด่ียวกันการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรถูก
กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยท่ีไม่มีมาตรฐานในการรับซื้อผลผลิตจากชุมชน 4. ปัญหาด้านรายได้น้อย
กว่ารายจ่าย ผลกระทบคือไม่สามารถชําระหน้ีสินได้ตามกําหนดจึงทําให้ต้องสร้างหน้ีสินใหม่เพื่อชําระ
หน้ีสินเก่า รวมไปถึงลูกหลานไม่มีเงินค่าขนมไปโรงเรียนทําให้ความสุขของคนในครอบครัวลดน้อยลง    
และขาดกําลังใจในการทํางาน 5. ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบคือสมาชิกในชุมชนต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแรงงานต่างด้าวท้ังค่าแรงท่ีมีราคาสูง ค่าอาหาร ค่าพาสปอร์ต ค่าต่อวีซ่า 
และอ่ืน ๆ เพื่อให้แรงงานเหล่าน้ันมาทํางานให้กับเกษตรกรเพราะหากไม่มีมีแรงงานก็จะไม่สามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตได้ทันและส่งผลต่อราคาจําหน่ายผลผลิต 6. ปัญหาด้านผู้สูงอายุขาดท่ีอยู่ท่ีทํากินและขาด
ผู้ดูแล  ผลกระทบคือ ผู้สูงอายุไม่มีความสุขและไม่ได้รับการดูแลจึงเกิดภาวะซึมเศร้าและน้อยใจในชีวิต  
7. ปัญหาด้านถนน ผลกระทบคือก่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับอุบัติเหตุจากการใช้ถนนท่ีเป็นหลุมบ่อรวมถึง
ลูกหลานไปโรงเรียนลําบาก เน่ืองจากฤดูฝนถนนจะเป้ือนด้วยโคลน และฤดูแล้งถนนจะเป้ือนไปด้วยฝุ่นซึ่ง
จะทําให้ชุดนักเรียนมีความสกปรก ดังท่ีจิราณีย์ พันมูลและอาแว มะแส 2558 กล่าวว่าการพัฒนาชุมชน 
(Community Development) คือการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงส่วนประกอบของชุมชนตามสภาพท่ี 
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เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้จากสภาพท่ีไม่ปรารถนาไปสู่สภาพท่ีพึงปรารถนา ตลอดจนเป็นการลด
ช่องว่างทางสังคมและปัญหาความยากจนในชุมชนให้น้อยลง งานวิจัยช้ินน้ีเริ่มต้นจากการท่ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงการณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามยุทธศาตร์การพัฒนา
ท้องถ่ินเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพิ่มข้ึนในระดับครัวเรือน อันจะทําให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชนจนเป็นแรงเสริมทําให้ชุมชนเกิดอาชีพท่ีจะสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกล็ดปลาตะเพียน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชน  
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกล็ดปลาตะเพียน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน 
ระยะเวลาในการดําเนินงานเริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง เดือน 31 มีนาคม 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการสํารวจข้อมูลชุมชนในคร้ังน้ีคือ ครัวเรือนในพื้นท่ี หมู่ 3 บ้านหนองปรือ 

ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีประสบปัญหาหลากหลายรูปแบบ     
เช่น ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านโครงสร้างข้ันพ้ืนฐาน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านผู้สูงอายุ 
และปัญหาด้านรายได้  

วิธีการศึกษา 
กระบวนการศึกษาเริ่มจากคือ 1. ศึกษาชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนใน

พ้ืนท่ีสํารวจในวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปรือ ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกในชุมชน 2. ลําดับความ
ต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหา 3. การวางแผนแก้ไขปัญหาในลักษณะของโครงการ 4. การติดตาม
ประเมินความต่อเน่ืองของการดําเนินโครงการ (ยศ บริสุทธ์ิ, 2558) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้วิจัย จํานวน 100 คน และมีครัวเรือนเป้าหมายในการตัดสินใจเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสนใจ
และสามารถดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในเชิงประจักษ์ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ประเมินถึงความสําเร็จและเป็นไปได้
ของการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจกระท่ังได้โครงการข้าวเกรียบเกล็ดปลา โดยโครงการ
ดังกล่าวผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการดําเนินงาน
ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 10  

ผู้วิจัยเดินทางไปยังพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อสํารวจข้อมูลชุมชนโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (focus 
group) ด้วยการสอบถามบุคคลในกลุ่มเพ่ือให้ได้มาถึงความคิดเห็น ความเช่ือหรือทัศนคติต่อสภาพปัญหา  
โดยคําถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์แบบต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดคุย
และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระระหว่างผู้ศึกษาหรือผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง โดยในขณะเดียวกันผู้ศึกษาทํา
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การจดบันทึกการสนทนาท่ีเกิดข้ึน และอาศัยเคร่ืองมือต้นไม้ปัญหา (Problem Tree Analysis) รวมถึง
สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยแบบสอบถาม ขณะเดียวกันผู้ศึกษาใช้แนวคิด Snow Ball       
เพื่อค้นหาครัวเรือนเป้าหมายท่ีมีปัญหาด้านสภาพความเป็นอยู่และ การประกอบอาชีพ พร้อมท้ังทําการ
ตรวจสอบแบบสํารวจข้อมูลชุมชนเบ้ืองต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลของตัวแปรท้ังหมดรวมท้ัง
จัดทํากระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ได้อย่างย่ังยืน 

ดังน้ันโจทย์วิจัยในครั้งน้ีคือประชาชนผู้ท่ีสนใจ ของบ้านหนองปรือ โดยมีครัวเรือนเป้าหมาย 
จํานวน 8 ครัวเรือน โดยหลังเสร็จส้ินโครงการครัวเรือนเป้าต้องมีรายได้เพ่ิมข้ึน 10% ต่อปี ซึ่งเกิดจากการ
ผลิตข้าวเกรียบเกล็ดปลา ดังน้ันแนวทางการพัฒนาข้าวเกรียบเกล็ดปลาจึงต้องอยู่ภายใต้ความถูก
สุขอนามัยเพ่ือจําหน่ายในท้องตลาดและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต้ังแต่กระบวนการเริ่มทําความสะอาดเก็บปลาท่ีต้องมีความ
พิถีพิถัน รวมถึงกระบวนการปรุงและผสมวัตถุดิบท่ีจะต้องมีปริมาณท่ีชัดเจนและแน่นอน ขณะท่ีเม่ือนํา
ข้าวเกรียบเกล็ดปลาไปตากแดดหรือทอดก็จะต้องถูกตามหลักอนามัยและเมื่อเสร็จแล้วก็จะนําข้าวเกรียบ
เกล็ดปลาเข้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบอันจะ
นําไปสู่การจัดทําบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 

ผลการศึกษา 
จากการสํารวจข้อมูลชุมชนโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (focus group) ชุมชนบ้านหนองปรือ 

พบว่าชุมชนมีภูมิปัญญาด้ังเดิมท่ีมีการทดลองการผลิตเกล็ดปลาทอดสมุนไพรเพื่อการบริโภคโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการแปรรูปปลาส้มไร้ก้างมักจะมีเกล็ดปลาท่ีเหลือจากการแปรรูปในปริมาณมากกว่า 50 กิโลกรัม
ต่อวัน ขณะท่ีชุมชนมีความต้องการท่ีจะนําเกล็ดปลาไปใช้เพื่อแปรรูปอันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิม รวมท้ัง
เป็นการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน ผู้วิจัยพยามนําองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเข้ามาบูรณาการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของชุมชนอันจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยความคาดหวังท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคือ
ด้านปัญหาในเรื่องของรายได้รวมถึงเป็นการเปล่ียนแปลงด้านนวัตกรรมท่ีมีองค์ความรู้ใหม่ในการนํา
หลักสูตรการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาลงไปถ่ายทอดสู่ชุมชน อันเน่ืองจากชุมชนยังขาดทักษะในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดค้นหาวิธีเพ่ือให้เกิดการใช้เกล็ดปลาอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด 

 
ภาพท่ี 1 เกล็ดปลาเหลือใช้ 
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ผู้วิจัยได้อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
เพื่อสร้างความเข้าใจในการดําเนินกิจกรรมและช้ีแจงวัตถุประสงค์และหลักการให้กับชุมชนได้ทราบว่า
ข้ันตอนในการผลิตข้าวเกรียบปลามีกระบวนการและเทคนิคอย่างไร ผู้วิจัยจึงเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้าน
การแปรรูปข้าวเกรียบมาถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมการบรรยายและสอนข้ันตอนการทําข้าวเกรียบ
เกล็ดปลาอย่างละเอียดให้กับชุมชน โดยมีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมอบรมจํานวน 70 คนหลังจากมีการ
ดําเนินกิจกรรมก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนน่ันคือข้าวเกรียบเกล็ดปลา โดยผลิตภัณฑ์น้ีจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนรวมถึงเป็นการสร้างรายได้ 
เพราะเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกับผลกําไรแล้วน้ัน พบว่าเกล็ดปลาปริมาณ 2 กิโลกรัมจะมีต้นทุน 
400 บาทและสร้างผลกําไรจํานวน 1,200 บาท ในเวลาการผลิตเพียง 3 วัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้โดยผ่านกระบวนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งชุมชนจะได้ประโยชน์จากองค์
ความรู้อันจะสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือจําหน่ายท้ังตลาดภายในและภายนอกชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานต้ังแต่เริ่มต้ังแต่การกําหนดปัญหา 
การสร้างแนวทางกระบวนการแปรรูป ซึ่งจะทําให้ชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเกิดการเพ่ิมข้ึนของ
รายได้ในชุมชน 

 

การแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลานอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและเป็นการสร้าง
อาชีพให้กับคนในชุมชน โดยจะเห็นได้ว่าการวิจัยในครั้งน้ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากซึ่งถือ
ว่าเป็นส่งเสริมการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยท่ีทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่วม
และมีการใช้วัตถุดิบในชุมชน ท่ีมีประโยชน์ไม่มากแต่กลับมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุน้ัน ๆ ได้โดย
กระบวนการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรฐกิจชุมชน 

ภาพท่ี 2 การแปรสภาพ
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อภิปรายผล 
แนวทางการธํารงรักษาความย่ังยืนของการดําเนินกิจกรรมการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาจะ

เห็นได้ได้ว่าการเริ่มต้นของการดําเนินกิจกรรมผู้วิจัยใช้ทุนของชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมถึง
ศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการเป็นกลไกหลักเพื่อการดําเนินกิจกรรมโดยท่ีต้องเป็นวิธีการท่ีไม่
สลับซับซ้อนหรือยุ่งยากจนเกินไป โดยผู้วิจัยต้องดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท้ังการประสานการ
ระดมความคิดชุมชนต้องให้ได้ข้อมูลเรื่องราว ประเพณี ความถนัดของชุมชน เม่ือผู้วิจัยได้รับข้อมูลจึง
นํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพ่ือนํามาดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านเศรฐกิจของชุมชน หลังจากน้ันผู้วิจัย
นําร่างเพ่ือเสนอต่อท่ีปรึกษาขอคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลา 
เพื่อตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ และนําคําแนะนํากลับมาปรับปรุงและพัฒนากรรมวิธี เทคนิคให้มี
ความเหมาะสมกับพื้นท่ีเพ่ือก่อให้เกิดความสําเร็จในชุมชนมากท่ีสุด 

หากกล่าวถึงความย่ังยืนของการดําเนินกิจกรรมน้ัน ผู้วิจัยใช้วิธีการหาความรู้ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการระดมความคิดโดยท่ีชุมชนร่วมกับนักวิจัยร่วมกันกําหนดหลักสูตรวิธีการ
แปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลา โดยท่ีชุมชนมีการรวมกลุ่ม ประชุมระดมความคิดชุมชนจัดต้ังกลุ่มกันเพ่ือ
ร่วมกันดําเนินงานการแปรรูปข้าวเกรียบปลา โดยบ้านหนองปรือจะมีสมาชิกกลุ่มอาชีพน้ี จํานวน 8 ราย 
โดยท่ีในกลุ่มจะมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการทําการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาแบบหมุนเวียน หมายถึง
ทุกคนจะสามารถทําการแปรรูปได้ในทุกข้ันตอนเพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการวัสดุท่ีเหลือใช้ให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมได้ ดังน้ันกลุ่มการแปรรูปจึงมีการรวมตัวกันและระดมทุน รวมถึงมีการจัดสรรผลกําไรอย่างเท่า
เทียมโดยรายได้ในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10% ต่อปี และมีการขยายผลสู่คนอ่ืน ๆ
ท่ีสนใจ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตน้ันหมายถึงการ
พยายามพึ่งตนเองให้มากท่ีสุด เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน รวมไปถึงการรวมกลุ่มท่ี
จะก่อให้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง อันเ น่ืองมาจากการช่วยเหลือและการเ อ้ือ เฟื้ อ เ ผ่ือแ ผ่ ต่อ กัน 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ข้าวเกรียบเกล็ดปลา 
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(จิราณีย์ พันมูล และอาแว มะแส, 2558) และในระหว่างการเริ่มต้นกิจกรรมจนถึงความสําเร็จของ
กิจกรรมการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาผู้วิจัยจะมีการติดตามความก้าวหน้าเพ่ือสนับสนุนและแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดําเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยในอนาคตชุมชนจะมีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเกิดจากจุดเริ่มต้นของข้าวเกรียบเกล็ดปลา เช่นการเปล่ียนรสชาติการเปล่ียน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชน  
2. ชุมชนมีอาชีพเสริมคือการผลิตได้ข้าวเกรียบเกล็ดปลาอันจะนําไปสู่การมีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 

เอกสารอ้างอิง 
จงจิตร ชินกนกรัตน์. 2559. เคร่ืองประดับเกล็ดปลา = ความคิดสร้างสรรค์ + ดอกไม้ประดิษฐ์        

จากเกล็ดปลา. [แหล่งข้อมูลออนไลน์] จาก  
https://www.ku.ac.th/e-magazine/september43/fish. สืบค้นเมื่อ.  29 เมษายน 2561  

จิราณีย์ พันมูล และอาแว มะแส. 2558. กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
บ้านนาเวียง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง. วารสารการวิจัยกาละลองคํา. หน้า 139-152. 

นทีทิพย์ กฤษณามระ. 2558. เปล่ียน "เกล็ดปลา" ของเหลือการประมงเป็นอาหารเสริมคอลลาเจน-
แคลเซียมสูง [แหล่งข้อมูลออนไลน์] จาก 
https://mgronline.com/science/detail/9580000107212. สืบค้นเม่ือ.  29 เมษายน 2561 

ยศ บริสุทธ์ิ. 2558. การศึกษาชุมชน : แนวคิดฐานการวิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. พิมพ์
คร้ังท่ี 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 2560. การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต.  สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทวงมหาดไทย. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ 
แดเน็กอินเตอร์คอปอเรช่ัน.  
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การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือความย่ังยืน                                
ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

   
ฉัตรเกษม ดาศรี1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีส่วนร่วม 

และเสนอแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนํ้าเพื่อความย่ังยืน ในตําบล       
ท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซ่ึงเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix method) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action 
Research : PAR) โดยกําหนดพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีหมู่บ้านท่ากระบาก หมู่ท่ี 10 ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ในการเป็นพ้ืนท่ีศึกษา  

ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความย่ังยืน ในตําบล
ท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.37, SD =0.927) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.43, SD = 0.927) 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.35, SD =0.927) และด้านการประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.33, SD = 0.931) ตามลําดับ 

สภาพและปัญหาประกอบไปด้วย 1) การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการการวางแผนเพ่ือการ
จัดการนํ้าร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้นํ้า 2) กระบวนการแนะนําและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
นํ้าจากสํานักงานชลประทานท่ากระบาก ยังไม่มีประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 3) ข้อจากัดด้านเวลาและลักษณะ
ของอาชีพของคนในชุมชนไม่สามารถส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนได้อย่างเต็มท่ี 4) การไม่ให้
ความสนใจ และไม่ให้ความสําคัญจากกลุ่มผู้ใช้นํ้า 5) ช่วงเวลาในการดําเนินการส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนในเวลา
ราชการ หรือเวลาทํางานปกติ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนจึงเข้าร่วมไม่ได้ 6) กลุ่มผู้ใช้นํ้าสามารถร่วมดูแลได้
แค่กิจกรรมขนาดเล็กเท่าน้ัน เช่น การขุดลอก การซ่อมคันดิน ซึ่งเป็นส่วนท่ีอยู่ปลายนํ้า แต่กิจกรรมหรือ
โครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น การซ่อมแซมคลองส่งนํ้าสายหลัก 7) กลุ่มผู้ใช้นํ้าไม่มี

                                                           

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
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กฎระเบียบในการปฏิบัติท่ีชัดเจนและ 8) กลุ่มผู้ใช้นํ้าไม่ได้ถูกรับรองสถานะอย่างถูกต้อง เน่ืองจากขาด
องค์ประกอบการของจดแจ้งจัดต้ังกลุ่ม เช่น ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้นํ้า ทะเบียนสมาชิก เป็นต้น  
 สําหรับแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือความย่ังยืน ในตําบล
ท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พบว่า 1.สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้นํ้าควรมีการจัดต้ังกลุ่มให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ใช้นํ้าควรคํานึงถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะการประกอบอาชีพหลักของกลุ่มเป้าหมาย 3.ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
วางแผนและการจัดการตนเองของชุมชนให้เพ่ิมมากข้ึน 4.) ควรมีการขับเคล่ือนรูปแบบการบริหารจัดการ
นํ้าอย่างมีส่วนร่วมให้กว้างข้ึน โดยให้กลุ่มผู้ใช้นํ้าทุก ๆ กลุ่มท่ีพ้ืนท่ีต่าง ๆ ตลอดแนวคลองส่งนํ้าซึ่งอยู่คน
ละเขตการปกครองมาร่วมวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการ่วมกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ            
และความย่ังยืน 5.) สํานักงานชลประทานสระแก้ว ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการนํ้า        
ควรเชิญหน่วยงานในพ้ืนท่ีตลอดแนวคลองส่งนํ้าท่ีเก่ียวข้อง มาร่วมเป็นคณะทํางานขับเคล่ือนการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดการผลักดันขยายผลไปสู่การกําหนดนโยบายสาธารณะใน
ระดับต่าง ๆ ต่อไป 

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการนํ้า   

ท่ีมาและความสําคัญ 
“นํ้า” หน่ึงในปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตของมวลมนุษยชาติและส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ บนโลก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงร่างกายมนุษย์ขาดนํ้าได้เพียงแค่ 3 วันเท่าน้ัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้ประกอบกิจน้อยใหญ่นานัปการท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการประดิษฐ์เคร่ืองกลเติมอากาศท่ีผิวนํ้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย      
หรือ กังหันนํ้าชัยพัฒนา “โครงการฝนหลวง” ท่ีพระองค์ทรงให้แนวคิดทฤษฎีต้ังต้น และทดลองกว่าอีก 
14 ปีจึงประสบผลสําเร็จ ยังประโยชน์แก่พสกนิกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน (กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร, 2557) 
 บ้านท่ากระบาก ตําบลท่าแยก มีลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา มีอุทยาน
แห่งชาติปางสีดาซึ่งถือเป็นต้นนํ้า แต่ก็ยังประสบกับปัญหาภัยแล้งอยู่โดยตลอด ซ่ึงในหลวงรัชกาลท่ี 9        
ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทานและคณะในสมัยน้ัน
พิจารณาสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก และฝายทดนํ้าทางบริเวณต้นนํ้าลําคลองยายเมือง คลองนํ้าเขียว 
คลองท่ากะบาก คลองช่องกลํ่า ซึ่งเป็นสาขาของห้วยพระปรงในเขตอําเภอสระแก้ว และอําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดปราจีนบุรีโดยเร่งด่วน เพ่ือจัดหานํ้าให้ราษฎรทําการเพาะปลูกได้ท้ังในฤดูฝนและฤดูแล้งและจัดหา
นํ้าให้กับพื้นท่ีเชิงเขาซึ่งเป็นป่าสงวนท่ีเส่ือมโทรมแล้วเพื่อจัดสรรท่ีทํากินให้ราษฎรในรูปแบบสหกรณ์ต่อไป 
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จึงเกิดเป็นโครงการอ่างเก็บนํ้าท่ากระบากอันเน่ืองมาจากพระราชดําริข้ึน ซ่ึงมีความจุของอ่างอยู่ท่ี 
7,300,000 ลูกบาศก์เมตร (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ, ออนไลน์) แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (สํานักงานจังหวัดสระแก้ว, 
2560 : 49) 

จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือค้นหาปัญหาวิจัยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ได้สะท้อนให้เห็นว่า “ตําบลท่าแยกมีปัญหานํ้าแล้งทุกปี และยังเป็นปัญหาหลักของจังหวัด
สระแก้วด้วย” (จิราภรณ์ เจนดง, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2561) ซ่ึงสวนทางกับลักษณะทางกายภาพของ
ตําบลท่าแยกมีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา มีอุทยานแห่งชาติปางสีดาซ่ึงถือเป็นต้นนํ้าท่ีสําคัญให้กับอ่างเก็บ
นํ้าท่ากระบาก ซึ่งนอกจะทําให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนท่ี 14 หมู่บ้านและตําบลใกล้เคียงอีกด้วย จากกประชุม
กลุ่ม (Focus group) ร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทนผู้ใช้นํ้า และตัวแทนจากสํานักชลประทานสระแก้ว        
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพบริบทต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความ
คาดหวังในอนาคต สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทุนทางสังคม (Social capital) ท่ีสําคัญของพื้นท่ีคือการมีอ่าง
เก็บนํ้าท่ากระบากท่ีมีปริมาณนํ้าท่ีสมบูรณ์เพียงพอ ท่ีต้ังของชุมชนอยู่เป็นพ้ืนท่ีแรกท่ีได้รับนํ้า รวมถึงมี
การรวมกลุ่มกันเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมกับสํานักชลประทานสระแก้ว แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผู้ใช้นํ้าสะท้อนกลับมา      
คือปัญหาเก่ียวกับปริมาณนํ้าท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ในขณะท่ีวุฒิภัทร คุณปิติชลธร 
(สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) ได้สะท้อนมุมมองในฐานะของส่วนราชการว่า “ชุมชนเองจะสะท้อนปัญหา
โดยไม่ทราบว่าปริมาณนํ้าท่ีจําเป็นต้องใช้เป็นเท่าไหร่” และจากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยและชุมชนมี
ความเห็นพ้องต้องกันท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันในการบริหารจัดทรัพยากรนํ้าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความย่ังยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้ทรัพยากรนํ้าในตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัด

สระแก้ว 
2. เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือความย่ังยืนใน

ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  ตุลาคม 2559-กันยายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีคือประชาชนบ้านท่ากระบาก ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง         
จังหวัดสระแก้ว จํานวน  1,703 คน  
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การดําเนินโครงการ  
 การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดพื้นท่ีในการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษาของบ้านท่ากระบาก ตําบลท่าแยก 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพ่ือนําไปสู่การศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือนําไปสู่
การจัดทําข้อเสนอเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนํ้าเพื่อความ
ย่ังยืน กําหนดระยะเวลาในการศึกษาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2561 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  และการ วิ จั ย เ ชิ งป ฏิ บั ติ กา รแบบมี ส่ วนร่ วม  (Participation Action         
Research : PAR) โดยใช้แนวคิดสําคัญในการวิจัยผ่านกระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนจํานวน       
8 ข้ันตอนประกอบไปด้วย 1. สร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชน 2. การพูดคุยเพื่อค้นหาปัญหา      
3. การพัฒนาเค้าโครงวิจัย 4. การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 5. ดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัย 6. ประมวลผลข้อมูล
วิจัยและวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน 7. จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน 8. จัดเวทีสาธารณะและแนวคิด
เก่ียวกับการมีส่วนร่วม ซ่ึง Erwin (1976 อ้างถึงใน รุ่งอรุณ บุญสายันต์, 2543) ได้ให้แนวคิดการมีส่วนร่วม
ว่าเป็น กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตัดสินใจ
แก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องอย่างแข็งขันของประชาชนใช้ความคิดสร้างสรรค์       
และความชํานาญของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนติดตามผล
การปฏิบัติงานขององค์กร และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจันทร์เพ็ญ ชิดเช้ือ (2543 อ้างถึงใน มังกร กล่ิน
แก้ว, 2550) ได้ระบุรายละเอียดเก่ียวกับมิติต่าง ๆ ท่ีประชาชนจะสามารถเข้าร่วมได้ในลักษณะต่าง ๆ 
ประกอบไปด้วยร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับประโยชน์ ร่วมออกแรง ร่วม
ออกวัสดุ รวมท้ังร่วมจัดการการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางท่ีต้องการ ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในกลุ่ม สังคมของตน 

ขั้นท่ี 1 สร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชน  
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลเบ้ืองต้นจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ี และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้แทนจากสํานักงานชลประทานสระแก้วมานําเสนอให้ชุมชนได้เห็นถึง
สภาพปัจจุบันซ่ึงทําให้เห็นว่า “ตําบลท่าแยกมีปัญหานํ้าแล้งทุกปี และยังเป็นปัญหาหลักของจังหวัด
สระแก้วด้วย” (จิราภรณ์ เจนดง, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2561) ซ่ึงสวนทางกับลักษณะทางกายภาพของ
ตําบลท่าแยกมีลักษณะเป็นท่ีราบเชิงเขา มีอุทยานแห่งชาติปางสีดาซ่ึงถือเป็นต้นนํ้าท่ีสําคัญให้กับอ่างเก็บ
นํ้าท่ากระบาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงบ้านท่ากระบาก เป็นชุมชนต้นทางท่ีได้รับประโยชน์จากการบริหาร
จัดการนํ้าของสํานักชลประทานสระแก้ว จึงเป็นประเด็นสําคัญท่ีจะต้องร่วมกันสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีอันจะก่อให้เกิดการขยายผลสู่การพัฒนาไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต ในอ่างเก็บ
นํ้าท่ากระบาก และจากกประชุมกลุ่ม (Focus group) ร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทนผู้ใช้นํ้า และตัวแทนจาก
สํานักชลประทานสระแก้ว เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพบริบทต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพในอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังในอนาคต สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทุนทางสังคม(Social 
capital) ท่ีสําคัญของพื้นท่ีคือการมีอ่างเก็บนํ้าท่ากระบากท่ีมีปริมาณนํ้าท่ีสมบูรณ์เพียงพอ ท่ีต้ังของชุมชน
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อยู่เป็นพื้นท่ีแรกท่ีได้รับนํ้า รวมถึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับสํานักชลประทานสระแก้ว  
แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผู้ใช้นํ้าสะท้อนกลับมาคือปัญหาเก่ียวกับปริมาณนํ้าท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
ในขณะท่ีวุฒิภัทร คุณปิติชลธร (สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) ได้สะท้อนมุมมองในฐานะของส่วน     
ราชการว่า “ชุมชนเองจะสะท้อนปัญหาโดยไม่ทราบว่าปริมาณนํ้าท่ีจําเป็นต้องใช้เป็นเท่าไหร่” และจาก
ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยและชุมชนมีความเห็นพ้องต้องกันท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันในการบริหารจัด
ทรัพยากรนํ้าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความย่ังยืนต่อไป และในการน้ีก็ได้เชิญคุณจิราภรณ์ เจนดง       
ร่วมเป็นนักวิจัยท้องถ่ินด้วย  

 

ขั้นท่ี 2 การพูดคุยเพ่ือค้นหาปัญหา  
จากการนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ท่ีสําคัญเพ่ือสร้างความสนใจของคนในชุมชนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้

ใช้รูปแบบการประชุมกลุ่ม (Focus group) อย่างมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้นํ้า และตัวแทน
จากสํานักชลประทานสระแก้ว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพบริบทต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพในอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความคาดหวังในอนาคต สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทุนทางสังคม (Social 
capital) ท่ีสําคัญของพื้นท่ีคือการมีอ่างเก็บนํ้าท่ากระบากท่ีมีปริมาณนํ้าท่ีสมบูรณ์เพียงพอ ท่ีต้ังของชุมชน
อยู่เป็นพื้นท่ีแรกท่ีได้รับนํ้า รวมถึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับสํานักชลประทานสระแก้ว  
แต่ส่ิงหน่ึงท่ีผู้ใช้นํ้าสะท้อนกลับมาคือปัญหาเก่ียวกับปริมาณนํ้าท่ีได้รับไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ 
ในขณะท่ีวุฒิภัทร คุณปิติชลธร (สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) ได้สะท้อนมุมมองในฐานะของส่วนราชการ
ว่า “ชุมชนเองจะสะท้อนปัญหาโดยไม่ทราบว่าปริมาณนํ้าท่ีจําเป็นต้องใช้เป็นเท่าไหร่” และจากข้อมูล
ดังกล่าว ผู้วิจัยและชุมชนมีความเห็นพ้องต้องกันท่ีจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันในการบริหารจัด
ทรัพยากรนํ้าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความย่ังยืนต่อไป 
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ขั้นท่ี 3 การพัฒนาโจทย์เค้าโครงวิจัย  
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลท้ังหมดท่ีได้มาวิเคราะห์ พร้อมท้ังได้ดําเนินการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนํามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ในประเด็นต่าง ๆ และนํามาสร้างกรอบแนวคิด  

 
ขั้นท่ี 4 การพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย  
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามมีเพียง 1 ส่วน ซึ่งเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารจัดการนํ้าใน 3 ด้านคือ การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ  
และสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participation Action Research : PAR)  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือหลักคือการประชุมกลุ่ม 
(Focus group) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยเน้ือหาสาระเก่ียวกับมิติการดําเนินการใน
อดีต มิติสภาพปัจจุบัน และมิติความคาดหวังในอนาคต  

ขั้นท่ี 5 ดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัย   
ผู้วิจัยและนักวิจัยท้องถ่ินได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับการบริหาร

จัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนํ้า เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
324 ตัวอย่างท่ีอยู่ในชุมชน และได้นัดหมายนัดหมายผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) เข้าร่วมการ
ประชุมกลุ่ม ประกอบไปด้วย ผู้นําชุมชน  ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้นํ้า และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแยก 

ขั้นท่ี 6 ประมวลผลข้อมูลวิจัยและวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน  
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จส้ินแล้ว จะนําข้อมูลในเชิงปริมาณมา

ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ระดับของการมีส่วนร่วม ใช้ค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
โดยการอ่านเอาเรื่อง การจับประเด็น และการจับใจความโดยการนําข้อมูลท่ีจัดเก็บอย่างเป็นระบบมาอ่าน
ทําความเข้าใจเพื่อจับประเด็นสําคัญของเน้ือหา 

 
 
 

สภาพของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 

1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการนําไปปฏิบัติ 
3. ด้านการประเมินผล 

แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร

นํ้าเพื่อความย่ังยืน  



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

234  

ขั้นท่ี 7 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน  
ผู้วิจัยได้นําผลข้อมูลการวิเคราะห์กลับไปนําเสนอและคืนให้ชุมชน ซึ่งส่ิงท่ีได้คือแนวทาง

พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือความย่ังยืน ในตําบลท่าแยก อําเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว 

ขั้นท่ี 8 จัดเวทีสาธารณะ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ได้ดําเนินการจัดเวทีสาธารณะระดับจังหวัดในวันท่ี 5 

กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสําเร็จ เพ่ือจัด
จัดการความรู้และเสริมพลังการวิจัย และขับเคล่ือนสูนวัตกรรมการจัดการตนเอง 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากการดําเนินการของการวิจัยสามารถสรุปผลการดําเนินงานผ่านการสังเคราะห์ตัวแบบท่ี

เหมาะสมเพ่ือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 

ต้นนํ้า 
 ขั้นตอนท่ี 1 สร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชน 
 สร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชนเป็นข้ันตอนแรกท่ีจะต้องกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
ร่วมกันของภาคีท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงนักวิจัยท่ีมาจากภาควิชาการจะต้องเป็นส่วนสําคัญท่ีจะเป็นส่วนเช่ือมผสาน
ระหว่างภาคราชการในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนพ้ืนท่ีเป้าหมายด้วยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และในส่วน
ของบทบาทของภาคราชการในฐานะของผู้ท่ีมีอํานาจในการบริหารจัดการจะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลเชิงพื้น
แก่นักวิจัย และส่วนสุดท้ายคือบทบาทของชุมชนในฐานะของพื้นท่ีดําเนินการจะต้องสะท้อนปัญหา      
และความต้องการตนเองในเชิงลึก ซ่ึงส่ิงสําคัญท่ีต้องคํานึงถึงคือการอธิบายและสร้างความสนใจด้วยการ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จากภาคีทุกภาคส่วน  

 

ภาพท่ี 2 ตัวแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า 
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ขั้นตอนท่ี 2 ค้นหาโจทย์ในพ้ืนที่ 
หลังจากท่ีกระตุ้นและสร้างความสนใจให้เกิดข้ึนแล้วน้ัน ข้ันตอนต่อมาคือการค้นหาโจทย์ท่ี

แท้จริงท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งข้ันตอนน้ี นักวิจัยจะต้องเป็นผู้ประสานกับภาคราชการท่ีเก่ียวข้อง
มาร่วมประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสะท้อนมุมมองจากทุกฝ่ายโดยนักวิจัยเป็นผู้ควบคุมการประชุม 
ซึ่งสามารถใช้เทคนิคเครื่องมือการวิจัยต่าง ๆ เช่น การประชุมกลุ่ม (Focus group) SWOT Analysis 
Tows matrix เป็นต้น และส่ิงสําคัญท่ีจะต้องคํานึงถึงคือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ให้เห็นถึงระดับความ
รุนแรง หรือความจําเป็น ท่ีเกิดจากคิดและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
กลางนํ้า 

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาเค้าโครงและเคร่ืองมือ 
การพัฒนาเค้าโครงและสร้างเครื่องมือ เป็นข้ันตอนของการออกแบบการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยนักวิจัยจะต้องนําแนวคิดและวิธีวิทยาการวิจัยเข้ามาสร้างและออกแบบกระบวนการทํางาน 
รวมถึงการสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และเม่ือได้ชุดเคร่ืองมือแล้วจะต้องฝึกปฏิบัติให้กับ
นักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือก่อนเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 4 เก็บข้อมูลและประมวลผล 
การเก็บข้อมูลและประมวลผล จะเป็นข้ันตอนสําคัญท่ีนักวิจัยชุมชนท่ีผ่านการฝึกปฏิบัติการใช้

เครื่องมือมาแล้วน้ัน ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีกําหนด ท้ังเครื่องมือเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เมื่อได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนแล้วก็จะให้นักวิจัยประมวลผลข้อมูลแล้วนํามานําเสนอวิเคราะห์
ร่วมกันกับภาคราชการ ชุมชนท้องถ่ิน และนักวิจัย เพ่ือกําหนดทิศทางหรือกิจกรรมแก้ไปปัญหาในพื้นท่ี 
ปลายนํ้า 

ขั้นตอนท่ี 5 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา 
การจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาถือเป็นการสร้างการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีท่ีเกิดจากการวางแผน      

และออกแบบการทํางานร่วมกัน ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากการออกแบบร่วมกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งจะเกิดผล
ต่อชุมชนโดยชุมชนเอง ซึ่งภาควิชาการและภาคราชการเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีท้ังองค์
ความรู้และงบประมาณ และหากกิจกรรมการแก้ไขปัญหาน้ันเกินกว่าท่ีจะดําเนินการได้ ก็อาจจะต้อง
จัดทําข้อมูลสารสนเทศและเสนอไปยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพเพียงพอ 

ขั้นตอนท่ี 6 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เปรียบเสมือนการประเมินผลการทํางานท่ีผ่านมาเพ่ือกําหนด 

ทิศทางในการทํางานและถอดบทเรียนองค์ความรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้
และจัดการตนเองได้ 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความย่ังยืน ในตําบล

ท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.37, SD =0.927) ซึ่งเม่ือ
พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x ̅= 3.43, SD = 0.927) 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.35, SD = 0.927) และด้านการประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลาง (x ̅= 3.33, SD = 0.931) ตามลําดับ 

สภาพและปัญหาท่ีสําคัญประกอบไปด้วย 1) การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการการวางแผน
เพื่อการจัดการนํ้าร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้นํ้า 2) กระบวนการแนะนําและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการนํ้าจากสํานักงานชลประทานท่ากระบาก ยังไม่มีประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 3) ข้อจากัดด้านเวลา       
และลักษณะของอาชีพของคนในชุมชนไม่สามารถส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนได้อย่างเต็มท่ี 
4) การไม่ให้ความสนใจ และไม่ให้ความสําคัญจากกลุ่มผู้ใช้นํ้า 5) ช่วงเวลาในการดําเนินการส่วนใหญ่มัก
เกิดข้ึนในเวลาราชการ หรือเวลาทํางานปกติ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนจึงเข้าร่วมไม่ได้ 6) กลุ่มผู้ใช้นํ้า
สามารถร่วมดูแลได้แค่กิจกรรมขนาดเล็กเท่าน้ัน เช่น การขุดลอก การซ่อมคันดิน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยู่        
ปลายนํ้า แต่กิจกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น การซ่อมแซมคลองส่งนํ้าสายหลัก 
7) กลุ่มผู้ใช้นํ้าไม่มีกฎระเบียบในการปฏิบัติท่ีชัดเจน และ 8) กลุ่มผู้ใช้นํ้าไม่ได้ถูกรับรองสถานะอย่าง
ถูกต้อง เน่ืองจากขาดองค์ประกอบการของจดแจ้งจัดต้ังกลุ่ม เช่น ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้นํ้า 
ทะเบียนสมาชิก เป็นต้น  
 สําหรับแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรนํ้าเพ่ือความย่ังยืน ในตําบล
ท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีดังน้ี 

1. ข้อเสนอต่อชุมชน 
1.1. สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้นํ้าควรมีการจัดต้ังกลุ่มให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทําระเบียบ

ข้อบังคับ ทะเบียนสมาชิก รวมถึงการส่งเสริมทักษะอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 
2. ข้อเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2.1. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ใช้นํ้าควรคํานึงถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะการประกอบอาชีพหลักของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถมีผู้เข้าร่วมท่ีเพ่ิม 
มากข้ึน  

2.2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการตนเองของชุมชน
ให้เพิ่มมากข้ึน อันจะทําให้เกิดความรู้สึกร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าร่วมกัน 
ท่ีเปล่ียนจากแนวความคิดท่ีเช่ือว่างานต่าง ๆ เป็นภารกิจของส่วนราชการ  
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3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
3.1. ควรมีการขับเคล่ือนรูปแบบการบริหารจัดการนํ้าอย่างมีส่วนร่วมให้กว้างข้ึน โดยให้กลุ่ม

ผู้ใช้นํ้าทุก ๆ กลุ่มท่ีพื้นท่ีต่าง ๆ ตลอดแนวคลองส่งนํ้าซึ่งอยู่คนละเขตการปกครอง
มาร่วมวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการ่วมกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและความ
ย่ังยืน 

3.2. สํานักงานชลประทานสระแก้ว ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการนํ้า ควรเชิญ
หน่วยงานในพ้ืนท่ีตลอดแนวคลองส่งนํ้าท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานด้านการเกษตรอ่ืน ๆ มาร่วมเป็นคณะทํางาน
ขับเคล่ือนการบริหารจัดการนํ้าอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือผลักดันให้เกิดการผลักดันขยายผล
ไปสู่การกําหนดนโยบายสาธารณะในระดับต่าง ๆ ต่อไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  จากการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ประโยชน์สําคัญท่ีได้รับคือการสังเคราะห์ตัวแบบกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงภาคีท่ีเก่ียวข้องตามทฤษฎี
สามเหล่ียมเขย้ือนภูเขา ท้ังจากภาควิชาการ ภาคราชการ และชุมชนท้องถ่ิน อันจะส่งผลต่อการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการทํางานให้เกิดความย่ังยืน 

เอกสารอ้างอิง  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร. (2557). ความเป็นมาของโครงการพระราชดําริฝนหลวง. สืบค้นเม่ือ
 6 กรกฎาคม 2560  เข้าถึงได้จาก  

http://www.royalrain.go.th/royalrain/m/royalinitiativeproject 
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ. (2558, 19 มกราคม). ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เร่ืองกําหนดพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ.   
 . (2558, 24 เมษายน). ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เร่ืองกําหนดพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะ 2 
สมศักด์ิ อมรสิริพงศ์ และรัฐศิรินทร์ วังกานนท์. (2560). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ “การพัฒนา

ระบบ สวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุท่ีเป็น แรงงานนอกระบบในเขต เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือลด
ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว. กรุงเทพฯ : 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2559). โลกยกย่อง “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”.
สืบค้นเม่ือ 26 กรกฎาคม 2560 เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaihealth.or.th/Content/33594...B2%60.html 
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. (มปป.). โครงการ
อ่างเก็บนํ้าท่ากระบากอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. จาก 
http://km.rdpb.go.th/Project/View/5978 

สํานักงานจังหวัดสระแก้ว. (2560). แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.2561-2564). สืบค้นเมื่อ                  
10 พฤษภาคม 2562 จาก 
http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/files/com_news_devpro1/201810_13a0d365
d60535d.pdf 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ. (มปป.). โครงการ 
อ่างเก็บ นํ้าท่ากระบากอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จาก  
http://km.rdpb.go.th/Project/View/5978 
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แนวทางการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี                                
ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

   
 วิไลลักษณ์ เรืองสม1  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาบริบทตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด

สระแก้ว 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ี
ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท้ังหมด 6 คน และใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้นํ้าในตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จํานวน 400 คน ผลการศึกษา พบว่า         
1. สภาพพ้ืนท่ีทางการเกษตรมีเน้ือท่ี 164,675 ไร่ พื้นท่ีเป็นท่ีราบสูง มีลําคลองตามธรรมชาติหลายสาย
รวมเป็นคลองสายใหญ่ 2 สาย และบึง 1 แห่ง ทําให้มีแหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรและบริโภค การใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ทําไร่ ทํานา ไม้ผล พืชผัก ฯลฯ แหล่งนํ้าท่ีสําคัญ คือ คลองพระสะทึง        
คลองพระเพลิง และแหล่งนํ้าธรรมชาติต่าง ๆ พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ            
2. การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การพัฒนาทุนทางสังคมท่ีย่ังยืน 
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อเช่ือโยงครอบครัวและชุมชนหน่วยงานต่าง ๆ และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัย
สนับสนุนท่ีสําคัญ สามารถจัดลําดับความสําคัญโดยแบ่งเป็นการจัดการในระยะส้ัน โดยการพัฒนา
ศักยภาพของการกักเก็บนํ้าของแหล่งนํ้าเดิมท่ีมีอยู่ การจัดการในระยะปานกลาง โดยการจัดหาแหล่งกัก
เก็บนํ้าใหม่ การจัดการในระยะยาว ผู้ศึกษาได้น้อมนําแนวทางตามพระราชดําริมาใช้ในเรื่อง “ภูเขาป่า” 
การจัดการป่าไม้ย่ังยืน:ปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นนํ้าลําธาร การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง         
และเกษตรทฤษฎีใหม่     

คํา สํา คัญ : การ มี ส่วนร่ วม , ความต้องการ พัฒนาแหล่ง นํ้า , การ จัดการ นํ้า เพื่ อการ เกษตร ,                            
แนวทางการพัฒนาแหล่งนํ้า  

                                                           

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
“นํ้า” เป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต ประเทศไทยซึ่งเคยมีนํ้าให้ใช้อย่างไม่จํากัด

กลับต้องประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้า เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลให้ความต้องการนํ้าเพิ่มข้ึนทุกปีขณะเดียวกันคนบางกลุ่มยังใช้นํ้าในลักษณะ       
ขาดความตระหนัก ไม่ประหยัด และไม่ถนอมรักษาให้มีคุณภาพท่ีดี ปัญหานํ้าไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าเพียง
ปีใดปีหน่ึงแต่เป็นปัญหาต่อเน่ืองระยะยาว ท่ีมิได้มีสาเหตุมาจากปัญหาทางกายภาพหรือการจัดหานํ้าไม่
เพียงพอเท่าน้ันแต่เกิดจากการแบ่งปันนํ้า (Allocation) ท่ีไม่มีประสิทธิภาพเป็นสําคัญด้วย นอกจากน้ียัง
เป็นสาเหตุให้เกิดความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในสังคมเพ่ิมข้ึน จึงจําเป็นต้องมีการปรับ
ระบบการบริหารจัดการนํ้าเพื่อประโยชน์ในการผลิต การบริโภค และการป้องกันอุทกภัย แบบบูรณาการ
เพิ่มหรือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ (มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ, 
2558 : 78) 

ปัญหาด้านการจัดการนํ้า เป็นปัญหาท่ีชุมชนไม่สามารถวางแผนการใช้นํ้าได้อย่างเหมาะสม       
และไม่เพียงพอต่อความจําเป็นในบางฤดูกาล ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพื้นท่ีในชุมชน นําไปสู่ความขัดแย้ง 
และยังขาดแคลนนํ้าใช้อุปโภคปริโภคในพ้ืนท่ี (คณะนักวิจัย, 2562: 82) 

จากปัญหาข้างต้นได้มีความพยายามในการดําเนินการแก้ไขโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้ให้ความสําคัญการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการซึ่ง
กิจกรรมท่ีต้องดําเนินการ คือ การจัดหาแหล่งนํ้า การปรับปรุงคุณภาพนํ้า การควบคุมมลพิษ และการ
จัดสรรนํ้าเพ่ือให้ประเทศไทยมีนํ้าใช้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ โดยกําหนดแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าในระดับลุ่มนํ้าอย่างเป็นระบบ ดังน้ี (1) ให้มีกลไกในการกํากับดูแล และประสานการพัฒนา
ทรัพยากรนํ้าท้ังในระดับชาติและระดับลุ่มนํ้าเพื่อให้การดําเนินงาน ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการ
ประสานงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันอย่างต่อเน่ือง (2) จัดระบบ การจัดสรรและ
แบ่งปันทรัพยากรนํ้าอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความจําเป็น ลําดับความสําคัญ และเป็นธรรม โดยมี
องค์กรท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ (3) ให้มีการจัดเก็บค่านํ้าดิบ ท้ังเพ่ือ
การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค รวมท้ังปรับปรุงโครงสร้างและระดับราคาค่านํ้า เพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมให้สะท้อนถึงต้นทุน การจัดหา การผลิต การแจกจ่าย และการบ้าบัดนํ้า
เสีย (4) ปรับปรุงระบบส่ง และจ่ายนํ้าเพ่ือการชลประทานและการอุปโภคบริโภคในชุมชนเพ่ือลดการ
รั่วไหลของนํ้า (5) รณรงค์และเผยแพร่ให้มีการใช้นํ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
แนะนําวิธีการใช้นํ้าอย่างประหยัด ส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้าในชุมชน (มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ, 
2558: 78) 

พ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การเกษตร ประมาณร้อยละ 85 เป็นพืชไร่ เช่น มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด มะละกอ นาข้าว (นาปี       
และนาปลัง) ไผ่หน่อ แตงแคนตาลูบและสวนผลไม้ ลักษณะพ้ืนดินร่วนปนทรายขาดคุณภาพและไม่ชุ่มอุ้ม
นํ้า เป็นเขตเงาฝน อากาศแล้ง ฤดูร้อนไม่สามารถปลูกพืชได้ ท้ังการปลูกพืชไร่ดังกล่าวข้างต้นน้ัน ต้องใช้
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นํ้ามากหากเป็นนํ้าธรรมชาติจากฝนตก บางครั้งไม่เพียงพอ สังเกตจากอ้อยลําต้นเล็ก มันสําปะหลังหัวเล็ก 
เพราะขาดนํ้า แต่ประชาชนบางส่วนมีบ่อนํ้าขนาดเล็กเป็นของตนเองเพ่ือไว้สอยในครัวเรือน ฤดูแล้งนํ้าใน
บ่อจะแห้งไม่สามารถนํามาใช้ได้ หากให้ความสําคัญเรื่องการบริหารจัดการนํ้าท้ังระดับตําบลและครัวเรือน
อย่างแท้จริงอาจส่งผลต่อกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องนํ้าได้อย่างน่าสนใจ  

อีกด้านหน่ึงพ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง เป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร 
เอกสารท่ีดินส่วนใหญ่เป็น ภบท.5, สปก.4-01 และเขตป่าเส่ือมโทรมท่ีกฎหมายยังไม่ได้ยกเลิก มีถนนสาย 
3434 เขาฉกรรจ์-ท่าตาสี(เขาแหลม) ตัดผ่าน 7 กิโลเมตรและถนนสายพระเพลิง-ท่าเต้น ตัดผ่านกลาง
พ้ืนท่ีทําให้มีบ้านเรือนอยู่อาศัยและสถานท่ีราชการปลูกสร้างตามแนวถนนสายน้ี พื้นท่ีส่วนใหญ่ทําไร่
ข้าวโพด,มันสําปะหลัง,ปลูกข้าว,มะละกอ,สวนป่ายูคําลิปตัส, ผลไม้นานาชนิด การเล้ียงโค กระบือและมี
แนวโน้มปลูกยางพาราและปาล์มนํ้ามันมากข้ึน นํ้าจึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาเป็นพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมการเกษตร         

ดังน้ันปัญหาความแห้งแล้งในทุกปีได้ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตําบล 
พระเพลิง ท้ังเรื่องการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและการมีแหล่งนํ้าไว้ใช้สอยในฤดูแล้ง หาก
ประชาชนและหน่วยงานสามารถบูรณาการเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพัฒนานํ้าอย่าง
ย่ังยืน ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพหรือขีดความสามารถของประชาชนในแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
นํ้าสําหรับภาคการเกษตรและนํ้าใช้ในฤดูแล้งได้ (องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง, 2561) 

งานวิจัยน้ีจึงเกิดข้ึนจากจุดท่ีต้องการช่วยแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพ้ืนท่ีของประชาชนตําบล
พระเพลิง ด้วยการหาแนวทางบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็งใน
พ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาบริบทตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ท่ีเอ้ือต่อการบริหารจัดการ
นํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีตําบล 
พระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
  กรกฎาคม พ.ศ. 2560-กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วได้แก่ 

1.1 เกษตรกรผู้ใช้นํ้าในพ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว    
1 .2  ผู้ นํ า ชุมชน ไ ด้แ ก่  ผู้ ใหญ่ บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ปราชญ์ชาวบ้าน                           

หัวหน้า/ประธานกลุ่ม 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

242  

1.3 ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื้นท่ี ตําบลพระเพลิง อําเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย 

1.4 อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.5 ผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว เช่น นักพัฒนาชุมชน ตัวแทนฝ่ายปกครองกรม

ชลประทานเกษตรอําเภอ ในพ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว    

การดําเนินโครงการ/ กิจกรรม/ วิธีการประเมิน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษากําหนดวิธีการดําเนินการศึกษาออกเป็น               

2 แนวทาง คือ  
1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นลักษณะข้อมูลแบบข้อมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ์ วารสาร ข้อมูล
สภาพทางกายภาพของชุมชน ลักษณะการใช้นํ้าในการเกษตร งานวิจัยเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรนํ้า
เพื่อการเกษตร 

2. การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) เป็นลักษณะข้อมูลแบบข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีทําการศึกษาภาคสนาม (Field Research) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล
จากการใช้แบบสัมภาษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสาเหตุของการขาดแคลนนํ้า เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี
ตําบลพระเพลิง ความคิดเห็นต่อนโยบายแผนงาน/โครงการของรัฐในการแก้ไขปัญหารวมท้ังปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร ตลอดจนข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลพระเพลิงจากผู้นําชุมชน 
บุคลากรหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี และการใช้แบบสอบถาม สําหรับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้นํ้าจากตําบล
พระเพลิง ถึงปัญหาการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร และระดับของปัญหา ตลอดจนถึงการบริหารจัดการในชุมชน
พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังน้ี  

กลุ่มท่ี 1 ผู้นําชุมชน รวมท้ังหมด 2 คน ประกอบด้วยกํานันตําบลพระเพลิง จํานวน 1 คน              
และผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 1 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้นําชุมชนหมู่บ้านท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตรจากตําบล 
พระเพลิง ซึ่งมีบทบาทและหน้าท่ีหรือเป็นตัวแทนในการประสานงานแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ และท้องถ่ิน
ทราบถึงปัญหาความต้องการของชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

กลุ่มท่ี 2 บุคลากรหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังหมด 4 คน ประกอบด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพระเพลิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง เลขานุการองค์การบริหารส่วน
ตําบลพระเพลิงจํานวน 1 คน  เกษตรกรอําเภอ 1 คน และตัวแทนกรมชลประทาน 1 คน 

กลุ่มท่ี 3 เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้นํ้าจากตําบลพระเพลิง จํานวน 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 2 บ้านนาคันหัก 
หมู่ท่ี 4 บ้านบึงพระราม หมู่ท่ี 5 บ้านภูเงิน หมู่ท่ี 6 บ้านท่าผักชี หมู่ท่ี 8 บ้านแหลมทอง หมู่ท่ี 9 บ้านท่า
เต้น หมู่ท่ี 10 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 11 บ้านหนองปักหลัก หมู่ท่ี 12 บ้านซับมูล หมู่ท่ี 16 บ้านสุขเจริญ 
หมู่ท่ี 17 บ้านโนนสมพรสามัคคี หมู่ท่ี 19 บ้านเนินสยาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการกําหนดสัดส่วน 
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(Quota Sampling ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวอย่างเกษตรกรผู้ใช้นํ้าจากตําบลพระเพลิงแต่ละ
หมู่บ้านท่ีประสบ ปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการเกษตร โดยใช้แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เ น้ือหา (Content Analysis)         

แล้วนํามาเขียนเป็นความเรียงเชิงพรรณนา เพ่ือทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่าง
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์การบริหารส่วนตําบล          
พระเพลิง จังหวัดสระแก้ว   
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) บรรยายด้วยค่าเฉล่ีย (mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่า       
ร้อยละ 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และเป็นเพศหญิง จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0  
พ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง มีชุมชนท้ัง 19 หมู่ และมีแหล่งนํ้าทางการเกษตร 2 สายหลัก คือ คลองพระ

สะทึงและคลองพระเพลิง บึงพระราม หมู่ท่ี 4 อ่างเก็บนํ้าภูเงิน หมู่ท่ี 5 และสระนํ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 การใช้แหล่งนํ้าทําการเกษตรส่วนใหญ่แหล่งนํ้าธรรมชาติ (ห้วย       
หนองบึง) อยู่ในระดับพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 1.91 รองลงมาการใช้นํ้าประปา อยู่ในระดับพอเพียง        
คิดเป็นร้อยละ 1.92 และน้อยท่ีสุด คือ สระนํ้า (สระนํ้า หรือบ่อท่ีขุดเปิดหน้าดินค่อนข้างกว้างเพ่ือ
วัตถุประสงค์การเก็บนํ้าไว้ใช้ประโยชน์) อยู่ในระดับพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 2.27 

 
ภาพท่ี 1 แผนภาพแหล่งนํ้าจังหวัดสระแก้ว (โครงการชลประทาน 9, 2561) 
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การบริหารจัดการนํ้าของชุมชนตําบลพระเพลิง ยังมีแหล่งนํ้าไม่เพียงพอต่อการทําเกษตร ทําให้
กลุ่มผู้ใช้นํ้าเกิดปัญหาขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร ปัญหาในการใช้แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรด้าน
ปริมาณนํ้า ผลการวิเคราะห์ ด้านปริมาณนํ้า พบว่า นํ้าจากแหล่งนํ้าในชุมชนท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอสําหรับการ
เพาะปลูก อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X� = 3.42) รองลงมา คือ ไม่มีแหล่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X� = 3.40) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ 
คลองหรือแหล่งนํ้าไม่เอ้ือต่อการนํามาใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ X� = 2.71) 

ปัญหาในการใช้แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร ด้านการเกษตร ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชาชนไม่มี
การให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้นํ้าเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ (X� 3.41) รองลงมา คือ ขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X� = 3.20) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ หน่วยงานภาครัฐไม่มี
แผนงาน/โครงการ เช่น ขุดสระนํ้า คลองชลประทาน สร้างอ่างเก็บนํ้า เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า
เพื่อการเกษตร หรือมีแผนงาน/โครงการแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรได้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ (X� = 3.06)  

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีการเกษตรของตําบลพระเพลิง พบว่าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีทําไร่ ทํานา ไม้ผล 
พืชผัก และพ้ืนท่ีปศุสัตว์ ฯลฯ แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรท่ีสําคัญในตําบลพระเพลิง นอกจากนํ้าฝน คือ 
คลองพระสะทึงและคลองพระเพลิงและแหล่งนํ้าธรรมชาติต่าง ๆ และนํ้าบาดาล นํ้าประปาหมู่บ้าน       
และประปาส่วนภูมิภาค  

 

  
       ภาพท่ี 2  ท่ีเก็บ-จําหน่ายนํ้าบาดาล                ภาพท่ี 3 ฝายนํ้าล้น 
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                    ภาพท่ี 4 สระเก็บนํ้า       ภาพท่ี 5 คลองพระเพลิง 

แนวทางการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีตําบลพระเพลิง 
คือ มีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าเพ่ือการบริหารจัดการนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า สระส่วนรวม และคลองชลประทาน       
ท่ีไหลผ่านชุมชน มีการพัฒนากลุ่มผู้ใช้นํ้าด้วยการผู้เช่ียวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ในการปริหารจัดการนํ้า 
ท้ังการวางแผน ดําเนินการ และติดตามประเมินผล รวมไปถึงการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี
ท้ังสระนํ้า บ่อนํ้า ของตนเอง เป็นการสะท้อนการบริหารจัดการนํ้าโดยเริ่มจากครัวเรือนสู่ชุมชน และสังคม 

 
                                   ภาพท่ี 6 การมีส่วนร่วมการดําเนินการจากทุกฝ่าย 

เมื่อมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้นํ้าและมีการพัฒนาแล้วก่อให้เกิดการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ 
คือมีการวางแผน ดําเนินการ และมีการติดตามประเมินผล โดยไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันของกลุ่มรวมไป
ถึงส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีนํ้าใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างท่ัวถึงมากข้ึน  

อีกส่วนคือการบริหารจัดการนํ้าจากเกษตรกรภายในครัวเรือนเองท่ีมีการนําศาสตร์พระราชาอาทิ 
การปลูกต้นไม้ท่ีช่วยลดการระเหยของนํ้ารอบสระและบ่อ การเลือกปลูกพืชท่ีเหมาะสมและให้นํ้าน้อยมา
ใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษานํ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีของตนเองจากท่ีสระ/ บ่อนํ้าของตนเอง เดิมสามารถ
เก็บนํ้าได้ 2-3 เดือนฤดูแล้ง เมื่อมีการบริหารจัดการนําศาสตร์พระราชามาใช้ก็พบว่าสามารถเก็บรักษานํ้า
ไว้ได้เป็น 4-5 เดือนในฤดูแล้ง 

การพัฒนาทุนทางสังคมท่ีย่ังยืน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรมี
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพื่อเช่ือมโยงครอบครัว     
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และชุมชนหน่วยงานสถาบันศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
ปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญ  

   
ภาพท่ี 7 การบริหารจัดการนํ้า (การเลือกปลูกพืช)  ภาพท่ี 8 การบริหารจัดการนํ้า (การเลือกปลูกพืช) 

  
ภาพท่ี 9 การบริหารจัดการนํ้า (การจัดทําแหล่งนํ้าสํารอง)  ภาพท่ี10 การจัดการพื้นท่ีให้เหมาะสม 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/ บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ 
การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง อําเภอ     

เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สรุปได้ว่า แนวทางการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาทุนทางสังคมท่ีย่ังยืนจะต้องกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมตามความ
ต้องการของทุกคน การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง      
เพื่อเช่ือโยงครอบครัวและชุมชนหน่วยงานสถาบันศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (Kalyanamitra, 
2018 : 314) และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญ (Kalyanamitra, 2017: 36) 
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางโครงการพัฒนาพลังงานจากนํ้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยเริ่มจากจุดแรก คือ นํ้าฝน ทรงมีพระราชดําริแก้ไขปัญหานํ้าแล้ง โดยการสร้างฝนเทียม       
ซึ่งเรารู้จักกันดีว่าฝนหลวง เพ่ือเพ่ิมเติมนํ้าให้แก่แผ่นดิน เม่ือสร้างนํ้าได้แล้วทรงคิดหาวิธีกักเก็บนํ้าพ้ืนท่ีสูง 
โดยทําเป็นฝายชะล่อความชุ่มช้ืนในพ้ืนท่ีภูเขา หรือตามหุบเขาต่าง ๆ เพื่อกักเก็บนํ้าไว้สําหรับใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันของส่ิงมีชีวิต ขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์ในการชะลอความชุ่มช้ืนให้แก่ดินและป่า ส่งผลให้
ป่างอกงามเจริญเติบโตและเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดปรากฏการณ์นํ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล (ตามรอย
เบ้ืองพระยุคลบาท, 2547: 59) การปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้าง
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พังทลายของหน้าดิน และช่วยเก็บความชุมช้ืนของดินไว้ด้วย (สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะ, 2548: 58) 
สามารถจัดลําดับตามความสําคัญโดยแบ่งเป็นการจัดการในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว (วรนาถ 
เกติมา, 2555: ง) 

การจัดการในระยะส้ัน ทําได้โดยการพัฒนาศักยภาพของการกักเก็บนํ้าของแหล่งนํ้าเดิมท่ีมีอยู่ 
และการจัดหานํ้าจากพ้ืนท่ีใกล้เคียง  

การจัดการในระยะปานกลาง ทําได้โดยการจัดหาแหล่งกักเก็บนํ้าใหม่  
การจัดการในระยะยาว ผู้ศึกษาได้น้อมนําแนวทางตามพระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จ     

พระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในเร่ืองพระราชดําริ “ภูเขาป่า” การจัดการป่าไม้ย่ังยืน:ปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นนํ้า       
ลําธาร การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

ข้อเสนอแนะ  
 1. หน่วยงานท้องถ่ินควรมีนโยบายสร้างความย่ังยืนชองชุมชนลุ่มนํ้าตําบลพระเพลิงในด้าน
ส่ิงแวดล้อมให้เพิ่มมากข้ึน โดยปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากร ในด้านสังคมให้เพิ่มมาก
ข้ึนโดยมุ่นเน้นให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยสามารถพ่ึงตนเอง มีสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิตท่ีดี       
และในด้านเศรษฐกิจให้สูงข้ึน 
 2. องค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดโครงการในการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้นและการอนุรักษ์ทรัพยากร การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
แหล่งนํ้าให้กลับมาสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  
  3. ควรมีการส่งเสริมและการสร้างยุทธศาสตร์การเกษตรอย่างย่ังยืน โดยการสร้างนโยบาย        
และการสร้างโครงการส่งเสริมการทําการเกษตร โครงการก่อสร้างฝ่ายนํ้าล้น โครงการขุดลอกขยายสระ
นํ้าท่ีต้ืนเขิน โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมในการ
บริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีตําบลพระเพลิง  
 4. จังหวัดสระแก้วร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้าน
การบริหารจัดการนํ้า เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการนํ้า และการเพิ่มรายได้ทางการเกษตรให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. แนวทางการบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตรอย่างมี ส่วนร่วมในพ้ืนท่ีตําบลพระเพลิง       

จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ได้   
2. การสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างย่ังยืน 
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การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม                                                                  
พ้ืนท่ีชุมชนท่ี 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

   
จารุณี มุมบ้านเซ่า1 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พ้ืนท่ีชุมชนท่ี 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว 

อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนใน
พ้ืนท่ีในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และสร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วมโดย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
(อสม.) และประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ี 6 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการการสนทนากลุ่มกับ
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้นําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และกลุ่ม
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเทศบาลเมืองสระแก้ว และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา       
และวิเคราะห์สรุปประเด็น  
 ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นท่ีชุมชนท่ี 6 เทศบาล
เมืองสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะท่ีให้ประชาชน
ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมประชุมประชาคมร่วมกันค้นหาปัญหาและวางแผนในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันซึ่งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะเป็นการเน้นยํ้าถึงการเป็นเจ้าของปัญหาและเป็นผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาขยะในพื้นท่ีของตนเองและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้วนตนเอง ในส่วนของ     
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
และศึกษาดูงานในหน่วยงานท่ีดําเนินการเก่ียวกับการจัดการขยะท่ีประสบความสําเร็จแล้วน้ันเป็นอีก
แนวทางหน่ึงท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจและกําลังใจว่าชุมชนสามารถทําได้ อีกท้ังเป็นทางลัดในการศึกษา 
 
 

                                                           

1 รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชขภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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เรียนรู้จากผู้ท่ีประสบความสําเร็จแล้ว ซึ่งทําให้เทศบาลเมืองสระแก้วสามารถนําผลสําเร็จน้ันมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกทําให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมของชุมชนได้ทันตามสถานการณ์ของชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในปัจจุบัน 

คําสําคัญ การมีส่วนร่วม, การจัดการขยะ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับค่านิยมการบริโภค และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ      
ท่ีส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมจากชุมชนชนบทให้กลายเป็นชุมชนเมืองท่ีมีห้างร้าน       
และศูนย์การค้าท่ีตอบสนองความต้องการในการบริโภคแบบสมัยใหม่เพ่ิมมากข้ึน ปัญหาสําคัญประการ
หน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจคือ เกิดสภาพปัญหาของขยะล้นชุมชน ประชาชนไม่สามารถ
จัดการขยะได้อย่างถูกวิธี จนส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งการจัดการขยะท่ีผ่านมาได้มี
ระบบการจัดเก็บขยะผ่านการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว แต่ด้วยปริมาณขยะในพื้นท่ีมีมากข้ึน 
ประกอบกับองค์ความรู้และการให้ความสําคัญของประชาชนต่อการกําจัดขยะและการจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธีของประชาชนในพ้ืนท่ียังมีน้อยและขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเฉพาะท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินท่ีมีการ
เก็บขน 32 แห่ง จํานวน 250 ตัน/วัน หรือ 525 ตัน/วัน ของท้ังจังหวัดโดยคํานวณจากจํานวนประชากร 
มีการกําจัดท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 35.5 ตัน/วัน หรือ ร้อยละ 7 ณ ปี 2560 มีจํานวน 181,577 
ตัน กําจัดได้เพียง 2,232 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.24 คงเหลือ 179,345 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.76 จากข้อมูล
พบว่า อปท.ในจังหวัดสระแก้วท่ีมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ยังมีการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง รวมถึง
ปริมาณขยะตกค้างเพ่ิมข้ึนและยังไม่รับการกําจัด จังหวัดสระแก้วได้ผลักดันให้มีการกําจัดขยะมูลฝอย
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนครบวงจร ต้ังแต่จุดเร่ิมต้น
ของการเกิดขยะมูลฝอย จนถึงการกําจัดข้ันสุดท้าย เช่น การลดขยะ การคัดแยก การนํากลับคืนมาใช้ซํ้า 
ให้มากท่ีสุด โดยต้องอาศัยกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว, 
2559) 

งานวิจัยน้ีจึงมีจุดเริ่มต้นมาจากการค้นหาปัญหาร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ี
ชุมชนประสบอยู่จริง ชุมชนเล็งเห็นถึงสภาพของปัญหาของผลกระทบท่ีเกิดจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน
และมีการจัดการขยะท่ีไม่ถูกวิธี อีกท้ังนักวิจัยเล็งเห็นว่าสามารถนําความรู้การจัดการขยะท่ีมีร่วมกับชุมชน
ในการแก้ไขปัญหาได้ จึงเกิดความต้องการแก้ท่ีจะไขปัญหาเรื่องขยะ โดยมีประเด็นสําคัญ คือ การจัดการ
ขยะควรมีการวิธีการอย่างไร เพ่ือท่ีจะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะของชุมชนได้อย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วมของ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ี   
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นท่ีในการจัดการขยะอย่าง         
ถูกวิธี 
 2. เพ่ือสร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วม 

ช่วงระยะเวลากําเนินการ 
 สิงหาคม 2560-มีนาคม 2561  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ี 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

การดําเนินโครงการ 
 การดําเนินโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากการร่วมค้นหาปัญหาร่วมกันระหว่าง
ชุมชนและนกวิจัยโดยใช้วิธีการประชุมระดมสมอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากเทศบาล
เมืองสระแก้ว ประธานชุมชนท่ี 6 คณะกรรมการชุมชนท่ี 6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน         
(อ.ส.ม.) ชุมชนท่ี 6 และสมาชิก อสม. และประชาชนท่ีอาศัยอยู่ภายในชุมชนท่ี 6 ผลจากการประชุมระดม
สมองท่ีประชุมมีความคิดเห็นตรงกันว่าขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท่ี 6 เกิดจาก การท้ิงขยะของแต่ละครัวเรือน
ไม่มีการคัดแยก เช่น ถุงแกงท่ีแต่ละครัวเรือนซ้ือมาจากตลาดแล้วท้ิงรวมกับขยะอ่ืน ๆ โดยไม่คัดแยกขยะ 
คนในชุมชนเองโดยเฉพาะร้านอาหารท่ีนําขยะเปียกมาท้ังในเวลากลางคืนหลังจากปิดร้านแล้วรวมกับขยะ
อ่ืน ๆ ในถังขยะท่ีเทศบาลจัดต้ังไว้และคนภายนอกชุมชนท่ีเดินทางเข้ามาจับจ่ายซ้ือของในเมืองท่ีห้าง         
Big C และ Macro ซ่ึงท้ัง 2 ห้างน้ีต้ังอยู่ในชุมชนท่ี 6 โดยใช้กระบวนการ A-I-C แนวคิดการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบข้ันบันไดสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแนวคิดการ
จัดการขยะ 3Rs เป็นองค์ความรู้ในการดําเนินโครงการ โดยได้ประชุมร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหา
ขยะให้มีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนซ่ึงเป็นการคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทาง ในระยะเร่ิมต้นให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) เป็นครัวเรือนต้นแบบเน่ืองจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) มีหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพของครัวเรือนจะสามารถเป็นแบบอย่างและสามารถ
เข้าถึงและให้ความรู้การจัดการขยะท่ีถูกต้องรวมท้ังภัยอันตรายจากปัญหาขยะกับครัวเรือนต่าง ๆ ได้ง่าย
ข้ึน ให้เทศบาลเมืองสระแก้วจัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ให้ประชาชนมี
ความรู้ประเภทของขยะและสามารถคัดแยกขยะท่ีถูกต้องเพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะและเสริมสร้าง
จิตสํานึกด้านการรักษาส่ิงแวดล้อมส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านขยะ หน่วยงานท่ีประสบ
ความสําเร็จในการจัดการขยะต้ังแต่ครัวเรือน โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานการคัดแยกขยะจากครัวเรือนท่ี
กองพันท่ี 11 จังหวัดลพบุรี ท่ีมีการจัดให้บ้านพักข้าราชการทหารภายในกองพันมีการคัดแยกขยะใน 
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ครัวเรือนโดยใช้วิธีการท่ีง่ายและสะดวกเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะแบบง่าย ๆ ต้ังแต่        
ต้นทาง โดยให้แต่ละครัวเรือนใช้วัสดุท่ีมีอยู่แล้วในครัวเรือน เช่น ถุงปุ๋ย ถุงดํา หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่
จํานวน 3 ถุง แขวนไว้หลังบ้านเพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และศึกษาดู
งานท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโก่งธนู อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดลพบุรี ท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการ
ขยะสามารถให้ทุกครัวเรือนภายในชุมชนสามารถคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทางโดยนําเรื่องการคัดแยกขยะของ
ครัวเรือนต่อยอดเป็นฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะชุมชนตําบลโก่งธนูโดยให้ประชาชนในชุมชน
สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วนําขยะท่ีคัดแยกทุกประเภท เช่น กระดาษ ขวดแก้วใส ขวดแก้วสี ขวดพลากติก
ใส ขวดพลาสติกขุ่น นํ้ามันพืชท่ีใช้ประกอบอาหารแล้วนํามาขายให้กับธนาคารขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโก่งธนูและสมาชิกจะได้รับผลประโยขน์จากการขายขยะและร่วมเป็นสมาชิกของฌาปนกิจ
สงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะด้วย ซึ่งผลจากการศึกษาดูงานท้ังสองแหล่งน้ีสามารถสร้างแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะต้ังแต่ครัวเรือนให้กับประชาชนมากข้ึน   

 
ภาพท่ี 1 การประชุมระดมสมองค้นหาปัญหาและกําหนดกิจกรรม 

ท่ีมา : การประชุมกลุ่ม (Focus group) กับชุมชนท่ี 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
จากการศึกษาการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมพื้นท่ีชุมชนท่ี 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว 

อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาวิจัยมีดังน้ี การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีชุมชนท่ี 6 เกิดกระแสความต่ืนตัวและการใส่ใจเรื่องอันตราย     
และปัญหาท่ีเกิดจากปัญหาขยะในพื้นท่ีของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ท่ีเป็นครัวเรือนต้นแบบเข้าไปดูแลสุขภาพของสมาชิกครัวเรือนในการจัดการการคัดแยก
ขยะโดยใช้การคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนมีการ       
คัดแยกขยะของครัวเรือนมากข้ึนและจากการสัมภาษณ์ประธาน อ.ส.ม. ท่ีดูแลชุมชนท่ี 6 ให้สัมภาษณ์
ช่วงเวลาท่ีมีระบาดของโรคไข้เลือดออกเมื่อปี 2561  ท่ีผ่านมาสถิติการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก         
ในพื้นท่ีไม่มีครัวเรือนท่ีเป็นโรคไข้เลือกออกเน่ืองมาจากการเข้าไปจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนท่ี     
ตนเองดูแล  
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นอกจากน้ีการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนมนพ้ืนท่ีสาธารณะได้มีการจัดพื้นท่ีจุดรวมในการท้ิงขยะเป็น
จุดเดียวกันเพ่ือเป็นการลดปริมาณถังขยะในพื้นท่ีให้น้อยลงทําให้สามารถจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โยมีการต้ังตัวแทนคณะกรรมการชุมชนประกอบด้วยประธานชุมชน 1 คน ผู้แทนจาก
คณะกรรมการชุมชน 1 คน ทําหน้าท่ีในการดูแลขยะท่ีมีคนท้ิงในพื้นท่ีสาธารณะและขยะพลัดถ่ินจากคน
ต่างถ่ินท่ีเดินทางมาจับจ่ายซื้อของในเมือง ตรงจุดท้ิงขยะรวมในพื้นท่ีสาธารณะ และท่ีประชุม
คณะกรรมการชุมชนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ จึงมีความเป็นร่วมกันในการจ้างประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีชุมชนท่ี 6 ท่ีเป็นผู้ด้อยโอกาส 1 คนใน
อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท ทําหน้าท่ีคัดแยกขยะและให้สามารถนําขยะท่ีคัดแยกได้ไปขายเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วย  

    

  
ก่อนการดําเนินกิจกรรม           หลังการดําเนินกิจกรรม 

ภาพท่ี 2 สภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีก่อนและหลังการจัดจุดท้ิงขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ท่ีมา : ชุมชนท่ี 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดขยะโดยให้ชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ และประชาชนในพ้ืนท่ีในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี โดยกระการบวนการมีส่วนร่วมในการ       
วางแผนการวางแผนและค้นหาปัญหา การมีส่วนร่วมในการดําเนินการเป็นข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีส่งผลให้การ
ดําเนินโครงการประความสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมควร กาฬรัตน์ (2549) ธนพรรณ สุนทระ 
(2541) และพรพิมล วิกรัยพัฒน์ (2549) ท่ีได้ทําการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
มูลฝอยในชุมชน โดยใช้กระบวนการ A-I-C พบว่า ประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและแสดงความคิดเห็นท่ีจะ
จัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชนโดยการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ทิวา ประสุวรรณ (2559) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชน ในตาบลบ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า ประชาชนมี
ความต้องการให้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ควรคัดแยกขยะในครัวเรือน จัดการ 
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ขายขยะมูลฝอยโดยมีการเพ่ิมมูลค่าท่ีมีลักษณะเพิ่มรายได้จากของเหลือใช้ การจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล 
และจัดการถังขยะของตนเองภายในครัวเรือน จากการจัดกิจกรรมสามารถ สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะต้ังแต่ครัวเรือนให้กับประชาชนมากข้ึน และส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ี เกิดกระแสความต่ืนตัว
และการใส่ใจ ในสุขภาวะของครัวเรือนตนเอง ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะของครัวเรือน
เทศบาลเมืองสระแก้วได้มีการจัดโครงการถุงพลาสติกแลกทองเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดการเรียนรู้ใน
การจัดการขยะและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนมากข้ึน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจันน้ีจะสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชน

แบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีการท่ีง่ายและสะดวกโดยวิธีการจัดการขยะมีความสอดคล้องกับบริบทและการ
ดํารงชีวิตประจําวันของชุมชนส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงามชุมชนมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน  

เอกสารอ้างอิง 
ทิวา ประสุวรรณ, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ดารากร เจียมวิจักษณ์ และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธ์ิ. 2559. 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม- 
เมษายน พ.ศ. 2559) 

ธนพรรณ สุนทระ. 2541. ปัญหามูลฝอยกับความพยายามแก้ไข. วารสารส่ิงแวดล้อม. ปีท่ี 2 เล่มท่ี 9.  
พรพิมล วิกรัยพัฒน์. 2549. การจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนช่างเค่ียน 3 จังหวัดเชียงใหม่. การ

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 45. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สมควร กาฬรัตน์. 2549. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต. 
สุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี. 

สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว. 2559. ขยะ จังหวัดสระแก้ว. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2562. จากเว็บไซต์ 
http://sakaeo.nso.go.th/index.php/2011-11-30-04-11-55/324-mis1  
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนวัตวิถีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน                                    
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

   
                                                                                โกมล จันทวงษ์1   

ฉัตรเกษม ดาศรี1  สุภารัตน์ คําเพราะ1  
มนตรี ชินสมบูรณ์1  กานต์มณี ไวยครุฑ1 

บทคัดย่อ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน  
พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วม และประเมินแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน 
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนตําบลหนอง
ตะเคียนบอน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล         
เชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น  และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการการสัมภาษณ์กลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 20 คน และการสนทนากลุ่ม ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 21 คน วิเคราะห์ข้อมูล         
เชิงปริมาณ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป (SPSS) สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน         
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์สามเส้าข้อมูล ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี   

 1. สภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน พบว่า แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน
เกิดข้ึนจากการพัฒนาของอุทยานแห่งชาติปางสีดาและกรมป่าไม้ ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีดูแลและบริหารจัดการ
โดยตรง ชุมชนไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับ
น้อยท่ีสุด   

 2. แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ได้แก่ 1). พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีอยู่เดิมให้ดีข้ึนเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อนักท่องเท่ียว ประชาชน และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   
2). พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนท่ีมีความพร้อมก่อน แล้วขยายไปยังชุมชนท่ีมีความพร้อมลําดับ
รองลงมา 3). พัฒนาคุณลักษณะการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีของแต่ละชุมชน  เช่น ความเป็นมิตรไมตรี มีจิตอาสา 
ผลิตสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม คุ้มครองป้องภัยนักท่องเท่ียว 4). ประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่ง

                                                           

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่องเท่ียวของแต่ละชุมชนให้เช่ือมถึงกัน 5). พัฒนาทุกหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย 
เช่น แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ริมคลองพระปรงพืชพันธ์ุไม้ป่า  แปลงหญ้ารวม วิถีชาวนา ฟาร์มควาย  
สวนผลไม้ เกษตรไร้สารเคมี ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป อาหารชุมชน เป็นต้น   

3. ประเมินแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน พบว่า มีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติและมีแนวโน้มย่ังยืน ดังน้ี 1) ชาวบ้านอยากให้เป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทุกหมู่บ้านท้ังตําบล 2) 
แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวอยู่เดิม  3) สถานการณ์และนโยบายรัฐใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนและวิถีการดํารงชีพของชาวบ้านท่ีเก่ียวพันกับการท่องเท่ียว 4) ชุมชน
ต้องการอาชิพเสริมเพ่ิมรายได้ 5) องค์การบริหารส่วนตําบล นําแนวทางการพัฒนาไปบรรจุเป็น
แผนพัฒนาด้านสังคมเพื่อจัดสรรงบประมาณและกําลังคน 6) มีกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป 
7) เร่ิมทดลองนําร่องในหมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา   

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน, แหล่งท่องเท่ียวชุมชน 

ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร เป็นหน่ึงในชุมชนซ่ึงแต่เดิมมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ 

ได้แก่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ่างเก็บนํ้าท่ากะบาก อ่างเก็บนํ้าคลองทราย และเป็นท่ีต้ังของศูนย์
เพาะพันธ์ุสัตว์ป่าข่องกลํ่าบน ศูนย์เพาะพันธ์ุสัตว์นํ้า ศูนย์ปศุวสัตว์ แปลงสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์         
(โซล่าเซล) ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงทุนเดิมของชุมชนเก่ียวกับวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญา ได้แก่        
ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหม ศูนย์อนุรักษ์กระบือบ้านใหม่ไทรพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร่มเกล้าประชา
รัตน์  นอกจากน้ียังเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวของจังหวัดสระแก้วเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวปราสาทสด็อก
ก็อกธมละลุ ปราสาทน้อยสีชมพู ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ และเช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ปราสาทเขาพนมรุ้งในจังหวัดบุรีรัมย์  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวเป็น
จํานวนมาก  แต่ปัจจุบันประสบปัญหาจํานวนนักท่องเท่ียวลดลง แหล่งท่องเท่ียวทรุดโทรม ขาดการดูแล
รักษา จนเกิดวิกฤติรายได้และการยังชีพของประชาชน ด้วยเหตุน้ี หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตําบล  ผู้นําองค์กรท้องถ่ิน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้วิจัยและชุมชน จึงได้ประชุมและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน         
ทําให้ทราบว่า แหล่งท่องเท่ียวมีหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ความเส่ือมโทรมและความด้อยลงในคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว อาจทําให้จํานวนนักท่องเท่ียว 
รายได้และโอกาสท่ีจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็จะลดลง (สุดารัตน์ แสงจํานงค์, 2553 หน้า 60) 

 ผลการประชุมและวิเคราะห์ปัญหาของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เกิดความตระหนักถึงผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนซึ่งหากไม่มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการจัดการกับปัญหาแล้ว สถานการณ์ด้านการท่องเท่ียวจะ
วิกฤติและส่งผลต่อวิถีดํารงชีพและรายได้ของชุมชนมากย่ิงข้ึน  จึงทําให้เกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวบนพ้ืนฐานวิถีดํารงชีพและภูมิปัญญา จะทําให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและมีสิทธ์ิในการจัดการ  
โดยคํานึงถึงบริบท สถานการณ์ ทรัพยากร คุณค่าของภูมิปัญญาและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนด้านการท่องเท่ียว ความน่าสนใจ ความสามารถในการดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีเป้าหมายหลัก 
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และนักท่องเท่ียวจากเส้นทางการท่องเท่ียวท้ังในและระหว่างจังหวัด คุณค่าของภูมิปัญญา และความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน คณะผู้วิจัย ผู้เก่ียวข้องและชุมชนจึงได้ร่วมกัน 
ศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนวัตวิถีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความย่ังยืน 
สืบไป 

วัตถุประสงค์  
       1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ตําบลหนองตะเคียนบอน 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนวัตวิถีของชุมชน ตําบลหนอง
ตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   

3. เพ่ือประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ตําบล
หนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว   

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 62  

กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 10 หมู่บ้าน 
 2. ภาคีผู้มี ส่วนเก่ียวข้องส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีของหน่วยงานภาครัฐ 
สถานศึกษา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และภาคประชาสังคม 

การดําเนินโครงการ / กิจกรรม / วิธีการประเมิน 
การดําเนินโครงการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ดังน้ี 

          1. ค้นหา ข้อสรุปและการยอมรับในกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
โครงการ โดยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In deep interview) เพื่อนําประเด็นมาสร้างเคร่ืองมือเป็น
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  
          2. พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน โดย เทคนิคการ
สัมภาษณ์กลุ่ม (Group interview) ของภาคีผู้มีส่วนเก่ียวข้องส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือคืนผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาสร้างความเข้าใจ ขยายแนวคิด และพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน  
          3. ประเมินการมีส่วนร่วมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน โดยเทคนิคการสนทนากลุ่ม 
(Group interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดสระแก้ว เพ่ือประเมิน
ความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาของชุมชนนําร่องหมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา   
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สรุปผลการดําเนินงาน และประเด็นสําคัญที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 
1. การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอน ได้แนวทาง 

ดําเนินการ ดังน้ี 1) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนท่ีมีความพร้อมก่อน 2) ประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เช่ือมถึงกัน 3) พัฒนาการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เช่น ความเป็นมิตรไมตรี มีจิตอาสา ผลิตสินค้า
คุณภาพ ราคาเป็นธรรม คุ้มครองป้องภัยนักท่องเท่ียว 4) พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตร
ผสมผสาน สวนผลไม้ แปรรูปสินค้า แหล่งเรียนรู้ชุมชน พันธ์ไม้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ประเพณีพ้ืนบ้าน ฟาร์มควาย แปลงหญ้ารวม อาหารชุมชน เป็นต้น   

 2. การดําเนินโครงการได้มุ่งเน้นถึงกระบวนการท่ีทําให้ชุมชนและผู้เก่ียวข้องท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในทุกข้ันตอนเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ของการท่องเท่ียวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะคุณค่าวิถีแห่งภูมิปัญญาชุมชนเพื่อดํารงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนวัตวิถีและสืบ
ทอดต่อไป ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

     2.1 ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบและเกิดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของ
ชุมชน ทําให้เกิดความหวงแหนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่เดิมและพร้อมท่ีจะพัฒนากิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน      

    2.2 เกิดกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ดังน้ี  
1) นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล นําแนวทางไปจัดทําแผนพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวทุกหมู่บ้าน   
2) ผู้ใหญ่ ผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้าน ไปดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใน

ชุมชนของตนเพื่อนํามาบรรจุเป็นแผนตําบล  
3) หน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียวจัดต้ังเครือข่ายความร่วมมือในการเข้ามาพัฒนา 

และกําหนดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน   
4) ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ได้แก่ สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน กลุ่มอาชีพ ให้

มีการจัดทําโครงการอบรมมัคคุเทศก์ คุณลักษณะการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การประชาสัมพันธ์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พรานเดินป่า  

5) ชาวบ้านพร้อมท่ีจะพัฒนาคุณลักษณะความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เป็นมิตรไมตรี ย้ิมแย้ม
แจ่มใสป้องกันภัยนักท่องเท่ียว ผลิตสินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม และประชาสัมพันธ์เช่ือมเส้นทาง
ท่องเท่ียวถึงกันทุกหมู่บ้าน เป็นต้น 

6) อําเภอวัฒนานครพร้อมสนับสนุนเชิงนโยบายเป็นแหล่งท่องเท่ียวนวัตวิถี 
3. เกิดชุมชนต้นแบบนําร่องใน หมู่ท่ี 6 ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวนวัตวิถี โดยได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ (1) ฐานทอผ้าไหม ย้อมผ้าลายนกยูง (2) ฐาน
ไก่ชน (3) ฐานปลูกผัก (4) ฐานจักรสาน เช่น การจักรสารกระติบข้าว  นอกจากน้ี ชุมชนยังมีแผนพัฒนา
เก่ียวกับโค กระบือ เน่ืองจากคนในชุมชนมีวิถีชีวิตเก่ียวข้องกับโค กระบือ เช่น อุปกรณ์ท่ีกระบือใช้        
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การสู่ขวัญกระบือ พิธีเปิดยุ้งข้าว การไถนาพัฒนา หมอลําหมอแคน การสีข้าวแบบโบราณ การตีข้าว
ต่อเน่ือง การมัดข้าว การเก่ียวข้าว และการนวดข้าวโดยใช้กระบือ และการทําโฮมสเตย์ เป็นต้น 
          4. ผลการประเมินกิจกรรมการพัฒนา มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีแนวโน้มยังยืน ดังน้ี   

4.1 องค์การบริหารส่วนตําบลนําไปบรรจุเป็นแผนพัฒนาด้านสังคมเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
และกําลังคนสนับสนุน  

4.2 การพัฒนาสอดคล้องกับบริบทเดิมของชุมชนท่ีมีฐานการท่องเท่ียว สถานการณ์                    
และนโยบายรัฐในการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน  

4.3 วิถีดํารงชีพของชาวบ้านส่วนหน่ึงมีรายได้จากนักท่องเท่ียว เช่น การให้บริการท่ีพัก         
เช่าบริการ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องด่ืม เป็นต้น     

4.4 มีกลไกขับเคล่ือนกระบวนการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานและผู้เก่ียวข้อง
ในพ้ืนท่ีตําบลหนองตะเคียนบอนร่วมเป็นคณะทํางานและร่วมดําเนินการ   

4.5 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน จัดทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเช่ียวเชิงนวัตวิถี 
ก่อให้เกิดความย่ังยืน และกําหนดเป็นนโยบายให้ตําบลหนองตะเคียนบอนเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวท้ังตําบล 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์/ข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการดําเนินงาน 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชุนอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ การมีร่วมปฏิบัติตามแผนในการพัฒนา ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นของหน่วยงานภาครัฐ มีเจ้าหน้าท่ีดูแลและบริหารจัดการโดยตรง เช่น กล่าวว่า “ชาวบ้าน
เข้าไปค้าขายหรือให้บริการไม่ได้จะถูกไล่ คนท่ีเข้ามาหาผลประโยชน์ จะเป็นญาติเจ้าหน้าท่ี มาจากต่าง
พ้ืนท่ี ขาดการบํารุงรักษา ทําให้แหล่งท่องเท่ียวทรุดโทรม เหม็นและสกปรก”   

2. แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1) การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนท่ีมีความพร้อมก่อน           
2) ประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวให้เช่ือมถึงกัน 3) พัฒนาคุณลักษณะการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี เช่น ความเป็นมิตร
ไมตรี มีจิตอาสา ผลิตสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม คุ้มครองป้องภัยนักท่องเท่ียว 4) พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนวัตวิถี เช่น เกษตรผสมผสาน สวนผลไม้ สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้พันธ์ไม้ 
ฟาร์มควาย แปลงหญ้ารวม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองจากบริบทของชุมชนเป็นพ้ืนท่ีเขตอุทยานและโครงการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐทําให้มีประชาชน
เดินทางมาเท่ียวและเย่ียมชม วิถีดํารงชีพจึงมีรายได้จากการท่องเท่ียว เม่ือแหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมจึง
อยากพัฒนาให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร (2559, 235) พบว่า 1) ส่ิงดึงดูด
ใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมีให้บริการอย่างเพียงพอและการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวได้อย่างรวดเร็วและสะดวก เป็นปัจจัยท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี        
2) ศักยภาพการจัดการท่องเท่ียว ได้แก่ ทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและทรัพยากรท่องเท่ียวเชิง
เกษตร มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบ คือ ท่ีพักแรม ร้านอาหาร และธุรกิจนําเท่ียว 
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  3. การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน พบว่า มีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติและมีแนวโน้มยังยืน ดังน้ี 1) ชาวบ้านอยากให้เป็นพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทุกหมู่บ้านท้ังตําบล       
2) แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียวอยู่เดิม  3) สถานการณ์และนโยบายรัฐใน
การส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนและวิถีการดํารงชีพของชาวบ้านท่ีเก่ียวพันกับการท่องเท่ียว 4) ชุมชน
ต้องการอาชิพเสริมเพ่ิมรายได้ 5) องค์การบริหารส่วนตําบล นําแนวทางการพัฒนาไปบรรจุเป็น
แผนพัฒนาด้านสังคมเพื่อจัดสรรงบประมาณและกําลังคน 6) มีกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป 
7) เริ่มทดลองนําร่องในหมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีมา
ต้ังแต่ด้ังเดิมในวิถีดํารงชีพของชาวบ้านและมีรายได้จากนักท่องเท่ียว เมื่อแหล่งท่องเท่ียว ทรุดโทรมมีนัก
ท้องเท่ียวลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อวิถีดํารงชีพและรายได้ลดลง ทําให้ชุมชนจึงเกิดความตระหนัก        
และเห็นถึงความจําเป็นต้องรับผิดชอบร่วมกัน ดังน้ัน จึงต้องการท่ีจะพัฒนาหมู่ บ้านของตนแหล่ง
ท่องเท่ียวและเช่ือมโยงถึงกันท้ังตําบล โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน ผลักดัน
แผนพัฒนาด้านสังคม ระยะ 3 ปี ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดเก่ียวกับจุดหมายปลายทางของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์,2549 อ้างถึงในศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร, 2559 หน้า 235) ท่ีคนไทยจะย่ังยืนต้อง
คํานึงถึง 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และการเมืองการปกครอง 
บทสังเคราะห์ 

1. ผลจากการศึกษาได้บ่งช้ีให้เห็นว่า ชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอนมีแหล่งท่องเท่ียวจํานวนมาก
และเป็นของหน่วยงานภาครัฐท่ีประชาชนไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผลประโยชน์ 
การท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลนําญาติพ่ีน้องเข้ามาให้บริการนักท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นท่ีการแสวงหา
ผลประโยชน์ ขาดความตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว จึงส่งผลทําให้ทรุดโทรม สกปรกมี
นักท่องเท่ียวลดลง                                                        

2. การลดลงของนักท่องเท่ียวผลกระทบต่อวิถียังชีพของชาวบ้านในพื้นท่ี ซ่ึงรายได้ส่วนหน่ึงมา
จากนักท่องเท่ียว จึงเกิดความตระหนักถึงผลกระทบ ทําให้อยากท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้ดีข้ึน เพื่อประโยชน์ต่อนักท่องเท่ียวและวิถียังชีพของตน  

3. การท่ีชุมชนต้องการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความพร้อมก่อน แล้วขยายผลไปยังชุมชนท่ีมี
ความพร้อมลําดับรองลงมา เพราะต้องการสร้างความม่ันใจว่าการพัฒนาจะมีโอกาสเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
เพราะชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังอย่างค่อยเป็นค่อยไป  โดยได้พยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เช่ือมถึงกัน  การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ผลิตสินค้า
คุณภาพ ราคาเป็นธรรม คุ้มครองป้องภัยนักท่องเท่ียว เป็นต้น 

4. ผลวิเคราะห์การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชน ทําให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนท่ีมี
ความพร้อมท่ีจะเข้าร่วมกันการพัฒนาเพื่อให้พ้ืนท่ีตําบลหนองตะเคียนบอนเป็นแหล่งท่องเท่ียวเต็มพ้ืนท่ี 
และแสดงให้เป็นถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเกิดความย่ังยืน โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองตะเคียนบอนจะนําไปจัดทําแผนพัฒนาด้านสังคม ระยะ 3 ปี ต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ        
         1) ควรมีการศึกษาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอนในรูปแบบ วิธีการหรือลักษณะ
อ่ืนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนให้มีแนวทางหลากหลายย่ิงข้ีน 
          2) ควรนําผลท่ีได้จากการวิจัยน้ีไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอนให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
          1. ทําให้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมท่ีชนชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อย เพราะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐเป็นผู้ดูแล ขาดการจัดการท่ีเหมาะสม ชุมชนจึงอยากเข้ามาพัฒนา                        
          2. ได้แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน โดยเริ่มจากท่ีมีความพร้อมก่อนได้แก่หมู่ท่ี 6 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา แล้วขยายผลชุมชนท่ีมีความพร้อมรองลงมา   

3. องค์การบริหารส่วนตําบลได้ข้อมูลไปเป็นแนวทางจัดทําแผนพัฒนาด้านสังคม ระยะ 3 ปี            
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการขับเคล่ือนเป็นยุทศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงนวัติวิถี ต่อไป 
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การจัดการแรงงานในไร่อ้อยนํ้าตาลแบบมีส่วนร่วม                                                          
ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   
พูนสวัสด์ิ แก้วเกียรติสกุล1 

บทคัดย่อ 
 ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีการเพาะปลูก
อ้อยนํ้าตาลเป็นจํานวนมาก ประกอบก้บพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีติดประเทศเพ่ือนบ้านทําให้ได้รับผลการ
เคล่ือนย้ายแรงงานเสรีจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังน้ันพ้ืนท่ีน้ีจึงมีแรงงานข้ามชาติไหล
เข้ามาทํางานในไนไร่อ้อยจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จากแรงงานข้ามชาติ เช่น การแย่งแรงงาน
ฝีมือ แรงงานขาดฝีมือ แรงงานขาดแคลนเป็นต้น เพ่ือให้มีความชัดเจนของปัญหามากข้ึนผู้วิจัยจึงกําหนด
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยออกเป็น 3 ข้อดังน้ี 1) เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาของพื้นท่ีตําบลคลองทับจันทร์ 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อหาแนวทางในการจัดการแรงงานในไร่อ้อยนํ้าตาลแบบมีส่วน
ร่วมของพื้นท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 3) เพ่ือหาแนวทางในการ
ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตอ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยนํ้าตาล แรงงานข้ามชาติ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ี 
 การเก็บข้อมูลใช้ท้ังการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ คือ การทบทวนจากเอกสาร งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง และการลงพ้ืนท่ีเพื่อประชุมกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่าชุมชนมีปัญหาด้านคน ด้านปัญหา
แรงงานข้ามชาติ และด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขโดยการสร้าง
เครือข่ายการทํางานระหว่างเกษตรกร แรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังกําหนดมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันในการจัดแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ี  

คําสําคัญ : การจัดการแรงงาน, กระบวนการทําการเกษตร, การมีส่วนร่วม 

 

 

                                                           

1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีมีการเพาะปลูก 
อ้อยนํ้าตาล ข้าว และมันสําปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยจํานวนการเพาะปลูกไล่จากมากไปหาน้อย        
คืออ้อยนํ้าตาล ข้าว และมันสําปะหลังตามลําดับ (แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี, 2559)  

จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้านและเน่ืองจากประเทศไทยเข้าร่วม
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซ่ึงจากสถานการณ์
ดังกล่าวทําให้การทําไร่อ้อยและนํ้าตาลประสบปัญหาท้ังด้านการแย่งแรงงานข้ามชาติท่ีมีประสิทธิภาพ 
การกําหนดค่าจ้างแรงงานข้ามชาติท่ีแตกต่างกันของเกษตรกรแต่ละราย การกําหนดมาตรฐานและทักษะ
แรงงาน 

แรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์มี 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีไม่พักประจําภายใน
พ้ืนท่ี หมายถึง แรงงานท่ีข้ามชายแดนเข้ามาประเทศไทยตอนเช้าและกลับภูมิลําเนาในตอนเย็นโดยการ
เดินทางผ่านจุดผ่านแดน ซ่ึงแรงงานประเภทน้ีเกษตรกรต้องไปรับและส่งรายวัน ทําให้เกิดปัญหาการแย่ง
ชิงแรงงานบริเวณจุดผ่านแดน การตัดราคาค่าหัวแรงงาน การเส่ียงต่อการท่ีไม่มีแรงงานมาทํางานในไร่ใน
บางวัน และการเส่ียงต่อการได้รับแรงงานด้อยประสิทธิภาพเข้ามาทํางาน ส่วนแรงงานอีกประเภทหน่ึง 
คือ แรงงานท่ีพักประจํากับเกษตรกรภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงแรงงานประเภทน้ีมีปัญหาด้านการโยกย้าย
เปล่ียนแปลงไร่อ้อยในการทํางานเน่ืองจากการดึงตัวแรงงานกันระหว่างเกษตรกร 

ปัญหาท่ีกล่าวมาส่งผลให้ผลผลิตอ้อยนํ้าตาลในพื้นท่ีเฉล่ีย 11.81 ตัน/ไร่ ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศไทย โดยค่าเฉล่ียของผลผลิตอ้อยนํ้าตาลในประเทศไทยอยู่ท่ี 12.06 ไร่/ตัน (สํานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาล กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561) ดังน้ันชุมชนสมควรเริ่มต้นแก้ไขปรับปรุง
จากการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยนํ้าตาลในพื้นท่ี รวมท้ังการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการทําไร่อ้อยนํ้าตาล ได้แก่ เกษตรกร แรงงานข้ามชาติ โรงงาน
อุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อกําหนดระบบการจัดการแรงงานในไร่อ้อยนํ้าตาล
ภายในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเพื่อให้การทําไร่อ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ี
มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาของพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 2.2 เพื่อหาแนวทางในการจัดการแรงงานในไร่อ้อยนํ้าตาลแบบมีส่วนร่วมของพ้ืนท่ีตําบลคลอง
ทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 2.3 เพื่อหาแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาผลผลิตอ้อยนํ้าตาลในพื้นท่ีตําบลคลองทับจันทร์   
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 เกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
 4.2 แรงงานข้ามชาติท่ีทํางานในไร่อ้อยนํ้าตาลในพื้นท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 
 4.3 หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตําบล 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
การดําเนินการโครงการเพื่อสร้างระบบการจัดการแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพน้ีใช้พ้ืนฐานงานวิจัย

เชิงคุณภาพเพ่ือหาความต้องการของแรงงานและเจ้าของไร่อ้อยนํ้าตาลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่ม         
ต่าง ๆ สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวิจัยน้ีเริ่มจากการลงพ้ืนท่ีเพื่อหาปัญหาและความต้องการของพ้ืนท่ีด้วยการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) ซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักของการประชุมกลุ่มย่อยในครั้ ง น้ี
ประกอบด้วย 

1. ตัวแทนเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยนํ้าตาล 
2. ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภายในพื้นท่ี ได้แก่ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ 
3. ตัวแทนชาวบ้านภายในพ้ืนท่ี 
การลงพ้ืนท่ีประชุมกลุ่มย่อยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาของพ้ืนท่ี

รวมท้ังบริบทต่าง ๆ ของชุมชนเพ่ือนําข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญ ความเร่งด่วนของ
ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนต่อไป 
 หลังจากได้ข้อมูลปัญหาจากพ้ืนท่ีแล้วนักวิจัยทําการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลปัญหา และหาแนว
ทางการแก้ปัญหาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องใกล้เคียงกับปัญหาท่ีพบ เพ่ือท่ีจะนําแนวทาง
แก้ปัญหากลับไปเสนอให้ทางชุมชนทราบเพ่ือหาข้อตกลงและความเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยนํ้าตาล หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี และแรงงานข้ามชาติต่อไป 
 ลงพ้ืนท่ีคร้ังท่ี 2 เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยอีกครั้ง ซึ่งการประขุมกลุ่มย่อยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ปัญหาจากชุมชน  
และหาข้อสรุปร่วมกันภายในพ้ืนท่ี ซึ่งการประชุมกลุ่มย่อยมในครั้งน้ีมีผู้ให้ข้อมูลหลักดังน้ี 

1. ตัวแทนเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยนํ้าตาลท้ังขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในพื้นท่ีตําบลคลองทับจันทร์ 
2. ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์ 
3. ตัวแทนแรงงานข้ามชาติท่ีทํางานในไร่อ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์ 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
 จากการลงพ้ืนท่ีครั้งท่ี 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อยพบว่าตําบลคลองทับ
จันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วมีปัญหาจากการเป็นพื้นท่ีติดชายแดนและการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ปัญหาคุณภาพดิน คุณภาพนํ้า ตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกร 
และปัญหาแรงงานในไร่อ้อยนํ้าตาลท้ังด้านจํานวนแรงงาน คุณภาพแรงงาน และการประสานงานของ
แรงงานเป็นต้น 
 จากการร่วมสังเคราะห์ของชุมชนพบว่า แรงงานเป็นปัญหาท่ีมีความสําคัญเร่งด่วนท่ีต้องทําการ
แก้ไข โดยปัญหาเกิดจากแรงงานท้ังท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติและแรงงานท่ีเป็นเกษตรกร โดยปัญหาแรงงาน
ประกอบด้วย แรงงานประกอบด้วยทักษะของแรงงาน ค่าจ้างแรงงาน จํานวนแรงงาน และการ
ประสานงานเครือข่ายระหว่างแรงงานแงะเกษตรกร 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 1 เพ่ือค้นหาประเด็นปัญหาภายในพ้ืนท่ี 

การลงพ้ืนท่ีครั้งท่ี 2 เป็นการคืนข้อมูลและเป็นการร่วมหาแนวทางข้อสรุปในการแก้ปัญหาซึ่ง
ผลสรุปแนวทางการแก้ปัญหาคือการใช้แนวคิดด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การสรรหา           
การคัดเลือก การรวมกลุ่ม การพัฒนา และการรักษา ซ่ึงจากแนวคิดชุมชนได้กระบวนการการจัดการ
แรงงาน คือ การรวมกลุ่มเกษตรเพื่อสร้างความสามารถในการต่อรองกับโรงงานและแรงงาน การหา
มาตรฐานของแรงงานในไร่อ้อยนํ้าตาล การสร้างเครือข่ายระหว่างแรงงานและเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยใน
พ้ืนท่ีผ่านระบบสังคมออนไลน์ และการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี 

   
ภาพท่ี 2 แสดงการประชุมกลุ่มย่อยครั้งท่ี 2 เพื่อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาและหากระบวนการจัดการ

แรงงานภายในพ้ืนท่ี 
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จากการลงพื้นท่ีประชุมกลุ่มย่อยทําให้ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
1. ด้านคน คือ เกษตรกรมีการเปล่ียนแปลงด้านการทํางานด้วยการปประสานงาน สร้างเครือข่าย 

สร้างระเบียบมาตรฐานร่วมกัน แรงงานมีการเปล่ียนแปลงด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาครัฐมีแนว
ทางการเปล่ียนแปลงนโยบายการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ จากการเปล่ียนแปลงด้านคนทําให้เกิดทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงการบริหารแรงงานโดยใช้การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย และการสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน 

2. การเปล่ียนแปลงด้านปัญหา คือเกิดการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติในพื้นท่ีโดยใช้ระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ต้ังแต่การสรรหา คัดเลือก พัฒนา และการรักษาแรงงาน จากการเปล่ียนแปลงน้ี
ทําให้การทําไร่อ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ีสามารถวางแผนการจัดการแรงงานได้ตามแนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ต้ังแต่การคัดเลือกแรงงานท่ีตรงตามความต้องการ ตามมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร การพัฒนา
แรงงานให้มีทักษะสามารถทํางานได้ผลผลิตตามค่าเฉล่ียของการทําไร่อ้อยในประเทศไทย 

3. การเปล่ียนแปลงด้านกลไกการจัดการแรงงานข้ามชาติด้วยแนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษย์และการรวมกลุ่มเกษตรกร ถือเป็นภาพรวมของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัยด้วย รวมท้ัง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการทําไร่อ้อยนํ้าตาลในพื้นท่ี ซ่ึงผลจาการ
เปล่ียนแปลง คือ เกษตรกรและแรงงานมีการประสานงาน ติดต่อส่ือสารกันมากข้ึน มีการวางแผนด้านการ
หมุนเวียนแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีท่ีดีข้ึน คือ ลดการแย่งชิงแรงงานภายในพ้ืนท่ี 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
จากผลการดําเนินการพบว่าชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแก้วมีการสร้างกลุ่มเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ีทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างแรงงาน     
และเกษตรกรในการทํางาน รูปแบบการทํางานในไร่อ้อยนํ้าตาล มาตรฐานในการทํางานและระบบในการ
จัดการแรงงานร่วมกัน โดยกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจะมีส่วนในการพัฒนาระบบการจัดการแรงงานผ่านการคิด 
วางแผน ร่วมอภิปราย เพ่ือให้ได้ระบบการจัดการแรงงานข้ามชาติท่ีทํางานในไร่อ้อยนํ้าตาล ตําบล          
คลองทับจันทร์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของพงษ์ศักด์ิ และคณะ, Baron and Greenberg, ณัฏญพันธ์            
เขจรนันท์, วรรณทิพา รอดแรงค้าและจิต นวนแก้ว, กิติชัย รัตนะ, กรมส่งเสริมการเกษตร, ชิต นิลพานิช 
และกุลธน ธนาพงศธร, กฤษฎ์ิ บัวเผ่ือน) 

การจัดการแรงงานท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยกระบวนการท่ีสําคัญไล่ลําดับ
ต้ังแต่ การสรรหา (recruitment) การคัดสรร (selection) การพัฒนา (development) การรักษา 
(retention) ซึ่งแต่ละข้ันตอนมีความสําคัญสอดคล้องกันและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานใน
ไร่อ้อยนํ้าตาลในพื้นท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (สุใจกาญ ป่ินทอง, 
2558)  

 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

267  

การสรรหาเป็นกระบวนการท่ีเกษตรกรจะได้มาซึ่งการแรงงานข้ามชาติซึ่งประกอบด้วยวิธีต่าง ๆ 
ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 
ไลน์ เฟสบุ๊ค (ธงชัย ธนสถิต, 2561,พระดาวเหนือ บุตรสีเทา, 2557) 

การคัดเลือกเป็นกระบวนการในการท่ีเกษตรกรจะตัดสินใจในการจ้างหรือไม่จ้างแรงงานข้ามชาติ
คนน้ัน ๆ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ท้ังทักษะหลักและทักษะรองของแรงงานข้ามชาติตามมติของ
คณะกรรมการหรือกลุ่มเกษตรกรท่ีมีการตกลงร่วมกัน ได้แก่ ข้ันตอนการตัดอ้อย ความยาวในการตัด        
อ้อยนํ้าตาล รวมท้ังแนวคิดทัศนคติในการ (สุใจกาญ ป่ินทอง, 2558; สมบัติ โฆษิตวานิช, 2542, นฤมล 
จันทร์สุขวงศ์, 2551, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, 2561, เสฏฐวุฒิ หนุ่มคํา, 2559, สํานักงาน ก.พ., 
2561)  

การพัฒนาเป็นกระบวนการในการท่ีเกษตรกรจะสนับสนุนเพ่ิมความสามารถในการทํางานของ
แรงงานข้ามชาติให้ตรงตามความต้องการหรือตรงตามมาตรฐานการของมติหรือกฎเกณฑ์ของการ
รวมกลุ่มเกษตรกร (สุใจกาญ ป่ินทอง, 2558) 
 การรักษาแรงงานเป็นกระบวนการท่ีเกษตรกรดึงให้แรงงานข้ามชาติทํางานภายในไร่อ้อยของตน
ด้วยความต้ังใจ ขยัน ทุ่มเท โดยการจูงใจให้รางวัลต่าง ๆ รวมท้ังค่าตอบแทน ค่าจ้างภายใต้เง่ือนไข
ข้อตกลงของการรวมกลุ่มเกษตรกร (สุใจกาญ ป่ินทอง, 2558) 
 ดังน้ันการจัดระบบแรงงานไร่อ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ีจากการรวมกลุ่มเกษตรกรทําให้ได้แนวคิดด้าน
การกําหนดมาตรฐานทักษะของแรงงานท้ังทักษะหลักและทักษะรอง หมายถึง การกําหนดคุณสมบัติ 
ศักยภาพของแรงงานท่ีจะเข้าทํางานในไร่อ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ี เช่น ข้ันตอนการตัดอ้อยนํ้าตาล ความยาวใน
การตัดอ้อยนํ้าตาล แนวคิดและทัศนคติต่อการทํางานในไร่อ้อยนํ้าตาล รวมท้ังความทุ่มเทในการทํางาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือจํานวนอ้อยนํ้าตาลท่ีต้องการภายใต้เง่ือนไขข้อตกลงในการรวมกลุ่มเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. นโยบายภาครัฐ คือ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างแรงงานข้ามชาติ        
และเจ้าของไร่อ้อยในพ้ืนท่ี รวมท้ังการอํานวยความสะดวกด้านนโยบายในการเข้า-ออกบริเวณชายแดน 

2. นโยบายภาคเอกชน คือ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเจ้าของไร่อ้อยนํ้าตาลในพ้ืนท่ี
จังหวัดสระแก้ว 

3. นโยบายภาคประชาชน คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่มระหว่างเจ้าของไร่อ้อยนํ้าตาลในพื้นท่ี 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1. การปฏิบัติภาครัฐ คือ จัดต้ังสมาคมผู้ประกอบการไร่อ้อยนํ้าตาลเพื่อกําหนดนโยบาย 
กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ รวมท้ังการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และการกําหนดนโยบายการผ่อนปรน
กฎระเบียบการข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติ 
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2. การปฏิบัติภาคเอกชน คือ การรวมกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างเจ้าของไร่
อ้อยนํ้าตาล เช่น การแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เคร่ืองจักร แรงงาน และองค์ความรู้ 

3. การปฏิบัติภาคประชาชน คือ การสร้างความเข้มแข็งรวมท้ังแนวคิดในการร่วมมือพัฒนา
แรงงานในไร่อ้อยนํ้าตาลและการมุ่งเน้นผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว 
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 กระบวนการในการแก้ปัญหาภายในไร่อ้อยนํ้าตาลต้องมีการรวมกลุ่มและสร้างความร่วมมือด้าน
การประสานงาน ด้านการปรับปรุงทักษะของแรงงาน และด้านการสร้างเครือข่ายช่องทางการติดต่อ
ระหว่างเจ้าของไร่อ้อยนํ้าตาลและแรงงานท้ังภายในประเทศและแรงงานข้ามชาติ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. เกิดระบบการจัดการแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. เกิดเครือข่ายระหว่างแรงงานข้ามชาติและเกษตรกรในพื้นท่ี 
3. แนวทางการกําหนดนโยบายการเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามชาติ 
4. ลดการเคล่ือนย้ายคนในพ้ืนท่ีออกนอกพ้ืนท่ีหรือดึงคนในพื้นท่ีให้ทํางานภายในพ้ืนท่ี 
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กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์ บ้านเนินสะอาด หมู่ 6                              
ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

   
   ปิยะ กล้าประเสริฐ1  

สมทรง บรรจงธิติทานต์1 

บทคัดย่อ 
 บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประชาชนส่วนใหญ่ 
มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ บางส่วนทําสวนผลไม้ ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์เพื่อคาดหวังใน
การเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการปลูก ยูคาลิปตัส มันสําปะหลัง 
อ้อย เป็นพืชหลักนับวันจะมีปริมาณการใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง สภาพดังกล่าว
เป็นภัยคุกคามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนินสะอาด และผลกระทบด้านรายจ่ายของประชาชนใน
พ้ืนท่ีดังน้ัน ประชาชนในพ้ืนท่ีจึงเกิดแนวคิดการรวมกลุ่มด้านเกษตรปลอดสารพิษ โดยมีสถาบันการศึกษา
เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านวิขาการ อันนําไปสู่การลดการใช้สารเคมี ลดรายจ่าย ผ่านกระบวนการมี        
ส่วนร่วมเชิงพื้นท่ี วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตร
อินทรีย์บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2. เพ่ือส่งเสริม        
และจัดต้ังกลุ่มการทําเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 
 การวิจัยครั้งน้ีได้เกิดผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อประชาชนในพ้ืนท่ี คือ เกิดการรวมกลุ่มเกษตร
ปลอดสารพิษของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มจากประชาชนในพื้นท่ี 8 คน ซ่ึงไม่
เคยเกิดข้ึนในรูปแบบน้ีมาก่อนในพื้นท่ี บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว  อันเป็นจุดเริ่มของนวัตรกรรมเชิงพ้ืนท่ี และนําไปสู่การต่อยอดด้านต่าง ๆ ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมเชิงพื้นท่ีต่อไป 

คําสําคัญ : กระบวนการ, การมีส่วนร่วม นวัตรกรรมเชิงพื้นท่ี 

 
                                                           

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2554 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน มีสิทธิ 

เสรีภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยโดยบัญญัติให้ “รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสังคม การจัดทําบริการสาธารณะและการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐทุกระดับ” และการ
กระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 10 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ โดยยึด “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนว
ปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ดังน้ันจึงเป็นหน้าท่ีอันสําคัญของภาครัฐ ในการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาประเทศ ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน จนถึงในระดับชาติ รวมท้ังมาตรา 
61/ 1 แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ให้อําเภอมีอํานาจหน้าท่ีภายในเขตอําเภอ ประสานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือร่วมกับชุมชนในการดําเนินการให้มีแผนชุมชน เพื่อรองรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม หมู่บ้านซึ่งเป็นองค์กร
บริหารในระดับรากหญ้า มีความใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี (ฉบับ
ท่ี 11) พ.ศ. 2551 นอกจากจะกําหนดอํานาจหน้าท่ี ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการบริหารงาน “บําบัดทุกข์ 
บํารุงสุข” กับราษฎรในหมู่บ้าน (สํานักบริหารการปกครองท้องท่ี, 2553)  

จากการรายงานผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลสมัยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เมื่อวันท่ี 
30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึงแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา 87) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี11 ระบุว่ารัฐต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาโดย  
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังใน
ระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2 และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 3. ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กร
ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพ ท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ในทางการเมือง และจัดให้มี กฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะ ของชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะ
เครือข่าย ทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้น ท่ี                 
และ 5. ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังส่งเสริม ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ัง โดย
สุจริตและเท่ียงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตราน้ีต้องคํานึงถึงสัดส่วนของ หญิงและชายท่ี
ใกล้เคียงกัน (คณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, 2556)  
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จังหวัดสระแก้วเดิมเป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติต้ังจังหวัด
สระแก้ว พ.ศ. 2536 ข้ึน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มท่ี 110 ตอนท่ี 125 ลงวันท่ี         
2 กันยายน 2536 มีผลบังคับใช้เม่ือพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้ "จังหวัด
สระแก้ว" ได้เปิดทําการในวันท่ี 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็นจังหวัดท่ี 74 ของประเทศไทย (สํานักงาน
จังหวัดสระแก้ว, 2562) ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วประกอบด้วย 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสระแก้ว อําเภอ
วังสมบูรณ์ อําเภออรัญประเทศ อําเภอเขาฉกรรจ์ อําเภอโคกสูง อําเภอตาพระยา อําเภอวังนํ้าเย็น อําเภอ
คลองหาด และอําเภอวัฒนานคร  

บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ บางส่วนทําสวนผลไม้ ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์เพ่ือคาดหวังในการ
เพิ่มผลผลิต ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี โดยเฉพาะการปลูก ยูคาลิปตัส มันสําปะหลัง 
อ้อย เป็นพืชหลักนับวันจะมีปริมาณการใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากสภาพปัญหา
ดังกล่าวน้ี จึงเป็นภัยคุกคามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนินสะอาด และเพ่ิมรายจ่ายของประชาชน
ในพ้ืนท่ี ดังน้ัน การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมรูปแบบการปลูกพืช
ระบบเกษตรอินทรีย์ เพ่ือไว้บริโภคในครัวเรือนหรือจําหน่วยย่อมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีส่งผลสุขภาพของ
ผู้บริโภคและระบบนิเวศน์ของหมู่บ้านได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบล

หนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
2.  เพื่อส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มการทําเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
  ตุลาคม พ.ศ.2559 – มีนาคม พ.ศ.2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ชาวบ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
  5.1) กระบวนการสร้างการรับรู้ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เชิญส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องท้องถ่ิน ภาคี
เครือข่าย ผู้นําชุมชน ภาคประชาสังคม ชุมชนในพื้นท่ี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งถึงแนว
ทางการดําเนินโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดไว้เน้ือเช่ือใจกัน ความไว้วางใจ และความ
เช่ือม่ันต่อการดําเนินโครงการอันจะก่อให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงในทางบวกเชิงพ้ืนท่ี เช่น ความสามัคคี 
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ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของชุมชนในพื้นท่ี 5.2) การค้นหาโจทย์วิจัย เกิดข้ึนจากการจัดเวที
ประชาคมระดับตําบล โดย มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนํ้าใส ตัวแทนหมู่บ้าน  
ได้ร่วมกันนําเสนอสภาพปัญหาท่ีนําไปสู่การสร้างโจทย์การวิจัย โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น ร่วม
แสดงความคิดในการท่ีจะให้ได้ซ่ึงโจทย์การวิจัย จากการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ประเด็นปัญหา
ท่ีมีความหลากหลาย เช่น ประเด็นด้านสังคมอันประกอบไปด้วย ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน ปัญหา
ผู้สูงอายุ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหารายได้ไม่เพียงต่อ
รายจ่าย ประเด็นสุขภาพ เช่น การใช้สารเคมีในพ้ืนอันนําไปสู่การเจ็บไข้ของชุมชนในพื้นท่ี ประเด็นปัญหา
ด้านการศึกษา การอ่านออกเขียนได้ เป็นต้น โดยให้ชุมชนในพื้นท่ีเป็นผู้เลือก และมองว่าเป็นปัญหาท่ี
สมควรถูกแก้ไขในลําดับต้นๆ โดยวิเคราะห์จากความเป็นไปได้ของโครงการ ระยะเวลา และความต้องการ
ของชุมชนเป็นสําคัญ ในท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรแก้ปัญหาการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมเป็นระดับแรก 
เน่ืองจากสอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตความเป็นของชาวบ้านในหมู่บ้าน และยังเป็นการลดรายจ่ายสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 5.3) การสร้างความตระหนักรับรู้ปัญหาร่วมกันระหว่างชาวบ้านและผู้นํา โดยจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน เชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมหารือ เช่น เกษตรอําเภอ พัฒนาการอําเภอ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองนํ้าใส กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน ครู นักเรียน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย เพื่อทําความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นํา
กลุ่มองค์กรทางสังคม ซึ่งเวทีประชาคมดังกล่าวน้ี ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมกันระดมสภาพปัญหาทีเกิดข้ึน
จากการใช้สารเคมี ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน เกิดปัญหาสุขภาพและส่ิงแวดล้อม ประเด็นปัญหาท่ีกล่าว
มาน้ี เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตชาวบ้านท่ีดํารงอยู่ สามารถพิสูจน์ได้จากปัญหาหน้ีสิน
ครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สมาชิกครัวเรือนบริโภคพืชผักปนเป้ือนสารเคมี เกิดสารเคมีตกค้างในแหล่งนํ้า
สาธารณะ เป็นต้น 5.4) ลงสํารวจข้อมูล โดยมีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชาวบ้าน ทําการสัมภาษณ์ผู้นําหมู่บ้าน ชาวบ้าน สังเกตจาก
สภาพส่ิงแวดล้อมของหมู่บ้าน สังเกตพฤติกรรมของชุมชน พูดคุยกับผู้นําชุมชน ผู้แทนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองนํ้าใส ภาคีเครือข่าย ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  เพื่อทราบบริบท
หมู่บ้านประกอบด้วย ภูมิหลังท่ีมาของหมู่บ้าน ลักษณะทางกายภาพ  ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเช่ือทางสังคม ค่านิยม ในพ้ืนท่ี 5.5) การประชาคมหมู่บ้านเพ่ือคืนข้อมูล ให้ชาวบ้านและผู้
มีส่วนเก่ียวข้องได้วิเคราะห์สถานการณ์และเติมเต็มข้อมูลหมู่บ้านให้สมบูรณ์ ซึ่งจะไปสู่การวางแผนในการ
จัดการปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทหมู่บ้านผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 5.6) ประสานงานภาคีความ
ร่วมมือ คือ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองนํ้าใส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)          
และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองนํ้าใส เข้ามาดําเนินการอบรมให้องค์ความรู้เทคนิคการจัดทําเกษตร
อินทรีย์ วิธีการปลูกพืชผักอย่างไรให้ปลอดสารพิษ โดยให้ความสําคัญกับวิธีการปลูก และชนิดพืชท่ีใช้นํ้า
น้อย เช่น พืชตระกูลถ่ัว หรือพืชให้ผลผลิตเร็ว สามารถบริโภคได้ในครัวเรือน เม่ือผลผลิตมีมากกว่า          
ความต้องการของครัวเรือน สามารถนําไปขายในชุมชน หรือท่ีตลาด ซ่ึงเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  
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5.7) จัดต้ังกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในบ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว โดยอาศัยความสมัครใจของชาวบ้าน โดยอาศัยกระบวนการรวมกลุ่มชาวบ้านต้นแบบระดับ
ครัวเรือน มีผู้สนใจเข้าร่วมจํานวนท้ังส้ิน 8 ราย ดําเนินการจัดทํากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงไม่เคยมีปรากฏมา
ก่อนในการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นท่ี บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว อันมีเป้าหมายเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน และจําหน่ายถ้าเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ข้อค้นพบจาก วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์

บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบล หนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปสาระสําคัญ         
ได้คือ 
  1.) การส่งเสริมเกษตรอินทรี ย์เพื่อปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของชาวบ้านในพื้นท่ีเป็นการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติของชาวบ้านเนินสะอาด มีวิถีชีวิตการผลิตการปลูกพืชเชิงเด่ียว เป็นอาชีพหลัก 
โดยเฉพาะการปลูกมันสําปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส ท่ีให้ผลตอบแทนเก็บเก่ียวรอบการผลิตปีละครั้ง ราคา
ผลผลิตต้องพึ่งพากลไกการตลาด บางครั้งเก็บเก่ียวไม่ทันรอบการผลิต เช่น อ้อย เน่ืองจากโรงงานนํ้าตาล
ปิดการรับซ้ือ กอปรกับขาดแรงงานเก็บเก่ียว ซ่ึงส่งผลให้อ้อยตกค้างรอการเก็บเก่ียว ส่วนมันสําปะหลังน้ัน
ราคาผลผลิตไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับประมาณการความต้องการส่งออกในแต่ละปี แต่ยูคาลิปตัส สามารถเก่ียว
ตัดขายได้ท้ังปีเมื่อไม้ได้ขนาดแต่มีปัญหาราคารับซื้อไม่แน่นอนนอยู่กับโรงงานในพ้ืนท่ี  

ดังน้ัน ชาวบ้านเนินสะอาด จึงมีรายได้จากการเก็บเก่ียวผลผลิตในครอบครัวปีละครั้ง ซ่ึงรายได้น้ี
จะสัมพันธ์กับวงจรรายการ รับ-จ่าย ครัวเรือน บางส่วนชําระหน้ีกับเจ้าของกิจการท่ีตลาดอําเภอวัฒนา
นครจากการนําวัตถุดิบ การส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาดจึง
เป็นจุดเริ่มต้นจากชาวบ้านส่วนหน่ึงท่ีต้องการเปล่ียนทัศนคติการผลิตทําอย่างไรจะสามารถพึ่งตนเองได้ 
ภายใต้สถานการณ์กําลังถูกปิดล้อมจากกระแสการผลิตสมัยใหม่ท่ีมุ่งสู่การสร้างความทันสมัย 
  2.) การส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาด เป็นวิธีการหน่ึงท่ี
นําไปสู่การจัดการตนเองและพึ่งตนเองได้ระดับครัวเรือน โดยเฉพาะมีชาวบ้านจํานวน 8 ครัวเรือนได้ปลูก
พืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนน้ัน ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในหมู่บ้าน ท้ังยังลด
รายจ่ายซื้อหาพืชผักแม้จะเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมท่ีดําเนินการน้ีเป็นเพียง
ครัวเรือนตัวอย่างท่ีเข้าร่วมและกําลังผลักดันขยายผลไปสู่ครัวเรือนอ่ืนเพ่ิมข้ึน ย่อมส่งผลให้หมู่บ้านเนิน
สะอาดมีครัวเรือนปลูกพืชผักด้วยเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกสําหรับการบริโภคอาหารปลอดภัยในระยะ
ต่อไป    
  3.) การทําเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน เป็นส่วนหน่ึงท่ีครอบครัวได้ใช้เวลาว่างช่วงเช้าและเย็น        
ทํากิจกรรมร่วมกัน แม้เป็นกิจกรรมท่ีใช้เวลาไม่นานแต่เกิดการแลกเปล่ียนพูดคุยระหว่างครัวเรือน  
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และเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหน่ึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการดําเนินวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ เช่น การแลกเปล่ียนวิธีการดูแลพืชผักท่ีปลูก การสอบถามความเป็นอยู่สมาชิกในครัวเรือน 
การให้ข้อมูลกิจกรรมหมู่บ้าน งานบุญประเพณี ด้วยกิจกรรมการทําเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือนน้ีได้สะท้อน
ถึงวิถีชีวิตชาวบ้านท่ีเช่ือมร้อยเข้าหากันเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีอธิบายได้ว่าชาวบ้านท่ีอยู่อาศัย
ภายใต้บริบทเดียวจะไม่ทอดท้ิงกันผ่านการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมส่งเสริม
กระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์   
  4.) เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม ท่ีส่งผลต่องานพัฒนาหมู่บ้านเนินสะอาด โดยมีจุดเริ่มจากการร่วม
คิดร่วมพูดคุย เป็นข้ันตอนพูดคุยปัญหาร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นํา นักวิจัย ซ่ึงการร่วมคิดร่วมพูดคุย
กระตุ้นให้ชาวบ้านได้ตระหนักความสําคัญของปัญหา พร้อมร่วมกันวางแผนเพ่ือแสวงหาแนวทางสร้าง
ความร่วมมือจัดการปัญหาหมู่บ้านให้มีความสอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ี นอกจากน้ี กระบวนการกลุ่มมีมิติ
สร้างพลังขับเคล่ือนการร่วมกันปฏิบัติการท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือระหว่าชาวบ้าน ผู้นํา หน่วยงานภาคี 
เช่น การอบรมให้ความรู้เร่ืองการจัดเกษตรอินทรีย์โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
มหาชน) ซี่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้านท่ีมีศักยภาพหรือขีดความสามารถในจัดการปัญหาด้วย
ตนเองส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม สร้างความสมดุลการอยู่ร่วมกันของ
สมาชิกบ้านเนินสะอาด        

5) เข้าร่วมขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน การเกิดข้ึนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาดได้
นําไปสู่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกขบวนการองค์กรชุมชนภายใต้สภาองค์กรชุมชนตําบลหนองนํ้าใสท่ีมี
บทบาทดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งงานพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี อย่างไรก็ตาม        
สภาองค์กรชุมชนท่ีเกิดข้ึนน้ี เป็นองค์กรท่ีได้การจดแจ้งตามกฎหมายและเช่ือมโยงไปสู่สภาองค์กรชุมชน
ระดับจังหวัด ประเทศ ตามลําดับ  6.6) มีนักวิจัยในพื้นท่ีอย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการ
ขับเคล่ือนกระบวนการมีส่วนร่วมในการทําเกษตรอินทรีย์ อันจะนําไปสู่การต่อยอดโครงการเกษตรอินทรีย์ 
และการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายหลังภายมหาวิทยาลัยได้กลับไปยังท่ีต้ัง แต่มหาวิทยาลัยยังให้
คําปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ในการดําเนินงานวิจัยต่อไป 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
  การดําเนินโครงการกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์ บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 
ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จากการตามข้ันตอน กระบวนการ ในช่วงแรกของ
การดําเนินโครงการปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ียังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินโครงการ ภายหลังจากดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยได้รับการตอบรับจากชุมชนดีข้ึน
กว่าเดิมมาก สังเกตจากการให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรม และการให้ต้อนรับของชุมชน และส่ิงท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ี คือ 1) เกิดการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ของชุมชนในพ้ืนท่ีซึ่งไม่เคยมีการ 
 
รวมกลุ่มลักษณะน้ีมาก่อน 2) เกิดนักวิจัยเชิงพ้ืนท่ี โดยมีนักวิจัยเชิงพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ให้คําแนะนํา แนวทางในการดําเนินงานวิจัย เพื่อให้นักวิจัย    
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เชิงพ้ืนท่ีของบ้านเนินสะอาด ม.6 ตําบลหนองนํ้าใส  อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถ
ดําเนินงานต่อไปได้ภายหลังจากมหาวิทยาลัยกลับ ณ ท่ีต้ัง 3) การเพ่ิมข้ึนของจํานวนภาคีเครือข่ายในการ
ดําเนินงานวิจัย เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) วัดหนองนํ้าใส โรงเรียนหนองนํ้าใส  
เป็นต้น 4) ส่ือท่ีบอกวิธีการทําเกษตรอินทรีย์  
  ในส่วนข้อเสนอแนะ เพ่ือให้โครงการดําเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธ์ิผลตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ควรท่ีจะ 1) โครงการควรมี
การดําเนินการอย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยอีกสองปี 2) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อในการดําเนิน
โครงการ 3) นักวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ควรมีการ
วางแผนในการเพ่ิมความถ่ีในการลงพ้ืนท่ี  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1) เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างน้อง 1 กลุ่มในบ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบล
หนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 3) ลดความเส่ียงด้านสุขภาวะจากการใช้สารเคมีในการ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ี 4) เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นท่ีในการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วม อันจะนําไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต 5) สร้างนักวิจัยในพ้ืนท่ีอย่างน้อย 
1 คน 6) สร้างความใกล้ชิดของครอบครัวอันเป็นผลมาจากการดําเนินกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน 
7) ชุมชนสามารถจัดการตนเองเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์  
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กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านแสง์                                   
หมู่ท่ี 2 ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

   
วราวุฒิ คําพานุช1 

เทอดเกียรติ แก้วพวง1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ีส่งผลต่อ

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ และกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านแสง์ หมู่ท่ี 2 ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร บทความ วิชาการ การสังเกต
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการสัมภาษณ์พูดคุยแบบทางการและไม่เป็นทางการ                       
ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนต้องการ เพ่ิมรายได้แก่ตนเองและครอบครัว และมองเห็นการเล้ียง
สัตว์ท่ีสามารถสร้างรายได้แก่ครัวเรือน รวมถึงสมาชิกในชุมชนได้ โดยได้คัดเลือกและลงมติ คือ การเล้ียง
ไหมอีรี่ โดยเหตุผลว่าเน่ืองจากในชุมชนเป็นหมู่บ้านมีการปลูกมันสําปะหลังเป็นจํานวนมากแต่ใบยังไม่ได้
รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี ซึ่งเป็นวัตถุดิบของการเล้ียงไหมอีร่ีได้เป็นอย่างดี ท้ังน้ีพบว่า การสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพของชุมชน และสังคมให้ชุมชนในพื้นท่ีชุมชนบ้าน
แสง์ ตําบลทัพเสด็จ สามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง มีความรู้
ความสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการดําเนินตามวิถีชีวิตแห่งการ
เก้ือกูลกัน การเอ้ืออาทรต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งน้ี ตลอดจนถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง           
ให้สามารถดํารงอยู่ ท่ามกลางสภาวะความรุนแรงท่ีเกิดในปัจจุบันได้อย่างปกติสุข 

คําสําคัญ : ชุมชนบ้านแสง์, การมีส่วนร่วม  
 
 
 
                                                           

1มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม         

เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธ์ิของแผนท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับ
การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือรองรับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะต้องเผชิญกับความเส่ียงในหลากหลายมิติ  

เช่นเดียวกับปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีบ้านแสง์ หมู่ท่ี 2       
ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาชุมชนผลปรากฏว่า บ้านแสง์ อ่านว่า 
“สะ-แหง” เป็นหมู่บ้านด้ังเดิมติดกับประเทศกัมพูชา และมีความสําคัญในประวัติศาสตร์ นับต้ังแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาจนถึง  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สําหรับท่ีมาของช่ือหมู่บ้านแสง์ คือ มีหนองนํ้าท่ีมีต้นแสง์  
(ข้าวหญ้านก) ข้ึนอยู่เป็นจํานวนมากตามบริเวณหนองนํ้า และได้ต้ังช่ือหมู่บ้านตามต้นแสง์ ขณะท่ีข้อมูล
ด้านประชากร พบว่ามีครัวเรือนท้ังหมด 213 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นเพศชาย 309 คน เพศหญิง 322 คน 
รวมประชากรท้ังหมด 631 คน โดยผลการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน พบว่า ชุมชนมีความสามัคคี ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อการทํากิจกรรมในทุกครั้ง  
ผู้นํามีความเสียสละต่องานในหน้าท่ี ต้ังใจทํางานเพื่อชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจภายในชุมชนยังไม่ดี
เท่าท่ีควร ประสบปัญหาขาดทุนจากการประกอบอาชีพ และเกิดเป็นหน้ีสินภาคครัวเรือน และแหล่งนํ้ามี
น้อย แห้งแล้ง รวมถึงประชาชนในชุมชนไม่ค่อยมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว อีกท้ังประชาชนส่วนใหญ่มี
ฐานะไม่ค่อยดี จึงได้รับการศึกษาไม่ค่อยสูง สมาชิกยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี ประสบกับปัญหาการ
มีหน้ีสิน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทําให้มีความต้องการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการ
สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน ผ่านการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแสง์ สานพัดจาก
ต้นกก ถักไม้กวาด และนํ้ายาอเนกประสงค์ และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน คือ โครงการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากการเล้ียงไหมอีรี่และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากดักแด้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแสง์ หมู่ 2 ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา          
จังหวัดสระแก้ว  

ดังน้ันจากการสํารวจศึกษาบริบทของชุมชนบ้านแสง์ หมู่ท่ี 2 ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา         
จังหวัดสระแก้ว พบว่าชุมชนยังขาดรายได้และความเป็นอยู่ท่ียากลําบาก จึงเป็นผลให้ประชากรบ้านแสง์
ตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวนมากในด้านการมีงานทําและรายได้ ร้อยละ 60 ของครัวเรือนท้ังหมด (สํานักงาน
พัฒนาชุมชน อําเภอตาพระยา, 2561) ดังน้ัน จึงได้จัดการประชุมโดยการสนทนากลุ่ม (focus group)  
ผลจากการวิเคราะห์บริบทชุมชนวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาหรือยกระดับด้วย TOWS matrix Model 
และเลือกกิจกรรมจากทักษะ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังน้ันเพื่อหาข้อมูลส่ิงต้องการและปัญหา  
ซึ่งจากผลการประชุมและลงมติท่ีประชุมของประชาคมชุมชนบ้านแสง์ ถึงการสร้างรายได้แก่ตนเอง           
และครอบครัว และมองเห็นการเล้ียงสัตว์ ท่ีสามารถสร้างรายได้แก่ตัวบุคคล รวมถึงคนในชุมชนได้ โดยได้
คัดเลือกและลงมติ คือ การเล้ียงไหมอีรี่ โดยเหตุผลเน่ืองจากในชุมชนเป็นหมู่บ้านมีการปลูกมันสําปะหลัง
จํานวนมากแต่ใบยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี ซึ่งเป็นวัตถุดิบของการเล้ียงไหมอีรี่ได้เป็นอย่างดี 
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รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน แต่เน่ืองชุมชนยังขาด องค์ความรู้ทักษะในการดําเนิน
กิจกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยและชุมชนจึงร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ ในการส่งเสริม
กระบวนการเพ่ือให้การเล้ียงไหมอีรี่มีการเล้ียงท่ีถูกต้องและสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้          
โดยงานวิจัยช้ินน้ีเร่ิมต้นจากการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงการณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กําหนด
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือช่วยพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดความ
มั่นคงย่ังยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ต่อไป นอกจากน้ียังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างย่ังยืน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนบ้านแสง์ ตําบลทัพเสด็จ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายในการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชน
บ้านแสง์ ตําบลทัพเสด็จ ให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลายๆ ประการ ท่ีสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับชุมชนบนรากฐานของการใช้หลักวิชาภูมิปัญญา            
และประสบการณ์สู่การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับชุมชนในแง่มุมท่ี
แตกต่างไปจากเดิม เหล่าน้ีเป็นความพยายามท่ีผู้วิจัยต้องการให้เกิดข้ึนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับชุมชน ไม่เพียงเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนท่ีเท่าน้ัน หากยังเป็นการก่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจรวมท้ัง การสร้างกระบวนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้การเปล่ียนแปลงในระดับวิธีคิด ระบบคุณค่า และปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่การรังสรรค์นวัตกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพของชุมชน และสังคมให้ชุมชนในพ้ืนท่ี
ชุมชนบ้านแสง์ ตําบลทัพเสด็จ สามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง มีความรู้
ความสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการดําเนินตามวิถีชีวิตแห่งการ
เก้ือกูลกัน การเอ้ืออาทรต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งน้ี ตลอดจนถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็ง
ให้สามารถดํารงอยู่ ท่ามกลางสภาวะความรุนแรงท่ีเกิดในปัจจุบันได้อย่างปกติสุข 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ีส่งผลต่อการสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ  
2. เพื่อศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านแสง์ ตําบล         

ทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  งานวิจัยน้ีดําเนินการระหว่างมกราคม 2562-มีนาคม 2562 
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กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากรหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (informant) ในการวิจัยได้แก่ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน
บ้านแสง์ หมู่ท่ี 2 ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จํานวน 631 เป็นชาย 309 คน            
เป็นผู้หญิง 322 คน เฉล่ียครัวเรือนละ 3-4 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งน้ี ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีสามารถตอบโจทย์ปัญหาในการวิจัยได้อย่างลุ่มลึก และเป็นประโยชน์ต่อการ
วิจัย รวมท้ังต้องเป็นผู้รู้จริงในเรื่องน้ัน (information-rich cases) ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม 
จํานวน 25 คน คือ กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับบทบาทหน้าท่ีด้านต่าง ๆ ต่อชุมชน โดยคัดเลือกมา  
3 กลุ่มได้แก่  

2.1 กลุ่มผู้นําชุมชน เป็นผู้ได้รับการแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการชุมชน คณะทํางาน ผู้นําศาสนา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งเป็นผู้นําท่ีมีความ
ใกล้ชิดกับสมาชิกในชุมชน และเป็นผู้ท่ีมีส่วนในการขับเคล่ือนกิจกรรมของชุมชน โดยคัดเลือกมาจํานวน 
5 คน  

2.2 กลุ่มผู้นํากลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มผู้สูงอายุ                  
กลุ่มโคบาลบูรพา และกลุ่มเยาวชน เป็นต้น โดยคัดเลือกมาจํานวน 10 คน  

2.3 กลุ่มตัวแทนครัวเรือนในชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในฐานะเป็นตัวแทน ครัวเรือน
ท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยคัดเลือกมาจํานวน 10 คน  
 
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 การศึกษาวิจัยในครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการ ศึกษาวิจัย
ดังน้ี   
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีศึกษาวิจัย “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
บ้านแสง์ ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” โดยศึกษาถึงกระบวนการส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามแนวคิดของสํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎ, 
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กําหนดการมีส่วนร่วม ในข้ันตอนของการพัฒนา 5 ข้ัน ดังน้ี  

(1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  
(2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
(3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  
(4) การมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์  
(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
บ้านแสง์ ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยไว้ดังน้ี 

2.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานท่ีทํางาน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือส่งเอกสารต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย เอกสารแนะนําตัว เค้าโครงงานวิจัยไปให้กลุ่มตัวอย่างตาม
สถานท่ี และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานรับทราบ และรอการตอบรับจากกลุ่มตัวอย่าง        
เพื่อกําหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ต่อไป  

2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในในการวิจัย มีดังน้ี  
2.2.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เช่น หนังสือ-ตํารา งานวิจัย

วิทยานิพนธ์ บทความ-วารสาร และอ่ืน ๆ มาเสริมในประเด็นท่ีเช่ือมโยงกับการศึกษาวิจัย เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์ในการศึกษาวิจัย  

2.2.2 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารราชการ จดหมาย          
หรือ จดหมายเหตุ บันทึกการเดินทาง บันทึกประวัติของชุมชน แล้วนํามาวิเคราะห์เอกสาร เพ่ือศึกษา
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย  

2.2.3 การเก็บข้ออมูลท่ีเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล       
ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้หรือมีข้อมูลในเรื่องท่ีผู้วิจัยกําลังศึกษาดีท่ีสุด และมีความเก่ียวข้องมากท่ีสุดโดย               
ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเก่ียวกับประสบการณ์ ความคิด
ความคิดเห็น ความรู้สึก และความรู้เก่ียวกับชุมชนของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะต้องลงพื้นท่ีภาคสนาม 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการพูดคุย การสัมภาษณ์เป็นการเจาะลึกประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยสนใจ            
โดยใช้การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่มสําหรับการจัดเก็บข้อมูลในการวิจัย โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เป็นหลัก  

2.2.4 การถอดเทปบันทึกเสียงคําให้สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างพร้อมจัดพิมพ์          
คํา-สัมภาษณ์ ท้ังท่ีได้จากการบันทึกเสียงและการเขียนตอบแบบสัมภาษณ์  

2.2.5 นําคําสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ีได้จัดพิมพ์แล้วส่งกลับไปยัง        
ผู้ให้สัมภาษณ์ทําการตรวจสอบเน้ือหาและยืนยันในคําให้สัมภาษณ์ของตนเอง และจากการเขียนตอบคํา
สัมภาษณ์ท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ให้สัมภาษณ์ไว้ จํานวน 25 คน กําหนดระยะเวลา 3 เดือน จากน้ันจึงนําข้อมูล
ท้ังหมดมาตรวจสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  

3. การวิเคราะห์ผลการศึกษาผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษา โดยดําเนินการดังต่อไปน้ี  
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้มาถอดเทปคําให้ 

สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ เพ่ือแจกแจง และจัดกลุ่มข้อมูล สรุปประเด็นสําคัญและตีความ 
เน้ือหาท่ีกําหนดเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ประกอบการวิเคราะห์
เน้ือหา คือ ค่าความถ่ี  
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3.2 วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านแสง์ ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธี
สังเคราะห์ข้อความ และนําเสนอข้อมูลโดยการเชิงพรรณนา  

3.3 การนําเสนอข้อมูลท่ีได้จากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมารวบรวม 
ตีความ เพ่ือสืบค้นหาข้อสรุปผลรวม โดยมุ่งเน้นสืบค้นหาความหมายจากข้อมูลท่ีได้รับจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล           
ในสภาวการณ์แตกต่างกัน ท้ังในรูปแบบของข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้
นําเสนอ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนาเป็นข้อความท่ีบรรยายอธิบายเรื่องราว เก่ียวกับเน้ือท่ีค้นพบการ
พรรณนา จะคลอบคลุมสาระสําคัญของข้อมูล และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ผลการศึกษา พบว่า  
1. บริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ีส่งผลต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จประกอบด้วย 6 ด้าน คือ  
(1) ภาวะผู้นํา การมีผู้นําชุมชนท่ีวิสัยทัศน์ท่ีดี มองการไกลจะเป็นผลดีต่อการดําเนินงาน

ในลักษณะท่ีเป็นส่วนรวม และส่ิงท่ีถือเป็นปัจจัยสําคัญของผู้นําชุมชนจะต้องเป็นคนท่ีจะเข้ามาอาสา      
เพื่อส่วนรวม อย่างแท้จริง จึงจะทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และชุมชนได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง  

(2) ผู้นําศาสนา การท่ีผู้นําศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน      
ถึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้สึกท่ีอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผู้นําศาสนาจะร่วมกับผู้นําชุมชนจัดกิจกรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการ
ดําเนินงานสําหรับชุมชนบ้านแสง์ได้ ดังน้ันการดําเนินงานพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน เป็นเครื่องมือ ในการขับเคล่ือนแล้วยังมีเจ้าอาวาสวัดทัพเสด็จท่ีเป็นผู้สนับสนุนทุนเป็น
เบ้ืองต้น  

(3) วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน การฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน 
นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ส่ิงท่ีดีงามแล้วในทางกลับกันการนําศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน 
เป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ซึ่งหากมองถึงระยะยาว จะส่งผลต่อการดําเนินงาน
พัฒนาของชุมชนน้ันประสบสําเร็จได้ง่ายย่ิงข้ึน เพราะประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี และพร้อมท่ีจะ
เข้าร่วมขับเคล่ือนการดําเนินของชุมชนให้ประสบสําเร็จได้ในอนาคต  

(4) สถานท่ีประวัติศาสตร์ของชุมชน ได้แก่ พลับพลาท่ีประทับของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
อุโบสถวัดทัพเสด็จ และหลุมหลบภัยจากสงคราม ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีสําคัญท่ีเหมาะสมแก่การเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ตําบล อําเภอ และนักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการดําเนินงานพัฒนาของชุมชนน้ันประสบสําเร็จได้ง่ายมากย่ิงข้ึน เพราะประชาชนในชุมชนมี
รายได้จากแหล่งท่องเท่ียว และเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชน สินค้าชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชนได้
ในอนาคต 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

283  

(5) ทุนทางสังคม ทุนทางสังคมของชุมชนนับว่าเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการขับเคล่ือนงาน  
ให้เกิดความสําเร็จ ซ่ึงล้วนมีผลต่อการดําเนินงานในทุกชุมชน หรือองค์กร  

(6) การสร้างแรงจูงใจ การใช้มีจิตวิทยาในการท่ีจะจักจูงใจชาวบ้านให้มาร่วมทํากิจกรรม 
มิเช่นน้ันอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองได้ในชุมชน และการสร้างความ
น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะด้านการบริหารงบประมาณหรือผลประโยชน์เป็นส่ิงสําคัญท่ีต้องมีการจัดการให้ดีมี
ความโปร่งใส และผู้นําชุมชนห้ามเข้าไปยุ่งเก่ียว ทําได้แค่ตรวจสอบการใช้งบให้ถูกต้องด้วยความเป็นธรรม
จะใช้ให้ประชาชนมีความไว้วางใจท่ีจะเข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชนได้  

2. กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน พบว่า ลําดับข้ันการสร้าง 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนากิจกรรมในชุมชน ได้แก่  

(1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพราะชุมชนถือเป็นองค์กร
อย่างหน่ึงท่ีมีบทบาท และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ ในสังคมอีกท้ังยังเป็นองค์กรลําดับต้นๆ ท่ีเป็น
แหล่งขัดเกลาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตเป็นไปตามครรลองครองธรรมของสังคมน้ันให้เป็นไปตามวิถี
ประชา ฉะน้ันการท่ีจะนํานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาในชุมชนย่อมเป็นส่ิงท่ีท้าทาย ส่ิงท่ีตามมาพร้อมกันคือ 
ความคาดหวังกับนวัตกรรมน้ัน ในทางกลับกันความไม่ไว้เน้ือเช่ือใจต่อนวัตกรรมท่ีถูกนําเข้ามาก็มีไม่น้อย
เช่นเดียวกัน ส่ิงท่ีริเริ่มเป็นลําดับแรกๆ ของการทํางานของคณะทํางาน คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
กระบวนการท่ีคณะทํางานจะนํามาใช้ในการดําเนินงานในชุมชนบ้านแสง์  

(2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการค้นหาจุดสนใจท่ีดีและมีพลังต่อการอธิบายส่ิง           
ต่าง  ๆ ในการระบุประเด็นปัญหาหรือความน่าสนใจท่ีโดดเด่น และมีความเช่ือมโยงกับเร่ืองราวอ่ืน ๆ 
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องถึงประโยชน์ และผลกระทบต่อชุมชน เพ่ือเป็นหัวข้อหลักในการเปิดตัวประเด็น ความ
สนใจในการจูงใจไปสู่การส่ือสาร และนําเสนอถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในการขับเคล่ือนการดําเนินกิจกรรมการ
สร้างชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคตได้ 
ดังน้ันการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนไปสู่ข้ันของการปฏิบัติ  

(3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน การระดมกลุ่มเพ่ือจัดเวทีประชาคมในชุมชน       
เพื่อหารือถึงการดําเนินงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามท่ีต้องการ และสามารถแก้ปัญหาท่ี
ชุมชนกําลังเผชิญอยู่ไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิดร่วมกันแสวงหาแนวทาง และปฏิบัติ
ร่วมกันโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสําคัญต่อแก้ไขปัญหาของชุมชน  

(4) การมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์สําหรับการจัดสรรผลประโยชน์ของสมาชิก       
ในชุมชนน้ัน ผู้นําชุมชนบ้านแสง์มีการระดมทุนโดยมีกฎอยู่อย่างหน่ึงว่าสมาชิกในชุมชนจะต้องเข้าร่วมหุ้น
กลุ่มอาชีพอย่างน้อยหน่ึงกลุ่ม และจะจัดสรรผลประโยชน์ตามผลการดําเนินงานเป็นหลัก  

(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สําหรับการประเมินผลจะคณะทํางานของชุมชน
ร่วมกับประชาชนในชุมชนประเมินผลการดําเนินงานโดยจะรายงานผลการดําเนินงานในท่ีประชุม
ประจําเดือน พร้อม ๆ กับการแก๎ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนร่วมกัน  
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จากการนํากระบวนการดังกล่าวมาใช้ในการขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนเกิดข้ึนในช่วงท่ีชุมชน
กําลังประสบกับปัญหา ส่งผลให้การดําเนินงานของคณะทํางานท่ีเกิดจากการรวมตัวของแกนนําในชุมชน
สามารถดําเนินงานได้ง่ายข้ึน อย่างไรก็ดีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนต่อกระบวนการ
มีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรมน้ัน จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ
ให้สมาชิกใน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี สถานท่ีประวัติศาสตร์
ของชุมชนเป็นเครื่องมือไปสู่การขับเคล่ือนกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้เกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

ปัจจุบันชุมชนบ้านแสง์ ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังวหัดสระแก้ว มีความโดดเด่น          
และเข้มแข็งหลากหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมสาธารณะ       
ความเข้มแข็งในการทํากลุ่มส่งเสริมอาชีพ ความเข้มแข็งในด้านการเป็นพลเมืองท่ีดีตามระบอบ
ประชาธิปไตย ความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานท่ีประวัติศาสตร์ และความ
เข้มแข็งในการส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกในชุมชน เป็นต้น สมาชิกของชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
ชุมชนได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองจากเดิมมาก ซึ่งเป็นความสําเร็จในการนํา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานบริหารจัดการชุมชนของตนเอง 
จนสามารถบรรลุเป้าหมาย และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่าง           
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางการพัฒนา
ให้เกิดความสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเท่าน้ันแต่ยังเป็นการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ 
มาใช้ในงานพัฒนาชุมชน 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย  

1.1 ผลการศึกษาวิจัย นําไปสู่โจทย์ใหม่ท่ีมีท้าทายของการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีจะเข้า
มาสานการดําเนินงานของชุมชน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม ห่างไกลการให้บริการดูแลจาก
หน่วยงานภาครัฐ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีตามชายแดน ดังน้ันการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความต่อเน่ืองสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีได้อย่างย่ังยืนได้  

1.2 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีพบปัญหาอุปสรรคในการเดินทาง และความปลอดภัยของ
ผู้วิจัย ดังน้ันหากผู้ท่ีสนใจประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษาควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบการทําการศึกษา
วิจัย เช่น ระยะทาง สถานการณ์ ต้นทุน  

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 การศึกษาวิจัยในพื้นท่ีตามชายแดน ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่

บ่อยครั้ง ดังน้ันผู้ท่ีมีความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีจะใช้เป็นประเด็นในการศึกษาวิจัย จะต้องอาศัยบุคคล
ท่ีมีความชํานาญกับพ้ืนท่ีและจะต้องรู้จักกับบุคคลในพื้นท่ีซ่ึงช่วยให้การดําเนินการวิจัยได้ข้อเท็จจริง        
และถูกต้องนําเช่ือถือมากข้ึน  
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2.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยจึงต้องส่ือสารทําความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายเห็น
ความสําคัญของงานวิจัย และวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว หรืออาจปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน  

2.3 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้ข้อค้นพบใหม่ๆ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ใน
การพัฒนาชุมชน และสําหรับผู้ท่ีต้องการศึกษาต่อยอดจากการทําวิจัยครั้งน้ี เช่น การจัดการตนเองของ
ชุมชน การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีประสบผลสําเร็จ และความล้มเหลวในการพัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านแสง์ หรือชุมชนในตําบลทัพเสด็จ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1. ได้ทราบถึงบริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนท่ีส่งผลต่อการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ  
  2. ได้ทราบถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านแสง์           
ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
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กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา                         
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

   
รุ่งลาวัลย์ ละอําคา1 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนากระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองตามแนวคิดการมี

ส่วนร่วมของสถานศึกษาครอบครัวและชุมชนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาผลการใช้
กระบวนการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาครอบครัวและชุมชน
ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยท่ีสะท้อนการมีพัฒนาการ  ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองเด็ก
วัยอนุบาล  จํานวน 50 คน การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใช้เวลาท้ังส้ิน 6 เดือน 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 1 เดือน และการพัฒนากระบวนการฯ 5 เดือน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกระบวนการฯ การวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์เน้ือหาและ การใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย  มีดังน้ี 

1. กระบวนการท่ีพัฒนาข้ึน เป็นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนัก 
บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ืองประกอบด้วย          
3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การสานสร้างกลุ่ม 2) การปฏิบัติการ 3) การถอดประสบการณ์กิจกรรมใน
กระบวนการฯ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การประชุมกลุ่มและการสนับสนุนรายกลุ่ม  

2. หลังการใช้กระบวนการฯ พบว่า ผู้ปกครองทุกคนคน มีระดับพฤติกรรมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี  

                                                           

1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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คําสําคัญ : การให้การศึกษาผู้ปกครอง, การมีส่วนร่วม, สถานศึกษา, ครอบครัว, ชุมชน, พัฒนาการ, 
ปฐมวัย 

ท่ีมาและความสําคัญ 
เด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤตทางด้านพัฒนาการ โดยมีพัฒนาการล่าช้าตํ่ากว่ามาตรฐานถึง 30% ข้อมูล

การสํารวจพัฒนาการเด็กของกรมอนามัยเม่ือปี 2557 พบเด็กแรกเกิด-2 ปี มีพัฒนาการไม่สมวัย            
ร้อยละ 22 ส่วนเด็กอายุ 3-5 ปีมีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 34 หรือ 1 ใน 3 (กระทรวงสาธารณสุข, 
2559) สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย (0-5ปี) ในรอบ 15 ปีท่ีผ่านมา พบว่าเด็ก
ปฐมวัยประมาณ 30% หรือ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศมีพัฒนาการล่าช้า ซ่ึงถือว่ามีจํานวนท่ีสูงมาก 
โดยพบว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า ถึง 20% ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้ากับ
สังคมอีก 5% ซึ่งพัฒนาการท้ัง 2 ด้านจะมีผลต่อระดับสติปัญญา ทําให้เด็กกลุ่มน้ีส่งผลต่อการเรียนรู้            
ท้ังด้านทักษะการอ่าน เขียน คิดคํานวณ และไอคิว โดยสาเหตุท่ีทําให้เด็กเล็กมีพัฒนาการล่าช้า มาจาก          
3 สาเหตุ ได้แก่ 1) ขาดภาวะโภชนาการท่ีดีและมีคุณค่า โดยเฉพาะการไม่เห็นความสําคัญของอาหารเช้า
และเกลือแร่ท่ีมีผลต่อสมอง ได้แก่ ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลต ซึ่งเป็นส่ิงจําเป็นสําหรับแม่ท่ีต้ังครรภ์ 
แต่เด็กท่ีขาดสารอาหารเหล่าน้ีส่วนใหญ่พบในครอบครัวท่ียากจน หรือแม่วัยรุ่น ท่ีมีภาวะบกพร่องทาง        
โฟเลตสูง ทําให้ลูกเส่ียงต่อพิการแต่กําเนิด 2) ปัจจัยการเล้ียงดู หรือคนเล้ียงมีปัญหา โดยเฉพาะใน
ครอบครัวเด่ียวท่ีมีถึง 30% ซึ่งโอกาสการเล้ียงดูลูกมีน้อย เด็กจึงอยู่ในความดูแลของพ่ีเล้ียงเด็ก สถานรับ
เล้ียงเด็ก และศูนย์เด็กเล็ก ปัญหาคือ จุดรับฝากเด็กมีกระบวนการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพหรือไม่          
หากไม่มีการเล่านิทานหรือการเล่น พัฒนาการก็จะไม่เกิดข้ึน 3) การใช้ส่ือโทรทัศน์หรือสมาร์ทโฟนกับเด็ก
อายุตํ่ากว่า 3 ปี ซ่ึงใน 3 ปีแรกควรหยุดการใช้ส่ือเทคโนโลยี แต่ควรใช้วิธีเล่านิทานหรือการเล่นเพ่ือ
กระตุ้นประสาทสัมผัสท้ังหมด (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2557 ; ชนม์ธิดา          
ยาแก้วและคณะ, 2560 ; สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)  
 จากการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เด็กปฐมวัยโดยส่วนมากมีผู้ปกครองท่ี
เป็นปู่ย่าตายายเป็นผู้เล้ียงดูหลัก เพราะส่วนมากร้อยละ 87 ผู้ปกครองต้องไปทํางานต่างถ่ิน มีเพียงร้อยละ 
13 ท่ีอาศัยอยู่กับบิดามารดาท่ีแท้จริง โดยการอบรมเล้ียงดูของปู่ย่าตายายเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย 
ขาดการเล่นและการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ปกครองมักให้เด็กดูโทรทัศน์ อยู่กับการเล่นเกมหรือดูคลิปวีดีโอใน
โทนศัพท์มือถือ ซ่ึงเด็กสามารถเล่นและเรียนรู้ได้ ผู้ปกครองเห็นว่าเด็กน่ิงสงบไม่ก่อกวนจึงให้เด็กอยู่กับ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิคสมัยใหม่อย่างยาวนาน โดยเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และ 4 ช่ัวโมง
ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ การอบรมเล้ียงดูร้อยละ 64 เป็นการอบรมเล้ียงดูแบบตามใจ ร้อยละ 11 เป็นการ
เล้ียงดูแบบปล่อยปละละเลย และร้อยละ 15 เป็นการเล้ียงดูแบบมีเหตุผล ซ่ึงผลการอบรมเล้ียงดูส่งผลให้
เกิดปัญหาในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย พบว่า ผู้ปกครองขาดการ
ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมะสม เด็กรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ เด็กมีสุขนิสัยท่ีไม่ดีในการ
รับประทานอาหาร ผู้ปกครองส่วนมากซื้ออาหารตามร้านค้าให้เด็กบริโภคโดยเฉพาะอาหารเช้า             
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มักนิยมความสะดวกรวดเร็ว เช่น นํ้าเต้าหู้กับปาท่องโก๋ หมูป้ิงข้าวเหนียว ไส้กรอก ลูกช้ิน ฮอทดอก          
2) ด้านอารมณ์-จิตใจ พบว่า ผู้ปกครองขาดการเล่นร่วมกับเด็ก อีกท้ังขาดการผู้คุยและสนับสนุนทาง
อารมณ์ เด็กมักแสดงออกทางอารมณ์ท่ีรุนแรงและเรียกร้องเอาแต่ใจตนเอง อดทนรอคอยไม่ได้                      
3) ด้านสังคม พบว่าเด็กไม่ค่อยเล่นกับบุคคลในครอบครัวหรือเล่นกับรุ่นพ่ีหรือเพื่อนวัยเดียวกันมากนัก 
เพราะให้ความสนใจกับโทรทัศน์หรือของเล่นท่ีทันสมัย เช่น แทปเลต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือของเล่น
สําเร็จรูปท่ีทันสมัย ผู้ปกครองไม่ให้เด็กช่วยเหลือตนเองหรือช่วยงานบ้านงานสวนเพราะคิดว่าเด็กยังเล็กไม่
ควรรับผิดชอบ และ4) ด้านสติปัญญา พบว่า ผู้ปกครองมุ่งให้เด็กขีดเขียนเร่งให้ทําการบ้านท่ีครูให้ ไม่มี
แนวทางในการเล่นหรือทํากิจกรรมเพ่ือเสริมการเรียนรู้ท่ีบ้าน เพราะคิดว่าหน้าท่ีในการพัฒนาสติปัญญา
เน้นการคิดเลขการอ่านออกเขียนได้ ขาดการส่งเสริมด้านภาษาผ่านหนังสือ 

การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก การมีส่วน
ร่วมของครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กร่วมกัน โดยการ
ดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยน้ัน ต้องอาศัยความเข้าใจและการสนับสนุนส่งเสริม         
ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย ซ่ึง ผู้ปกครองเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นครู
ท่ีจะอยู่กับเด็กไปจนตลอดชีวิต จากเหตุผลและสภาพปัญหาในพ้ืนท่ีข้างต้นผู้วิจัยจึงมุ่งให้การศึกษาสําหรับ
ผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนนับเป็นแนวทางในการสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนากระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

ครอบครัวและชุมชนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  2. เพ่ือศึกษาผลการใช้กระบวนการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาครอบครัวและชุมชนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยท่ีสะท้อนการมีพัฒนาการ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  ระยะเวลาดําเนินการ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 50 คน และเด็กปฐมวัย จํานวน 50 คน 2) ครูปฐมวัย จํานวน  

4 คน และ 3) ชุมชน จํานวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้นําจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต.) 2 คน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 คน อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 1 คน และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 คน  
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 

งานวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยแบ่งข้ันตอนการดําเนินเป็น 3 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 การเตรียมการแบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การเตรียมตัวผู้วิจัยและการศึกษาเอกสาร                            
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2) การศึกษาชุมชน และ 3) การสร้างและตรวจสอบกระบวนการฯ ระยะท่ี 2 การพัฒนากระบวนการฯ 
แบ่งเป็น  3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) การประสานสร้างกลุ่ม  2) การปฏิบัติการ และ 3) การถอดประสบการณ์ 
และ ระยะท่ี 3 การนําเสนอกระบวนการฯ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จํานวน 3 ชุด ได้แก่ 1) เครื่องมือศึกษาข้อมูลพื้นฐานชุมชน 
ประกอบด้วย แบบสํารวจสภาพพื้นฐานชุมชน และแบบสํารวจสภาพปัญหาการส่งเสริมสุขภาวะของ          
เด็กปฐมวัย 2) แบบประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน และ 3) 
แบบประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยท่ีสะท้อนพัฒนาการ 4 ด้าน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาและใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ความถ่ี และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ครอบครัว          
และชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเหล่า อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคามสามารถสรุปผลการดําเนินงานหรือผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 1. กระบวนการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเหล่า อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 การประสานสร้างกลุ่ม เป็นการ
การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์ ปฐมนิเทศช้ีแจงทําความเข้าใจเก่ียวกับการเข้าร่วม
กระบวนการฯ การประเมินความต้องการจําเป็นรายบุคคลและของกลุ่ม และการร่วมกันวางเป้าหมายใน
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาส่งเสริม ข้ันท่ี 2 การปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) การสร้างแรงบันดาลใจ           
2) การหาแนวทาง 3) การวางแผน 4) การปฏิบัติ และ 5) การสะท้อนการเรียนรู้ ข้ันท่ี 3 การถอด
ประสบการณ์ เป็นกระบวนการทบทวนภาพการเรียนรู้ ท่ี เกิดข้ึนตลอด กระบวนการฯ ประเมิน
กระบวนการฯ และผลท่ีได้รับ          
 2. ผลของกระบวนการฯ พบว่า ผู้ปกครองท้ัง 50 คน มีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการของ            
เด็กปฐมวัยดีข้ึน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีผู้ปกครองมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย พบว่า ก่อนเข้าร่วม
กระบวนการพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง (x ̅=1.45) และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี (x̅=3.11)  2) ด้านสติปัญญา พบว่า ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
(x ̅=1.51) และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี (x̅=2.65) 3) ด้านอารมณ์-จิตใจ ก่อนเข้าร่วมกระบวนการพฤติกรรมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับพอใช้ (x ̅=1.76)        
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และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจของเด็ก
ปฐมวัยอยู่ในระดับดี (x̅=2.86) และ 4) ด้านสังคม ก่อนเข้าร่วมกระบวนการพฤติกรรมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับพอใช้ (x ̅=2.20) และหลังเข้าร่วม
กระบวนการฯ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี 
(x=̅3.20)    
 3. ผลของกระบวนการฯ พบว่า เด็กปฐมวัย ท้ัง 50 คน มีพฤติกรรมสะท้อนพัฒนาการทุกด้านดี
ข้ึน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีเด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการ 
ท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมของผู้ปกครอง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้าน
ร่างกาย พบว่า ก่อนเข้าร่วมกระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการ
ด้านร่างกายระดับควรปรับปรุง (x=̅1.10)  และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการด้านร่างกายระดับพอใช้ (x̅=2.50) 2) ด้านสติปัญญา พบว่า ก่อนเข้าร่วม
กระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับ          
ควรปรับปรุง (x=̅1.23) และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อน
พัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับพอใช้ (x ̅=2.43) 3) ด้านอารมณ์-จิตใจ พบว่า ก่อนเข้าร่วมกระบวนการฯ 
เด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจระดับพอใช้ (x ̅=2.21)  
และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการด้าน       
อารมณ์-จิตใจระดับดี (x ̅=3.21) และ4) ด้านสังคม ก่อนเข้าร่วมกระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการด้านสังคมระดับพอใช้  (x ̅=2.40) และหลังเข้าร่วม
กระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการด้านสังคมระดับดี (x ̅=3.20)   

  
   ภาพท่ี 1 ผู้ปกครองร่วมกันวางแผนและออกแบบ            ภาพท่ี 2 ผู้ปกครองและครูปฐมวัย 
   การจัดกิจกรรมการเล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  สนับสนุนการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
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  การอภิปรายผลการวิจัยน้ีแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ลักษณะเฉพาะของกระบวนการให้
การศึกษาสําหรับผู้ปกครองฯ 2) การเปล่ียนแปลงของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ท้ัง 4 ด้าน และ 3) การเปล่ียนแปลงของเด็กปฐมวัยท่ีสะท้อนพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน รายละเอียดของการ
อภิปรายแต่ละประเด็นมีดังน้ี  

1. ลักษณะเฉพาะของกระบวนการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองฯ กระบวนการทํางานก่อให้เกิด                 
การขับเคล่ือนพลังการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว สถานศึกษาและชุมชนอันเป็นหัวใจสําคัญของ             
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัย การให้การศึกษาผู้ปกครองในฐานะเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความรู้                 
และประสบการณ์ พบว่า เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง และเกิดการประสานเช่ือมกับ
บุคคลในครอบครัว ชุมชนและเครือข่ายสนับสนุนท้ังในและนอกชุมชน การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
โดยเฉพาะเด็กในช่วงปฐมวัย ซึ่งครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการหล่อหลอมคุณลักษณะทุกด้านของบุคคล
ท้ังด้านร่างกาย สังคม จิตใจและสติปัญญา การเสริมพลังครอบครัว ให้สามารถอบรมเล้ียงดูเด็กได้อย่าง
เหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีทุกส่วนในสังคมต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมเพราะเมื่อครอบครัวมีความเข้มแข็งย่อม
เป็นเกราะป้องกันสภาวะท่ีไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้ การส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน
และชุมชนต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพในศักยภาพของแต่ละฝ่าย โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน 
ท้ังการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินและสะท้อนผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
อย่างต่อเน่ืองร่วมกัน สอดคล้องกับ รุ่งลาวัลย์ ละอําคา (2560) ท่ีศึกษาการพัฒนากระบวนการให้
การศึกษาสําหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้และจิตตปัญญาศึกษาเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะของ
เด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน พบว่า ผู้ปกครอง สถานศึกษา และบุคคลในชุมชนมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุข
ภาวะทุกด้านท้ังทางกาย จิตใจ สังคมและปัญญา และสอดคล้องกับThe American Productivity & 
Quality Center (2000) ท่ีศึกษาความก้าวหน้าในการริเริ่มนําการจัดการความรู้ไปใช้ในเรื่องการระดม
ทรัพยากร การสร้างกรณีศึกษา วิธีการ และการพัฒนาโปรแกรมการจัดการความรู้พบประเด็นสําคัญว่า 
การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ ท่ีมีการแบ่งปัน ตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของการดําเนินการร่วมกัน และยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ท่ี ส่ังสมอยู่ในตัวบุคคลท่ีมี
ประสิทธิภาพ การจัดการความรู้จึงเป็นแนวทางท่ีผู้ปกครองและองค์กรในชุมชนควรนํามาเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. การเปล่ียนแปลงของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน พบว่า 
พฤติกรรม การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองท่ีมีการเปล่ียนแปลงจากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์-จิตใจและด้านสังคม ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะพัฒนาการด้าน
ร่างกายและสติปัญญา เป็นส่ิงท่ีสัมพันธ์กันและมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมท่ีเห็นได้ชัดเจน          
เมื่อผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายผ่านการเล่น การเคล่ือนไหวร่างกาย และมีการเล่นโดยเน้น
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครองกับเด็กทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านสติปัญญา ได้ใช้พลังกายเต็มท่ี         
เพราะธรรมชาติของเด็กมักชอบการเล่นท่ีใช้พลังกายอยู่แล้ว เมื่อผู้ปกครองนําความรู้และประสบการณ์มา
ปรับใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะทางกายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารท่ีมี
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ประโยชน์ด้วยพืชผักในชุมชน การออกกําลังกายโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือเล่นในสภาพแวดล้อม ทําให้การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายมีการเปล่ียนแปลงไปมากและรองลงมาคือ ด้านสติปัญญา ส่วนพัฒนาการ
ด้านอารมณ์-จิตใจและด้านสังคมมีการเปล่ียนแปลงรองลงมาท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผู้ปกครองยังไม่สามารถ
เช่ือมโยงการปฏิบัติเข้ากับแนวทางกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้มากนัก แต่อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลง
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะท้ัง 4 ด้านมีความใกล้เคียงกันมากสะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความ
ใส่ใจในการท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานจากเดิมผู้ปกครองส่งเสริม
พัฒนาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้จนสามารถเปล่ียนเป็นระดับดีได้ในช่วงเวลาของการเข้าร่วม
กระบวนการฯ สะท้อน ให้เห็นว่าการเข้าร่วมกระบวนการฯ ประสบความสําเร็จ  

3. การเปล่ียนแปลงของเด็กปฐมวัยท่ีสะท้อนพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน พบว่า เด็กปฐมวัยมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสะท้อนพัฒนาการทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านร่างกาย 
ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์-จิตใจและด้านสังคม ตามลําดับซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมพัฒนาการท้ังน้ีเป็นเพราะผู้ปกครองซึ่งเป็นคนในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างของผู้มีสุขภาวะ 
โดยผู้ปกครองท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องประสานช้ีแจงขอความร่วมมือให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตน
ให้เอ้ือต่อการสนับสนุนส่งเสริมบุตรหลาน เช่น การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การจัดบริเวณหรือพ้ืนท่ี 
รวมถึงการจัดเวลาและโอกาสให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการกระตุ้นฝึกฝนบุตรหลานในชีวิตประจําวัน 
การเป็นแบบอย่าง การสาธิต การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง การให้แรงเสริม เอาใจใส่ดูแล เน้นบทเรียน
ท่ีผสานเข้ากับการดํารงชีวิต ไม่ทําให้เด็กรู้สึกแปลกแยก เด็กจะได้ซึมซับฝึกฝนจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย
ถาวรได้ในท่ีสุด สอดคล้องกับ Harvey (2008) ท่ีศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการ 
และกิจกรรมทางกายของเด็กวัยก่อนเรียนและการรับรู้ อุปสรรคของผู้ปกครอง การศึกษา พบว่า 
ครอบครัวมีอิทธิพลสําคัญ ต่อการสนับสนุนส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพของเด็ก ผู้ปกครองมีบทบาท
สําคัญใน การพัฒนาสุขภาพอันสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแรงเสริมอันมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก สะท้อน
ให้เห็นว่าการอบรมเล้ียงดูของผู้ปกครองส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตรหลานในทุก ๆ ด้านเพราะครอบครัว
เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานท่ีสําคัญต่อการปลูกผังพฤติกรรมพ้ืนฐานของชีวิต 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองฯ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาเด็ก เช่น ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเด็กในชุมชน เพ่ือให้
สามารถพัฒนาตน หรือองค์กร ในการท่ีจะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะท่ีเหมาะสมได้ 
 2. เร่ืองราวของผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมกระบวนการฯ แต่ละคนท่ีสะท้อนการเรียนรู้และการ
เปล่ียนแปลง สามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวท่ีมีเด็กปฐมวัย ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย          
และผู้ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยในการทําความเข้าใจเพ่ือนําสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
 3. แนวทางในการศึกษาการพัฒนาตนของผู้ปกครองท้ัง ในส่วนการตระหนักรู้ในตนเองและการ
สานสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การพัฒนาความสัมพันธ์กับเด็กหรือแนวปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
การเป็นผู้ใคร่ครวญ พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ การเป็นบริบทและผู้สนับสนุนสภาพแวดล้อมท่ี
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เหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถนําไปเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาตนของ
ผู้ปกครองในชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพแก่สังคมต่อไปได้ 
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลหัวขวาง                                  
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

   
นุกูล กุดแถลง 1 

สุกจิตต์ ภูมิพระบุ1  ชมภู่ เหนือศรี 1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นประชาชนในตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มาโดยการกําหนด
ขนาดแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตําบลหัวขวาง 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตําบล       
หัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เชิงคุณภาพ (Qualitative research) จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม  และติดตามผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและเรียบเรียงเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษา 1) การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากการติดตามสํารวจผล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ใช้วิธีการเผากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 57.26 ส่วนใหญ่ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง คิดเป็นร้อย
ละ 67.74 ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยน้ันประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยเรื่อง วิธีการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 

                                                           

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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80.65 ทัศนคติท่ีของประชาชนท่ีว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ใช่หน้าท่ีของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 
73.39 เพราะการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานราชการเท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 58.87 
และการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนของประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.92±0.57 2) การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้วิจัยได้ดําเนินการหาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนตําบลหัวขวาง ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมประชาชนมีความพร้อมด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ผลจากการลงพ้ืนท่ีติดตามงานวิจัย พบว่า ประชาชนนําขยะมาใช้
ประโยชน์มากย่ิงข้ึน โดยการคัดแยกขยะก่อนท้ิง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และนําขยะกลับมา
ใช้ใหม่ เพ่ือเป็นการลดปริมาณขยะลง เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมขยะ ลดเวลาการเก็บขนของ
พนักงาน มีความปลอดภัยจากขยะอันตราย และง่ายต่อการนําไปกําจัด  

คําสําคัญ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม, การจัดการขยะมูลฝอย 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนท้ังด้านปริมาณและความเป็น
อันตราย กล่าวคือ ปริมาณขยะมูลฝอยจะเพ่ิมข้ึนตามจํานวนประชากร ขณะท่ีมีความเป็นพิษและอันตราย
ของขยะมูลฝอยจะรุนแรงมากข้ึนตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงหากวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักวิชาการแล้วย่อมส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษในหลายๆ ด้านไม่ว่า
จะเป็น มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน โดยในแต่ละปีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยท้ังภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย
เป็นจํานวนมากตามปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน เป็นผลให้ขยะมูลฝอยได้รับการเสนอให้เป็นปัญหา
ระดับประเทศซึ่งรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้วิกฤตขยะมูลฝอยล้นเมืองเป็นวาระ
แห่งชาติ ซึ่งพลเอกดาวน์พงษ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ได้มอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน
ท้องถ่ิน และภาคเอกชน ในการดําเนินการตามแผน Roadmap ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีต้นทางให้มี
การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นพลังงาน เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุน โดยแต่ละจังหวัดต้องทําแผนแม่บทการจัด
ปัญหาขยะมูลฝอยเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 
2557) 
 จากการลงพื้นท่ีศึกษาพบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล นอกจากจะพบ
ปัญหาด้านการกําจัดขยะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะแล้ว ระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยของพื้นท่ีใช้แบบเดียวกัน
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คือระบบถังใบเดียว (one can system) ในการรองรับขยะมูลฝอยจึงทําให้ไม่มีการแยกขยะก่อนนําไป
กําจัด รวมถึงรถท่ีบรรทุกขยะก็ยังไม่มีระบบแยกในขณะนําไปกําจัด ถังรองรับขยะมูลฝอยในเขตตําบลหัว
ขวาง ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีแต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับปริมาณปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
วัน ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ เช่น อากาศเสียจากการเผาขยะกลางแจ้ง ทําให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ นํ้าเสียจากกองขยะมูลฝอยท่ีตกค้างบนพื้น เม่ือฝนตกจะเกิดนํ้าเสียไหลลงสู่พื้นท่ีแปลงเกษตร 
เป็นแหล่งพาหนะนําโรคจากขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนท่ี แหล่งเพาะพันธ์ุของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็น
พาหนะนําโรคติดต่อทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงก่อให้เกิดเหตุรําคาญ       
และทัศนียภาพไม่สวยงาม 
 ด้วยเหตุดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือพัฒนาศักยภาพพลังชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยได้สูงสุด และสามารถเป็นแนวทางวางแผนเพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย อันจะนําไปสู่การสร้างทัศนียภาพ       
และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน บ้านท่างาม องค์การบริหารส่วนตําบล
หัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 

รวมระยะเวลา 1 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 1. ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตําบลหัวขวาง 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ทางสถิติ แล้วนําค่าท่ีได้มาคํานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
มหาสารคาม 3. ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลหัวขวาง 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 57.26 ซ่ึงส่วนใหญ่
ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง คิดเป็นร้อยละ 67.74 ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของ  
คําว่า ขยะ ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 81.45 เข้าใจคําว่า ทัศนคติท่ีประชาชนเห็นด้วยว่าการคัดแยกขยะมูล
ฝอยไม่ใช่หน้าท่ีของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 73.39 เพราะการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าท่ีของ
หน่วยงานราชการเท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 58.87 ประชาชนไม่เห็นด้วยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 65.32 ประชาชนอยากให้มีการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60.48 และประชาชนยินดีท่ีจะเข้าร่วมการทํางานเพ่ือสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 71.77 การศึกษาพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.92±0.57 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้วิจัยได้ดําเนินการหาแนวทางการเสริมสร้างการกระบวนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตําบลหัวขวาง ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมประชาชนมี
ความพร้อมในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ผลจากการลงพื้นท่ีติดตามงานวิจัย 
พบว่า ประชาชนนําขยะมาใช้ประโยชน์มากย่ิงข้ึน โดยการคัดแยกขยะก่อนท้ิง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว และนําขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะลง เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมขยะ 
ลดเวลาการเก็บขนของพนักงาน มีความปลอดภัยจากขยะอันตราย และง่ายต่อการนําไปกําจัด  

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง แท้จริงแล้วปัญหาเกิดจากประการแรก คือ ขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย คิดแต่
เพียงว่าเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะต้องทําให้ประชาชน ประการท่ีสอง คือ เกิดจาก
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ประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทําให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน 
ประการท่ีสาม ประชาชนไม่มีการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                     
และส่ิงแวดล้อม ทําให้เกิดการไม่อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน ประการท่ีสุดท้าย ระบบการ
บริหารจัดการแบบราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ วงศ์เกษม (2542) ศึกษาบริหารและการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินเทศบาลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะ
นําว่าการปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนรักความสะอาด โดยรู้จักลดปริมาณขยะมูลฝอย จําส่งผลต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดการส่ิงแวดล้อมและเร่ืองขยะมูลฝอยได้ในอนาคต 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เร่ิมจากการสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการ
ดําเนินงาน โดยเร่ิมจากการสร้างแนวร่วม สร้างความเข้าใจ ร่วมคิด ทํางานด้วยกัน มีหน่วยงานเข้ามามี
บทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ชุมชนช่วยกันปฏิบัติด้วยกิจกรรมท่ีต่ายฝ่ายต่างได้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ชุมชนมีการจัดการขยะท่ีถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย          
ทองทวี (2553) ได้ศึกษารูปแบบการจัดเก็บขยะชุมชนกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ี
ไม่เหมาะสม ปัญหาท่ีพบ ปัญหากล่ินเหม็นของขยะปัญหาแมลงวันและสัตว์นําโรคชนิดต่าง ๆ ปัญหาควัน
จากการเผาขยะมูลฝอยน้ัน แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบิหารส่วนตําบลหนองขามในการ
ดําเนินการการจัดการขยะมูลฝอยน้ัน มีความเห็นร่วมกันว่าร่วมมือกันท้ังภาครัฐและเอกชน และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรนําผลการวิจัยเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม จัดทําร่างแผนปฏิบัติ           
หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดทําเป็น
แผนประจําปี ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
และผู้รับผิดชอบ 
 2. การประสานงานกับองค์กร หรือตัวแทนผู้นําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในตําบล เพ่ือทํา
ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีมีผลต่อการป้องกัน การจัดการขยะมูลฝอย หรือ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อใมในชุมชน ในแต่ละปี 
 3. องค์กรควรจัดสรรงบประมาณ และเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนอย่างท่ัวถึง 
 4. ควรมีการติดตามผลการประเมิน เพื่อองค์กรนํามาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

เอกสารอ้างอิง 
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ค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560, จากhttp://www.inoffile.pcd.go.th 
ธงชัย ทองทวี. (2553). สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม

อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา.วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต               
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

อารีย์ วงศ์เกษม. (2542). การบริการและจัดการมูลฝอย โดยองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน : 
ศึกษากรณีเทศบาลเมือง เมืองพลอําเภอพล จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลป   
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลแห่ใต้                                    
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

   
นุกูล กุดแถลง1  

สุกจิตต์ ภูมิพระบุ2  ชมภู่ เหนือศรี 3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
เป็นประชาชนในตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มาโดยการกําหนดขนาดแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความรู้  ทัศนคติ                    
และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวขวาง 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เชิงคุณภาพ (Qualitative research) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ      
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
และติดตามผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหาและเรียบเรียงเชิงพรรณนา  
 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.98±0.58 แท้จริงแล้วปัญหาเกิด
จาก ประการแรก คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการจัดการขยะมูลฝอย คิดแต่เพียงว่าเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะต้องทําให้ประชาชน 
ประการท่ีสอง คือ เกิดจากประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทําให้ขยะมูล
                                                           

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ฝอยมีปริมาณมากข้ึน ประการท่ีสาม ประชาชนไม่มีการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทําให้เกิดการไม่อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน ประการ
สุดท้าย ระบบการบริหารจัดการแบบราชการ 
 ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ท่ี 2 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เริ่มจากการสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการ
ดําเนินงาน โดยเริ่มจากการสร้างแนวร่วม สร้างความเข้าใจ คิดร่วมกันทํางานด้วยกัน มีหน่วยงานเข้ามามี
บทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ชุมชนและองค์กรช่วยกันปฏิบัติด้วยกิจกรรมท่ีต่าย
ฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

คําสําคัญ : เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม, การจัดการขยะมูลฝอย 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 มูลฝอยเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบชัดเจนมากข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย 
ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศให้การจัดการมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 
2557 ถือเป็นแรงขับเคล่ือนให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและดําเนินการตามแนวทางท่ีรัฐบาลวางไว้ การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่งประกอบด้วย 
กําจัดมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดมูลฝอย (มูลฝอยเก่า) การสร้างรูปแบบการจัดการมูลฝอย         
และของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม (มูลฝอยใหม่) การวางระเบียบมาตรการบริหารจัดการมูลฝอยและของ
เสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ีย่ังยืน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าการกําหนดให้มูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติแล้วยังพบว่า จังหวัดมหาสารคามมีปริมาณมูลฝอย
เกิดข้ึน 506 ตันต่อวัน เพ่ือให้การขับเคล่ือนแนวทางในการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามจึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติการมูลฝอย พ.ศ. 2558-2562 ข้ึนโดยให้ความสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
บริหารจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ          
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม, 2558) 
 จากการลงพื้นท่ีศึกษาพบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล 
นอกจากจะพบปัญหาด้านการกําจัดขยะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะแล้ว ระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยของพ้ืนท่ีใช้
แบบเดียวกันคือระบบถังใบเดียว (one can system) ในการรองรับขยะมูลฝอยจึงทําให้ไม่มีการแยกขยะ
ก่อนนําไปกําจัด รวมถึงรถท่ีบรรทุกขยะก็ยังไม่มีระบบแยกในขณะนําไปกําจัด ถังรองรับขยะมูลฝอยใน
เขตตําบลหัวขวาง ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีแต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับปริมาณปริมาณของขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ เช่น อากาศเสียจากการเผาขยะกลางแจ้ง 
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ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ นํ้าเสียจากกองขยะมูลฝอยท่ีตกค้างบนพ้ืน เม่ือฝนตกจะเกิดนํ้าเสียไหลลงสู่
พ้ืนท่ีแปลงเกษตร เป็นแหล่งพาหนะนําโรคจากขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนท่ี แหล่งเพาะพันธ์ุของหนู        
และแมลงวัน ซ่ึงเป็นพาหนะนําโรคติดต่อทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึง
ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและทัศนียภาพไม่สวยงาม 
 ด้วยเหตุดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษา การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพพลังชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยได้สูงสุด และสามารถเป็นแนวทางวางแผนเพ่ือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย อันจะนําไปสู่การสร้างทัศนียภาพ      
และคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
2. เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
 การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
รวมระยะเวลา 1 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรตําบลแห่ใต้  อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 1. ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตําบลแห่ใต้ อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ 
แล้วนําค่าท่ีได้มาคํานวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้
รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
มหาสารคาม    

3. ลงพ้ืนท่ีติดตามผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลแห่ใต้ อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง คิดเป็นร้อยละ 74.47 ทัศนคติ
ประชาชนเห็นว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ใช่หน้าท่ีของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 76.60 เพราะการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานราชการเท่าน้ัน คิดเป็นร้อยละ 56.38 ประชาชนอยากให้มีการ
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 58.51 ประชาชนยินดีท่ี
จะเข้าร่วมการทํางานเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 
56.38 และการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนของประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.98±0.58  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้วิจัยได้ดําเนินการหาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชนตําบลหัวแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
โดยรวมประชาชนมีความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนนําขยะมา
ใช้ประโยชน์มากย่ิงข้ึน โดยการคัดแยกขยะก่อนท้ิง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และนําขยะ
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะลง เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมขยะ ลดเวลาการเก็บขน
ของพนักงาน มีความปลอดภัยจากขยะอันตราย และง่ายต่อการนําไปกําจัด 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง แท้จริงแล้วปัญหาเกิดจาก ประการแรก คือ          
ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการขยะ          
มูลฝอย คิดแต่เพียงว่าเป็นหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีจะต้องทําให้ประชาชน ประการท่ีสอง คือ 
เกิดจากประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทําให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากข้ึน 
ประการท่ีสาม ประชาชนไม่มีการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                 
และส่ิงแวดล้อม ทําให้เกิดการไม่อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน ประการท่ีสุดท้าย ระบบการ
บริหารจัดการแบบราชการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวิน เหิดขุนทด (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลสานักตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ การนํา
ขยะกลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 380 คน ผลการศึกษาพบว่า 
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การลดปริมาณขยะการนําขยะกลับมาใช้ใหม่และการคัดแยกขยะก่อนท้ิงอยู่ในระดับสูง โดยท่ัวไป
ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนท้ิงยกเว้นขยะประเภทแบตเตอรี่โทรศัพท์ ดังน้ันองค์การบริหารส่วน
ตําบลสํานักตะคร้อควรจัดการอบรมประชาชน ในพ้ืนท่ีเก่ียวกับการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เริ่มจากการสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการ
ดําเนินงาน โดยเร่ิมจากการสร้างแนวร่วม สร้างความเข้าใจ คิดร่วม ทํางานด้วยกัน มีหน่วยงานเข้ามามี
บทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ชุมชนช่วยกันปฏิบัติด้วยกิจกรรมท่ีต่ายฝ่ายต่างได้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นนทยา ศิริคุณ และคณะ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยการใช้ ใช้ใหม่
และการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยการสุ่มตัวอย่างประชากรจากหัวหน้าครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
จํานวน 400 ครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับพอใช้ 
เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับ
พอใช้ทุกด้าน โดยการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย แต่ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรนําผลการวิจัยการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม จัดทําร่างแผนปฏิบัติ หรือข้อบัญญัติ               
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดทําเป็นแผนประจําปี 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ี วัดความสําเร็จ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา                        
และผู้รับผิดชอบ 
 2. การประสานงานกับองค์กร หรือตัวแทนผู้นําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในตําบล เพ่ือทํา
ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีมีผลต่อการป้องกัน การจัดการขยะมูลฝอย             
หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อใมในชุมชน ในแต่ละปี 
 3. ผู้บริหารท้องส่วนถ่ินจะต้องสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วม โดยการ
ประชาคม การต้ังงบประมาณเพื่อการจัดต้ัง ธนาคารขยะ ส่ือประชาสัมพันธ์ และถังขยะท่ีสามารถคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและชัดเจน เพื่อสร้างทัศนคติในการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 
 4. ควรมีการติดตามผลการประเมิน เพื่อองค์กรนํามาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
       1. ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี 
       2. ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในตําบลนาทม                                 
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

   
ชมภู่ เหนือศรี1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษารูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยการสํารวจข้อมูลลักษณะการจัดการขยะในปัจจุบัน
ของพ้ืนท่ี 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ “นาทมน่าอยู่ 
หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพิ่มพื้นท่ีป่าสาธารณะ”ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอ        
นาทม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นประชาชนหมู่ท่ี 10 และ 11 ตําบลนาทม 
อําเภอนาทม จังหวัดสกลนคร ได้มาโดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานได้แก่ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ปัจจุบันตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีระบบการจัดการขยะโดยมีรถรวบรวม
ขยะเพื่อนําไปกําจัด ณ อําเภอเซกา โดยมีค่าใช้จ่ายแบบเหมารายเดือนละ 15,000 บาท และมีถังขยะใน
การรวบรวมขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน จํานวน 1 ถัง/หมู่บ้าน รถจัดเก็บขยะไม่มีการช่ังนํ้าหนักหรือหา
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจากตําบลนาทม มีการจัดต้ังธนาคารขยะเพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลในบางหมู่บ้าน 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ผลการสํารวจการมีส่วนร่วมโดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42±0.81 ผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยผ่านกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง             
การจัดการขยะท่ีเหมาะสม พบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการคือ กลุ่มประชาชน ในหมู่ท่ี 10 และ 11 
จํานวน 60 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับสูง ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมในการระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดการขยะในส่วนของขยะรีไซเคิลโดยการจัดทําธนาคารขยะ          
มีนโยบายร่วมกันคือ จัดต้ังเป็นกองทุนฌาปณกิจหมู่บ้าน ซึ่งทําการสมัครสมาชิกกองทุน และนัดหมายให้
สมาชิกนําขยะรีไซเคิลท่ีคัดแยกได้มาขายในทุกวันท่ี 10 ของเดือนโดยรายได้ท่ีเกิดจากขยะรีไซเคิล          
                                                           

1หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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จะบันทึกไว้ในรูปแบบสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนธนาคารขยะ ซึ่งสมาชิกสามารถเบิกได้ตามเง่ือนไขของ
กองทุน นอกจากน้ียังมีกรณีท่ี สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตจะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีท่ีเป็นสมาชิก
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล และมีสมาชิกท่ีสมัครเข้าร่วมกองทุนทันทีท้ังหมด 60 คน  

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, การจัดการขยะ, ตําบลนาทม 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่สาหรับคนในเมือง และชนบทและเพ่ิมความ

รุนแรงข้ึนเน่ืองจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนเกิดข้ึนเรื่อย ๆ ทําให้
เกิดการสร้างสินค้าเคร่ืองอุปโภค บริโภคมากมายทําให้เกิดส่ิงท่ีเหลือใช้เหล่าน้ีกลายเป็นขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ทุกปี และได้ลุกลามจากขยะในเมืองออกไปสู่ชนบทจนสร้างปัญหาให้ทุก ๆ คนในสังคม ก่อปัญหาสุขภาพ 
และเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค สารเคมีอันตรายจากขยะเหล่าน้ีได้ซึมลงสู่พื้นดิน และแพร่ลงแหล่งนํ้าท่ีเราใช้
อุปโภคบริโภค โดยปัญหาขยะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากข้ึนขยายวงกว้างไปสู่ชนบท เน่ืองจาก
ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา โดยมีอัตราการเพิ่มปริมาณมูลฝอย ประมาณร้อยละ 13.9 ล้านตันหรือ
ประมาณวันละ 38,000 ตัน เฉล่ียคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยการจําแนกสัดส่วนการเกิดมูลฝอยในพ้ืนท่ี
ต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล รวมท้ังเมืองพัทยา และในเขตสุขาภิบาล ประมาณร้อยละ 
24,22 และ13 ตามลําดับ ท่ีเหลือเป็นมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลประมาณร้อยละ 4 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2542 อ้างถึงใน เชิดพงษ์ มงคลสินธ์ุ, 2544) แต่การจัดการกับขยะมูลฝอยของ
ประเทศยังไม่ดีเท่าท่ีควร ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหลายพ้ืนท่ีได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอย ขาดการบริหารจัดการท่ีดี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่ีเหมาะสม และเกิดความขัดแย้ง
ในการดําเนินการ ปัญหาขยะมูลฝอยจําเป็นจะต้องได้รับการจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัว
และรุนแรงย่ิงข้ึน เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม ต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 23 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ต้ังอยู่ท่ี 189 หมู่ท่ี 11 บ้านนาทม ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม        
มีพื้นท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกของอําเภอนาทม ห่างจากอําเภอนาทม ประมาณ 7 กิโลเมตร ตําบลนาทม 
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีพ้ืนท่ีประมาณ 106.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,657 ไร่ มีเขต
การปกครองท้ังส้ิน จํานวน 15 หมู่บ้าน มีปริมาณขยะเกิดข้ึนเฉล่ียเดือนละ 37-47 ตันต่อเดือน (องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทม, 2560) ทําให้มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ในองค์การบริหารส่วนตําบล         
นาทม โดยท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทมได้จัดหาภาชนะรองรับขยะและเก็บขนขยะไปกําจัด 
แต่ก็ไม่สามารถจัดเก็บและกําจัดขยะซ่ึงมีปริมาณมากในแต่ละวันได้หมดทําให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของ
เช้ือโรค ทําลายทัศนียภาพ และทําให้เกิดปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม 
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จึงมีนโยบายในการลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ีโดยการลดขยะจากต้นทางและได้บัญญัติ โครงการ “นาทม        
น่าอยู่ หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพ่ิมพื้นท่ีป่าสาธารณะ” เพ่ือเฉลิมพระสมเด็จพระนางเจ้า           
พระบรมราชินี 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในตําบล       
นาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยศึกษารูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันของชุมชน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นข้อมูล
สําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 
 2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัด 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
 การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 1. แหล่งข้อมูล 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชน ในหมู่ท่ี 10, 11 ตําบลนาทม อําเภอนาทม 
จังหวัดสกลนคร  
 2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 ประเภทของเครื่องมือ แบบสอบถาม 
  2.2 องค์ประกอบของเครื่องมือ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษารูปแบบการจัดการขยะ 
  ดําเนินการรวบรวมข้อมูลรูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตําบล            
นาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม   
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 การศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
 ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนตําบลนาทม อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่ท่ี 10 และ 11 โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร
ทาโร่ยามาเน่ จํานวน 216 ครัวเรือน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโครงการ 
“นาทมน่าอยู่ หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพิ่มพื้นท่ีป่าสาธารณะ” เพื่อเฉลิมพระสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินี 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร        
และเฉลิมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอ          
นาทม จังหวัดนครพนม ในโครงการมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม  
และกิจกรรมกลุ่มร่วมเสนอแนวทางการจัดการขยะในชุมชน และร่วมกันจัดทํารูปแบบการจัดต้ังธนาคาร
ขยะรีไซเคิล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน
ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
  2. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1) ปัจจุบันตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีระบบการจัดการขยะโดยมีรถรวบรวม
ขยะเพื่อนําไปกําจัด ณ อําเภอเซกา โดยมีค่าใช้จ่ายแบบเหมารายเดือนละ 15,000 บาท และมีถังขยะใน
การรวบรวมขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน จํานวน 1 ถัง/หมู่บ้าน รถจัดเก็บขยะไม่มีการช่ังนํ้าหนักหรือหา
ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจากตําบลนาทม มีการจัดต้ังธนาคารขยะเพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลในบางหมู่บ้าน 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ผลการสํารวจการมีส่วนร่วมโดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.42±0.81 ผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่อง          
การจัดการขยะท่ีเหมาะสม ในโครงการ “นาทมน่าอยู่ หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพ่ิมพื้นท่ีป่า
สาธารณะ” เพื่อเฉลิมพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม พบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ         
คือ กลุ่มประชาชน ในหมู่ท่ี 10 และ 11 จํานวน 60 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังเข้ารับการอบรม
อยู่ในระดับสูง ชาวบ้านร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดการขยะในส่วนของขยะรีไซเคิลโดยการจัดทํา
ธนาคารขยะ มีนโยบายร่วมกันคือ จัดต้ังเป็นกองทุนฌาปณกิจหมู่บ้าน ซ่ึงทําการสมัครสมาชิกกองทุน 
และนัดหมายให้สมาชิกนําขยะรีไซเคิลท่ีคัดแยกได้มาขายในทุกวันท่ี 10 ของเดือนโดยรายได้ท่ีเกิดจาก
ขยะรีไซเคิลจะบันทึกไว้ในรูปแบบสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนธนาคารขยะ ซึ่งสมาชิกสามารถเบิกได้ตาม
เง่ือนไขของกองทุน นอกจากน้ียังมีกรณีท่ี สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตจะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีท่ี
เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล และมีสมาชิกท่ีสมัครเข้าร่วมกองทุนทันทีท้ังหมด 60 คน  
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อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 การส่งเสริมการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทม ตําบลนาทม อําเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม ถือเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยการคัดแยก
ขยะเพื่อแยกขยะรีไซเคิลมาขายเป็นรายได้สะสม ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคัดแยกขยะได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างเง่ือนไขในการสนับสนุนเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ศพ กรณีมีคนเสียชีวิต
ในครัวเรือนของสมาชิกกองทุน ซึ่งการจัดการขยะจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เริ่มจากการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการดําเนินงาน โดยเริ่มจากการสร้างแนวร่วม สร้างความ
เข้าใจ คิดร่วมกันทํางานด้วยกัน มีหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
ชุมชนช่วยกันปฏิบัติด้วยกิจกรรมท่ีต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บัณฑิต เอ้ือวัฒนากูล และไพฤทธ์ิ สุขเกิด (2544) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา
ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนและธนาคารขยะมูลฝอยเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐ
ต้องมีการปรับปรุงบทบาทในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการปรับทัศนคติและ
ปรับปรุงขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐ ให้สามารถร่วมมือและเก้ือหนุนชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริงนอกจากน้ันให้มีการรณรงค์ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือการเสริมสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนและองค์กรชุมชนให้ตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย นอกจากน้ีข้อมูลจากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความ 
ร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง ส่วนมากขยะ
จะมาจากพฤติกรรมจะไม่ค่อยคัดแยกขยะทําให้ยังมีขยะท่ีมีปริมาณมากจนล้นถังส่งผลให้มีการฟุ้งกระจาย
ของขยะ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการ “นาทมน่าอยู่ หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพ่ิมพ้ืนท่ีป่า
สาธารณะ” นับว่าเป็นวิสัยทัศน์ท่ีดีของผู้บริหารท่ีเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการขยะภายในชุมชน          
ซึ่งทําให้เกิดการคัดแยกขยะและสามารถสร้างกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลข้ึนมาได้ 

ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรนํารูปแบบการจัดการขยะในลักษณะการจัดต้ังธนาคารขยะท่ีจัดทําข้ึนไปขายในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านอ่ืนท่ียังไม่มีระบบการคัดแยกขยะ 
 2. หน่วยงานท้องถ่ินควรประสานงานกับองค์กร หรือตัวแทนผู้นําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนใน
ตําบล เพื่อทําความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีมีผลต่อการป้องกัน การจัดการขยะ
มูลฝอย หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนในแต่ละปี 
 3. องค์กรควรจัดสรรงบประมาณ และเครื่องมืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย       
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ควรมีการติดตามผลการประเมิน เพื่อองค์กรนํามาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ทราบรูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม 

จังหวัดนครพนม 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
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การศึกษาความรู้การใช้สารเคมีและการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร                         
ของตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

   
ชมภู่ เหนือศรี1 

สุชนา วานิช2  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
เกษตรกรในตําบลพอกน้อย ได้มาโดยการกําหนดขนาดโดยสูตรทาโร่ ยามาเน่ จํานวน 348 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย         
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 2) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านประเภท
และการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช แนวทางการลดใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การฝึกปฏิบัติเพาะเล้ียงเช้ือรา
ไตโครเดอร์มา และการตรวจวัดสารพิษในเลือดการวัดมวลกระดูกให้กับเกษตรกร โดยประเมินผลความพึง
พอใจหลังการเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ระดับมากท่ีสุด จํานวน 40 คน       
คิดเป็นร้อยละ 11.49 และระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และในแต่ละด้านมีคนท่ี
ตอบถูกในส่วนของก่อนการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 298 คน ขณะใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
จํานวน 229 และหลังการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 297 คน  
 2) การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการ
ใช้สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเช้ือราไตโครเดอร์มา เพ่ือใช้ใน
การป้องกันโรคพืช มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 35 คน โดยเป็นเกษตรกรท่ีลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบล

                                                           

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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พอกน้อยผู้เข้าร่วมโครงการท่ีทําการตรวจวัดสารพิษในเลือดมีความเส่ียง 6 คน และปลอดภัย 9 คน       
และปกติ 8 คน และมีบางคนท่ีไม่ได้รับการตรวจวัดสารพิษในเลือด และมวลกระดูกอยู่ในภาสะเส่ียงสูง 
จํานวน 3 คน เส่ียงปานกลางจํานวน 6 คน เส่ียง จํานวน 2 คน และปกติ จํานวน 9 คน และมีบางคน     
ท่ีไม่ได้รับการตรวจวัดมวลกระดูก จากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เร่ืองประเภทของสารเคมี
ท่ีใช้ในการกําจัดศัตรูพืช และแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และจากผลการ
ตรวจวัดสารพิษในเลือดและมวลกระดูกวิทยากรได้ให้คําแนะนําและช้ีถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชซ่ึงส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในเลือด และอาจเส่ียงต่อสุขภาพ เพ่ือให้มี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันลดปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร โดยมีความพึงพอใจ
หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.6)  

คําสําคัญ : ความรู้, การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร, ตําบลพอกน้อย 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  รายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิต

ทางการเกษตรยังเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม แต่ในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากร ทําให้ความ
ต้องการสินค้าทางการเกษตรเพ่ือการดํารงชีวิตของประชากรจึงเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิม
มากข้ึนด้วย ในขณะท่ีความต้องการสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน พ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมีอยู่อย่าง
จํากัดได้ถูกนําไปเป็นพื้นท่ีท่ีทํากิจกรรมอย่างอ่ืน ส่งผลทําให้พื้นท่ีทางการเกษตรลดน้อยลง ทําให้
เกษตรกรพยายามท่ีจะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
มีการพัฒนาระบบการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึนในพ้ืนท่ี ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้ได้
ผลผลิตมากท่ีสุด วิธีหน่ึงท่ีนิยมนํามาใช้ในการพัฒนาระบบการเกษตร คือ การใช้สารเคมีเข้ามาช่วยซึ่ง
หากเกษตรกรขาดความรู้เร่ืองการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเอง รวมท้ัง
เกิดการสะสมในดินและสะสมในพืช  สุดท้ายสารเคมีเหล่าน้ันก็จะสะสมในมนุษย์ซ่ึงก่อให้เกิดอันตราย 
ในขณะท่ีเกษตรกรมีการฉีดพ่นสารเคมี ละอองของสารเคมีสามารถท่ีจะเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรได้
โดยตรง ขณะเดียวกันก็มีโอกาสสะสมในส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีมีการสัมผัสกับอากาศท่ีปนเป้ือนด้วยสารเคมี  
เช่น แมลงต่าง ๆ เป็นต้น และท่ีสําคัญเมื่อสารเคมีมีโอกาสลงสู่แหล่งนํ้าจะเกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหาร 
โดยอันตรายของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารจะมีระดับความเป็นพิษสูงข้ึนตามลําดับข้ันของผู้บริโภคข้ันสูงข้ึน
ไปด้วย (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2540) จากผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี   
2549-2554 พบว่าการจะพัฒนาระบบการเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่การเกษตรอินทรีย์ได้น้ันค่อนข้างเป็นไป 
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ได้ยาก แต่การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
หรือทําเกษตรปลอดภัยจากสารพิษน้ันมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมในการทํา
การเกษตรของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน และนักวิชาการบางท่านท่ีไม่เห็นด้วยกบการทําเกษตร อินทรีย์
แบบสุดโต่ง (สาธิต กาละพวก, 2555)  
 เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีพื้นท่ีท้ังหมด 23,437.50 ไร่       
หรือ 37.50 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลพอกน้อย มีสภาพพ้ืนท่ีราบ ทางด้าน
ตะวันออกมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางน้อยกว่า 180 เมตร ลาดตํ่าลงสู่ด้านทิศเหนือของตําบล 
มีความลาดชัน 0-1 % พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินเค็ม มีแหล่งนํ้าธรรมชาติกระจายอยู่ท่ัวไปทุกหมู่บ้าน
ท่ีสําคัญ ได้แก่ ลํานํ้าอูน ห้วยใต้ ห้วยบึง ห้วยไผ่ หนองผักแพว หนองคงคา และหนองแบน เป็นต้น ได้รับ
นํ้าชลประทานเพ่ือทําการเกษตรตลอดปีจากเข่ือนชลประทานนํ้าอูน โดยมีคลองส่งนํ้าถึงทุกหมู่บ้าน        
ข้าวนาปีท่ีปลูกเป็นหลัก คือ พันธ์ุ กข.6 และพืชอายุส้ันท่ีปลูกหลังการทํานา ได้แก่ แตงแคนตาลูป พริก 
ถ่ัวลิสง มะเขือเทศ แตงโม (เทศบาลตําบลพอกน้อย, 2560) ซึ่งการทําการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้สารเคมีทางการเกษตรในการเพาะปลูกพืช เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร จึงมีนโยบายในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าประปาและแหล่งนํ้าใต้ดินของพ้ืนท่ีเพื่อติดตามการ
ปนเป้ือนสารเคมีทางการเกษตร โดยบัญญัติไว้ในเทศบัญญัติประจําปี 2561 ในหมวดค่าใช้สอย รวมถึง
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสําคัญในการลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความรู้การใช้สารเคมีและส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรของตําบลพอก
น้อยอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้นําไปใช้ให้เกิดการเกษตรท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย 
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
 การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562  

 กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 5.1 การศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย 
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยใช้แบบสอบถาม 
 ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนในตําบลพอกน้อย จํานวน 12 หมู่บ้าน 2,704 ครัวเรือน 
 กลุ่มตัวอย่างได้กําหนดขนาดโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane (บุญธรรม กิจปรีดีบริสุทธ์ิ, 
2542) ตามสูตร 

  n =    N 
             1+N(e2) 
 เมื่อ      n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
            N = จํานวนสมาชิกประชากร 
            e = ความคาดเคล่ือนท่ีกําหนดให้ (เท่ากับ 0.05) 
แทนค่าในสูตร     =       2,704 
      1+2,704(0.052) 

       = 348  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย 

4 ข้อคําถาม เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้                
ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามวัดความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช ตรวจให้คะแนนการตอบ 

ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนดังน้ี 
  คะแนน 17-20   หมายถึง ระดับมากท่ีสุด     
  คะแนน 13-16   หมายถึง ระดับมาก 
  คะแนน 9-12   หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนน 5-8   หมายถึง ระดับน้อย 
  คะแนน 0-4   หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีคณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 

เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีทําการวิจัย และได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร บทความ ผลงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
2) สร้างเคร่ืองมือ ตามเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและตรวจสอบความถูกต้อง 
3) นําแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาตรวจสอบก่อนพิมพ์ เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยต่อไป 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้ ดําเนินการเก็บข้อมูล รวบรวม

แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกสัดส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน  
  การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา แล้วนํามาจัดหมวดหมู่และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคน
ลงในแบบรหัส (Coding Form) หลังจากน้ันจึงนําไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทาง
สถิติในลักษณะต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐาน
ท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง แนวคิดและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ 2  

5.2 การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการอบรมให้ความรู้ด้านประเภทของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบของสารปราบศัตรูพืช       
แนวทางการใช้ชีววิถีเพื่อลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําการตรวจวัดสารพิษในเลือด และวัดมวล
กระดูกของผู้เข้าร่วมโครงการ และทําการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6. สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ผลจากการศึกษา พบว่า ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด

สกลนครในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ระดับ
มากท่ีสุด จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49 และระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 
และในแต่ละด้านมีคนท่ีตอบถูก และตอบผิด ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 จํานวนคนท่ีตอบถูกในแต่ละด้าน 
ประเด็นความรู้ด้านการใช้สารเคมี ตอบถูก ตอบผิด 

ก่อนการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
                                                         เฉล่ีย 
                                                         คิดเป็นร้อยละ 

 
298 

(85.63) 

 
50 

(14.37) 
ขณะใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
                                                         เฉล่ีย 
                                                         คิดเป็นร้อยละ 

 
229 

(65.80) 

 
119 

(34.20) 
หลังการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
                                                         เฉล่ีย 
                                                         คิดเป็นร้อยละ 

 
297 

(76.72) 

 
51 

(23.28) 
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การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเช้ือราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคพืช มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 35 คน โดยเป็นเกษตรกรท่ีลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบลพอก
น้อยผู้เข้าร่วมโครงการท่ีทําการตรวจวัดสารพิษในเลือดมีความเส่ียง 6 คน และปลอดภัย 9 คน และปกติ 
8 คน และมีบางคนท่ีไม่ได้รับการตรวจวัดสารพิษในเลือด และมวลกระดูกอยู่ในภาสะเส่ียงสูง จํานวน      
3 คน เส่ียงปานกลางจํานวน 6 คน เส่ียง จํานวน 2 คน และปกติ จํานวน 9 คน และมีบางคนท่ีไม่ได้รับ
การตรวจวัดมวลกระดูก จากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องประเภทของสารเคมีท่ีใช้ในการ
กําจัดศัตรูพืช และแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และจากผลการตรวจวัดสารพิษใน
เลือดและมวลกระดูกวิทยากรได้ให้คําแนะนําและช้ีถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชซึ่งส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในเลือด และอาจเส่ียงต่อสุขภาพ เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันลดปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ
ในการลดใช้สารเคมี โดยมีความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.6)  

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 แต่ยังมีข้อคําถามท่ีเกษตรกรตอบ
ผิดเป็นส่วนใหญ่คือ ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรล้างนํ้าหลายๆ ครั้งจึงจะสามารถนําไปใช้ได้ 
โดยข้อน้ีส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรอาจมีการนําภาชนะบรรจุภัณฑ์สารปราบศัตรูพืช
มาใช้โดยทําการล้างภาชนะด้วยนํ้าเปล่าซึ่งไม่ปลอดภัย ซึ่งจากการศึกษาของนงนุช  ผ่องศรี ฐปนรรฆ์  
ฮาบสุวรรณ์ และสาวิตรี ม่วงศรี (2558) ทําการศึกษาศักยภาพการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนพื้นท่ีสูง: 
กรณีศึกษาพื้นท่ีเกษตรชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินค่ี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทําการศึกษา        
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช  
โดยใช้ตามปริมาณท่ีแนะนําในคู่มือ ระยะเวลาในการใช้สารเคมีต้ังแต่อดีต-ปัจจุบัน มากกว่า 6 ปีข้ึนไปซึ่ง
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีเพ่ือกําจัดหญ้าและวัชพืช รองลงมาเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ มีบางคนท่ีเคยอบรมบ้างแต่ไม่เคยนําระบบเกษตร
อินทรีย์มาใช้ ส่วนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับตํ่า ซึ่งเรื่องท่ีมีความรู้มากท่ีสุดคือรู้ว่าเกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
ในการเพาะปลูกมักมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังอยู่ตลอดเวลา รองลงมามีความรู้ว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม กระเพรา โหระพา สามารถช่วยป้องกันและกําจัดแมลงได้ และเรื่องท่ีไม่มี
ความรู้มากท่ีสุด คือเรื่องผลผลิตท่ีได้จากการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาถูกกว่าผลผลิตท่ีได้จาก
การเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี รองลงมาคือการเพาะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเน่ืองและระยะยาว 
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จะทําให้ได้ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งน้ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องถึงแม้เกษตรกรจะมี 
ความรู้ในระดับตํ่าหรือสูงก็ยังมีการปฏิบัติท่ียังไม่ถูกต้องในการใช้สารเคมีทางการ ซึ่งอาจมาจากความ     
มักง่าย ยึดหลักความสะดวกเป็นหลัก ไม่ได้คํานึงถึงผลท่ีตามมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงต้องเร่งการ
ส่งเสริมและสร้างแนวทางท่ีเหมาะสมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างท่ัวถึง        
และสมํ่าเสมอ 
 การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเช้ือราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคพืช กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการลดใช้สารเคมี โดยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยการให้ความรู้ด้านการลดใช้สารเคมี และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเป็นส่ิงท่ี
สําคัญท่ีควรดําเนินการให้กับเกษตรกร ดังเช่น การศึกษาของกิติศักด์ิ จักราชัย (2555) ศึกษาการรับสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพ้ืนท่ีตําบลบ้านแม่ใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า 
ประชากรในพื้นท่ีมีความเส่ียงในการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอยู่ในระดับเส่ียงร้อยละ 66 และอยู่ใน
ระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 14.5 หลังจากการให้ ความรู้แก่เกษตรกรพบว่า มีการปฏิบัติใช้ อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองขณะใช้สารเคมีทางการเกษตรหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยใช้สารชีวภาพทดแทน 

ข้อเสนอแนะ  
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ีพบว่า เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าในในเรื่องของการใช้
สารเคมี รวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควร
ดําเนินการ ดังน้ี เทศบาลตําบลนาพอกน้อยควรให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของผลกระทบจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการลดใช้สารเคมี และควร
ส่งเสริมให้มีฟาร์มตัวอย่างเพ่ือกระตุ้นให้เกษตรเห็นข้อดีของการลดใช้สารเคมี 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ทราบระดับความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย 
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 2. เกษตรกรในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร มีแนวทางลด
การใช้สารเคมีในการปลูกพืช เช่น การใช้เช้ือราไตโครเดอร์มา ในการลดการเกิดโรคในพืช 
 3. เทศบาลตําบลพอกน้อยมีแนวทางส่งเสริมการลดใช้สารเคมีของเกษตรกรท่ีเหมาะสม        
และหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เป็นต้น 
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แนวทางการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพ่ึงพาตนเองอย่างมีส่วนร่วม                      
ในเทศบาลตําบลบุแกรง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

   
รติกร แสงห้าว1 

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพ่ึงพาตนเองอย่างมี         
ส่วนร่วมในเทศบาลตําบลบุแกรง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา หมู่ 5 บ้านอาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการขยะครัวเรือนด้วยตนเองในชุมชน ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง 
(Focus Group Interview) โดยมีแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง  (Semi-structure Interview)        
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ2) เพ่ือหาข้อเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ขยะครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมคืนข้อมูล อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะ และร่วมกันเสนอ
แนวทางการจัดการขยะ โดยการบันทึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ข้อมูล
ขยะและการจัดการขยะนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ข้อเสนอและความคิดเห็นท่ีได้นํามาวิเคราะห์        
และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของแนวทางการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพ่ึงพา
ตนเองอย่างมีส่วนร่วม 

ผลการวิจัย พบว่า นโยบายในการลดปริมาณขยะของเทศบาลตําบล ส่งผลให้ประชาชนใน
หมู่บ้านอาคต ต้องจัดการขยะครัวเรือนด้วยตนเอง ต้ังแต่การคัดแยก การท้ิง และการกําจัด ซึ่งขยะท่ีพบ
ในหมู่บ้านอาคตมีท้ังหมด 10 ชนิด และขยะ 3 ชนิดแรก ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว       
เป็นชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนเหมือนกันจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมดจํานวน 96 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 100, 82.53 และ 44.44 ตามลําดับ  แหล่งท่ีมาของขยะส่วนใหญ่มาจากร้านค้าในชุมชน  
คิดเป็นร้อยละ 76.19 ขณะท่ีการจัดการขยะของประชาชนในหมู่ท่ี 5 บ้านอาคต พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
จัดการขยะแยกตามชนิด คิดเป็นร้อยละ 97.00 และมีส่วนน้อยท่ีจัดการรวมโดยไม่แยก คิดเป็นร้อยละ 
3.00 แต่ในส่วนของการจัดการขยะแยกตามชนิดยังพบว่า ประชาชนมีการแยกและจัดการขยะท่ีถูกต้อง

                                                           

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 61.05 ของจํานวนผู้ท่ีมีการจัดการขยะแยกตามชนิดท้ังหมด สําหรับ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบมี ส่วนร่วม มีดังน้ี 1) การแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการการดูแล และติดตามการจัดการขยะของหมู่บ้าน 2) การส่งเสริมให้ร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วม
ในการลดการให้ถุงพลาสติก รวมท้ังภาชนะบรรจุอาหารท่ีย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ท้ิงหรือกําจัด
ขยะอันตรายด้วยตนเอง 4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากข้ึน และ 5) รณรงค์ลดการกําจัดขยะ
โดยการเผา แนวทางดังกล่าวได้ถูกนําไปปฏิบัติ และพบว่าการลดปริมาณถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุ
อาหารท่ีย่อยสลายยากจากร้านค้า รวมท้ังการลดการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาเป็นแนวทางท่ียังเห็น
ผลไม่ชัดเจนมากนักในระยะเวลาอันส้ัน ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการติดตามควบคู่กับการ
กระตุ้นชุมชนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของขยะและการจัดการขยะของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

คําสําคัญ : แนวทาง, กระบวนการจัดการขยะ, การพึ่งพาตนเอง, การมีส่วนร่วม 

ท่ีมาและความสําคัญ 
การจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทางหรือจากแหล่งกําเนิดจากครัวเรือนถือว่าเป็นแนวทางการจัดการ

ขยะท่ีดีท่ีสุด เพื่อลดปัญหาในด้านต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการในข้ันกลางทางและปลายทาง เทศบาลตําบล 
(ทต.) บุแกรง เป็นองค์กรท้องถ่ินหน่ึงท่ีสอดรับกับนโยบายการลดขยะท่ีต้นทาง ทต. บุแกรงมีหมู่บ้าน
ท้ังหมด 15 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านท้ังหมดน้ีได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดการส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการ
จัดการขยะในครัวเรือนด้วยตัวเอง โดยทางทต. บุแกรงไม่มีถังขยะให้ในหมู่บ้าน ไม่มีรถเก็บขนขยะ           
และไม่มีท่ีกําจัดขยะ ท้ังน้ีเพื่อให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณขยะท่ีต้นทางในระดับครัวเรือน (เทศบาลตําบลบุ
แกรง, 2562) แต่แนวทางหรือกระบวนการจัดการขยะท่ีดําเนินอยู่น้ียังไม่แน่ชัดว่าเป็นแนวทางท่ีชุมชน
สามารถจัดการกับปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนได้แท้จริงหรือไม่ เน่ืองจากไม่ได้มีการศึกษามาก่อน        
อีกท้ังทางทต. ยังไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลเก่ียวกับชนิดและปริมาณของขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะของชุมชน หรือรูปแบบการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนจริงในระดับครัวเรือน 
ท้ังน้ีหากหน่วยงานหลักของท้องถ่ินได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวร่วมกับความเข้าใจในบริบทของชุมชนท่ี
ปราศจากส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองด้วยแล้ว จะทําให้ท้ังทต. ชุมชน 
และประชาชน สามารถร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการในการจัดการขยะครัวเรือนได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และถึงแม้ว่าปัญหาขยะในครัวเรือนเป็นประเด็นท่ีทุกบ้านทุก
ครัวเรือนต้องดําเนินการจัดการเองแล้ว การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในการช้ีแนะ สนับสนุน ส่งเสริม 
แลกเปล่ียนแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสมร่วมกันแล้ว อาจเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยกันพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะได้อย่างย่ังยืนท้ังต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม  
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วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาการจัดการขยะครัวเรือนด้วยตนเองของชุมชน 
2) เพื่อหาข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพ่ึงพาตนเอง

อย่างมีส่วนร่วม 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ในแต่ละข้ันตอนของการดําเนินงานมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี 
 1) การสอบทานข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนท่ีเก่ียวข้องกับงานการจัดการขยะจากเทศบาล
ตําบลสันป่าตอง 
 2) การสัมภาษณ์ข้อมูลการจัดการขยะ กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทน         
ของครัวเรือน ๆ ละ 1 คน ในหมู่ท่ี 5 บ้านอาคต จํานวน 96 ครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมด            
124 ครัวเรือน 

3) การคืนข้อมูล การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขยะ การจัดการ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์        
จากขยะ” คือ ประชาชนในหมู่ท่ี 5 บ้านอาคต จํานวน 70  คน 

4) การร่วมกันหาแนวทางเพ่ือพัฒนากระบวนการการจัดการขยะครัวเรือนแบบพึ่งพาตนเองอย่าง
มีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัย ตําแทนจากทต. คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านรวม 
50 คน  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
   การดําเนินโครงการ ประกอบด้วย 6 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1) สอบทานข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับขยะและการจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง 
โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ และจากข้อมูลของอบต. (Secondary data) 
 2) ประชุมกับผู้นํา และคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ โดยการประชุม และอภิปรายกลุ่ม (Focus 
group)  
 3) เก็บข้อมูลการจัดการขยะระดับครัวเรือน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus Group 
Interview) และเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) กับกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังหมด 96 ครัวเรือน   
 4) กิจกรรมคืนข้อมูลกับชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะ ทําการเก็บข้อมูลโดยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
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 5) ร่วมกันเสนอแนวทางการจัดการขยะ โดยการสังเกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant 
Observation) แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรุปแนวทางท่ีได้ 
 6) ประเมินผลการนําแนวทางท่ีได้ไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชุม และอภิปรายกลุ่ม (Focus 
group)  
 
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จากการดําเนินงานตามข้ันตอนต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังน้ี  

1) การจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชน 
นโยบายการลดปริมาณขยะในเทศบาลตําบลบุแกรง โดยการไม่มีถังขยะให้ในหมู่บ้าน ไม่มีรถเก็บ

ขนและสถานท่ีท้ิงขยะของหมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาขนในหมู่ 5 บ้านอาคต ต้องบริหารจัดการขยะท่ีเกิดข้ึน
จากครัวเรือนด้วยตนเอง ต้ังแต่การท้ิง การคัดแยก การเก็บขน และการกําจัด อย่างไรก็ตามการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากทต. บุแกรงมายังประชาชน โดยมีผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวผ่านหอกระจาย
ข่าว และมีการประชุมหัวหน้าคุ้มเพ่ือนําข้อมูลส่งต่อในระดับย่อยอีกด้วย  และจากการเดินสํารวจชุมชน 
พบว่า แต่ละครัวเรือนมีถังขยะท่ีทําข้ึนเองสําหรับใส่ขยะตามชนิด เช่น ขวด (รวมขวดพลาสติกและขวด
แก้ว) กระดาษ เศษเหล็ก และอ่ืน ๆ 

จากการเก็บข้อมูลขยะในหมู่บ้าน พบว่า ชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนในหมู่ท่ี 5 บ้านอาคต มีอยู่ท้ังหมด 
10 ชนิด และขยะ 3 ชนิดแรก ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว เป็นชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนใน
ครัวเรือนเหมือนกันจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมดจํานวน 96 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100, 82.53 
และ 44.44 ตามลําดับ  แหล่งท่ีมาของขยะส่วนใหญ่มาจากร้านค้าในชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 76.19        
และผลการศึกษาเก่ียวกับการจัดการขยะของประชาชนในหมู่ท่ี 5 บ้านอาคต พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดการ
ขยะแยกตามประเภท คิดเป็นร้อยละ 97.00 และมีส่วนน้อยท่ีจัดการรวมโดยไม่แยก คิดเป็นร้อยละ 3.00  
(ภาพท่ี 1) 

 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการขยะโดยภาพรวมของประชาชนหมู่ท่ี 5                                               
บ้านอาคต อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

 

จัดการตามประเภท
97%

จัดการรวม 
3%
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สําหรับการจัดการขยะตามประเภทน้ัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแยกและจัดการขยะท้ังท่ีถูกต้อง 
และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุ่มของประชาขนท่ีมีการแยกและจัดการขยะได้อย่างถูกต้องคิดเป็น
ร้อยละ 61.05 ของผู้ตอบว่ามีการจัดการขยะแยกตามประเภทท้ังหมด คือ 1) กลุ่มท่ีมีการแยกขยะท่ี
สามารถขายได้ออกก่อน เช่น ขวดแก้วขวดพลาสติก และกระดาษ 2) กลุ่มท่ีนําขยะท่ีเน่าเป่ือยได้ไปทําปุ๋ย 
3) กลุ่มท่ีนําขยะท่ีขายไม่ได้ไปท้ิงถังขยะของเทศบาล 4) กลุ่มท่ีนําเศษอาหารไปเล้ียงสัตว์ 5) กลุ่มท่ีเก็บ
ขวด ถุง เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ซํ้า และมี กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการจัดการขยะท่ียังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
คิดเป็นร้อยละ 38.95 ของผู้ตอบว่ามีการจัดการขยะแยกตามประเภทท้ังหมด  คือ กลุ่มท่ีมีการแยกขยะ
ออกไปเผา เช่น การเผาถุงพลาสติกและใบไม้ ท้ังในบริเวณบ้าน และท่ีไร่ นา หรือสวน สําหรับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีไม่ได้แยกขยะก่อนการจัดการ หรือมีการจัดการขยะรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ทําการรวบรวม
ขยะแล้วนําไปท้ิง และกลุ่มตัวอย่างรวบรวมและทําการเผา (ภาพท่ี 2)  

           

 
ภาพท่ี 2 การจัดการขยะแยกตามประเภทท่ีมีความถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ          

ของประชาชนหมู่ท่ี 5 บ้านอาคต อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

2) แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพ่ึงพาตนเองอย่างมีส่วนร่วม 
จากการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ี ทําให้ได้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดกระบวนการเดิมท่ีมีการ

ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ดังน้ี 1) การแต่งต้ังคณะกรรมการการดูแล และติดตามการจัดการขยะโดยตรง       
ของชุมชนหมู่บ้าน โดยมีตัวแทนจากคุ้มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีอยู่เดิม             
2) การส่งเสริมให้ร้านค้า และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก รวมท้ัง
ภาชนะบรรจุอาหารท่ีย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ท้ิงหรือกําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่  โดยให้ชุมชนได้รวบรวมไว้ ละส่งต่อให้ทางตําบล เพ่ือรวบรวมส่งขยะอันตรายไปใน
ระดับจังหวัดต่อไป 4) ส่งเสริมการการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากข้ึน นอกเหนือจากการแยกเพ่ือขาย  
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติก ในการเป็นภาชนะในการเก็บอุปกรณ์ในครัวเรือน และใช้ใน
บ้านหรือพกพาได้ ใช้ในการเป็นภาชนะการปลูกผักสําหรับบริโภคในครัวเรือน และอุปกรณ์ดักปลาหรือกุ้ง 
เป็นต้น และ 5) รณรงค์ลดการกําจัดขยะโดยการเผา และหลังจากท่ีได้มีการนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ 
พบว่า การลดปริมาณถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุอาหารท่ีย่อยสลายยากจากร้านค้า รวมท้ังการลดการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาเป็นแนวทางท่ีเห็นผลยังไม่ชัดเจนมากนักในช่วงระยะท่ีทําการศึกษา  

จัดการถูกต้อง
61.05 %

จัดการไม่ถูกต้อง 
39.85 %
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาชนิดของขยะท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในหมู่ ท่ี 5 บ้านอาคต 3 ชนิดแรก คือ 

ถุงพลาสติก รองลงขวดพลาสติก และขวดแก้ว ขณะท่ีผลการศึกษาของคมสัน โพธ์ิทอง และณัฐศาสตร์  
ทัพวิเศษ (2546) ท่ีได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยเขตเทศบาลตําบลหัวขวาง และการศึกษาของจันทร์เพ็ญ   
เหล่ามาลา และปวีณา คนตรง (2547) ท่ีศึกษาการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลหนองแสง อําเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการศึกษาพบว่า เศษอาหาร เป็นชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีศึกษามีความแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ชนิด
ของขยะท่ีมีในปริมาณมากในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกันด้วย การจัดการขยะในหมู่ท่ี 5 บ้านอาคต 
พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดการแยกตามชนิด (ร้อยละ 97) แต่พบว่าการจัดการกับขยะบางชนิดไม่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะการนําขยะไปเผา ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากการเผาเป็นวิธีท่ีง่าย รวดเร็ว สะดวก ทําให้ประชาชนเห็น
ว่าเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะมีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนหน่ึง
ให้ข้อมูลว่า ไม่ทราบถึงวิธีการจัดการหากไม่ทําการเผา ซึ่งประเด็นน้ีถูกนํามาหารือเพ่ือหาแนวทางในการ
จัดการกับขยะประเภทน้ี สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีไม่ได้แยกขยะก่อนการจัดการ ให้เหตุผลว่าง่าย        
รวดเร็วน้ี ดังน้ันประชาชนในกลุ่มน้ีจะได้รับการช้ีแจง ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมท้ังให้เห็นความสําคัญของ
การจัดการขยะแยกตามประเภทมากข้ึน   

สําหรับแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพ่ึงพาตนเองอย่างมีส่วนร่วม 
ได้แก่ 1) การแต่งต้ังคณะกรรมการการดูแล และติดตามการจัดการขยะ โดยมีตัวแทนจากคุ้มต่าง ๆ       
ในหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ แนวทางดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
พ้ืนท่ีเทศบาลตตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ก่ิงแก้ว ปะติตังโข และนงลักษณ์ ทองศรี, 2552) 
2) การส่งเสริมให้ร้านค้า และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก รวมท้ัง
ภาชนะบรรจุอาหารท่ีย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ท้ิงหรือกําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง เช่น หลอดไฟ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี โดยให้ชุมชนได้รวบรวมไว้ หรือส่งให้ทางทต. เพ่ือรวบรวมส่งขยะอันตรายไปใน
ระดับจังหวัดต่อไป 4) ส่งเสริมการการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากข้ึน นอกเหนือจากการแยกเพ่ือขาย        
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนจอหอนิมิตใหม่ในเขต
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คือ การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยทุก
ประเภท และส่งเสริมให้ประชาชนนําขยะแปรรูป หรือนํากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน (ณัฏฐา อิทธิกุล, 
2554) และ 5) รณรงค์ลดการกําจัดขยะโดยการเผา แม้ว่าการเผาเป็นวิธีกําจัดขยะท่ีง่ายและรวดเร็ว       
แต่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก และจากการศึกษา พบว่า แนวทางการส่งเสริม
กระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพ่ึงพาตนเองอย่างมีส่วนร่วม ในเทศบาลตําบลบุแกรง อําเภอ      
จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ยังต้องมีการติดตามควบคู่กับการกระตุ้นชุมชนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบาง
แนวทางชุมชนยังต้องมีการปรับตัวร่วมกันในชุมชน เช่น การส่งเสริมให้ร้านค้า และประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก หรือการรณรงค์ลดการกําจัดขยะโดยการเผา อย่างไรก็ตาม 
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แนวทางต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของขยะและการจัดการขยะของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 1)  ได้ทราบถึงบริบทเก่ียวกับขยะและการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชน 

2) ชุมชนได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการขยะครัวเรือนท่ีถูกต้องมากย่ิงข้ึน   
3) ได้แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพ่ึงพาตนเอง อย่างมีส่วนร่วม

ในเทศบาลตําบลบุแกรง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
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แนวทางพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วมใน
องค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

   
ศรินทร์ ทองธรรมชาติ1 

รติกร แสงห้าว2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชนหมู่ 3 
บ้านตําแย และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมี
ส่วนร่วม ในองค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทําการเก็บข้อมูล
การจัดการขยะระดับครัวเรือน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus Group Interview) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างกับกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังหมด 54 ครัวเรือน กิจกรรมคืนข้อมูลชุมชน และร่วมกันเสนอแนวทางการจัดการขยะ โดยการ
บันทึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และสรุปหาแนวทางฯร่วมกัน ข้อมูลขยะ
และการจัดการขยะนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ข้อเสนอและความคิดเห็นท่ีได้นํามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของแนวทางพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทาง  

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการขยะระดับครัวเรือนของหมู่ท่ี 3 บ้านตําแย เป็นผลมาจาก
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง ท่ีต้องการลดปริมาณขยะท่ีแหล่งกําเนิดต้นทาง โดยการ
ไม่ให้ถังขยะ ไม่มีรถเก็บขน และสถานท่ีท้ิงขยะของหมู่บ้าน ดังน้ันชาวบ้านในชุมชนต้องคัดแยก         
และจัดการขยะในครัวเรือนด้วยตนเอง ในส่วนของผลการศึกษาชนิดของขยะ พบว่า ขยะท่ีเกิดข้ึนใน      
หมู่ท่ี 3 บ้านตําแย มีท้ังหมด 8 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เศษอาหาร ขวดแก้ว กระป๋อง 
กระดาษ กล่องนม และแก้วพลาสติก โดยชนิดของขยะ 5 ชนิดแรก เป็นชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน
เหมือนกันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96, 64, 52, 48 และร้อยละ 42 ของจํานวนครัวเรือนหรือผู้ตอบแบบ

                                                           

1 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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สัมภาษณ์ท้ังหมด สําหรับรูปแบบการจัดการขยะ พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
จัดการขยะโดยแยกตามชนิดของขยะ คิดเป็นร้อยละ 88 และมีการจัดการรวมโดยไม่คัดแยก คิดเป็น         
ร้อยละ 12  ในการกําจัดแบบแยกตามชนิด ยังพบว่า มีท้ังกลุ่มท่ีได้คัดแยกและมีการจัดการขยะได้อย่าง
ถูกต้อง และยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 69.15 และ ร้อยละ 30.85 ของจํานวนผู้ท่ีมีการ
จัดการขยะแยกตามชนิดท้ังหมด ตามลําดับ ขณะท่ีแนวทางในการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการ
จัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การแต่งต้ังคณะกรรมการ       
การดูแล และติดตามการจัดการขยะของชุมชนหมู่บ้าน 2) การส่งเสริมให้ร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลดการให้ถุง และแก้วนํ้าพลาสติก รวมท้ังภาชนะบรรจุอาหารอ่ืน ๆ ท่ีย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ท้ิง
หรือกําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง โดยแนวทางดังกล่าวต้องมีการติดตามเพ่ือให้เกิดการกระตุ้น และเกิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

คําสําคัญ : แนวทางพัฒนา, ชุมชนต้นแบบ, การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วม, 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ขยะมูลฝอย เป็นวาระแห่งชาติ ท่ีทุกภาคส่วนของประเทศให้ความสําคัญและร่วมมือกันแก้ไข

ปัญหาเป็นการเร่งด่วน และครบถ้วนต้ังแต่ต้นทางจนกระท่ังถึงปลายทาง กรมควบคุมมลพิษซ่ึงเป็น
หน่วยงานหน่ึงท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมลพิษจากขยะมูลฝอย
ชุมชน ได้ดําเนินการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาด้านมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน
สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการใช้ประกอบการพิจารณา
ดําเนินการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทย และเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต                 
และส่ิงแวดล้อมท่ีดี (สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2559)  องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)  
สันป่าตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินหน่ึงท่ีสอดรับกับนโยบายการ
ลดขยะท่ีต้นทาง โดยท่ีอบต.ไม่มีถังขยะให้ในหมู่บ้าน ไม่มีรถเก็บขน และไม่มีสถานท่ีท้ิงขยะ (องค์การ
บริหารส่วนตําบลสันป่าตอง, 2557) ดังน้ันชาวบ้านในชุมชนต้องบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง หมู่ 2 บ้าน
ตําแย เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กท่ีมีเพียง 54 หลังคาเรือน เป็นชุมชนท่ีไม่เคยมีวิทยากรหรือหน่วยงานทาง
วิชาการภายนอกเข้าไปเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะ ดังน้ันประเด็นคําถามท่ีคณะผู้วิจัย
เห็นว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาต้นแบบชุมชนการจัดการขยะท่ีต้นทางคือ ชุมชนน้ีมีการจัดการ
กับปัญหาขยะด้วยตนเองอย่างไร ต้ังแต่ขั้นตอนการคัดแยก และการกําจัด และการจัดการขยะด้วยตนเอง
น้ันมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดน้ีจะทําให้ชาวบ้าน ผู้นําหมู่บ้านตําแย อบต.
สันป่าตอง ได้รับทราบว่าส่ิงท่ีครัวเรือนของตนเองได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างไร และต้องร่วมมือกันอย่างไร
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ดังน้ันแนวทางท่ีถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นส่ิงท่ีต้องร่วมกันกําหนดข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนา
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ชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไป   

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชนหมู่ 2 บ้านตําแย  

 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
 1) การสอบทานข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง 
 2) การสัมภาษณ์ข้อมูลการจัดการขยะ  กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของ
ครัวเรือนๆ ละ 1 คน ในหมู่ท่ี 3 บ้านตําแย จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดในหมู่บ้าน 54 ครัวเรือน  
 3) การคืนข้อมูลอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และการร่วมกันหาแนวทางฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน
และประชาชนในหมู่ 2 บ้านตําแย จํานวน 90 คน  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
   การดําเนินโครงการ ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1) สอบทานข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับขยะและการจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง 
โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ และจากข้อมูลของอบต. (Secondary data) 
 2) ประชุมกับผู้นํา และคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ โดยการประชุม และอภิปรายกลุ่ม (Focus 
group)  
 3) เก็บข้อมูลการจัดการขยะระดับครัวเรือน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus Group 
Interview) และเครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) กับกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังหมด 54 ครัวเรือน   
 4) กิจกรรมคืนข้อมูลกับชุมชน และร่วมกันเสนอแนวทางการจัดการขยะ โดยการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรุปแนวทางท่ีได้ 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จากการดําเนินงานตามข้ันตอนต่าง ๆ สามารถสรุปลได้ดังน้ี  

1) รูปแบบการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชน 
รูปแบบการจัดการขยะระดับครัวเรือนเป็นผลมาจากนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงไม่ 

มีถังขยะให้ในหมู่บ้าน ไม่มีรถเก็บขน และสถานท่ีท้ิงขยะของหมู่บ้าน ดังน้ันชาวบ้านในชุมชนต้องคัดแยก 
และจัดการขยะในครัวเรือนด้วยตนเอง ผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาของอบต. ได้สรุปว่า ประสบ
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ความสําเร็จ ชุมชนมีจิตสํานึกในการช่วยกันดูแลความสะอาดของชุมชนมากข้ึน ซึ่งสังเกตุเห็นได้ชัดจาก
ความสะอาดของชุมชน และผลจากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า  ขยะท่ีเกิดข้ึนในหมู่ท่ี 3 บ้านตําแย มีท้ังหมด 
8 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เศษอาหาร ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษ กล่องนม และแก้ว
พลาสติก โดยชนิดของขยะ 5 ชนิดแรก เป็นชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนเหมือนกันมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 96, 64, 52, 48 และร้อยละ 42 ของจํานวนครัวเรือนหรือผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด ตามลําดับ 
สําหรับรูปแบบการจัดการขยะท่ีเกิดข้ึน พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการจัดการขยะแยกตาม
ชนิดของขยะ คิดเป็นร้อยละ 88 และมีการจัดการรวมโดยไม่คัดแยก คิดเป็นร้อยละ 12  ในการกําจัดแบบ
แยกตามชนิด พบว่า มีท้ังกลุ่มตัวอย่างท่ีได้คัดแยกขยะและมีการจัดการได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 
69.15 ของจํานวนผู้ท่ีมีการจัดการขยะแยกตามชนิดท้ังหมด  เช่น ทําการคัดแยกขยะท่ีย่อยลายได้          
เช่น เศษอาหาร นําไปเป็นอาหารสัตว์ นําขวดพลาสติก และขวดแก้ว รวบรวมไว้ขาย และมีกลุ่มตัวอย่างท่ี  
ทําการคัดแยกและจัดการขยะยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 30.85 ของจํานวนผู้ท่ีมีการ
จัดการขยะแยกตามชนิดท้ังหมด เช่น การนําขยะท่ีนอกเหนือจากทําปุ๋ยและการรวบรวมไว้ขาย จะถูก
นําไปจัดการโดยการเผาท้ิง ซึ่งทําการเผาท้ังในบริเวณบ้าน และท่ีนาของตนเอง สําหรับการจัดการรวมไม่
คัดแยก โดยการรวบรวมใส่ถุง หรือรวมกองกลางแจ้งและทําการเผา  

2) แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม 
จากการคืนข้อมูลเก่ียวกับขยะของหมู่บ้าน  และการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการคัดแยก

ขยะและการจัดการขยะท่ีถูกต้อง ทําให้ต้องร่วมกันการหาแนวทางในการจัดการขยะเพ่ือนําไปสู่พัฒนา
หมู่บ้านเป็นชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น            
3 แนวทางหลัก ได้แก่  

     2.1)  การแต่งต้ังคณะกรรมการการดูแล และติดตามการจัดการขยะของชุมชนหมู่บ้าน           
หมู่ท่ี 3 บ้านตําแย ไม่มีคณะกรรมการในการติดตามการจัดการขยะของชุมชน แต่เป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านจากผู้นําหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือกลุ่มอสม. ดังน้ัน ในเวทีฯจึงไม่มีการเสนอแนวทางให้มีการการ
แต่งต้ังคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการติดตามการจัดการขยะครัวเรือนในหมู่บ้านตําแย ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากคุ้มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีอยู่เดิม และครั้งน้ี ได้มีการเสนอให้มี
กลุ่มเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกด้วย เพื่อให้สารมารถสานต่อการดําเนินงานได้อย่างย่ังยืน ในการ
ดําเนินการดังกล่าวจะมีบุคลากรท่ีเก่ียวข้องจากองค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตองเป็นพ่ีเล้ียง 

2.2) การส่งเสริมให้ร้านค้าในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการให้ถุง และแก้วนํ้าพลาสติก 
รวมท้ังภาชนะบรรจุอาหารท่ีย่อยสลายยาก จากผลการสํารวจแหล่งกําเนิดขยะ พบว่าแหล่งกําเนิดของ
ขยะหลักมาจากร้านค้าในชุมชน  และรณรงค์ให้ผู้ซื้องดรับถุงพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหารท่ีย่อย
สลายยาก 

2.3) การรณรงค์ไม่เผาขยะ(พลาสติก) และไม่ให้กําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง  โดยส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกให้มากข้ึน ขณะท่ีขยะอันตรายทางอบต. ได้ให้แจ้งให้มีการรวบรวมขยะ
อันตรายไว้ และส่งต่อให้ทางตําบล เพื่อจะได้รวบรวมส่งขยะอันตรายไปในระดับจังหวัดต่อไป 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ 
ขยะมูลท่ีเกิดข้ึนในหมู่ท่ี 3 บ้านตําแย ตําบลสันป่าตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

พบว่า ชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด 3 ชนิดแรก ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เศษอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 96, 64 และ 52 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ท้ังหมด ตามลําดับ ซ่ึงผลของการศึกษาน้ีไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของคมสัน โพธ์ิทอง และณัฐศาสตร์ ทัพวิเศษ (2546) ท่ีได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยเขต
เทศบาลตําบลหัวขวาง และการศึกษาของจันทร์เพ็ญ เหล่ามาลา และปวีณา คนตรง (2547) ท่ีได้ศึกษา
การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการศึกษา
พบว่า เศษอาหาร เป็นชนิดของขยะท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดต่อวัน ความแตกต่างของผลการศึกษาน้ีอาจ
เน่ืองมาจากพื้นท่ีท่ีเก็บข้อมูลมีความแตกต่างกันของกิจกรรม อีกท้ังการเปล่ียนแปลงของช่วงเวลาท่ีมี
สภาพทางสังคมท่ีมีการซ้ือจ่ายท่ีสะดวก รวดเร็วข้ึน ร่วมกับการมีร้านสะดวกซื้อในชุมชนหลายแห่ง ส่งผล
ให้เกิดขยะท่ีเป็นถุงพลาสติกข้ึนอย่างมาก ขณะท่ีรูปแบบการจัดการขยะของประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
88) ได้มีการคัดแยกเพ่ือจัดการกับขยะแต่ละชนิด แต่กลับพบว่า การจัดการขยะหลังการคัดแยกแล้วไม่มี
ความถูกต้อง เช่น การนําขยะพลาสติกและขยะท่ีไม่สามารถขายได้มาเผาท้ังในบริเวณบ้าน และไร่นา          
ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ และสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคในชุมชนได้ ดังน้ันจากประเด็นดังกล่าวจํา
นําไปสู่แนวทางในการลดใช้ ลดให้ และลดรับถุงพลาสติก และขยะอ่ืน ๆ เช่น กล่องโฟมซึงไม่สามารถย่อย
สลายได้ และเมื่อเผาจะส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก 

แนวทางในการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมี ส่วนร่วม
ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การแต่งต้ังคณะกรรมการการดูแล และติดตามการจัดการขยะ
ของชุมชนหมู่บ้าน 2) การส่งเสริมให้ร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการให้ถุง และแก้วนํ้าพลาสติก 
รวมท้ังภาชนะบรรจุอาหารท่ีย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ท้ิงหรือกําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง 
กรณีศึกษา หมู่ท่ี 3 บ้านตําแย มีความสอดคล้องกับการศึกษาของกนกอร บุญมี และคณะ (2560) ท่ีได้
ศึกษาแนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผล
การศึกษาได้แนวทางในการแต่งต้ังคณะกรรมการดูและและติดตามการดําเนินการจัดการขยะ รวมท้ัง
แนวทางในการรวบรวมขยะอันตรายไว้ในจุดท่ีหน่วยงานกําหนด และสอดคล้องกับการศึกษาของณัฏฐา  
อิทธิกุล (2554) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนจอหอนิมิตใหม่ในเขต
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงพบว่า แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนจอหอนิมิตใหม่ คือ การจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครรักษาส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภท และ ส่งเสริมให้ประชาชนนําขยะแปรรูป หรือนํากลับมาใช้ประโยชน์เพ่ิม
มากข้ึน  
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1) ชุมชนได้รับทราบถึงรูปแบบการจัดการขยะท่ีแตกต่างกันในชุมชนของตนเอง และเกิดการ

แลกเปล่ียนแนวทางร่วมกัน  
2) ชุมชนได้รับทราบถึงรูปแบบการจัดการขยะต้นทางท่ีถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความม่ันใจใน

การจัดการขยะได้อย่างถูกต้องมากข้ึน  
3) ชุมชนได้แนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพ่ือเป็นต้นแบบในการจัดการขยะต้นทาง

อย่างมีส่วนร่วม 
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ชุมชนร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะ : กรณีศึกษาบ้านดอนตูม                                         
ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   

        
เมตตา เก่งชูวงศ์1 

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ 2    

บทคัดย่อ 
 การเสริมสร้างให้ชุมชนร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะ เป็นการศึกษาการจัดการขยะแบบมี ส่วนร่วม
ของชุมชน ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  โดยการดําเนินการประกอบด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้นําและคนจิตอาสา
ในชุมชนร่วมเป็นท้ังผู้ร่วมวิจัย ผู้ร่วมลงมือปฏิบัติ และผู้ร่วมดําเนินกิจกรรม ซ่ึงดําเนินกระบวนการ
ตามลําดับเป็นดังน้ี  1) ศึกษาสภาพสถานการณ์การจัดการขยะของชุมชน ด้วยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ         
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  2) เสริมสร้างอาวุธทางปัญญาและความตระหนักด้วยการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะท่ีถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย และตรวจสอบ
ผลการเสริมสร้างอาวุธทางปัญญาและความตระหนักด้วยการเก็บข้อมูลความรู้และพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างในการจัดการขยะ โดยใช้แบบ ทดสอบและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 3) นําผลการวิเคราะห์คืน
สู่ชุมชนในเวทีการสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการขยะตามบริบทเหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) ประเมินผลแนวทางการขับเคล่ือนการร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะของ
คนในชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนตูม  โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

                                                           

1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 ประจําหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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 ผลการวิจัยเป็นดังน้ี  
          1. สภาพสถานการณ์การจัดการขยะของกลุ่มเป้าหมายก่อนดําเนินโครงการ พบว่า มีลักษณะการ
จัดการเป็นรูปแบบต่างคนต่างจัดการกําจัดขยะของครัวเรือนตนเอง เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบล
เหล่าไม่มีรถเก็บขนรวบรวม โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการคัดแยกเฉพาะขยะอินทรีย์ไปเล้ียงสัตว์/ทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนขยะประเภทอ่ืน ๆ ไม่มีการคัดแยก  
          2. ผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการจัดการขยะ พบว่า โดยภาพรวมท้ังความรู้           
และพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงท้ังก่อนและหลังการอบรม          
          3. ผลการจัดเวทีการสนทนากลุ่มถอดบทเรียนการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะพบว่า กลุ่มขยะขายได้จะดําเนินการในรูปแบบของกองทุนเพื่อคืนกําไรสู่ทุกครัวเรือน กลุ่มขยะ
ท่ัวไปจะกําจัดโดยการฝัง/เผา/ไปท้ิงนอกพ้ืนท่ี กลุ่มขยะอินทรีย์ไปเล้ียงสัตว์/ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่ม
ขยะอันตรายจะให้องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่ามารับนําไปกําจัด 

คําสําคัญ : การจัดการขยะ, แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 จังหวัดมหาสารคามได้ดําเนินการแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชา
รัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) โดยมีประกาศเม่ือวันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่องการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เป็นวาระสําคัญของจังหวัดประจําปี 2560 (สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดมหาสารคาม, 2560) ซึ่งจังหวัดให้ทุกอําเภอดําเนินการด้วยการกําหนดให้มี
การประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” และ “อําเภอสะอาด” ข้ึน โดยให้ความสําคัญในการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัด การขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทางเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนและผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินบริหารจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ    
          องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหน่ึงท่ีได้ให้ความสําคัญและดําเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยได้ร่วมดําเนินกิจกรรมการประกวด
“หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” และ “อําเภอสะอาด” กับทางอําเภอโกสุมพิสัย โดยได้ส่งพื้นท่ี “หมู่ 5 บ้าน  
ดอนตูม” เป็นพ้ืนท่ีตัวแทนของตําบลเหล่าให้อําเภอโกสุมพิสัยเพ่ือเข้าร่วมประกวด แต่จากการลงสอบ
ทานพ้ืนท่ีสํารวจเบ้ืองต้นคณะผู้วิจัยพบว่า ชุมชน“หมู่ 5 บ้าน ดอนตูม” ยังไม่มีการจัดการขยะมูลฝอย
อย่างชัดเจน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าไม่มีรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและกลุ่มชุมชนของ
“หมู่ 5 บ้านดอนตูม” ยังไม่ได้มีการรับรู้จากองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าว่าได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนหมู่บ้านของตําบลในการเข้าร่วมประกวด ทราบเพียงว่าชุมชนบ้านดอนตูม กําลังจะถูกพัฒนาให้
เป็นพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีติดกับบึงกุยซ่ึงบริเวณบึงดังกล่าวจะมีพ้ืนท่ี
สาธารณะเพ่ือกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังน้ันเพ่ือให้เกิดแนวทางในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้วิจัยในนามนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จึงร่วมกับผู้นําและจิตอาสาของชุมชน รวมท้ังผู้แทนผู้รับผิดชอบประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมของ



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

335  

องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยในการนําองค์ความรู้ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
มาช่วยในการเสริมสร้างให้ “หมู่ 5 บ้านดอนตูม” เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ตําบลเหล่า 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อให้เกิดการร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะของคนในชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนตูม โดยคํานึงถึงบริบท

ท่ีเหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
 การศึกษาครั้งน้ี ได้ดําเนินการศึกษา ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 
รวมระยะเวลา 1 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ ครัวเรือนของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในหมู่ 5 บ้านดอนตูม ตําบล

เหล่า อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งตามทะเบียนราษฎร์ปรากฎจํานวน 53 ครัวเรือน แต่จาก
การสํารวจพบว่ามีครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่จริงจํานวน 51 ครัวเรือน     

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
            การร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะของคนในชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนตูมในการศึกษาน้ี จะเป็นการ
ดําเนินงานของคนในชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย  
การนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ (บนพ้ืนฐานแนวคิด 3Rs : Reduce ลด  Reuse ใช้ซ้ํา Recycle          
(นํากลับมาใช้ใหม่) และการนําขยะมูลฝอยไปกําจัดอย่างเหมาะสมของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในหมู่ 5         
บ้านดอนตูม ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดําเนินวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)  
โดยการดําเนินการประกอบด้วยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 สาขาวิชาการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้นําและคนจิตอาสาในชุมชนร่วมเป็นท้ังผู้ร่วมวิจัย 
ผู้ร่วมลงมือปฏิบัติ และผู้ร่วมดําเนินกิจกรรม  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 
           1) ศึกษาสภาพสถานการณ์การจัดการขยะของหมู่ 5 บ้านดอนตูม ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  

2) เสริมสร้างอาวุธทางปัญญาและความตระหนักด้วยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการขยะท่ีถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย และตรวจสอบผลการเสริมสร้างอาวุธ
ทางปัญญาและความตระหนักด้วยการเก็บข้อมูลความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการจัดการขยะ 
โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน                                                                                                                          
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3) นําผลการวิเคราะห์ความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการจัดการขยะคืนสู่ชุมชนในเวที
การสนทนากลุ่ม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีบริบทเหมาะสม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
           4) ประเมินผลแนวทางการขับเคล่ือนการร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะของคนในชุมชนหมู่ 5 บ้าน  
ดอนตูม โดยการจัดเวทีการสนทนากลุ่มถอดบทเรียนผลของการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะ   

  
                 การจัดมุมคัดแยกขยะในวัด                      การคัดแยกขยะถ่านไฟฉาย/แบตฯ 

 
การจัดมุมคัดแยกขยะในครัวเรือน 

ภาพท่ี 1  การร่วมด้วยช่วยกันจัดการคัดแยกขยะ 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 - สภาพสถานการณ์การจัดการขยะของกลุ่มเป้าหมายก่อนดําเนินโครงการ พบว่า มีลักษณะการ
จัดการเป็นรูปแบบต่างคนต่างจัดการกําจัดขยะของครัวเรือนตนเอง เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบล
เหล่าไม่มีรถเก็บขนรวบรวม โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการคัดแยกเฉพาะขยะอินทรีย์ไปเล้ียงสัตว์/ทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนขยะประเภทอ่ืน ๆ ไม่มีการคัดแยก  

- ผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการจัดการขยะ พบว่า 
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1) ความรู้ในการจัดการขยะอยู่ในระดับสูงท้ังก่อนและหลังการอบรมโดยก่อนการอบรมพบว่า 
กลุ่ม ผู้ตอบแบบทดสอบมีความรู้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 82.35 และภายหลังการอบรมพบว่ากลุ่มผู้ตอบ
แบบทดสอบมีความรู้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 98.04 

2) พฤติกรรมในการจัดการขยะพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงท้ังก่อนและหลังการอบรม โดย
ก่อนการอบรมระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมีค่าเฉล่ีย (�̅) 2.41 (S.D. = 0.13) และภายหลังมีค่าเฉล่ีย 
(�̅) 2.76 (S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ก่อนและหลังการอบรมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
ในการจัดการขยะอยู่ในระดับสูงท้ังด้านการลด/คัดแยกขยะมูลฝอยและด้านการนํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ สําหรับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการกําจัดอย่างเหมาะสมน้ันพบว่าก่อนการอบรมมี
พฤติกรรมในระดับปานกลางแต่ภายหลังการอบรมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง 

- เม่ือนําผลการวิเคราะห์ความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการจัดการขยะคืนสู่ชุมชนใน
เวทีการสนทนากลุ่ม ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายได้เสนอแนวทางการจัดการขยะชุมชนด้วยการเริ่มต้นให้
ครัวเรือนมีการจัดมุมคัดแยกประเภทของขยะ และร่วมกันในการเก็บข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท         
ท่ีคัดแยกทุกสัปดาห์เป็นเวลา 3 ครั้งต่อเน่ืองเพ่ือนําผลไปสู่การจัดการขยะท่ีมีบริบทเหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

- ผลการปริมาณเก็บข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทท่ีคัดแยกพบว่า ขยะขายได้(ขยะรีไซเคิล) 
แบ่งประเภทย่อยเป็นกลุ่มพลาสติกมีค่าเฉล่ีย 15.88 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 54.31 กลุ่ม
กระดาษ มีค่าเฉล่ีย 2.48 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 8.48 กลุ่มโลหะมีค่าเฉล่ีย 1.08 กก./
ครัวเรือน/เดือน   คิดเป็นร้อยละ 3.69  และกลุ่มแก้วมีค่าเฉล่ีย 8.68 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
29.69 ขยะท่ัวไปมีค่าเฉล่ีย 0.60 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 2.05  และขยะอันตรายมีค่าเฉล่ีย 
0.52 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.78  

- ผลการจัดเวทีการสนทนากลุ่มถอดบทเรียนการขับเคล่ือนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะพบว่า กลุ่มขยะขายได้น้ีชุมชนได้เสนอแนวทางให้ดําเนินการในรูปแบบของกองทุนเพื่อคืนกําไร
สู่ทุกครัวเรือน ขยะท่ัวไปจะกําจัดโดยการฝัง/เผา/ไปท้ิงนอกพ้ืนท่ี และขยะอันตรายจะให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเหล่ามารับนําไปกําจัด 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี  สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1) ผลการวิเคราะห์ความรู้และพฤติกรรมของตัวแทนกลุ่มเป้าหมายน้ัน พบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสมพงษ์ แก้วประยูร (2558) ซึ่งทําการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าท่ีอยู่อาศัย อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จะมีผลกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกัน รวมถึง
ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05   
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          2) ผลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ ช่วยจุดประกายให้คนเกิดการร่วม
ด้วยช่วยกันจัดการขยะในชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนตูม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รวมท้ังได้คนจิต
อาสาในชุมชนท่ีเข้าร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรมครัวเรือนคัดแยกขยะตนเอง ผู้นําชุมชนเห็นแนวทางการ
จัดการขยะและสามารถใช้ขยะให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งถือว่าเป็นผลจากกระบวนการเรียนรู้ 
อันนํามาสู่พลังการพัฒนาชุมชน 

3) ผลการดําเนินงานต่าง ๆ ท่ีให้นักศึกษาได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยน้ัน พบว่า ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้กับนักศึกษานอกเหนือจากหลักทฤษฎีท่ีเรียนในห้องเรียน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน สามารถสร้างความเช่ือม่ันให้กับตัวนักศึกษาในด้านการประสานงาน 
และการท่ีจะนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ไขปัญหาชุมชนตามสายงานวิชาชีพตนได้ สามารถ
เสริมสร้างศักยภาพด้านเน้ือหาการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนให้กับนักศึกษาในส่วนท่ีเป็นองค์ความรู้ของชุมชน          
และองค์กรในพ้ืนท่ี ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนท่ีมีท้ังท่ีเป็นความรู้และทักษะท่ีผ่านประสบการณ์จากการลงมือ        
ทําจริง 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  การสังเคราะห์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากผลการดําเนินงานวิจัยในมุมมองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถได้ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนใน 3 ระดับ (ตามการแบ่งระดับของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 
2548) ดังน้ี 
  1) ระดับจิตสํานึก : สมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนักในการจัดการขยะ โดยพ่ึงพาตนเองและ
พ่ึงพาซึ่งกันและกัน และร่วมปรึกษาหารือแก้ไขถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือกันด้วยเหตุและปัจจัย
ความสามารถและศักยภาพของตนเองท่ีมีอยู่ก่อนคิดจะพึ่งพาหน่วยงานอ่ืน  
  2) ระดับปฏิบัติ : มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน  4 ข้ัน คือ การพ่ึงตนเองได้ การอยู่
อย่างพอเพียง การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร และการอยู่ดีย่ิงข้ึนด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการขยะ  
   3) ระดับปฏิเวธ (ผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติ) : ความพอเพียงในระดับครอบครัวพบว่า สมาชิกใน
ชุมชนได้พัฒนาชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีข้ึน ด้วยการเริ่มจากการสร้างนิสัยปลอดขยะไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ความพอเพียงในระดับชุมชนพบว่า สมาชิกจากแต่ละครอบครัวในชุมชนร่วม
กิจกรรมกันทําประโยชน์เพ่ือส่วนรวมในการจัดการขยะชุมชน  และความพอเพียงในระดับสังคม พบว่ามี
การรวมกลุ่มแลกเปล่ียนแนวความคิด และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงในท่ีสุด 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองหงส์                     
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

   
อังศุมา ก้านจักร1 

ชมภู่ เหนือศรี1  สุกจิตต์ ภูมิพระบุ1  

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการขยะ และศึกษาแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเทศบาลตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างคือประชาชน จํานวน 
17 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง 333 ตัวอย่าง เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตและการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(content analysis)  
 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองหงส์ พบว่า มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 192.5 ตันต่อเดือน เทศบาลยังไม่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ไม่มีถัง
ขยะ ไม่มีรถเก็บขนขยะและไม่มีพื้นท่ีกําจัดขยะ ให้ชุมชนกําจัดขยะเอง การจัดการขยะในครัวเรือนของ
ชุมชน มีปริมาณขยะประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ 47.75 ชุมชน
ไม่มีการคัดแยกขยะ ร้อยละ 54.35 ท้ิงขยะในถังขยะท่ีมีอยู่ในบ้าน ร้อยละ 39.34 รวบรวมขยะใส่ในถัง
พลาสติก ร้อยละ 53.75 กําจัดขยะโดยวิธีการเผาร้อยละ 60.96 ส่วนผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนยังอยู่ในระดับน้อย เน่ืองจากประชาชนยังขาดความตระหนักและขาดการมีส่วนร่วมทําให้การ
ดําเนินงานจึงไม่ประสบผลสําเร็จ และแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนคือ ให้แต่ละ
ครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอย ให้เทศบาลตําบลจัดหาถังรองรับถังขยะมูลฝอย ส่วนแนวทางของ
เทศบาลตําบลเมืองหงส์คือ ต้องการให้ชุมชนมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและนําขยะ 
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ให้แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการจัดขยะมูลฝอย แต่ส่ิงท่ี
เป็นอุปสรรคคือ งบประมาณ บุคลากร รถเก็บขนและสถานท่ีในกําจัดขยะมูลฝอย ดังน้ันเทศบาลตําบล
                                                           

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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เมืองหงส์ควรกําหนดมาตรการและนโยบายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การจัดการขยะมูลฝอย 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยขาดการจัดการท่ีเหมาะสมก่อให้เกิดปัญหา          

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2544) โดยกฎหมายได้
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2496) และหน้าท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอยยังข้ึนอยู่กับองค์การปกครอง        
ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 281 และ 283 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554) เทศบาลตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 17 หมู่บ้าน 1,930 ครัวเรือน (เทศบาลตําบลเมืองหงส์, 2560) มี
ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 192.5 ตันต่อเดือน ซ่ึงเป็นข้อมูลจากการคาดการณ์ของจํานวนประชากรใน
พ้ืนท่ี ยังขาดข้อมูลท่ีเกิดข้ึนจริง ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีคือเทศบาลตําบลเมืองหงส์ไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ไม่มีถังรองรับขยะ ไม่มีรถเก็บขนขยะ และไม่มีพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะ ให้แต่ละชุมชน
และแต่ละครัวเรือนจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเอง ชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ มีการนําเอาขยะไปท้ิงในท่ี
สาธารณะ มีขยะกระจายในพ้ืนท่ี บางครัวเรือนกําจัดขยะไม่ถูกวิธี บ้างก็นําไปเผา เทกองกลางแจ้ง          
หรือการฝังกลบ ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายของจังหวัดและเทศบัญญัติของเทศบาล
ตําบลเมืองหงส์ คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และศึกษาการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
จากขยะได้สูงสุด และแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและนําผลจากการศึกษาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนของเทศบาลตําบลเมืองหงส์ อําเภอ         
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองหงส์ 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. ศึกษาแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตําบล         
เมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี 17 หมู่บ้าน ตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 การศึกษาศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริ ม าณ  (Quantitative Research)  แ ละกา ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณภาพ  (Qualitative Research) โ ดยมี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1) พ้ืนท่ีศึกษา คือ 17 หมู่บ้าน ในตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี อสม. ประชาชน 17 หมู่บ้าน ในตําบล
เมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 333 ตัวอย่าง  
 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต 
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและ
แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 6) ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย 
  6.1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับสภาพ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ปริมาณ และองค์ประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอย  
  6.2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ลงพ้ืนท่ี
ภาคสนาม สัมภาษณ์ สังเกต กลุ่มตัวอย่าง คือ นายก ปลัด เจ้าหน้าท่ี อสม. และชาวบ้าน 17 หมู่บ้านใน
ตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 333 ตัวอย่าง เก่ียวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน           
และติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากน้ันสรุปและรวบรวมคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. สภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองหงส์ 
 เทศบาลตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณขยะมูลฝอยจาก
การคาดการณ์ของจํานวนประชากรในพ้ืนท่ี ประมาณ 192.5 ตันต่อเดือน แหล่งกําเนิดขยะ คือ ครัวเรือน 
วัด หน่วยงานราชการ (โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองหงส์) 
เทศบาลตําบลเมืองหงส์ ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอย 
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ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย และไม่มีพ้ืนท่ีในการกําจัดมูลฝอย ให้แต่ละชุมชนและแต่ละครัวเรือนทําการ
จัดการขยะมูลฝอยเอง ปัญหาคือชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ มีการนําเอาขยะไปท้ิงในท่ีสาธารณะ ท้ิงท่ี
หมู่บ้านอ่ืน มีขยะในพื้นท่ี บางครัวเรือนกําจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกวิธี บ้างก็นําไปเผา เทกองกลางแจ้ง         
หรือการฝังกลบ แต่ส่วนมากกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองไว้หน้าบ้านและทําการเผา ดังภาพท่ี 1 

   
ภาพท่ี 1 การกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเทศบาลตําบลเมืองหงส์ 

 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนท้ัง 17 หมู่บ้าน จํานวน 333 ครัวเรือน พบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย ท่ีชุมชนมีส่วนร่วมทุกคร้ังมากท่ีสุดคือ ไปร่วมให้ข้อมูลเก่ียวกับขยะมูลฝอยเม่ือเทศบาล
หรือชุมชนมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 18.02 
และ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากท่ีสุด 
คือกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในบริเวณบ้านเอง คิดเป็นร้อยละ 59.46 และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติท่ีชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากท่ีสุดคือให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการดําเนินกิจกรรมท่ี
เป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 39.34 และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับ
ผลประโยชน์ท่ีชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากท่ีสุดคือมีรายได้จากการนําขยะมูลฝอยบางประเภทไปขาย       
คิดเป็นร้อยละ 54.05 โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมผลซึ่งได้มาของข้อมูลดังภาพท่ี 2  

  

   ภาพท่ี 2 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาการวิจัย  

 
 

สอบถามข้อมูลจาก ทต. สอบถามข้อมูลจากชุมชน ปัญหาขยะ/วิธีกําจัด/แนวทางท่ีชุมชนต้องการ 
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3. แนวทางแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จากตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลเมืองหงส์ พบว่า ชุมชนต้องการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือน ให้แต่ละครัวเรือนช่วยกันคัดแยก ให้เทศบาลจัดหาถังรองรับถังขยะ ให้ทุก
หมู่บ้านช่วยกันลดขยะ และให้ชุมชนใช้ถุงผ้าไปตลาด เป็นต้น ส่วนแนวทางท่ีเทศบาลต้องการคือให้ชุมชน
มีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนําขยะไปใช้ประโยชน์ ให้แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานบริหารจัดการจัดขยะมูลฝอยในระดับชุมชน ซึ่งนโยบายต่อไปของเทศบาลคือเน้นการลด           
คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย สามารถสรุปผล ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ปัญหาขยะมูลฝอยและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาขยะมูลฝอย แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ชุมชนท้ิงขยะไม่เป็นท่ีไม่มีการ       
คัดแยกขยะมูลฝอย 

- ให้ความรู้เร่ืองการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้องในครัวเรือน 

2. ชุมชนไม่มีการนําขยะกลับมา      
ใช้ประโยชน์ 

- ให้ความรู้และคําแนะนําเก่ียวกับการเพิ่มมูลค่าของขยะ   
มูลฝอยและการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 

3. ไม่มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
- ให้ครัวเรือนดัดแปลงวัสดุท่ีเหลือใช้เช่น ถังสี ท่ีบางครัวเรือน

นํามาปฏิบัติอยู่ 

4. เทศบาลไม่มีถังขยะ ไม่มีรถ        
เก็บขน และไม่มีสถานท่ีกําจัด 
ขยะมูลฝอยให้กับชุมชน 

- รณรงค์ให้ชุมชนตระหนักและมีจิตสํานึกในการลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน 

- ให้ความรู้/อบรม เก่ียวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
- ให้แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการจัด
ขยะมูลฝอยในระดับชุมชน 

- เทศบาลกําหนดมาตรการและนโยบายเก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการดําเนินงานในปี
ต่อไป 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 1 พบว่า เทศบาลตําบลเมืองหงส์ ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะ   
มูลฝอยอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอย ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย และไม่มีพ้ืนท่ีในการกําจัดมูล
ฝอย ให้แต่ละชุมชนและแต่ละครัวเรือนทําการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเอง ปัญหาคือชุมชนไม่มีการคัด
แยกขยะ มีการนําเอาขยะไปท้ิงในท่ีสาธารณะ ท้ิงท่ีหมู่บ้านอ่ืน บางครัวเรือนกําจัดขยะโดยการเผา            
เทกองกลางแจ้ง หรือการฝังกลบ แต่ส่วนมากกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองไว้หน้าบ้านและทําการเผา 
ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะพฤติกรรมของคนในชุมชน และความตระหนักรับผิดชอบเรื่องขยะมูลฝอยท่ีส่งผล
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กระทบต่อส่ิงแวดล้อมรวมท้ังเทศบาลเมืองหงส์ยังไม่มีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงการจัดการขยะ
อย่างจริงจังและสม่ําเสมอ 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 1) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย เน่ืองจาก
ประชาชนยังขาดความตระหนักและขาดการมีส่วนร่วมทํา การดําเนินงานจึงไม่ประสบผลสําเร็จ 
สอดคล้องกับการศึกษาของการศึกษาของ วรุต คุณสมิตปัญญา (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ส่วนการศึกษาของสุรชัย พวงงาม (2551)                        
ได้ทําการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลเขานิพันธ์ อําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการขยะอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.11  
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 3 พบว่า แนวทางในแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน คือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน ให้แต่ละครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอย ให้เทศบาลตําบลเมืองหงส์
จัดหาถังรองรับถังขยะมูลฝอย ให้ทุกหมู่บ้านช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอย ส่วนแนวทางท่ีเทศบาลตําบล
เมืองหงส์ต้องการ คือ ให้ชุมชนมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ แต่ส่ิงท่ีคาดว่าจะเป็นอุปสรรคคือ งบประมาณ บุคลากร รถในการเก็บรวบรวม และสถานท่ีใน
กําจัดขยะมูลฝอย ดังน้ันนโยบายต่อไปท่ีของเทศบาลตําบลเมืองหงส์คือเน้นการลด คัดแยก และนําขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต้ังแต่ต้นทาง ดังน้ันเทศบาลตําบลเมืองหงส์ควรกําหนดมาตรการและนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ คือ เทศบาลตําบลเมืองหงส์ควรนํากิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยเข้าสู่
ชุมชนทุกปีงบประมาณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการรับฟังความ
คิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ชุมชนได้วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนเองและสามารถ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มข้ึน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง การสร้างจิตสํานึก จิตอาสาให้ต่อเน่ืองและย่ังยืน และสามารถ
บริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
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โครงการรูปแบบการจัดการขยะเปียกในชุมชน                                              
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุกอําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

   
วงศ์ผกา พิมพา1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการศึกษาเป็น ผู้นําชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ของตําบลกุดปลาดุกโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความ
สนใจ และเป็นกลุ่มผู้นําของหมู่บ้านจํานวน 5 หมู่เพ่ือเป็นต้นแบบจาก 12 หมู่ในการในการทดลองได้
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะเปียก มาทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยวิธีเติมอากาศ ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้นําชุมชนท้ัง 5 หมู่บ้านมีความพึงพอใจกับรูปแบบการจัดการขยะเปียก และได้ทําการเก็บปริมาณเศษ
อาหารท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน เป็นเวลา 7 วัน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียการเกิดเศษอาหารในครัวเรือนเฉล่ียอยู่ท่ี 0.41 
กก./คน/วัน พบว่าในวันท่ี 15 ของการทดลองปุ๋ยจากเศษอาหารท่ีหมักได้มีค่าตามมาตรฐานของปุ๋ย
อินทรีย์ท้ัง ค่า C/N ratio ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าการนําไฟฟ้าและค่า pH จึงสรุป
ได้ว่าสามารถนําปุ๋ยจากถังผลิตปุ๋ยหมักไปใช้ได้ในวันท่ี 15  

คําสําคัญ : ปุ๋ยหมัก, เศษอาหาร, การมีส่วนร่วม   

ท่ีมาและความสําคัญ 
 การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย        
และส่ิงปฏิกูลเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตัว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในหลายพ้ืนท่ีได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานท่ีกาจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ขาดการบริหาร
จัดการท่ีดี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการท่ีเหมาะสม และเกิดความขัดแย้งในการดาเนินการ ปัญหา
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จาเป็นจะต้องได้รับการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรง
ย่ิงข้ึน เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (กรมส่งเสริมการ

                                                           

1 สาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ปกครองท้องถ่ิน, 2548) โดยกฎหมายได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการ
จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลดังน้ี พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 กําหนดว่าภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี (3) รักษาความสะอาดของ
ถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล” (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน, 2496) 

เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่าง
ต่อเน่ืองและเกิดความย่ังยืนต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนศึกษาปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนจาก
การศึกษาพบว่าปัจจุบันตําบลกุดปลาดุกมีวิธีการส่งเสริมการทําปุ๋ยจากเศษอาหารโดยวิธีเทเศษอาหารใส่
ถังปิดฝา และได้ปุ๋ยท่ีเป็นชนิดนํ้ามาใช้ แต่เน่ืองจากปุ๋ยท่ีทํามีกล่ินของก๊าซของไฮโดเจนซัลไฟด์ หรือ ก๊าซ
ไข่เน่า ทําให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างยาก  

 
ภาพท่ี 1 การนําเศษอาหารมาทําปุ๋ยหมักแบบเดิม(แบบปุ๋ยนํ้าไม่เติมอากาศ) 

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก จึงเห็นควรจัดทําโครงการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือให้เกิดกระบวนการรูปแบบการจัดการขยะด้านงานวิจัยใน
ด้าน การบริหารจัดการขยะ ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มีความ
เข้าใจ มีการศึกษาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม การทํา
เกษตรกรรมทางธรรมชาติ การสร้างพลังอํานาจของชุมชน เพ่ือการอยู่ร่วมกัน ของชุมชนอย่างสันติ            
และเอ้ืออาทรต่อกัน 

ปัญหาของการศึกษาพบว่าการทําจะให้คนในชุมชนหันมาจัดการเรื่องขยะเปียกในครัวเรือน
จําเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ ร่วมถึงวิธีการในการทําปุ๋ยให้ได้ผลจึงต้องมีตัวแทนของชุมชนเข้ามา
เรียนรู้วิธีการและกระบวนการร่วมปรึกษาหารือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้งานโดยใช้วิธี
พัฒนาต่อยอดการจัดขยะท่ีเป็นขยะเปียก โดยปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก  
 จากการสรุปประเด็นด้านการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนมีความสนใจในเร่ืองของการนําเศษ
อาหารมาทําปุ๋ยหมักเพื่อนําไปใช้ทางการเกษตรเน่ืองจากมีพ้ืนฐานการส่งเสริมการทําปุ๋ยจากเศษอาหาร
เป็นทุนเดิมและมีความสนใจพัฒนารูปแบบการผลิตปุ๋ยเพ่ือใช้ทางการเกษตรได้ 
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะเปียกสําหรับครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
       การศึกษาครั้งน้ีศึกษาในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 วันท่ีส้ินสุด 30 กันยายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
       กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้นําชุมชน จํานวน 5 หมู่บ้าน จาก 12 หมู่ องค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ได้มาโดยการคัดอาสาสมัครท่ีสนใจ        
และสามารถถ่ายทอดในชุมชนต่อไป 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 ประเภทของเคร่ืองมือใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ เอกสารทางวิชาการเพ่ือเป็นฐาน
การวิเคราะห์ และข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง และแบบสอบถาม 
พฤติกรรมในการกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ชุดถังปุ๋ยหมัก เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการดังน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปในการสํารวจพฤติกรรมในการกาจัดขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ศาสนา, สถานภาพ, 
ระดับการศึกษา, ขนาดของจานวนสมาชิกในครัวเรือน, อาชีพหลักของครัวเรือน, ระดับรายได้รวมของ
ครัวเรือนต่อเดือน, ลักษณะท่ีอยู่อาศัย, การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 ส่วนท่ี 2 ความรู้ ความเข้าใจเรื่องขยะของประชาชน เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องขยะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก จะมีลักษณะเป็นคาถามแบบ
ปลายปิด ได้แก่ ใช่, ไม่ใช่, ไม่ทราบ เป็นต้น 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมของประชาชนในการการจัดขยะเปียกในชุมชน ความต้องการลองให้
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการการ
จัดขยะ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ ดังน้ี 

 ระดับความสําคัญ  เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติทุกครั้ง   ให้  3  คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง   ให้ 2  คะแนน 
 ไม่เคยปฏิบัติ   ให้  1  คะแนน 
แปรผลคะแนนโดยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนอ้างอิงเกณฑ์ตามหลักการของบลูม 

(Bloom,1971) โดยแบ่งระดับการปฏิบัติ ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
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คะแนนร้อยละ 80-100 การปฏิบัติอยู่ในระดับสูง 
คะแนนร้อยละ 61-79 การปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 การปฏิบัติอยู่ในระดับตํ่า 

  2. กิจกรรม เลือกผู้นําชุมชน ทดลองใช้ถังหมักปุ๋ยขยะเปียกแบบเติมอากาศ ท่ีพัฒนาข้ึนเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน ระยะเวลา 7 วัน 

   

ภาพท่ี 2 รูปแบบถงัหมกัปุ๋ ยแบบเติมอากาศ 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51 อายุระหว่าง 31-50 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่

จบประถมศึกษา ร้อยละ 40 อาชีพส่วนใหญ่เกษตรกรรม ร้อยละ 33 มีรายได้เฉล่ียต่อเ ดือน                    
5,000-10,000 บาท ประชาชนมีการจัดการขยะเปียกด้วยวิธี ท่ีมีการส่งเสริมจากหน่วยงาน ในระดับ         
ปานกลาง ร้อยละ 65 เลือกตัวแทนผู้นําชุมชน 5 หมู่ 5 ครัวเรือน ทําการเก็บปริมาณเศษอาหารและช่ัง
นํ้าหนัก ครบ 7 วัน ค่าเฉล่ียการเกิดเศษอาหารในครัวเรือนเฉล่ียอยู่ท่ี 0.41 กก./คน/วัน ปุ๋ยจากเศษ
อาหารท่ีหมักได้มีค่าตามมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ท้ัง ค่า C/N ratio ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม ค่าการนําไฟฟ้าและค่า pH จึงสรุปได้ว่าสามารถนําปุ๋ยจากถังผลิตปุ๋ยหมักไปใช้ได้ในวันท่ี 15 

 
ภาพท่ี 3 รูปแบบถงัหมกัขยะเปียกแบบเดมิและแบบที&พฒันาขึ *น 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ 
 การส่งเสริมนวัตกรรมการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนพบว่า ตัวแทนชุมชนให้ความ
สนใจ และปุ๋ยจากเศษอาหารท่ีได้มีลักษณะเป็นปุ๋ยท่ีสามารถนํ้าไปใช้ทางการเกษตร และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้มีการสานต่อการใช้นวัฒกรรม “โครงการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม”โดยนําล่องท่ีหมู่บ้านคําบอน หมู่ 4 จํานวน 78 ครัวเรือน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ได้การจัดการขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ทางการเกษตร 
 2. ได้นโยบายสารณะในการจัดการขยะเปียกในชุมชน 

เอกสารอ้างอิง 
การบริหารจัดการขยะ ออนไลน์เข้าถึงได้วันท่ี 13 ตุลาคม 2560  http://www.greenleafthai.org 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. การจัดการมูลฝอยในชุมชน. ออนไลน์  

เข้าถึงได้ วันท่ี 13 ตุลาคม 2560  http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html 
เจริญ ภัสระ . (2540, ธันวาคม). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการของรัฐ. วารสาร 

สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. (1) 12, 38 
Bloom B.S. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Study of 

Leaning. New York: Sciene Press. 
Cohen J.M and N.T. Uphoff 1990. “Participation’s Place in Rurul Development 

Seeding”.  
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การศึกษาความรู้การใช้สารเคมีและการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร                              
ของตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

   
สุชนา วานิช1  
ชมภู่ เหนือศรี2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็น
เกษตรกรในตําบลพอกน้อย ได้มาโดยการกําหนดขนาดโดยสูตรทาโร่ ยามาเน่ จํานวน 348 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ีย         
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 2) เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านประเภท
และการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช แนวทางการลดใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การฝึกปฏิบัติเพาะเล้ียงเช้ือรา
ไตโครเดอร์มา และการตรวจวัดสารพิษในเลือดการวัดมวลกระดูกให้กับเกษตรกร โดยประเมินผลความ 
พึงพอใจหลังการเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1) ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ระดับมากท่ีสุด จํานวน 40 คน       
คิดเป็นร้อยละ 11.49 และระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และในแต่ละด้านมีคนท่ี
ตอบถูกในส่วนของก่อนการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 298 คน ขณะใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
จํานวน 229 และหลังการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 297 คน  
 2) การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการ
ใช้สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเช้ือราไตโครเดอร์มา เพ่ือใช้ใน
การป้องกันโรคพืช มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 35 คน โดยเป็นเกษตรกรท่ีลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบล

                                                           

1 หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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พอกน้อยผู้เข้าร่วมโครงการท่ีทําการตรวจวัดสารพิษในเลือดมีความเส่ียง 6 คน และปลอดภัย 9 คน และ
ปกติ 8 คน และมีบางคนท่ีไม่ได้รับการตรวจวัดสารพิษในเลือด และมวลกระดูกอยู่ในภาสะเส่ียงสูง 
จํานวน 3 คน เส่ียงปานกลางจํานวน 6 คน เส่ียง จํานวน 2 คน และปกติ จํานวน 9 คน และมีบางคนท่ี
ไม่ได้รับการตรวจวัดมวลกระดูก จากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องประเภทของสารเคมีท่ี
ใช้ในการกําจัดศัตรูพืช และแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และจากผลการตรวจวัด
สารพิษในเลือดและมวลกระดูกวิทยากรได้ให้คําแนะนําและช้ีถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้สารเคมี
ในการกําจัดศัตรูพืชซ่ึงส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในเลือด และอาจเส่ียงต่อสุขภาพ เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันลดปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร โดยมีความพึงพอใจหลังการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.6)  

คําสําคัญ : ความรู้, การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร, ตําบลพอกน้อย 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิต

ทางการเกษตรยังเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ 
สังคม แต่ในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปัญหาการเพิ่มข้ึนของประชากร ทําให้ความ
ต้องการสินค้าทางการเกษตรเพ่ือการดํารงชีวิตของประชากรจึงเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนประชากรท่ีเพ่ิม
มากข้ึนด้วย ในขณะท่ีความต้องการสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากข้ึน พ้ืนท่ีทางการเกษตรท่ีมีอยู่อย่าง
จํากัดได้ถูกนําไปเป็นพื้นท่ีท่ีทํากิจกรรมอย่างอ่ืน ส่งผลทําให้พื้นท่ีทางการเกษตรลดน้อยลง ทําให้
เกษตรกรพยายามท่ีจะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้อง
มีการพัฒนาระบบการเกษตรให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิตให้มากข้ึนในพ้ืนท่ี ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้ได้
ผลผลิตมากท่ีสุด วิธีหน่ึงท่ีนิยมนํามาใช้ในการพัฒนาระบบการเกษตร คือ การใช้สารเคมีเข้ามาช่วย         
ซึ่งหากเกษตรกรขาดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเอง รวมท้ัง
เกิดการสะสมในดินและสะสมในพืช สุดท้ายสารเคมีเหล่าน้ันก็จะสะสมในมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย 
ในขณะท่ีเกษตรกรมีการฉีดพ่นสารเคมี ละอองของสารเคมีสามารถท่ีจะเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรได้
โดยตรง ขณะเดียวกันก็มีโอกาสสะสมในส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ท่ีมีการสัมผัสกับอากาศท่ีปนเป้ือนด้วยสารเคมี  
เช่น  แมลงต่าง ๆ เป็นต้น และท่ีสําคัญเมื่อสารเคมีมีโอกาสลงสู่แหล่งนํ้าจะเกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหาร 
โดยอันตรายของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารจะมีระดับความเป็นพิษสูงข้ึนตามลําดับข้ันของผู้บริโภคข้ันสูงข้ึน
ไปด้วย (บรรพต ณ ป้อมเพชร, 2540) จากผลการดําเนินงานของกรมพัฒนาท่ีดินท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี           
2549-2554 พบว่าการจะ พัฒนาระบบการเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่การเกษตรอินทรีย์ได้น้ันค่อนข้างเป็นไป
ได้ยาก แต่การ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
หรือทํา เกษตรปลอดภัยจากสารพิษน้ันมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้สูง ซ่ึงสอดคล้องกับค่านิยมในการทํา
การเกษตรของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน และนักวิชาการบางท่านท่ีไม่เห็นด้วยกบการทําเกษตร อินทรีย์
แบบสุดโต่ง (สาธิต กาละพวก, 2555)  
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 เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีพื้นท่ีท้ังหมด 23,437.50 ไร่          
หรือ 37.50 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลพอกน้อย มีสภาพพ้ืนท่ีราบ ทางด้าน
ตะวันออกมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางน้อยกว่า 180 เมตร ลาดตํ่าลงสู่ด้านทิศเหนือของตําบลมี
ความลาดชัน 0-1% พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินเค็ม มีแหล่งนํ้าธรรมชาติกระจายอยู่ท่ัวไปทุกหมู่บ้าน  
ท่ีสําคัญ ได้แก่ ลํานํ้าอูน ห้วยใต้ ห้วยบึง ห้วยไผ่ หนองผักแพว หนองคงคา และหนองแบน เป็นต้น ได้รับ
นํ้าชลประทานเพ่ือทําการเกษตรตลอดปีจากเข่ือนชลประทานนํ้าอูน โดยมีคลองส่งนํ้าถึงทุกหมู่บ้าน         
ข้าวนาปีท่ีปลูกเป็นหลัก คือ พันธ์ุ กข.6 และพืชอายุส้ันท่ีปลูกหลังการทํานา ได้แก่ แตงแคนตาลูป พริก 
ถ่ัวลิสง มะเขือเทศ แตงโม (เทศบาลตําบลพอกน้อย, 2560) ซึ่งการทําการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้สารเคมีทางการเกษตรในการเพาะปลูกพืช เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร จึงมีนโยบายในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าประปาและแหล่งนํ้าใต้ดินของพ้ืนท่ีเพื่อติดตามการ
ปนเป้ือนสารเคมีทางการเกษตร โดยบัญญัติไว้ในเทศบัญญัติประจําปี 2561 ในหมวดค่าใช้สอย รวมถึง
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสําคัญในการลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความรู้การใช้สารเคมีและส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรของตําบลพอก
น้อยอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้นําไปใช้ให้เกิดการเกษตรท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย 
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
 การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ต้ังแต่ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 5.1 การศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย 
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยใช้แบบสอบถาม 
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 ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนในตําบลพอกน้อย จํานวน 12 หมู่บ้าน 2,704 ครัวเรือน 
 กลุ่มตัวอย่างได้กําหนดขนาดโดยการใช้สูตรของ  Taro  Yamane (บุญธรรม  กิจปรีดีบริสุทธ์ิ, 
2542) ตามสูตร 

  n =    N 
             1+N(e2) 
 เมื่อ       n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
            N = จํานวนสมาชิกประชากร 
            e = ความคาดเคล่ือนท่ีกําหนดให้ (เท่ากับ 0.05) 
แทนค่าในสูตร     =       2,704 
      1+2,704(0.052) 

       = 348  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

                เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
                ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
ประกอบด้วย 4 ข้อคําถาม เก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้                

     ส่วนท่ี 2 เป็นคําถามวัดความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช ตรวจให้คะแนนการตอบ 
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนดังน้ี 
  คะแนน 17-20   หมายถึง ระดับมากท่ีสุด     
  คะแนน 13-16   หมายถึง ระดับมาก 
  คะแนน 9-12   หมายถึง ระดับปานกลาง 
  คะแนน 5-8   หมายถึง ระดับน้อย 
  คะแนน 0-4   หมายถึง ระดับน้อยท่ีสุด 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีคณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 

เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีทําการวิจัย และได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสาร บทความ ผลงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหาแนวทางในการสร้างเครื่องมือ 
2) สร้างเคร่ืองมือ ตามเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและตรวจสอบความถูกต้อง 
3) นําแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาตรวจสอบก่อนพิมพ์ เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล รวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยแยกสัดส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน  
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา แล้วนํามาจัดหมวดหมู่และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคน

ลงในแบบรหัส (Coding Form) หลังจากน้ันจึงนําไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทาง
สถิติในลักษณะต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐาน
ท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง แนวคิดและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนท่ี 1 และ 2  

5.2 การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนคร ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้สารเคมีด้วย
กระบวนการอบรมให้ความรู้ด้านประเภทของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลกระทบของสารปราบศัตรูพืช          
แนวทางการใช้ชีววิถีเพื่อลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ทําการตรวจวัดสารพิษในเลือด และวัดมวล
กระดูกของผู้เข้าร่วมโครงการ และทําการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6. สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ผลจากการศึกษา พบว่า ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัด
สกลนครในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ระดับ
มากท่ีสุด จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49 และระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20
และในแต่ละด้านมีคนท่ีตอบถูก และตอบผิด ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 จํานวนคนท่ีตอบถูกในแต่ละด้าน 

ประเด็นความรู้ด้านการใช้สารเคมี ตอบถูก ตอบผิด 
ก่อนการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
                                                         เฉล่ีย 
                                                         คิดเป็นร้อยละ 

 
298 

(85.63) 

 
50 

(14.37) 
ขณะใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
                                                         เฉล่ีย 
                                                         คิดเป็นร้อยละ 

 
229 

(65.80) 

 
119 

(34.20) 
หลังการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
                                                         เฉล่ีย 
                                                         คิดเป็นร้อยละ 

 
297 

(76.72) 

 
51 

(23.28) 

การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเช้ือราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคพืช มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 35 คน โดยเป็นเกษตรกรท่ีลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบลพอก
น้อยผู้เข้าร่วมโครงการท่ีทําการตรวจวัดสารพิษในเลือดมีความเส่ียง 6 คน และปลอดภัย 9 คน และปกติ 
8 คน และมีบางคนท่ีไม่ได้รับการตรวจวัดสารพิษในเลือด และมวลกระดูกอยู่ในภาสะเส่ียงสูง จํานวน        
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3 คน เส่ียงปานกลางจํานวน 6 คน เส่ียง จํานวน 2 คน และปกติ จํานวน 9 คน และมีบางคนท่ีไม่ได้รับ
การตรวจวัดมวลกระดูก จากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องประเภทของสารเคมีท่ีใช้ในการ
กําจัดศัตรูพืช และแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และจากผลการตรวจวัดสารพิษใน
เลือดและมวลกระดูกวิทยากรได้ให้คําแนะนําและช้ีถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชซึ่งส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในเลือด และอาจเส่ียงต่อสุขภาพ เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันลดปริมาณสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ
ในการลดใช้สารเคมี โดยมีความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅ = 4.6)  

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 แต่ยังมีข้อคําถามท่ีเกษตรกรตอบ
ผิดเป็นส่วนใหญ่คือ ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรล้างนํ้าหลาย ๆ ครั้งจึงจะสามารถนําไปใช้ได้ 
โดยข้อน้ีส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรอาจมีการนําภาชนะบรรจุภัณฑ์สารปราบศัตรูพืช
มาใช้โดยทําการล้างภาชนะด้วยนํ้าเปล่าซึ่งไม่ปลอดภัย ซึ่งจากการศึกษาของนงนุช  ผ่องศรี ฐปนรรฆ์  
ฮาบสุวรรณ์ และสาวิตรี ม่วงศรี (2558) ทําการศึกษาศักยภาพการพัฒนาเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนท่ีสูง: 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ีเกษตรชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินค่ี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทําการศึกษาความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช โดยใช้ตาม
ปริมาณท่ีแนะนําในคู่มือ ระยะเวลาในการใช้สารเคมีต้ังแต่อดีต-ปัจจุบัน มากกว่า 6 ปีข้ึนไปซ่ึง
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีเพ่ือกําจัดหญ้าและวัชพืช รองลงมาเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ มีบางคนท่ีเคยอบรมบ้างแต่ไม่เคยนําระบบเกษตร
อินทรีย์มาใช้ ส่วนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับตํ่า ซึ่งเรื่องท่ีมีความรู้มากท่ีสุดคือรู้ว่าเกษตรกรท่ีใช้สารเคมี
ในการเพาะปลูกมักมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังอยู่ตลอดเวลา รองลงมามีความรู้ว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม กระเพรา โหระพา สามารถช่วยป้องกันและกําจัดแมลงได้ และเรื่องท่ีไม่มี
ความรู้มากท่ีสุด คือเรื่องผลผลิตท่ีได้จากการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาถูกกว่าผลผลิตท่ีได้จาก
การเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี รองลงมาคือการเพาะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเน่ืองและระยะยาว
จะทําให้ได้ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งน้ีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องถึงแม้เกษตรกรจะมี
ความรู้ในระดับตํ่าหรือสูงก็ยังมีการปฏิบัติท่ียังไม่ถูกต้องในการใช้สารเคมีทางการ ซ่ึงอาจมาจากความมัก
ง่าย ยึดหลักความสะดวกเป็นหลัก ไม่ได้คํานึงถึงผลท่ีตามมา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจึงต้องเร่งการส่งเสริม
และสร้างแนวทางท่ีเหมาะสมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างท่ัวถึง และสมํ่าเสมอ 
 การส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเช้ือราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคพืช กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการลดใช้สารเคมี โดยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยการให้ความรู้ด้านการลดใช้สารเคมี และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเป็นส่ิงท่ี
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สําคัญท่ีควรดําเนินการให้กับเกษตรกร ดังเช่น การศึกษาของกิติศักด์ิ จักราชัย (2555) ศึกษาการรับสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพ้ืนท่ีตําบลบ้านแม่ใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า 
ประชากรในพื้นท่ีมีความเส่ียงในการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายอยู่ในระดับเส่ียงร้อยละ 66 และอยู่ใน
ระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 14.5 หลังจากการให้ ความรู้แก่เกษตรกรพบว่า มีการปฏิบัติใช้ อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองขณะใช้สารเคมีทางการเกษตรหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยใช้สารชีวภาพทดแทน 

ข้อเสนอแนะ  
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ีพบว่า เกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าในในเรื่องของการใช้
สารเคมี รวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
 ดังน้ันหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรดําเนินการ ดังน้ี 
 เทศบาลตําบลนาพอกน้อยควรให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการลดใช้สารเคมี และควรส่งเสริมให้มี
ฟาร์มตัวอย่างเพ่ือกระตุ้นให้เกษตรเห็นข้อดีของการลดใช้สารเคมี 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ทราบระดับความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย 
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
 2. เกษตรกรในพื้นท่ีเทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร มีแนวทางลด
การใช้สารเคมีในการปลูกพืช เช่น การใช้เช้ือราไตโครเดอร์มาในการลดการเกิดโรคในพืช 
 3. เทศบาลตําบลพอกน้อยมีแนวทางส่งเสริมการลดใช้สารเคมีของเกษตรกรท่ีเหมาะสม          
และหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เป็นต้น 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและคัดแยกขยะในครัวเรือนของชุมชน                                

ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

   
อังศุมา ก้านจักร1 

 ชมภู่ เหนือศรี1  สุกจิตต์ ภูมิพระบุ1  

บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการขยะ และศึกษาแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเทศบาลตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนหมู่ 8 
บ้านหนองครอง จํานวน 131 ตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตและการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
 ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกล่าม พบว่า มีปริมาณขยะ
มูลฝอยประมาณ 202 ตันต่อเดือน เทศบาลยังไม่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังขยะ ไม่มี
รถเก็บขนขยะและไม่มีพื้นท่ีกําจัดขยะ ให้ชุมชนกําจัดขยะเอง การจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชน        
มีปริมาณขยะประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ 34.35 ชุมชนไม่มี
การคัดแยกขยะ ร้อยละ 58.78 ท้ิงขยะในถังขยะท่ีมีอยู่ในบ้าน ร้อยละ 51.14 รวบรวมขยะใส่ในถัง
พลาสติก ร้อยละ 41.22 กําจัดขยะโดยวิธีการเผา ร้อยละ 51.14 ส่วนผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนยังอยู่ในระดับน้อย และภายหลังจากการดําเนินการชุมชนมีส่วนร่วมในระดับมาก และแนวทาง
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนคือ ให้แต่ละครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอย ให้เทศบาล
ตําบลจัดหาถังรองรับถังขยะมูลฝอย ส่วนแนวทางของเทศบาลตําบลเมืองโคกล่ามคือต้องการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ให้ชุมชนเห็นมูลค่าของขยะมูลฝอยท่ีได้จากการคัด

                                                           

1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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แยกและส่ิงท่ีอยากให้เกิดข้ึนต่อไปคือชุมชนต้นแบบลดการใช้ถุงพลาสติก ดังน้ันเทศบาลตําบลโคกล่าม
ควรกําหนดมาตรการและนโยบายเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป 

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยในครัวเรือน 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยนับวันจะเพิ่มภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแทบทุกแห่ง
ท่ัวโลก เน่ืองจากปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนในแต่ละปี อีกท้ังหน่วยงาน
ของรัฐยังขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรในการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี แต่การ
จัดการปัญหาด้านขยะมูลฝอยเป็นงานท่ีซับซ้อน ต้องอาศัยความสมดุลกันระหว่างทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จํากัด งบประมาณ ความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน
ท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิลาศ นิติวัฒนานนท์ และคณะ, 2559) โดยเทศบาลตําบลโคกล่าม อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 16 หมู่บ้าน 1,880 ครัวเรือน ปัจจุบันยังไม่มีการ
บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังขยะ ไม่มีรถเก็บขนขยะ ไม่มีพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะ ให้ชุมชนหรือ
ครัวเรือนทําการจัดการขยะเอง บ้างก็ท้ิงตามถนนตามท่ีสาธารณะ บางครัวเรือนกําจัดขยะโดยวิธีการเผา 
การเทกองกลางแจ้ง การฝังกลบ หรือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครัวเรือน ปริมาณขยะมูลฝอยจาก
การคาดการณ์จํานวนประชากร มีประมาณ 0.91 กรัมต่อคนต่อวัน หรือประมาณ 202 ตันต่อเดือน         
ซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์ ยังขาดข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจริง ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์นโยบายของจังหวัดและเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลโคกล่าม ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาเพ่ือหา
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของเทศบาลตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อนําผลจากการศึกษา
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนตําบลโคกล่าม อําเภอ  
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนตําบลโคก
ล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลโคกล่าม 
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ 8 บ้านหนองคลอง ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 การศึกษาศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Research) ประกอบด้วยการวิจัย         
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1) พ้ืนท่ีศึกษา คือ หมู่ 8 บ้านหนองคลอง ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี อสม. ประชาชน หมู่ 8 บ้านหนองคลอง 
ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 131 ตัวอย่าง 
 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต 
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ แบบสอบถาม 
และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 

ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย 
 6.1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับสภาพ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ปริมาณ และองค์ประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอย  
 6.2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ลงพื้นท่ีภาคสนาม 
สัมภาษณ์ สังเกต กลุ่มตัวอย่าง คือ นายก รองนายก เจ้าหน้าท่ี อสม. และชาวบ้าน หมู่ 8 บ้านหนองคลอง 
ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 131 ตัวอย่าง เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน                  
และติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. สภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกล่าม 

เทศบาลตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณขยะมูลฝอยจากการ
คาดการณ์ของจํานวนประชากรในพื้นท่ี ประมาณ 202 ตันต่อเดือน ประมาณ 0.91 กรัมต่อคนต่อวัน) 
เทศบาลตําบลโคกล่าม ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอย            
ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย ไม่มีพ้ืนท่ีในการกําจัดมูลฝอย ให้แต่ละครัวเรือนทําการจัดการขยะมูลฝอยเอง 
ปัญหาคือชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ มีการนําเอาขยะไปท้ิงท่ีอ่ืน บางครัวเรือนกําจัดขยะโดยการเผา          
เทกองกลางแจ้ง หรือการฝังกลบ แต่ส่วนมากกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองไว้หน้าบ้านและทําการเผา 
ดังภาพท่ี 1 
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 ภาพท่ี 1 การกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเทศบาลตําบลโคกล่าม 

 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูล

ฝอยของชุมชนหมู่ 8 บ้านหนองครอง จํานวน 131 ครัวเรือน พบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย ท่ีชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากท่ีสุดคือ ไปร่วมให้ข้อมูลเก่ียวกับขยะมูลฝอย       
เมื่อเทศบาลหรือชุมชนมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.09 และ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนท่ีชุมชนมี             
ส่วนร่วม ทุกครั้งมากท่ีสุดคือกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในบริเวณบ้านเอง คิดเป็นร้อยละ 73.28  
และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติท่ีชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากท่ีสุดคือมีส่วนร่วมกับเทศบาล
ในการเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 45.04 
และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ท่ีชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากท่ีสุดคือมีส่วนร่วมในการ
ทําให้ชุมชนสะอาดข้ึน คิดเป็นร้อยละ 46.56 โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมผลซึ่งได้มาของข้อมูล  
ดังภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 

   

 
ภาพท่ี 2 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาการวิจัย 

   

 
ภาพท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

สอบทานข้อมูลจาก ทต. สอบทานข้อมูลจากชุมชน ปัญหาขยะ/วิธีกําจัด/แนวทางที่ชุมชน
ต้องการ 

ให้ความรู้คัดแยกขยะ การทํานํ้าหมักจากขยะเปียก ผลการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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 3. แนวทางแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จากตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลโคกล่าม พบว่า ชุมชนอยากมีถังเก็บรวบรวมขยะท่ีเป็น
สัดส่วน มีถังแยกขยะภายในหมู่บ้านตามคุ้มต่าง ๆ มีท่ีเก็บรวบรวมขยะอันตรายและกําจัดถูกวิธี ให้แต่ละ
ครัวเรือนช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยกันทําความสะอาดครัวเรือนของตนเอง ให้เทศบาลนําถังขยะมาให้ท้ิง 
และให้เทศบาลจัดเก็บขยะให้ เป็นต้น ส่วนแนวทางท่ีเทศบาลตําบลโคกล่ามต้องการให้ชุมชนลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยโดยเริ่มต้ังแต่ครัวเรือน เพราะถ้ามีถังขยะ มีรถเก็บขนขยะ หรือมีพ้ืนท่ีกําจัดขยะ จะย่ิงต้องใช้
งบประมาณเป็นจํานวนมากและปริมาณขยะก็ไม่ลดลง โดยให้ชุมชนมีจิตสํานึกมีความตระหนัก มีส่วนร่วม
ในการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ โดยเทศบาลตําบลโคกล่ามจะรณรงค์ส่งเสริมให้กับ
ชุมชนอ่ืนๆ ท้ังน้ีนโยบายต่อไปท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกล่ามคือ ชุมชน
ต้นแบบลดการใช้ถุงพลาสติก เน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
และการให้ครัวเรือนมองเห็นคุณค่าของขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํามาขายและเพ่ิมรายได้ และให้ชุมชนลด
การใช้พลาสติก   

อภิปรายผลการดําเนินงาน/ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 1 พบว่า เทศบาลตําบลโคกล่าม ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอย ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย และไม่มีพ้ืนท่ีในการกําจัดมูล
ฝอย ให้แต่ละชุมชนและแต่ละครัวเรือนทําการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนเอง ปัญหาคือชุมชนไม่มีการคัด
แยกขยะ บางครัวเรือนกําจัดขยะโดยการเผา เทกองกลางแจ้ง หรือฝังกลบ แต่ส่วนมากกําจัดขยะมูลฝอย
โดยการเทกองไว้หน้าบ้านและทําการเผา ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะพฤติกรรมของคนในชุมชนและความ
ตระหนักรับผิดชอบรวมท้ังเทศบาลตําบลโคกล่าม ยังไม่มีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงการจัดการขยะ
อย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ ดังน้ันเทศบาลจึงอยากส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของขยะท่ีสามารถนํามาขาย
ได้ โดยให้ลดปริมาณขยะต้ังแต่ครัวเรือน ถ้าครัวเรือนคัดแยกขยะต้ังแต่ต้นทางปริมาณขยะก็จะลดลง  
และแนวทางต่อไปท่ีเทศบาลตําบลโคกล่ามอยากดําเนินการคือการสร้างชุมชนต้นแบบในการลดใช้
พลาสติก 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 1) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ โดยสรุปอยู่ในระดับน้อยแต่ภายหลัง
จากการดําเนินการ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาวรินท์ นาจําปา (2557) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ชานน ฮุ่ยสกุล (2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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เทศบาลนครยะลาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่าใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมในระดับมาก และการศึกษาของ ประพฤกษ์ นิลโมทย์ (2550) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลย่ีงอ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับมาก ซ่ึงในความเห็นของ
ผู้วิจัยเห็นว่าการท่ีชุมชนและเทศบาลตําบลโคกล่ามมีส่วนร่วมมาก เน่ืองจากในแต่ละชุมชนจะมีผู้นํา
หมู่บ้านในการติดต่อประสานงานและดําเนินการ ซ่ึงผู้นําและผู้บริหารมีความเข็มแข็งในการดําเนินงานจึง
ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาก แต่ท้ังน้ีเทศบาลตําบลโคกล่ามควรมีนโยบายส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมในด้านส่ิงแวดล้อมต้ังแต่ข้ันตอนการร่างเทศบัญญัติจนถึงข้ันตอนการติดตามประเมินผลและควร
มีการประเมินความพึงพอใจของโครงการท่ีทางเทศบาลได้ดําเนินการจัดทําข้ึน 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 3 พบว่า แนวทางในแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน คือชุมชน
อยากมีถังเก็บรวบรวมขยะท่ีเป็นสัดส่วน มีถังแยกขยะภายในหมู่บ้านตามคุ้มต่าง ๆ มีท่ีเก็บรวบรวมขยะ
อันตรายและกําจัดถูกวิธี ให้แต่ละครัวเรือนช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยกันทําความสะอาดครัวเรือนของ
ตนเอง ให้เทศบาลนําถังขยะมาให้ท้ิง และให้เทศบาลจัดเก็บขยะให้ เป็นต้น ส่วนแนวทางท่ีเทศบาลตําบล
ต้องการคือให้ชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยเริ่มต้ังแต่ครัวเรือน เพราะถ้ามีถังขยะ มีรถเก็บขนขยะ 
หรือมีพื้นท่ีกําจัดขยะ จะย่ิงต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากและปริมาณขยะก็ไม่ลดลง โดยเทศบาล
ตําบลจะรณรงค์ส่งเสริมให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ดังน้ันเทศบาลตําบลโคกล่ามควรกําหนดมาตรการและนโยบาย
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ คือ เทศบาลตําบลเมืองหงส์ควรนํากิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยเข้าสู่
ชุมชนทุกปีงบประมาณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการรับฟังความ
คิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 ชุมชนได้วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนเองและสามารถ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มข้ึน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง การสร้างจิตสํานึก จิตอาสาให้ต่อเน่ืองและย่ังยืน และสามารถ
บริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
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ประพฤกษ์ นิลโมทย์ (2550). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 
ตําบลย่ีงอ อําเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน, วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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การจัดการขยะท่ีต้นทางโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน                                   
ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

    
อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์1 

อังศุมา ก้านจักร2 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะท่ีต้นทางของชุมชนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
กลุ่มตัวอย่างคือประชาชน หมู่ 10 จํานวน 134 ครัวเรือน เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูล 
เชิงปริมาณ และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  
 ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.แพง คือ ปริมาณขยะในชุมชน
เพิ่มมากข้ึน อบต.แพง ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีถังรองรับขยะประเภทใบเดียว         
มีรถเก็บขนขยะ 1 คัน มีพ้ืนท่ีกําจัดขยะแต่กําจัดขยะไม่ถูกวิธี มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 5.4 ตัน       
ต่อวัน อัตราการท้ิงขยะเฉล่ีย 0.58 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ประเภทขยะท่ีพบคือเศษอาหารร้อยละ 61.0 
พลาสติกร้อยละ 21.0 เศษผ้า/เส้ือผ้าร้อยละ 5.4 กระดาษร้อยละ 4.8 ของเสียอันตรายร้อยละ 4.1 แก้ว
ร้อยละ 1.3 ไม้ร้อยละ 1.4 และโลหะร้อยละ 0.9 การจัดการขยะเริ่มต้ังแต่ครัวเรือน มีปริมาณขยะ
ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ 54.48 มีการคัดแยกขยะร้อยละ 
52.91 ท้ิงในถังขยะหน้าบ้าน ร้อยละ 55.97 และให้ อบต. นําไปกําจัดให้ ร้อยละ 80.60 ส่วนผลการศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดขยะท่ีต้นทาง พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนมาก
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 2.40 ด้านท่ีชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางคือด้านการมีส่วนร่วมในการ

                                                           

1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ดําเนินการ ร้อยละ 2.69 และการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ร้อยละ 2.55 
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมในการติดตามประเมิลผลการจัดการขยะในชุมชนมีน้อย 
สรุปผลการดําเนินงานก่อนและหลังพบว่าปริมาณขยะท่ี อบต.แพง ต้องเข้าไปเก็บขนในชุมชนมีปริมาณ
ลดลง โดยได้ลดเท่ียวเก็บขนขยะเหลือเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จากท่ีเคยเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
เน่ืองจากไม่มีขยะและไม่คุ้มค่านํ้ามัน 

คําสําคัญ : การจัดการขยะท่ีต้นทาง, การมีส่วนร่วมของชุมชน   

ท่ีมาและความสําคัญ  
 ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยขาดการจัดการท่ีเหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชน (ธงชัย ทองทวี, 2553) และเป็นภาระต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 
2496) โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 16 
หมู่บ้าน 2,331 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังส้ิน 9,205 คน ปัจจุบัน อบต.แพง ประสบปัญหาปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ มีถังรองรับขยะ
ประเภทใบเดียว มีรถเก็บขนขยะ 1 คัน ชํารุดบ่อย ประชาชนไม่เห็นคุณค่าของขยะ ไม่มีการคัดแยกขยะ 
ท้ิงขยะรวมทุกประเภทในถังใบเดียว คุ้นชินกับการให้ อบต.แพง จัดเก็บและขนส่งไปยังพื้นท่ีกําจัดขยะ  
ซึ่งไม่มีกําแพงล้อม เป็นท่ีสาธารณะ กําจัดโดยวิธีการเทกองกลางแจ้ง หรือการฝังกลบแบบไม่ถูกหลัก
สุขาภิบาล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพง กล่าวว่า ถ้าปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน อบต.แพง  
จะประสบปัญหาการบริหารจัดการท่ีรุนแรงมากข้ึน ต้ังแต่ปัญหาด้านงบประมาณ ระบบรวบรวม การเก็บ
ขน และสถานท่ีกําจัด อบต.แพง จึงให้ความสําคัญกับการลดปริมาณขยะท่ีต้นทาง ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างย่ังยืน ท่ีสําคัญประชาชนและ อบต.แพง ยังขาดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ดังน้ันเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายของจังหวัด
และเทศบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลแพง คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง เพ่ือลดปริมาณขยะ
ของชุมชน ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลแพง 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทางของชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ 10 บ้านหนองโก ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 การศึกษาศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริ ม าณ  (Quantitative Research)  แ ละกา ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณภาพ  (Qualitative Research) โ ดยมี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1) พ้ืนท่ีศึกษา คือ หมู่ 10 บ้านหนองโก ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
 2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลแพง 
ประชาชน หมู่ 10 บ้านหนองโก ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 134 ครัวเรือน  
 3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต 
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและแบบสอบถาม 
และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
 6) ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย 
  6.1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับ
สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ปริมาณ และองค์ประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอย  
  6.2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ลงพ้ืนท่ี
ภาคสนาม สัมภาษณ์ สังเกต กลุ่มตัวอย่าง คือ นายก เจ้าหน้าท่ี ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ 10 บ้าน
หนองโก 134 ครัวเรือน เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากน้ันสรุปและ
รวบรวมคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. สภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแพง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลแพง (อบต.แพง) มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 5.4 ตันต่อวัน อัตรา
การท้ิงขยะมูลฝอยเฉล่ีย 0.58 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน องค์ประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอยพบมากท่ีสุด 
คือเศษอาหาร พลาสติก เศษผ้า/เส้ือผ้า กระดาษ ของเสียอันตราย แก้ว ไม้ และโลหะ ปัจจุบัน อบต.แพง  
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ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ มีถังรองรับขยะมูลฝอยประเภทใบเดียว มีรถเก็บขน
ขยะ 1 คัน กําจัดขยะโดยวิธีเทกองกลางแจ้ง เผา หรือฝังกลบ ช่วงหน้าฝนรถเก็บขนขยะมูลฝอยไม่
สามารถนําขยะมูลฝอยเข้าไปท้ิงยังสถานกําจัดขยะมูลฝอยได้ เน่ืองจากสภาพถนนไปลําบาก และตลอด
เส้นทางก็มีขยะมูลฝอยท้ิงเกล่ือนกลาดเป็นจํานวนมาก โดยสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.แพง 
ดังภาพท่ี 1 

    

 
ภาพท่ี 1 การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแพง 

 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสังเกต การสัมภาษณ์ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง โดยมีประชากรตัวอย่างผู้เข้าร่วม จํานวน          
80 ครัวเรือน จากท้ังหมด 134 ครัวเรือน ดังภาพท่ี 2 โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม ได้ผลสรุปดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง 

61.0%

21.0%

0.9%

5.4%

4.8%

4.1% 1.3% 1.4%

เศษอาหาร พลาสตกิ
เศษผา้ เนื�อผา้ กระดาษ
ของเสียอันตราย แกว้
ไม ้ โลหะ

ปริมาณขยะ 5.4 ตัน/วัน เก็บรวบรวม ขนส่ง กําจัด 

สอบทานข้อมูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คืนข้อมูลสู่ชุมชน ติดตาม/ประเมินผล 
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ภาพท่ี 4 สรุปผลการจากการดําเนินงาน 

ส่วนผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดขยะท่ีต้นทาง พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนส่วนมากอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 2.40 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีชุมชนมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลางคือด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ร้อยละ 2.69 และการมีส่วนร่วมในการ
ได้รับผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ร้อยละ 2.55 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมใน
การติดตามประเมิลผลการจัดการขยะในชุมชนมีน้อย ส่วนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการ
สัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีส่วนสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม อบต.แพง พบว่า หลังจากมีการอบรมให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะลดลงอย่างมาก ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท พนักงาน
ขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย กล่าวว่า จะทําการเก็บขนท่ีขยะท่ีชุมชนหมู่ 10 บ้านหนองโก อาทิตย์ละครั้ง แต่
ปริมาณขยะลดลงจึงได้ทําการเก็บขนขยะเปล่ียนเป็นสองอาทิตย์ครั้ง เน่ืองจากไม่คุ้มค่านํ้ามันและปริมาณ
ขยะก็น้อย ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชุมชนบ้านหนองโก พบว่า ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง แต่ละครัวเรือนเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะ โดยส่วนมากคัดแยกขยะได้ถูกประเภท 
ขยะย่อยสลายได้จะแยกท้ิงในภาชนะขอบปูนซีเมนต์หมักแล้วเอาไปทําปุ๋ย ขยะรีไซเคิล จะแยกไว้ขายและ
ใส่ในถุงตาข่ายสีนํ้าเงินท่ี อบต.แพง แจกให้แต่ละครัวเรือน ขยะท่ัวไปจะเอามาท้ิงในถังขยะหน้าบ้านให้ 
อบต.แพง มาทําการเก็บขน บางครัวเรือนนําขยะท่ัวไปมาทํากระเป๋า และเหรียญโปรยทาน ส่วนขยะ
อันตรายจะแยกนํามาท้ิงท่ีภาชนะถังสีส้มท่ี อบต. จัดเตรียมไว้ให้ ณ ศาลากลางบ้าน ซึ่งผลสรุปจากการ
ดําเนินการคือปริมาณขยะในชุมชนลดลง  
 

 

แนวทางท่ีชุมชนดําเนินการแก้ปัญหาแล้ว 

- คัดแยกขยะในครัวเรือน 
- ขยะอันตรายแยกทิ้งในถังรองรับขยะ 
- ทํากระเป๋า/เหรียญโปรยทาน 
- คัดแยกขยะและจําหน่ายเอง - ชาวบ้านบางส่วนยังมี

ความเข้าใจผิดในการคัด
แยกของเสียอันตราย 

สิ่งท่ีจะทําต่อ 

ปัญหา/อุปสรรค 
- หมู่บ้านต้นแบบ 
- ขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น 
- ศึกษาดูงานขยะ 
- ธนาคารขยะ 

ผลท่ีได้รับ 

- ขยะลดลง    - ได้ปุ๋ยหมัก 
- ได้ความสะอาด - ได้พบปะสังสรรค์ 
- ได้ความรู้ แยกขยะถูกประเภท 
- ได้รายได้ 

ปัญหาจากปริมาณขยะ 

- ปริมาณขยะมาก 
- ขยะล้นบ่อ 
- รถขยะเสีย ขนขยะไม่ทัน 
- กล่ินเหม็น 
 

ถอดบทเรียน 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 1 พบว่า ปริมาณขยะในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน อบต. ยังไม่มีการ
บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีถังรองรับขยะประเภทใบเดียว มีรถเก็บขนขยะ 1 คัน มีพ้ืนท่ีกําจัด
ขยะแต่กําจัดขยะไม่ถูกวิธี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะในตอนแรกชุมชนยังไม่เห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะ 
ทําให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน และ อบต. ยังไม่มีการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนในการลด
ปริมาณขยะอย่างจริงจัง ทําให้มีปัญหาขยะตกค้างสะสมในปริมาณมาก แต่เมื่อหลังจากมีการอบรม           
เชิงปฏิบัติการในการคัดแยกขยะ พบว่า ปริมาณขยะท่ี อบต. ต้องเข้าไปเก็บขนในชุมชนมีปริมาณลดลง 
และจากการสอบถามคนงานท่ีเก็บขนขยะกล่าวว่า ได้ลดเท่ียวเก็บขนขยะเหลือเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน  
จากท่ีเคยไปเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 2 วัน เน่ืองจากไม่มีขยะ และไม่คุ้มค่านํ้ามัน  
  ส่วนผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ท่ี 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนมากอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 2.40 เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านท่ีชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางคือด้านการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการ ร้อยละ 2.69 และการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะ 
ร้อยละ 2.55 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมในการติดตามประเมิลผลการจัดการขยะใน
ชุมชนมีน้อย ท้ังน้ีเน่ืองจาก อบต. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับปัญหาและการจัดการขยะ
อย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึงทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอยู่ในระดับน้อย และสอดคล้องกับ
การศึกษาของวรุต คุณสมิตปัญญา (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย และการศึกษาของสุรชัย พวงงาม (2551) ได้ทําการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลเขานิพันธ์ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการขยะของประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.11  

ข้อเสนอแนะ 
 องค์การบริหารส่วนตําบล ควรนํากิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยเข้าสู่ชุมชนทุก
ปีงบประมาณ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ชุมชนได้วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนเองและสามารถ

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มข้ึน โดยใช้กิจกรรมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีต้นทาง การสร้างจิตสํานึก จิตอาสาให้ต่อเน่ืองและย่ังยืน และสามารถ
บริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
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จิตรา ดุษฎีเมธา1 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องจากเด็กติดเกม สู่แกนนําจิตอาสา สามวัย สามพลัง เป็นการทํางานวิจัยแบบมี         

ส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาแกนนําเด็ก ให้เป็นส่วนหน่ึงของแกน
นําสามวัย สามพลังการฝึกสยามหัวเราะ และเพ่ือเสริมสร้างพลังชุมชน ในการสร้างสุขสู่ชุมชนอย่างย่ังยืน 
การเก็บข้อมูลกระทําต้ังแต่ปีพ.ศ. 2558-2562 กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กช้ันประถมศึกษา ณ หมู่บ้านท่าช้าง  
ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จํานวนท้ังส้ิน 20 คน ท่ีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็น
แกนนํา  โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแกนนําสร้างสุขสู่ชุมชน ฝึกเป็นแกนนําสยามหัวเราะ และโครงการ
จิตอาสาหมอจ๋ิว ฝึกความรู้ทางการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น ซึ่งแกนนําเด็กได้ลงเย่ียมผู้ป่วย
ตามบ้าน พร้อมกับแกนนําผู้สูงอายุ และแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน วิธีการประเมินใช้
การประเมินตามสภาพจริง การสังเกต และการสัมภาษณ์ในช่วงติดตามผลแต่ละครั้ง และการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืน อาทิ ผู้ปกครอง ครู แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน แกนนํา
ผู้สูงอายุ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเข้าร่วมเป็นแกนนําเด็ก พบว่า พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปในทิศทางบวก         
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในชุมชน ลดความเหล่ือมลํ้าระหว่างวัย ส่งผลกระทบให้
เกิดตัวแบบท่ีดีต่อเยาวชนในรุ่นเดียวกัน 

คําสําคัญ : เด็กติดเกม, จิตอาสา, สามวัย, สามพลัง, จังหวัดสระแก้ว 

 

 

                                                           

1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวะสระแก้ว 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 ชุมชนบ้านท่าช้าง ต้ังอยู่ ณ หมู่ 4 ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว      
แต่เดิม พื้นท่ีน้ีไม่ค่อยมีหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เข้ามาในชุมชนเท่าใดนัก ในปีพ.ศ. 2555 ศูนย์ให้
คําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์) บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพื้นท่ีเพ่ือให้บริการวิชาการตามนโยบาย 
“หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด” โดยลงพื้นท่ีประมาณ 3 -4 ครั้ง/ปี  ครั้งละ 3-5 วัน ด้วยการทํางาน 
แบบมีส่วนร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน (Area- based collaboration)  เพ่ือให้เกิดการร่วมสร้าง
ในการพัฒนา ด้วยการนําหลักการ PDCA  ในการทํางาน ซ่ึงภายหลังการลงพื้นท่ีชุมชนจะนําความรู้        
ท่ีได้รับมาฝึกปฏิบัติกัน ก่อนท่ีจะกลับมาพบกันในครั้งต่อไป   

กลุ่มเป้าหมายในการลงพ้ืนท่ีชุมชนบ้านท่าช้างกลุ่มแรก คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาสาระชีวิต: พัฒนาศักยภาพแกนนํา มุ่งฝึกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน มีความกล้ามั่นใจในตนเอง มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน รู้จักทักษะพ้ืนฐานของการ
ทักทาย เน่ืองจากเวลาเข้าไปทํางานด้านสาธารณสุขในชุมชน จะได้รับการปฏิเสธ ไม่ได้รับการยอมรับ 
ผลลัพธ์จากการฝึกพัฒนาศักยภาพแกนนํา พบว่า แกนนํามีความม่ันใจในตนเองข้ึน และได้รับการยอมรับ
จากชุมชนมากข้ึน สามารถทักทาย ส่ือสารได้ดีข้ึน (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556; 2557)           
กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ เน่ืองจากผู้สูงอายุในชุมชนมี
ความเส่ียงต่อภาวะซึมเศร้าสูง  โดยนําเทคนิคสยามหัวเราะ ท่ีพัฒนา 

โดยดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม มาใช้ฝึกกลุ่มผู้สูงอายุ หลักการของสยามหัวเราะ คือ การออก         
กําลังกายภายในด้วยการผสมผสานการควบคุมการหายใจ การเปล่งเสียงหัวเราะ และการบริหารร่างกาย
ไปพร้อมกัน (วัลลภ ปิยะมโนธรรมและจิตรา  ดุษฎีเมธา, 2550) ผลจากการเข้าโครงการพบว่า ในปีพ.ศ. 
2556 จํานวนผู้สูงอายุท่ีเส่ียงต่อภาวะซึมเศร้าลดลงจากร้อยละ 50 เหลือเพียงร้อยละ 23.08 ค่าใช้จ่ายใน
การจ่ายยาผู้สูงอายุลดลงจาก 91,348.95 บาท เหลือ 50,584.95 บาท  (สุธี  สุนทรชัยและคณะ, 2556; 
2557) นอกจากน้ี พบว่า ผู้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์  2) ด้านความคิด  
3) ด้านร่างกาย  4) ด้านสัมพันธภาพ และ 5) ด้านพลังชีวิต  (จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ, 2558)  

ในปีพ.ศ. 2558 ได้ผนวกโครงการพัฒนาสาระชีวิต: พัฒนาศักยภาพแกนนํา  และโครงการศาสตร์
และศิลป์แห่งการหัวเราะเข้าด้วยกัน ต้ังช่ือใหม่ว่า “โครงการพัฒนาแกนนําสร้างสุขสู่ชุมชน” เป็นโครงการ
ต่อยอด มุ่งหวังให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เรียนรู้จักการฝึกเป็นแกน
นําสยามหัวเราะ และสามารถถ่ายทอดต่อให้กับชุมชนในแต่ละคุ้มท่ีตนเองรับผิดชอบ ท้ังยังช่วยส่งเสริม
งานปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้านสุขภาพของคนในชุมชนได้ และจากโครงการดังกล่าว สร้างให้เกิด
ผลกระทบต่อการขยายผลในงานส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มผู้ป่วยไม่เรื้อรัง รวมถึงสร้างช่ือเสียงให้ปรากฏใน
ระดับจังหวัด ส่งผลให้ชุมชนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และโครงการต้นแบบของชุมชนสร้างสุขในปี            
พ.ศ. 2559  
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ผลกระทบทางบวกจากการสร้างแกนนําสร้างสุขในสองวัย ทําให้ชุมชนต้องการสร้างแกนนํา       
สามวัย เพ่ือให้เด็กมีกิจกรรมเวลาว่างให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมีคุณค่าต่อชุมชน แทนการใช้เวลา
กับการเล่นเกมส์ ไม่สนใจการเรียน จนกลายเป็นเด็กติดเกม ช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าช้าง หน่ึงในแกนนําสร้างสุข จึงทดลองชักชวนกลุ่มเด็กท่ีเข้ามาว่ิง
เล่น/น่ังเล่นเกมบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 4 คน เข้ามาร่วมฝึกเทคนิคสยามหัวเราะ        
เด็กสามารถร่วมฝึกไปพร้อมกันกับแกนนําสองวัยได้อย่างไม่เคอะเขิน ทําให้เด็กมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ทํานอกเหนือจากการเล่นเกม ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเข้าร่วมฝึกสยามหัวเราะ พบว่า พฤติกรรม
ของเด็กกลุ่มน้ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางบวก เน่ืองจากได้รับแรงเสริมทางบวกจากกลุ่มแกนนําสองวัย  
ทางชุมชนจึงเล็งเห็นประโยชน์ว่า หากสามารถสร้างแกนนําสามวัยให้เกิดข้ึนได้ จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน สานให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างวัย และทําให้เด็กท่ีเคยถูกตีตรา
ว่าเป็นเด็กไม่ดีในสายตาผู้ใหญ่ มีเส้นทางใหม่ท่ีจะสร้างตนเองให้เกิดการยอมรับและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมให้เป็นทางบวกเพ่ือสร้างให้เกิดการยอมรับ รวมท้ังเป็นตัวแบบให้แก่เด็กคนอ่ืน ๆ ในชุมชน        
ได้ด้วย  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาแกนนําเด็ก ให้เป็นส่วนหน่ึงของแกนนําสามวัย สามพลังการฝึกสยามหัวเราะ  
2. เพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน ในการสร้างสุขสู่ชุมชนอย่างย่ังยืน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ    
ช่วงระหว่าง ปีพ.ศ. 2558-2562  

กลุ่มเป้าหมาย   
กลุ่มอาสาสมัครแกนนําชุมชน ซึ่งเป็นเด็กช้ันประถมศึกษา จํานวนท้ังส้ิน 20 คน 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
การดําเนินการโครงการกลุ่มสามวัย สามพลัง เริ่มต้นเม่ือปี พ.ศ. 2558 เพ่ือฝึกเป็นแกนนําสยาม

หัวเราะ ต่อมาในปีพ.ศ. 2559  ยังได้เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาหมอจ๋ิว ซึ่งเป็นอีกโครงการหน่ึงใน
โครงการบริการวิชาการของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ดร.ศศินันท์ วาสิน เป็นหัวหน้า
โครงการ เข้ามาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองหมากฝ้ายด้านการพยาบาล และการดูแล
สุขภาพเบ้ืองต้น อาทิ การวัดสัญญาณชีพ การนวด ความรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ จึงสร้างให้เด็ก          
และเยาวชนมีกิจกรรมท่ีทําอย่างเป็นประโยชน์มากข้ึน (จิตรา  ดุษฎีเมธา, 2561)   

ในช่วงปีพ.ศ. 2559 เริ่มมีการติดต่อจากชุมชนข้างเคียงและระดับจังหวัด มาขอดูงานการฝึกสยาม
หัวเราะ กลุ่มแกนนําสามวัย จึงได้มีโอกาสเปิดตัวและสาธิตการฝึกสยามหัวเราะอยู่บ่อยครั้ง ทําให้เด็กท่ี
เข้าร่วมเป็นแกนนําเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึน และช่วงปีพ.ศ. 2560 ทางชุมชนได้รับเชิญจาก
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หน่วยงานภายนอกให้ไปสาธิตการออกกําลังกายภายในด้วยสยามหัวเราะ จึงมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์กับ
โลกภายนอกมากข้ึน และเป็นการสร้างความม่ันใจให้เกิดข้ึนกับตนเองในการแสดงออกต่อหน้าชุมชนด้วย     
 

  
ภาพท่ี 1, 2  : แกนนําเด็กลงเย่ียมบ้าน 

ท่ีมา : สุธี สุนทรชัย, 2560 

ในปีพ.ศ. 2560 แกนนําสามวัย เริ่มทํางานเชิงรุกพร้อมกัน ด้วยการเข้าเย่ียมตามบ้านผู้ป่วย         
ติดเตียง แกนนําเด็ก มีส่วนร่วมด้วยการนําความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนจิตอาสาหมอจ๋ิวและสยามหัวเราะ
มาใช้ เป็นผู้ช่วยวัดความดันผู้ป่วย นวด สอนประกอบการสาธิตหัวเราะบางท่า หากผู้ป่วยไม่สามารถทําได้ 
กลุ่มแกนนําสามวัย จะสาธิตพร้อมออกเสียงให้ดูแทน นอกจากน้ี  ยังช่วยทําความสะอาดบ้านของผู้ป่วย   

ในช่วงเวลาท่ีมีการจัดอบรมโครงการฯ แกนนําสามวัย จะเข้าร่วมโครงการด้วย เพ่ือเป็นการ
ทบทวนและต่อยอดความรู้ท่ีได้รับ รวมถึงเป็นการติดตาม ประเมินผลส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการอบรมท่ีผ่านมา
และการนําไปใช้ ซึ่งหากอบรมในเวลาเรียน จะมีการประสานงานกับทางโรงเรียนเพ่ือให้แกนนําเด็ก          
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทํา จะเป็นการทดสอบ ทบทวนความรู้เ ก่ียวกับผู้คิดค้น ความหมาย ประโยชน์        
และข้ันตอนการฝึกสยามหัวเราะในแต่ละท่า โดยจะใช้วิธีการในการทบทวนท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง 
อาทิ การใช้แผ่นพับ การเขียน Flip chart การใช้แผ่นภาพประกอบการจําและการทบทวน การใช้
โปสเตอร์สาธิตท่าทางประกอบการฝึก เพราะในแต่ละครั้งจะมีเด็กใหม่เข้ามาร่วมฝึกเพื่อเป็นแกนนํา          
การฝึก ยํ้า ซํ้า ทวน จึงมีความจําเป็น ซ่ึงรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายน้ี เป็นการร่วมสร้างจากการ
สะท้อนคิดของกลุ่มว่าต้องการใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือใด เพื่อช่วยในการจดจําและการนําไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ  

วิธีการประเมิน จะใช้การประเมินตามสภาพจริง การสังเกต และการสัมภาษณ์ในช่วงติดตามผล
แต่ละครั้ง และการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืน อาทิ ผู้ปกครอง ครู แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน แกนนําผู้สูงอายุ เพ่ือติดตามพัฒนาการและเปล่ียนแปลงของแกนนําเยาวชนท่ีอาสา         
เข้าร่วม 
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ภาพท่ี 3 : แกนนําเด็กนําเสนอการทบทวนความรู้สยามหัวเราะในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ท่ีมา : จิตรา ดุษฎีเมธา, 2561 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
 ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแกนนําสร้างสุขสู่ชุมชน ในช่วงปีพ.ศ. 2558-2562 สร้างให้เกิด
แกนนําสามวัย โดยผลผลิตของเยาวชนท่ีเข้าร่วมการฝึกเป็นแกนนําเด็กจํานวนท้ังส้ิน 57 คน แต่จํานวน
แกนนําเด็กท่ียังคงมีความเข้มแข็งและทําต่อเน่ืองมีท้ังส้ิน 20 คน สาเหตุท่ีแกนนําเด็กมีจํานวนลดลง 
เน่ืองจากปัจจัยหลายประการ ในช่วงปีแรก จํานวนแกนนําเด็กลดลง เพราะการย้ายโรงเรียนไปยัง        
ตําบลอ่ืน ปีต่อมามีการปรับเปล่ียนช่วงวัย ให้เป็นช่วงวัยท่ีอายุน้อยลง คือ ช่วงประถมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือทํา
ให้เด็กสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง และเมื่อมีการอบรมโครงการจิตอาสาหมอจ๋ิวในปีพ.ศ. 2560         
รุ่นท่ี 2 ด้วย เร่ิมมีเด็กให้ความสนใจมากข้ึน ประกอบกับผลผลิตของแกนนําเด็กกลุ่มแรกท่ียังคงเข้าร่วมอยู่
มีการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนจากเด็กไม่ต้ังใจเรียน เป็นเด็กมีสมาธิดีข้ึน จากเด็กใจร้อน เป็นเด็กใจ         
เย็นข้ึน ได้รับการยอมรับจากครูท่ีโรงเรียนและผู้ใหญ่ ได้ออกนอกพ้ืนท่ีเพื่อเป็นตัวแทนชุมชนไปสาธิต
ท่าทางการฝึก ทําให้เด็กท่ีเข้าร่วมในช่วงปีหลัง ๆ มาโดยสมัครใจ เพราะเห็นตัวแบบและแรงจูงใจท่ีเป็น
แรงเสริมทางบวกท่ีน่าสนใจ ประกอบกับการได้รับความรู้จากการเข้าโครงการอบรมจิตอาสาหมอจ๋ิว ทํา
ให้เกิดการรับรู้ตนเองด้านบวกเพิ่มข้ึน และผลกระทบท่ีได้คือ พฤติกรรมทางบวกของกลุ่มแกนนําเกิดเกิด
การเปล่ียนแปลง 

 
ภาพท่ี 4 : แกนนําเด็ก สอนผู้สูงอายุฝึกสยามหัวเราะเม่ือลงเย่ียมบ้าน 

ท่ีมา : สุธี สุนทรชัย, 2561 
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จากการติดตามผลถึงปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2562) กลุ่มสามวัย สามพลัง ยังคงดํารงอยู่ อาจไม่เข้มแข็ง
เท่ากับช่วงแรก เพราะเหตุปัจจัยการเปล่ียนแปลงของผู้นําทางการ และการปรับเปล่ียนกิจกรรม อย่างไร 
ก็ตาม ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ ยังคงมีการนําไปใช้อยู่ และยังสัมผัสได้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง           
ทิศทางบวก ท้ังด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีชัดเจนท่ีสุดของกลุ่มแกน
นําเด็ก คือ ด้านพฤติกรรม กล่าวคือ มีพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน ต้ังใจเรียน มีความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน 
สมาธิในการเรียนดีข้ึน ลดการเล่นเกม เป็นผลท่ีสัมพันธ์กับการรู้สึกมีคุณค่าในตนเองท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีได้แรง
เสริมทางบวก (Positive reinforcement)  จากบุคคลภายนอก ท่ีเปล่ียนแปลงการรับรู้การมองตนเอง 
(Perceived self) จากเดิมท่ีเคยตีตราตนเองในด้านลบ เปล่ียนเป็นด้านบวก อันเน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของเขาด้วยการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อชุมชน จนได้รับการยอมรับ           
และการเป็นท่ีช่ืนชม ทําให้เกิดการเลือกทางเดินสายใหม่ของชีวิต และสร้างให้ตัวเองเกิดคุณค่าในตัวเอง
และคุณค่าต่อชุมชนได้  

อภิปรายผลการดําเนินงาน / บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มจิตอาสาแกนนําเด็กท่ีมีความต้ังใจและมีความต่อเน่ือง เริ่มต้นจาก 

4 คน ในปีพ.ศ 2558 เป็นกลุ่มแรก ปัจจุบัน มีอยู่จํานวน 20 คน เด็กท่ีเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเด็ก
ติดเกม เกเร ไม่ต้ังใจเรียน เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรม ปรากฏผลว่า มีสมาธิในการเรียนดีข้ึน ต้ังใจเรียน          
และเล่นเกมลดลง ดังคําสัมภาษณ์ของแกนนําเด็กคนท่ี 1 ท่ีว่า “แต่ก่อน ผมติดเกม ไม่ต้ังใจเรียน ท่ีมารู้จัก 
เพราะหมออ้อยชวนมาป่ันจักรยาน และมาหัวเราะ ตอนแรก ดูว่าตลกดี เมื่อมาร่วมเป็นแกนนําครูท่ี
โรงเรียน ยังว่าผมอยู่ ไม่เช่ือว่าผมจะมีการเปล่ียนแปลง ผ่านไปหน่ึงเทอม ผมรู้สึกว่ามีสมาธีดีข้ึน อารมณ์
เย็นข้ึนกว่าเดิม ถ้าเป็นแต่ก่อน ใครพูดหาเร่ือง เคยต่อยกัน ตอนน้ี  รู้สึกคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีข้ึน และเล่น
เกมน้อยลง เพราะมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ทํา” ส่วนแกนนําเด็กหญิง คนท่ี 2 ซ่ึงเข้ามาเป็นแกนนําในปีพ.ศ. 2560 
กล่าวว่า “หนูเริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาหมอจ๋ิว และเคยเห็นเพ่ือนมาฝึกหัวเราะ เพ่ือนมี
พฤติกรรมดีข้ึน ไม่เกเร  ช่วงแรกครูยังว่าอยู่ แต่ตอนหลังเขาข้ึน ครูชม เลยคิดว่า มันน่าจะดี เลยอยากมา
เป็นแกนนําเด็กบ้าง และยายหนูไม่สบาย หนูอยากดูแลยาย พอได้มาเย่ียมบ้านผู้ป่วยด้วย ทําให้อยากเป็น
หมอในอนาคต” แกนนําเด็กชายคนท่ีสามกล่าวว่า “แต่ก่อนผมติดเกม เพราะไม่มีอะไรทํา และท่ีบ้านเคย
เป็นร้านเกม พอมาฝึกหัวเราะ กับอบรมจิตอาสาหมอจ๋ิว รู้สึกภูมิใจ ไปนวดให้ยาย และได้ไปเท่ียวท่ีจังหวัด
อ่ืนด้วย เวลาไปแสดงหัวเราะให้เขาดู” ผู้ปกครองแกนนําเด็กคนหน่ึงกล่าวว่า “แต่ก่อน ลูกจะข้ีเกียจ       
ไม่ยอมช่วยงาน ตอนน้ี รู้สึกดีข้ึน ช่วยทํางานบ้าน ดูแลยาย และดีท่ีเขามีกิจกรรมได้ทํา จะได้ไม่ต้องห่วง
เรื่องติดเพื่อน ติดเกม รู้ สึกว่าเขาฟังเรามากข้ึนด้วย” และจากข้อมูลการสังเกตของผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าช้างกล่าวว่า “เด็ก ๆ ดีข้ึน จากเดิมท่ีเคยเกเร ครูไม่เช่ือว่าจะ
เปล่ียนได้ พอเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเอง ได้รับคําชมจากผู้ใหญ่ และจากชุมชนภายนอก เวลาต้องไป
แสดงหรือสาธิตตามงานต่าง ๆ เด็ก ๆ จะดูภูมิใจมาก เวลาไปเย่ียมตามบ้าน ชาวบ้านขอยา เพราะเด็กจะมี
กระเป๋ายาไปด้วย แกนนําเด็กพวกน้ี จะหวงมาก ไม่ยอมให้ยาสุ่มส่ีสุ่มห้า ต้องให้ไปเช็คกับทางรพสต.   
ก่อน แม้กับญาติ ๆ  ก็ยังไม่ให้ เขาหวงกระเป๋ามาก ปฏิบัติตามท่ีได้รับการอบรมมาอย่างเคร่งครัด         
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ส่ิงท่ีเห็นได้ชัด คือ ความภูมิใจในตัวเองท่ีเกิดข้ึน สมาธิดีข้ึน เล่นเกมน้อยลง และช่วงปีน้ี (พ.ศ. 2561)           
ไม่ต้องไปชวนเด็ก แต่เด็กมาเอง มีแรงบันดาลใจจากเพ่ือนท่ีเคยมา เหมือนเป็นตัวแบบให้แก่เขา ทําให้เขา
อยากเปล่ียนแปลงตัวเอง มีเด็กบางคนท่ีเข้าเป็นแกนนําเด็ก บอกเลยว่า การไปเย่ียมผู้ป่วยตามบ้าน ทําให้
อยากเรียนต่อ เป็นหมอ เป็นพยาบาล เหมือนกับพวกอาจารย์ท่ีมาสอน” 

จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน หากย้อนกลับไปในช่วงการสะท้อนคิดท่ีเป็นผลจากผลกระทบ          
ท่ีเกิดข้ึนจากงานบริการวิชาการท่ีทําอย่างต่อเน่ืองและต่อยอดชุมชน มีความประสงค์ให้แกนนําเด็กเข้า
มาร่วมฝึกอบรมด้วยกับพร้อมกับแกนนําผู้สูงอายุ และแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
คณะทํางานด้านวิชาการ ต้ังสมมติฐานถึงความเป็นไปได้ของการเข้าร่วมว่า อาจไม่ประสบสําเร็จ อย่างไร 
ก็ตาม ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด สะท้อนให้เห็นว่า คนในชุนชนรู้จักชุมชนของเขาเอง
ดีกว่า  เพราะพวกเขาสามารถใช้สัมพันธภาพ ในการดึงการมีส่วนร่วมและสร้างให้เกิดการยอมรับได้           
และเมื่อคนสามวัยมาร่วมกลุ่มกัน กลับกลายเป็นความสวยงาม จากการสังเกต ในขณะท่ีอบรมฝึก
ปฏิบัติการ พบว่า แกนนําผู้สูงอายุ ได้ดูแกนนําเด็กนําการฝึกสยามหัวเราะ จะมองด้วยสายตาแห่งความสุข 
ความภูมิใจใจในการแสดงออกของลูกหลาน ในทางกลับกัน เมื่อแกนนําเด็ก ได้เห็นแกนนําผู้สูงอายุทํา
กิจกรรม จะหัวเราะกับท่าทางและการแสดงออกของผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นบรรยากาศแห่งความสุขในการทํา
กิจกรรมร่วมกัน นอกจากน้ี การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน ทําให้เป็นการเช่ือมสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง         
ช่วงวัยอีกด้วย ข้อค้นพบท่ีได้จากการให้บริการวิชาการคือ การใช้คําว่า “แกนนํา” ในการเรียกกลุ่มเป็น
การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) ให้กับผู้เข้าร่วมกลุ่ม และจากการทําติดตามผลในปีพ.ศ. 2562  
พบว่า กลุ่มแกนนําสามวัย สามพลัง ลดความเข้มแข็งลง เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงผู้นําท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน จึงขาดผู้นําหลักในการนํา เพราะปัจจัยหน่ึงท่ีสร้างให้เกิดความเข้มแข็งและการรวมกลุ่มได้         
คือ ปัจจัยด้านผู้นํา (จิตรา  ดุษฎีเมธาและคณะ, 2561) เมื่อได้ทําการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและกระตุ้น
ให้เกิดมุมมองของการเสริมพลังอํานาจด้วยตนเองของคนในชุมชนท่ียังคงอยู่ในชุมชนต่อไป ทําให้แกนนํามี
ความประสงค์อยากให้อัตลักษณ์ของแกนนําสามวัย สามพลัง คงอยู่ จึงจําเป็นต้องสร้างฐานคิด และอาวุธ
ทางปัญญา โดยทางมหาวิทยาลัย จะใช้วิธีการร่วมสร้างเพลังด้วยการกระตุ้นพลังกลุ่ม และการช่วง
วางแผนให้การขับเคล่ือนดําเนินต่อไปได้ด้วยพลังของชุมชน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ระดับบุคคล  

1.1 แกนนําเด็กเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ได้รับการยอมรับจากชุมชนและจากสังคม
ภายนอก   

1.2 นักวิชาการ ได้ความรู้จากการสะท้อนคิดของชุมชน และเห็นคุณค่าของการสร้างพลัง         
ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดองค์ความรู้ ใหม่ จากการผสมผลานความรู้ทางวิชาการ                
และประสบการณ์ของชุมชน 
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2. ระดับชุมชน   
      2.1 ลดความเหล่ือมลํ้าระหว่างวัย เกิดการสร้างสัมพันธภาพของ 3 ช่วงวัย คือ วัยเด็ก           

วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ท่ีร่วมกันทํากิจกรรม นําไปสู่การสร้างความเคารพ และการสร้างคุณค่าให้แก่กัน
และกัน 
       2.2 ชุมชนเป็นต้นแบบชุมชนนําร่องชุมชนสร้างสุข ด้วยกลุ่มคน 3 ช่วงวัย 
       2.3 จุดประกายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านทางต้นแบบของแกนนําสามวัยท่ีมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได้อย่างแท้จริง  

3. ระดับจังหวัด เกิดชุมชนต้นแบบ สามวัยสามพลัง ท่ีสามารถทํางานร่วมกันในงานส่งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่คนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบาย 4 ดี 
วิถีพอเพียง ของจังหวัดสระแก้ว ท่ีต้องการสร้างชุมชนสร้างสุข (ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี 
ส่ิงแวดล้อมดี) 
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การวิเคราะห์ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ                
เพ่ือเสริมศักยภาพ กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย                           

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

     
ปริชัย ดาวอุดม1  

วรรณวิมล ภักดี2 อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม3  

 บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะท่ีผ่านการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ ในพื้นท่ีชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ตามแนวคิดฮาบิทัสของ ปิแอร์ บูดิเยอร์ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษา
ปรากฏการณ์รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของทฤษฏีฐานราก เลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญโดยการสุ่ม        
เชิงทฤษฎี 

ผลการศึกษาพบว่า แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะมีทุน 2 ประการ คือ ทุนเดิมท่ีส่ังสมติดตัว
มา กับทุนท่ีได้รับหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงทุนท้ัง  2 ประการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดฮา
บิทัสของ ปิแอร์ บูดิเยอร์ คือมีท้ังทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณ์ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
 เป็นระยะเวลากว่า 7 ปีท่ีศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒนําศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะบําบัดมาเป็นส่วนหน่ึงในการบริการวิชาการ และได้นํารูปแบบ
การพัฒนาความสุขด้วยเสียงหัวเราะ ตามแนวทาง“สยามหัวเราะ”ท่ีคิดค้นข้ึนโดย วัลลภ ปิยะมโนธรรม 
ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ภายในชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบล      
หนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพ่ือสร้างความสุขท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต        

                                                           

1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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จากเดิมทีในชุมชนน้ีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 50 มีอาการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เป็นโรคซึมเศร้า มีการ
พยายามฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุร้อยละ2.43 (สุธี สุนทรชัย,เอกพจน์ จงดี และระวิวรรณ ปัญญา, 2556)       
แต่ภายหลังจากท่ีมีการจัดกิจกรรมสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะโดยเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าเกิดการ
เปล่ียนแปลงในชุมชนด้านความสุขทางกาย ใจ อารมณ์ และสังคม โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดีข้ึน 
ผู้ป่วยเรื้อรังบรรเทาลง นําไปสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะข้ึนเพ่ือให้ชุมชนสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ทําให้เกิดแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะท่ีสามารถสอนและนํากิจกรรมได้ท้ังในครอบครัว คุ้ม หมู่บ้านและออกไปเป็นแกนนําภายนอก
ชุมชน 

คุณลักษณะเบ้ืองต้นท่ีอยู่ในตัวแกนนํามีความสําคัญอย่างย่ิงท่ีช่วยให้การดําเนิน ปฏิบัติการใด ๆ 
ประสบความสําเร็จ การวิเคราะห์ทุนตามแนวคิดฮาบิทัส (Bourdieu. 1986) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอร์ จะทํา
ให้เห็นท่ีทุนของแกนนําท่ีผ่านการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพ ซึ่งเป็นส่ิงท้ังท่ีแกนนํามีอยู่ในตัวเองก่อน
รับการอบรมและได้รับการเสริมจากภายนอก อันจะก่อให้เกิดพลังในการเปล่ียนแปลงชุมชน โดยใน
การศึกษาน้ีมุ่งวิเคราะห์ทุนของแกนนําท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมศักยภาพแกนนําสร้างสุข
ด้วยสยามหัวเราะ ท่ีเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานในการทําให้เป็นแกนนําได้ท้ังในครอบครัว คุ้ม หมู่บ้าน         
และออกไปเป็นแกนนําภายนอกชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อวิเคราะห์ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะท่ีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม

ศักยภาพ ในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามแนวคิด
ฮาบิทัสของ ปิแอร์ บูดิเยอร์ 

ระยะเวลาดําเนินงาน   
ธันวาคม 2559-มิถุนายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย  
แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ บ้านท่าช้าง จํานวน 10 คน  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีประเมิน 
การศึกษากรณีศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology)        

เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ (Phenomenology) รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์ 
ก่ึงโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของทฤษฎีฐานราก 

โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือแกนนําท่ีผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมศักยภาพแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ จํานวน 10 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง  
เชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) และการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและประสานงานเก่ียวกับกิจกรรม
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สร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ จํานวน 5 คน ซ่ึงเป็นผู้สนับสนุนความรู้และทักษะ แก่แกนนําสร้างสุขด้วย
สยามหัวเราะ  

สรุปผลการศึกษา 
ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ  
ผลการศึกษาพบว่า ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะมี 2 ส่วนคือ 1) ทุนเดิมท่ีส่ังสมติด

ตัวแกนนํามาก่อนการอบรม ประกอบด้วย การมี จิตอาสา การเป็นท่ีรู้ จักในชุมชน ความรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแล สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความสําคัญต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ตลอดจนการสนับสนุนจากครอบครัว และ 2) ใหม่ท่ีได้รับจากการฝึกจากการอบรม และทุนอ่ืนท่ีได้มา
ภายหลังทําให้วิเคราะห์ทุนแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะท่ีได้ดังน้ี 
  (1) ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ทุนประการแรกของแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านท่ีเป็นเสมือนตัวทุนเดิมท่ีเสริมพลัง เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมีความรู้และทักษะจากประสบการณ์มาก่อน
และเมื่อได้รับการหนุนเสริมด้วยกิจกรรมสยามหัวเราะ ท่ีเป็นการออกกําลังจากภายใน ท่ีส่งผลต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงความม่ันใจในตนเอง เช่ือมั่นในศักยภาพและส่ิงตนเองเป็น เข้าใจ         
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และภาวะความเป็นผู้นําท่ีต้องกล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ   
และการแสดงออก ตลอดจนประสบการณ์ส่วนตัวท่ีได้รับรู้การเปล่ียนแปลงในเชิงบวกต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม ของผู้เข้าร่วมสยามหัวเราะ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์น้ีเป็นส่ิงท่ีมีการฝึกฝน
อย่างต่อเน่ือง เติมเต็มผ่านกระบวนการเรียนผ่านประสบการณ์ เสริมในส่วนท่ีขาด โดยผู้เช่ียวชาญท่ีมี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความเข้มแข็งต่อคุณลักษณะ
ของแกนนํา 
  (2) ความมีจิตอาสา จัดได้ว่าเป็นทุนเดิมท่ีแกนนํามีอยู่ก่อนนับแต่เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านแล้ว ความมีจิตอาสาน้ีเกิดข้ึนจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีค่อย ๆ  
ถักทอข้ึนอย่างยาวนานในชุมชน บางคนเริ่มมาจากการช่วยเหลือเอ้ือเฟื้อแก่ญาติมิตร ขยายมาเป็น        
ความเอ้ือเฟื้อเพื่อนบ้าน จนกลายมาเป็นอาสาสมัครทางการและเป็นทุนท่ีสําคัญมากเน่ืองจากแกนนํา
สร้างสุขฯจะต้องเป็นผู้มีจิตใจเสียสละ อยากเห็นคนในครอบครัว ชุมชนมีสุขภาพทีดีข้ึน การก้าวเข้า
มาร่วมเป็นแกนนําของหลายคนจึงมีจุดเริ่มจากจิตอาสาท่ีอยากเห็นคนท่ีตนรักและเพ่ือนบ้านในชุมชนมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น  
  (3) การมองเห็นคุณค่าของตนเอง แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ แต่เดิมมีวิถีชีวิตท่ี
อยู่เพียงในบ้านทํางานบ้าน ดูแลสมาชิกภายในครอบครัว ประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา ทําสวน หรือรับจ้าง 
และยังทํากิจกรรมจิตอาสาอย่างการเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ซึ่งบทบาทจะดําเนิน
เก่ียวกับการดูแล การสนับสนุน ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพในเบ้ืองต้นของคนในชุมชน เช่นการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น วัดความดัน การใส่ทรายเพ่ือกําจัดยุงลายภายในชุมชน การเย่ียมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น          
ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ ทีมผู้จัด นําโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒได้จัดกระบวนการฝึกสยามหัวเราะอย่างต่อเน่ือง โดยมีการอบรมเสริมทักษะท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหารเป็นการนําท่ีมีประสิทธิภาพผ่านการฝึกบุคลิกภาพ การพูดในท่ีสาธารณะ  
และการเสริมความมั่นใจ เป็นต้น ทําให้แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะมองเห็นศักยภาพ และดึง
ศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทํางานเป็นอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน(อสม.) 
  (4) การสนับสนุนจากครอบครัวและคนใกล้ชิด การทํางานเพื่อสังคม การทํางานเพ่ือ
ส่วนรวม นอกจากจะต้องใช้จิตใจท่ีมุ่งม่ันในการทํางานเหล่าน้ีแล้วในบางท่านต้องเสียสละเวลา          
และทรัพยากร หรือต้นทุนหลากหลายในการทํางานเพ่ือสังคม เหนือส่ิงอ่ืนใด งานเพ่ือสังคม เพ่ือส่วนรวม
เป็นงานท่ีต้องทุ่มเทเวลาส่วนตัว เวลาในการทํางาน เวลาท่ีต้องใช้กับคนในครอบครัว เสียสละเพ่ือชุมชน 
แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะเองก็เช่นกัน ต่างต้องสละเวลา มาเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ันการได้รับ
ความเข้าใจจากครอบครัว และได้การสนับสนุนจากความครอบครัว จึงมีส่วนต่อการส่งเสริมการดํารงอยู่
ของการเป็นแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ ความมีช่ือเสียงและการท่ีคนในชุมชนเคยเห็นอาจารย์          
จาก มศว. ผ่านทางรายการโทรทัศน์ เป็นส่วนสําคัญท่ีสร้างความเช่ือมั่นและยินดีท่ีจะร่วมเป็นแกนนําสร้าง
สุขด้วยสยามหัวเราะ แม้ในระยะแรกจะมีเพียงบางครอบครัวเท่าน้ันท่ีเข้าใจและสนับสนุนให้มาเป็นแกน
นํา ต่อเม่ือได้เข้าร่วมและแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะได้มีโอกาสไปแสดงในท่ีต่าง ๆ เป็นท่ีรู้ จัก           
และได้รับคําช่ืนชม ครอบครัวจึงได้ให้การสนับสนุนมากข้ึน  
  (5) การยอมรับและยกย่อง การพัฒนาแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะพัฒนาข้ึน         
เพื่อเป็นแกนนําท้ังในครอบครัว ชุมชน และภายนอกชุมชน และมีการเรียกแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะของชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น “ครู” หรือ เป็น“แกนนํา” แกนนําส่วนใหญ่มีความภูมิใจ และดีใจ ย่ิงถูกเรียกแบบน้ันแกนนําเห็น
ว่าตนเองควรย่ิงพัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึน การมีโอกาสได้เป็นแกนนําสร้างสุขด้วย
กิจกรรมสยามหัวเราะนอกชุมชน ในฐานะตัวแทนของชุมชน ทําให้คนภายนอกชุมชนรู้จักชุมชนบ้าน        
ท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ว่าเป็นชุมชนท่ีมีช่ือเสียงด้านการสร้าง
สุขด้วยสยามหัวเราะ ย่ิงการเสริมแรงและสร้างความเข้มแข็งในการเป็นแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม 
  (6) รายได้ การประกอบอาชีพ และเวลาว่าง เน่ืองด้วยกิจกรรมสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะเป็นกิจกรรมท่ีทําอย่างต่อเน่ือง ท้ังการเสริมความรู้และทักษะให้กับแกนนํา หรือการท่ีแกนนําไป
ฝึกสยามหัวเราะนอกชุมชน ซ่ึงในบางช่วงเวลาแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะบางท่าน อาจจะไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเฉพาะในช่วงการเพาะปลูก การเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ มีผลต่อกระบวนสร้างแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะท้ังการดํารงอยู่และการเข้าร่วมอย่างต่อเน่ือง แกนนําท่ีประสบ
ความสําเร็จคือแกนนําท่ีสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ การประกอบอาชีพ และเวลา
ว่างได้ซึ่งนับว่าเป็นทุนท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง 
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อภิปรายผลการศึกษา 
ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ 

คุณลักษณะของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนอง          
หมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซ่ึงสามารถปรากฏออกมาให้เห็นได้ในการกระทํา/แนวโน้ม
ของการกระทํา ของแกนนํา โดยมีตามแนวคิดฮาบิทัส (Bourdieu. 1986) ดังต่อไปน้ี 

ทุนเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ       
ท่ีมีผลต่อการดํารงอยู่และการเข้าร่วมอย่างต่อเน่ืองของแกนนําและท่ีสําคัญท่ีผลพวงจากการท่ีทํากิจกรรม
สร้างสุขด้วยสยามหัวเราะทําให้สุขภาพกายและจิตใจ ของแกนนําแข็งแรง ส่งผลต่อการลดภาระค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าหมอ ไปจนถึงค่าเดินทางในการไปพบแพทย์ 
ค่าเสียโอกาสเม่ือต้องไปโรงพยาบาล ค่าจ้างจากการหยุดงานเป็นต้น หรือเม่ือร่างกายจิตใจท่ีแข็งแรง         
ทําให้มีโอกาสท่ีมากข้ึนในการใช้เวลาหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 

ทุนวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ น้ันมีพ้ืนฐานมาจากการเป็น
อาสาสมัครประจําหมู่ บ้านเดิมของชุมชน มีการให้คุณค่ากับการทํางานอาสาสมัคร ทําแกนนํา 
เห็นคุณค่าของการทํางานอาสามาสมัครด้วยเฉพาะในฐานะแกนนําสร้างสุขท่ีเป็นผู้ไปสร้างความสุขให้กับ
ผู้อ่ืน โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีติดเตียงท่ีต้องได้รับการดูและใส่ใจ แบ่งปันความสุข 

ทุนทางสังคม ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ของกลุ่มหลายระดับ กลุ่มแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะในพื้นท่ีท่าช้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มแกนนํา กลุ่มแกน
นําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ กับผู้ประสานงานซึ่งเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  
กลุ่มแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ กับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีเข้ามาร่วมดําเนิน
กิจกรรมสร้างแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ กลุ่มแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ กับกลุ่มแกนนํา
สร้างสุขด้วยสยามหัวเราะกลุ่มอ่ืน (กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเด็ก) แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะกับ
ครอบครัวและชุมชน ผู้ประสานงานซึ่งเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล กับบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมสร้างแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ          
ซึ่งการคงอยู่ของเครือข่ายความสัมพันธ์เหล่าน้ี ส่งผลต่อการดํารงอยู่และมีส่วนร่วมของแกนนําสร้างสุข
ด้วยสยามหัวเราะในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ทุนสัญลักษณ์ เป็นส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึง แม้ว่าการเป็นอสม.ของแกนนําจะเป็นสัญลักษณ์
อย่างหน่ึงท่ีมีมาแต่เดิม ทว่าการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีดําเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒอย่างต่อเน่ือง ทําให้แกนนําได้รับการยอมรับ เป็นท่ีช่ืนชมในความสามารถและผลท่ีเกิดข้ึนจริงจาก
การฝึกหัวเราะ ทําให้พวกเขามีความรู้สึกว่าเป็นมากกว่า อสม. ย่ิงเมื่อผ่านการอบรมและในระหว่างการ
ฝึกอบรมมีการยกย่องให้แกนนํามีสถานะเป็นครูผู้สอนหัวเราะย่ิงสร้างความภูมิใจ การได้ออกไปแสดง
ภายนอกชุมชน ได้ออกข่าวรายการโทรทัศน์ ได้พบรู้จักกับผู้คิดค้นตัวจริงย่ิงสร้างทุนให้แกนนําสามารถ
เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆได้อย่างดีย่ิง ส่งผลดีต่อการทํางานอาสาสมัครอ่ืน ๆ ในชุมชนอีกหลายประการ  
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คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาน้ี 
 การศึกษาน้ีทําให้ทราบถึงทุนและท่ีมาของทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเสริมพลังและสร้างความย่ังยืนในอนาคต รวมถึงการนําไปปรับใช้กับการขยายผล         
และสร้างแกนนําในพื้นทีอ่ืนต่อไป กล่าวคือสําหรับการขยายโครงการสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะไปพ้ืนท่ีอ่ืน 
หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างแกนนําเพ่ือสานต่อการขับเคล่ือนในชุมชน ผู้ดําเนินงานอาจพิจารณาจาก
ทุนตามแนวคิดของ บูดิเยอร์ 4 ประการดังกล่าว ว่าผู้ท่ีจะเข้ารับการอบรมเป็นแกนนําน้ันขาดทุนใดบ้าง      
ซึ่งในแต่ละพ้ืนท่ี แกนนําแต่ละคนอาจต้องมีการสร้างเสริมทุนท่ีไม่เหมือนกัน ก็จะทําให้การสร้างแกนนํา
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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การเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน                                
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      
 ถนอมศรี เปล่ียนสมัย1  

สรรพารี ยกย่อง1, จุฑาวุฒิ คําภิระ2 

บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และภาคีเครือข่ายอําเภอพุทธมณฑล ร่วมกันบูรณาการ    

การขับเคล่ือนโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
นอกห้องเรียนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรนําความรู้
ความสามารถของตนมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานร่วมกับชุมชน โดยใช้หลักพัฒนาตามแนว
พระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้และจากการปฏิบัติจริง โดยนํากระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และแนวคิดพ้ืนฐานในการขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
ใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ร่วมกันเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา หาแนวทางแก้ 
และวางแผนพัฒนาในทุกมิติ โดยใช้ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

จากการดําเนินโครงการ นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผู้นําบนพื้นฐานของศักยภาพของตนเอง        
และฝึกทักษะการทํางานร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างของผู้อ่ืน สานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
จากหลากคณะหลายสาขาวิชาให้สามารถทํางานร่วมกัน และได้นําหลักคิดในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต และท่ีสําคัญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้นําความรู้
ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนได้มาซึ่งแผนพัฒนา
พ้ืนท่ีเชิงบูรณาการเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้นําแผนพัฒนา
ชุมชนมาจัดทําเป็นข้อเสนอโครงการท่ีเกิดจากความต้องการของชุมชน ภายใต้กรอบการพัฒนาเชิง     
บูรณาการ “พุทธมณฑล มณฑลแห่งความพอเพียง” ในการพัฒนาพ้ืนท่ีต่อไป 

                                                           

1 งานพันธกิจสัมพันมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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คําสําคัญ : เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมาและความสําคัญ 

ด้วยรัฐบาลได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน สถาบันการศึกษามีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและพึ่งพาตัวเองได้ โดยการสร้างกระบวนการให้เกิดความคิดหรือความ
ต้องการท่ีแท้จริงในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการดําเนินการท่ีเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จะมุ่งเน้นท่ีภาคการเกษตรและชนบท     
โดยการสร้างกระบวนการให้เกิดความคิดหรือความต้องการท่ีแท้จริงในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการดําเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์    
ท่ี 2 การดําเนินการในพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝัง
ให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีการดํารงชีพอยู่อย่างพอเพียงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัยตลอดจนสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ (คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท, 2558) 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติของประชาชน      
ในทุกระดับต้ังแต่ครอบครัวชุมชนจนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความ
พอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในท้ังน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ความ
รอบคอบและความระมัดระวังย่ิงในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ         
ทุกข้ันตอน (สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม, 2544) การเสริมสร้างพ้ืนฐานและการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก      
และเยาวชนถือว่าเป็นส่ิงสําคัญ ให้มีความรอบรู้ในการดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติมี
ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้ชีวิตมีความสมดุลและพร้อมรับ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางท้ังด้านวัตถุสังคมส่ิงแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี  
 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และภาคีเครือข่ายอําเภอพุทธมณฑล ร่วมกันดําเนิน
โครงการการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ในพ้ืนท่ีอําเภอพุทธมณฑล        
ซึ่งพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการทํางานพัฒนาร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง มีทุนเดิมและ
เป็นการต่อยอดการทํางานของมหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชนพุทธมณฑล การดําเนินโครงการในคร้ังน้ีเป็น
การบูรณาการการขับเคล่ือนงานเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี โดยนํากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และแนวคิด
พ้ืนฐานในการขับเคล่ือนการพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” 
ร่วมกันเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา หาแนวทางแก้ และวางแผนพัฒนาในทุกมิติ        
โดยใช้ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
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แผนพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
นําความรู้ความสามารถของตน มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานร่วมกับชุมชนโดยใช้หลักพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้และจากการปฏิบัติจริง 

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีจริง ด้วยการพัฒนา

แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ความสามารถของตน มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ

ทํางานร่วมกับชุมชนโดยใช้หลักพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 เพื่อสร้างแผนพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
ปี พ.ศ. 2559-2561 

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ประชาชนอําเภอพุทธมณฑล  
2) ส่วนงานราชการ ส่วนท้องถ่ินอําเภอ พุทธมณฑล  
3) นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
1. จัดต้ังทีมและคณะทํางานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
2. คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย 

- ประชุมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินโครงการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ
ท้องถ่ิน และภาคประชาชน    

- จัดเวทีประชาคมคัดเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายในการดําเนินโครงการ 
3. การเตรียมการและการสร้างการมีส่วนร่วม 

- การประชาคมชาวบ้าน นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ช้ีแจงทําความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- การนํานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ท้องถ่ิน ตัวแทนประชาชน
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายศึกษาดูงานตัวอย่างโครงการพัฒนาในจังหวัดพ้ืนท่ีต้นแบบ 

4. การศึกษาภูมิสังคมและจัดทําแผนชุมชน 
- การศึกษาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม และแผนชุมชน 
- การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือการทํางานร่วมกับชุมชนสําหรับนักศึกษา 
- ลงพ้ืนท่ีสํารวจข้อมูลในชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับชุมชน 
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- การจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และคืนข้อมูลกับชุมชน 

5. การติดตามผล 
- จัดเวทีประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค   

เพื่อร่วมกันพัฒนาการขับเคล่ือนงานในระยะต่อไป 
- ถอดบทเรียนการทํางาน 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับอําเภอพุทธมณฑล ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ประชาชน และภาคี
เครือข่าย ขับเคล่ือนโครงการโดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการร่วมกันพัฒนาพ้ืนท่ี          
โดยการสนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้เรียนรู้ปัญหาจากชุมชนและนําความรู้ความ
เช่ียวชาญของตนเอง มาร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้างแผนการพัฒนาชุมชน และเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ของนักศึกษา
ผ่านการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง โดยมีการขับเคล่ือนงาน ดังน้ี 

1. จัดต้ังทีมและคณะทํางานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังสร้างความเข้าใจร่วมกัน อาจารย์ 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดต้ังทีมงาน และปรึกษาหารือเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน 

2. การเลือกพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับอําเภอพุทธมณฑล จัดประชาคมหน่วยงานราชการ 
ท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชน ช้ีแจงทําความเข้าใจการขับเคล่ือนโครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา และได้ดําเนินการคัดเลือกและรับรองพื้นท่ีเป้าหมาย ผ่านเวที
ประชาคม โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม มีผู้นําท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาต้องเกิดประโยชน์กับ
ชุมชน จากเวทีประชาคม ได้คัดเลือกพ้ืนท่ีเป้าหมายจํานวน 6 หมู่บ้าน 3 ตําบล ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอ
พุทธมณฑล ประกอบด้วย หมู่ท่ี 3 บ้านศาลาดิน ตําบลมหาสวัสด์ิ, หมู่ท่ี 5 บ้านสหพรและหมู่ 1 บ้านวัด
สุวรรณาราม ตําบลศาลายา, หมู่ 4 บ้านวัดมะเกลือ หมู่ 6 บ้านคลองโยงใหม่ และหมู่ 8 บ้านสหกรณ์ 
ตําบลคลองโยง  

 3. การเตรียมการและการสร้างการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว       
ทําความเข้าใจและช้ีแจงแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
แลกเปล่ียนความคิด ร่วมเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” และแสดง
ความพร้อมในการร่วมกันขับเคล่ือนงานและลงมือทํา ได้นํานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้แทนจาก
หน่วยงานราชการ ท้องถ่ิน ตัวแทนประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายศึกษาดูงานพื้นท่ีในต้นแบบ จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดน่าน เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงการนําหลักการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริมาใช้แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ตลอดจนแนวทางการทํางานอย่างบูรณาการของ
สถาบันการศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการศึกษาดูงานได้ประชุมร่วมกันเกิดแผนปฏิบัติการ (Roadmap) ในการขับเคล่ือนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นท่ีเป้าหมายอําเภอพุทธมณฑล  



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

392  

4. ศึกษาภูมิสังคมและจัดทําแผนชุมชน การศึกษาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม และแผน
ชุมชน และลงพื้นท่ีสํารวจข้อมูลในชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับชุมชนตามหลักการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล วิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี และศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาพ้ืนท่ี โดยการศึกษาข้อมูลทุตยภูมิ เชิงภูมิศาสตร์และภูมิสังคม ลงพื้นท่ีสํารวจข้อมูลเพื่อความ
ถูกต้อง และเก็บข้อมูลความต้องการอย่างแท้จริงจากชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้วิเคราะห์ข้อมูลในหมู่บ้านเป้าหมายจากแผนชุมชนและข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน และการลงพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูลจากชุมชนมาวิเคราะห์ และได้สรุปประเด็นปัญหาท่ีสําคัญของแต่ละพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือนํามาวาง
แผนการพัฒนาพื้นท่ี 

- การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือการทํางานร่วมกับชุมชนสําหรับนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดลได้นํานักศึกษาร่วมกับพัฒนาการอําเภอพุทธมณฑล อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมความสุขและความต้องการ 
โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยการใช้พลังนักศึกษาท่ีร่วมกันทํางานภายใต้กิจกรรม
เสริมทักษะการเรียนรู้การทํางานร่วมกับชุมชน นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี สํารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานและเก็บข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนและได้ดําเนินการนําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ร่วมกับชุมชนเพ่ือหาปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน การเก็บข้อมูลด้วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทําให้ได้เริ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน ได้ข้อมูลท่ีเป็นเชิงลึก ได้ปัญหาและความต้องการมาจากชุมชน
อย่างแท้จริง และได้ดําเนินการนําผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลมานําเสนอให้แก่ชุมชน ซึ่งข้อมูลท่ีได้
นํามาวิเคราะเพ่ือพัฒนาโครงการอีกท้ังการลงพ้ืนท่ีนักศึกษาได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในการทํางาน
ร่วมกับชุมชนและสัมผัสกับชุมชน       

- การจัดทําแผนพัฒนาพื้นท่ีเชิงบูรณาการและคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน 
จากท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาคมพุทธมณฑลได้ร่วมกันสํารวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัย เพื่อนํามา
จัดทําเป็นแผนพัฒนาพื้นท่ีเชิงบูรณาการ ภายใต้กรอบการพัฒนาเชิงบูรณาการ “พุทธมณฑล มณฑลแห่ง
ความพอเพียง” และได้พัฒนาข้อเสนอโครงการในลักษณะของชุดโครงการซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงาน 
ตามแผนภาพท่ี 1 ซึ่งเป็นการบูรณาการเพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบห่วงโซ่การพัฒนา
ท้ังยังครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน แผนงานดังกล่าวได้เสนอให้แก่ หน่วยงาน
ราชการ ท้องถ่ินและชุมชน เพ่ือให้รับทราบ แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการขับเคล่ือนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันต่อไป 
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ภาพท่ี 1 แผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีอําเภอพุทธมณฑล 

5. การติดตามผล 
- จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค    

เพื่อร่วมกันพัฒนาการขับเคล่ือนงานต่อไป โดยแบ่งเป็น 1) ประชุมคณะทํางานหลัก ได้แก่ อาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร และแกนนําชุมชน 2) ประชุมคณะทํางานหลัก ร่วมกับหน่วยงานราชการ ท้องถ่ิน 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชน และถอดบทเรียนการทํางานระหว่างอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 
และแกนนําชุมชน 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 การขับเคล่ือนโครงการน้ีถือว่าเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี คือการบริหารจัดการท่ีลงไปทํา
กระบวนการในพ้ืนท่ีเป้าหมาย ส่ิงสําคัญคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในทุกหน่วยงานและชุมชน 
ให้เกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” โดยการร่วมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา เพ่ือการ
ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขและวางแผนพัฒนา การร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมลงมือปฏิบัติ               
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาชนและ
สถาบันการศึกษา ในการร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนาในประเด็นท่ีคนในชุมชนร่วมกันดําเนินการ ต้ังแต่
ค้นหาปัญหา วางแผนการดําเนินงาน ร่วมกันดําเนินงาน เพ่ือให้สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน  

การดําเนินโครงการน้ีผนวกการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานจริง นักศึกษาได้นํา
ความรู้ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ ร่วมกับชุมชนเกิดแผนการ
พัฒนาชุมชน อีกท้ังจากการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผู้นําบนพ้ืนฐานของศักยภาพของ
ตนเอง และเกิดฝึกทักษะการทํางานร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างของผู้อ่ืน สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาจากหลากคณะหลายสาขาวิชาให้สามารถทํางานร่วมกัน และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมการขับเคล่ือน
โครงการได้หลักคิดในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  

จากการขับเคล่ือนโครงการได้มาซ่ึงแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้นําพัฒนาแผนชุมชนดังกล่าว จัดทําเป็นข้อเสนอโครงการท่ีเกิดจาก
ความต้องการของชุมชน ภายใต้กรอบการพัฒนาเชิงบูรณาการ “พุทธมณฑล มณฑลแห่งความพอเพียง”             

ด้านส่ิงแวดล้อม

โครงการการพัฒนาแม่น้ําลาํคลอง
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ด้านเกษตรกรรม

โครงการการพัฒนาเกษตรกรรม4.0

ด้านสัมมาอาชพี

โครงการการพัฒนาสัมมาชีพฐาน
ชุมชน

ด้านการท่องเทีย่ว

โครงการการพัฒนาท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาวะ

พุทธมณฑล    
มณฑลแห่งความ

พอเพียง
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มีนัยสําคัญว่าอําเภอพุทธมณฑลเป็นพื้นท่ีท่ีใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชน
และสังคมท้ังพ้ืนท่ีแต่ท้ังน้ีด้วยยึดหลักการทํางานตามลําดับข้ันตอนในพ้ืนท่ีนําร่องของอําเภอพุทธมณฑล 
ตามภูมิสังคมของอําเภอพุทธมณฑล ได้แก่ ภูมินครชลธารและกสิกรรม (เมือง-นํ้า-นา)  

ข้อเสนอแนะจากการดําเนินโครงการน้ีได้แก่ 1) การเช่ือมประสานกับส่วนงานราชการ และส่วน
ท้องถ่ิน ต้องมีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนในการดําเนินงาน และต้องมีความ
ต่อเน่ืองและสม่ําเสมอกับชุมชน 2) การส่งเสริมความร่วมมือในสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี เข้ามาร่วม
บูรณาการขับเคล่ือนโครงการร่วมกัน 3) การพัฒนารายวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับชุมชน ทําให้เกิดจิตสํานึกในการสร้างประโยชน์         

ให้แก่ผู้อ่ืน 
2. อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้นําความรู้ความสามารถของตน มาใช้ในการสร้าง

แผนพัฒนาชุมชน 
3. ชุมชนได้แผนพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เอกสารอ้างอิง 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตร           

และชนบท. 2558. คู่มือการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตรและชนบทและความม่ันคง. 

ปรียานุช ธรรมปิยา. ม.ป.ป. การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา                         
(พ.ศ. 2549-2557). กรุงเทพฯ : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ. 

สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี สํานักงานขับเคล่ือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. 2557. 
เอกสารแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พ.ศ. 2547-2560).  

สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม. 2544. เศรษฐกิจพอเพียง : พ้ืนฐานสู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน. กรุงเทพฯ : เพชรรุ่ง         
การพิมพ์. 
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การประยุกต์ใช้แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียวโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน                         
ในการสร้างความรู้เก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

       
ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์1 

สุขฤทัย บุญมาไสว, ศักดิโชต คิมสกุลเวช, ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง, อาภรณ์ ล้ีสมบุญ 
ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์, นทิตา ภูมิธนากรณ์, ลดาวัลย์ สาริยา, คุณาภรณ์ หอมยก, เมธาวี ทองดี 

เบญจพร ภูศรี, วีณา พ่วงป่ิน, ปรุศก์ สุกใส, นรีรัตน์ สังขะไชย, สินีนาถ เจียมทวีบุญ, แสงเดือน มูลสม 

บทคัดย่อ 
การอบรมน้ีเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคเรบีส์และนําองค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพ

หน่ึงเดียวท่ีใช้ในการควบคุมป้องกันโรค ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้บุคลากร       
ทางการแพทย์ในพ้ืนท่ี เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้มารับการอบรมให้เป็นผู้สอน 
โดยมีการทําความเข้าใจกับส่ือการสอนและฝึกสอนก่อนอบรมจริง การอบรมจัดข้ึนในโรงเรียนท่ีได้รับการ
คัดเลือก 7 โรงเรียน จาก 7 ตําบลของอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนได้ฝึกคิดจากโจทย์           
“ทําอย่างไรไม่ให้ถูกสุนัขกัด” และฝึกการตอบโต้ และแก้ปัญหาต่อโจทย์เหตุการณ์โรคเรบีส์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน จํานวนนักเรียนท่ีได้รับการอบรมรวมท้ังส้ิน 338 คน จากผลการประเมิน พบว่าความรู้เร่ืองสุขภาพ
หน่ึงเดียวและโรคเรบีส์ของนักเรียน มีมากข้ึนในภาพรวม โดยวัดจากการทําแบบทดสอบก่อนการอบรม 
(67.47%) และทันทีหลังการอบรม (81.20%) ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ีย อยู่ในระดับพอใจมาก 
(4.04/5.00) โดยวัดจากประเด็นการให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพหน่ึงเดียว กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเรบีส์ 
วิทยากร การให้ความช่วยเหลือของผู้ช่วยอบรม สถานท่ีจัดอบรม และระยะเวลาของการฝึกอบรมการ
อบรมน้ีจัดข้ึนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการได้รับเช้ือเรบีส์ 
และนักเรียนในระดับน้ีจะสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอบรม ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ 

คําสําคัญ : โรคพิษสุนัขบ้า, โรคเรบีส์, สุขภาพหน่ึงเดียว 

 
                                                           

1 ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 โรคเรบีส์หรือโรคพิษสุนัขบ้า ยังคงเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ท่ีทําให้มีผู้เสียชีวิตจากโรค
ดังกล่าวจํานวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2561 ท่ัวโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคน้ีประมาณ 59,000 คน และจํานวน
คร่ึงหน่ึงของผู้ท่ีเสียชีวิต เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี (1) สําหรับประเทศไทยในปีดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตรวม 
17 ราย (2) โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการแผลและการไปพบแพทย์ 
หลังถูกสัตว์เล้ียงลูกด้วยนํ้านมท่ีไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล 
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับประชาชน ปัจจุบัน การควบคุมและป้องกันโรคเรบีส์ 
ต้องใช้แนวคิดของ “สุขภาพหน่ึงเดียว” หรือ One Health โดย “สุขภาพหน่ึงเดียว” เป็นแนวคิดสากล      
ท่ีควรได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง โดยต้องสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา และทุกภาค
ส่วนท่ีเก่ียวข้องทุกระดับในการดูแลสุขภาพ ของคน-สัตว์-ส่ิงแวดล้อม เพื่อบูรณาการการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และนํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงสร้างกลไก
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ“สุขภาพหน่ึงเดียว” ทุกระดับท้ังชุมชนท้องถ่ิน จังหวัด ภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศ (3) ตัวอย่างของการใช้แนวคิดเรื่อง “สุขภาพหน่ึงเดียว” ในการแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้หวัดนก ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (4) 
และการสร้างพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง ให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดโรคเรบีส์ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียวโดย        
บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและปศุสัตว์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน (5) 
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหน่ึงเดียว         
แห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network, THOHUN) จัดกิจกรรมอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจาก 7 ตําบลของอําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้แนวทางสุขภาพหน่ึงเดียว ในการควบคุมและป้องกัน
โรคเรบีส์ โดย อสม. ท่ีผ่านการอบรม ได้รับความรู้และได้ฝึกการตอบโต้ ต่อโจทย์เหตุการณ์โรคเรบีส์ท่ี
เกิดข้ึนในชุมชน จากน้ัน อสม. ท่ีผ่านการอบรม ได้ทําการอบรมนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน 7 ครั้ง 7 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน 338 คน ซึ่งจํานวนนักเรียนท่ีผ่านการอบรมน้ี จะสามารถดูแลตัวเอง 
ร่วมกับผู้ท่ีเก่ียวข้องในการตอบโต้สถานการณ์โรคเรบีส์ในพื้นท่ี และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนคือการทํา
ให้พ้ืนท่ีของอําเภอไทรโยค เป็นพ้ืนท่ีปลอดโรคเรบีส์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องสุขภาพหน่ึงเดียว และโรคเรบีส์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
2. เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน และนักเรียน 
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562  

กลุ่มเป้าหมาย  
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
1. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีข้ันตอนดังน้ี 

- ทําหนังสือไปยังสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งการจัดกิจกรรมและขอให้ส่งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มาเข้าร่วมกิจกรรม  

- อบรม อสม. โดยนําส่ือการสอนชนิด power point พร้อมข้อความท่ีจะใช้อบรมนักเรียน        
ซึ่งเตรียมเป็นร่างโดยผู้อบรม ไปสร้างความเข้าใจกับอสม. และปรับแก้ไขตามความเหมาะสม จากน้ันให้ 
อสม. ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง โดยให้อบรมให้ผู้อบรมฟัง 

- ทําหนังสือไปยังศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งการจัดกิจกรรมและขอให้ประสานเตรียม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเข้าร่วมกิจกรรม 

- อบรมเรื่องสุขภาพหน่ึงเดียว โรคเรบีส์ ความเช่ือและความเข้าใจท่ีผิดเก่ียวกับโรคเรบีส์ 
ให้กับนักเรียน โดย อสม. ท่ีผ่านการอบรม และให้นักเรียนได้ฝึกคิดจากโจทย์ “ทําอย่างไรไม่ให้ถูก         
สุนัขกัด” และฝึกการตอบโต้ และแก้ปัญหาต่อโจทย์เหตุการณ์โรคเรบีส์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
   2. วิธีการประเมินผล มีขั้นตอนดังน้ี 

- การทําแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม 
- การทําแบบประเมินการจัดการอบรม ซึ่งมีหัวข้อการประเมินอสม. ซ่ึงเป็นผู้อบรม อยู่ใน

แบบประเมิน 

 
ภาพท่ี 1-3 : กิจกรรมอบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพหน่ึงเดียวและโรคเรบีส์ 

ท่ีมา : ศิวะพงษ์ (2562) 
 
 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

398  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 1. จํานวนนักเรียน ท่ีเข้าร่วมอบรม จํานวน 338 คน 
 2. ความรู้เรื่องสุขภาพหน่ึงเดียวและโรคเรบีส์ของนักเรียน มีมากข้ึนในภาพรวม โดยวัดจากการ
ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม (67.47%) และทันทีหลังการอบรม (81.20%)  
 3. ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ีย อยู่ในระดับพอใจมาก (4.04/5.00) โดยวัดจากประเด็นการให้
ความรู้ในเรื่องสุขภาพหน่ึงเดียว กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเรบีส์ วิทยากรการให้ความช่วยเหลือของผู้ช่วย
อบรม สถานท่ีจัดอบรม และระยะเวลาของการฝึกอบรม 
 4. จํานวนครั้งของการจัดอบรมและสถานท่ีจัดอบรม 7 ครั้ง โดยจัดอบรมโรงเรียนละหน่ึงครั้งท่ี 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ โรงเรียนบ้านบ้องต้ี โรงเรียน
ไทรโยคใหญ่ โรงเรียนบ้านเขาช้าง และโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 

อภิปรายผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ 
กิจกรรมอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพหน่ึงเดียว

และโรคเรบีส์ ได้สร้างกระบวนการท่ีมุ่งหวังให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ ซึ่งจะทําให้ชุมชนเกิดความย่ังยืนในการ
สร้างพื้นท่ีปลอดโรคเรบีส์ โดยอาจารย์ท่ีมาจากภาคมหาวิทยาลัยได้อบรม อสม. ในครั้งแรก และให้ อสม.
ทําความเข้าใจกับเอกสารท่ีจะต้องไปอบรมนักเรียนต่อ โดยในระหว่างการอบรมนักเรียน อสม.จะเป็น
วิทยากรหลัก และมีอาจารย์เป็นผู้สังเกตการณ์และช่วยดําเนินกิจกรรมกลุ่ม การอบรมน้ีมีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก ซึ่งเป็นหน่ึงในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการได้รับเช้ือเรบีส์ และนักเรียนในระดับ
น้ีจะสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการอบรม ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ การอบรมโดยอสม.    
ซึ่งเป็นบุคลากรในพ้ืนท่ีสามารถสร้างความเป็นกันเองกับผู้รับการบรม และอสม.จะสามารถขยายองค์
ความรู้ไปยังนักเรียนกลุ่มอ่ืนในพื้นท่ี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีความแตกต่างใน
รูปแบบของการอบรม โดยมักจัดแบบบรรยายอย่างเดียว โดยไม่มีการทํากิจกรรมกลุ่ม หรือให้โจทย์
กรณีศึกษา (6) 

ข้อเสนอแนะจากการทํากิจกรรมน้ี ได้แก่ บางโรงเรียนจัดนักเรียนระดับอ่ืน เช่น ระดับ
ประถมศึกษามาร่วมกิจกรรม ซึ่งในการทํากิจกรรมต้องคละนักเรียน และโรงเรียนจัดนักเรียนมามากกว่า 
30 คน ซึ่งเป็นจํานวนท่ีมีสัดส่วนมากกว่าจํานวน อสม. และอาจารย์ท่ีเตรียมไว้ ทําให้การทํากิจกรรมกลุ่ม 
อสม.หรืออาจารย์หน่ึงคน ต้องดูแลกลุ่มกิจกรรม มากกว่าหน่ึงกลุ่ม 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความรู้ในเร่ืองสุขภาพหน่ึงเดียวและโรคเรบีส์ 
2. เครือข่ายระหว่างนักวิชาการ กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและนักเรียน 
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การจัดการองค์ความรู้การผลิตมูลไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน 

     
นงนุช สังข์อยุทธ์1 

ธนภัทร ร่มโพธ์ิเย็น, สลิลทิพย์ จุลวิชิต, นิสารัตน์ สระบริบูรณ์ 
วิจิตรา พูนสกุลทิพย์, อุษา กิตติกาญจนสกุล, สุริยา บุตรพันธ์    

 บทคัดย่อ 

การผลิตมูลไส้เดือนของกลุ่มวิสาหกิจของบ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ต้องการเพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนหรือการสูญเสีย เพ่ือนําไปสู่รายได้ท่ีดีข้ึน 
งานน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการ
คาดการณ์ผลผลิตมูลไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน เพ่ือวิเคราะห์หาอุปสรรคท่ีสําคัญในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือนของเกษตรกร และเสนอแนวทางการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของชุมชน 
ดําเนินการโดยกําหนดกลุ่มวิสาหกิจเป้าหมายจํานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืช
ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง (2) วิสาหกิจชุมชนครอบครัวอินทรีย์กาญจนบุรี, (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน, (4) วิสาหกิจชุมชนเกษตรไร่นาสวนผสมบ้านวังด้ง และ (5) วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เล้ียงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง สมาชิกเข้าร่วม 14 คน การสํารวจพื้นท่ี 3 จุด สัมภาษณ์          
8 คน บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ค้นคว้าองค์ความรู้และเครื่องมือท่ีเหมาะสม เพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนา จากการดําเนินงานพบว่า กระบวนการจัดการวัตถุดิบของชุมชนมีการแลกเปล่ียน ส่งมอบวัตถุดิบ
จากการผลิตร่วมกัน โดยมีการบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบอย่างเหมาะสม มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันใน
การร่วมกันขาย มีการสํารวจความต้องการในชุมชนก่อนการเร่ิมลงทุนกระบวนการผลิต ส่วนกระบวนการ
ผลิตยังขาดเครื่องมือวัดเพ่ือควบคุมสภาพแวดล้อมการเล้ียงไส้เดือนเพ่ือให้เกิดการขยายพันธ์ุได้จํานวน
มาก ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาและปริมาณของมูลไส้เดือนท่ีได้ การพัฒนาการผลิตในพ้ืนท่ีแคบ เทคโนโลยีใน
การควบคุมสภาพแวดล้อมของไส้เดือนอย่างง่ายและเป็นอัตโนมัติ ขาดเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพของมูลไส้เดือน ความรู้ในการจัดการศัตรูของไส้เดือน ในโครงการน้ีจึงจัดให้มีการถ่ายทอด/สาธิต
การใช้เครื่องวัดความช้ืนและอุณหภูมิอย่างง่ายในการควบคุมสภาวะท่ีเหมาะสมในการเล้ียงไส้เดือน      
และเครื่องมือในการตรวจคุณภาพมูลไส้เดือนในเบ้ืองต้น ทําให้เกษตรกรทราบค่าความช้ืนท่ีเหมาะสม 

                                                           

1 สํานักสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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(51.65-64.82 %) และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (30.5-33.3 องศาเซลเซียส) ท่ีให้ความหนาแน่นไส้เดือนมาก
จากการสังเกตด้วยสายตา และวิเคราะห์ปริมาณ N P K ในมูลไส้เดือนพบว่าอยู่ในระดับสูง และค่า pH 
7.0-7.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีต่อการนําไปใช้ทางการเกษตรด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายสําหรับ
การเกษตร รวมถึงแนะนําเทคนิคและความรู้ในการจัดการศัตรูของไส้เดือน พร้อมแหล่งค้นคว้า และเสนอ
แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายเพื่อใช้ควบคุม สภาพแวดล้อมของไส้เดือนแบบอัตโนมัติเพ่ือลด
การใช้แรงงาน ลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ลดโอกาสความเส่ียงต่อการตายของไส้เดือน 

คําสําคัญ : บ้านหนองสามพราน,  มูลไส้เดือน, ชุมชน, วิสาหกิจ 

ท่ีมาและความสําคัญของโครงการ 
          บ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้าน
เกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ท่ีจดทะเบียนประมาณ 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืช
ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง (2) วิสาหกิจชุมชนครอบครัวอินทรีย์กาญจนบุรี, (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน, (4) วิสาหกิจชุมชนเกษตรไร่นาสวนผสมบ้านวังด้ง และ (5) วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เล้ียงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง ทําให้เป็นหมู่บ้านท่ีมีการจัดการทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ทางด้านอาหารและการเพ่ิมรายได้ภายในชุมชนเป็นพ้ืนฐาน ชุมชนยังมีความต้องการเพ่ิม
รายได้จากการจัดการทรัพยากรในหมู่บ้านเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนท่ีผลิตมูลไส้เดือน 
 จากการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลบ้านหนองสามพรานในเรื่องของการเล้ียงไส้เดือนและการผลิตมูล
ไส้เดือนทําให้พบปัญหาของผู้ผลิตมูลไส้เดือน จากการสัมภาษณ์ คุณสรัญณา พรหมเอาะ (คุณน้อง)           
มีความต้องการท่ีจะนํามูลไส้เดือนท่ีผลิตเองออกไปจําหน่ายให้กับบุคคลภายนอกแต่ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันยัง
ขาดการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณท่ีชัดเจนของวัตถุดิบ คุณภาพของมูล
ไส้เดือนท่ีได้ และยังขาดความรู้ในด้านการส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์  

ดังน้ันจึงทําโครงงานการจัดการองค์ความรู้การผลิตมูลไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน          
ซึ่งเป็นโครงการของนักศึกษา ภายใต้รายวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน KAGE101 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลกระบวนการ
และผลลัพธ์การผลิตมูลไส้เดือนของกลุ่มชุมชน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้า
ข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการองค์
ความรู้ของชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ การผลิตมูลไส้เดือนเพ่ือการจําหน่าย 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสํารวจ เก็บข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์การจัดการวัตถุดิบ การบวนการผลิต และผลผลิตมูล

ไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน 
2. เพื่อเสนอแนวทางการควบคุมคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบ กระบวนการเล้ียง และวิธีการ

ตรวจสอบคุณภาพมูลไส้เดือน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 2 เดือน ต้ังแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562  

กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรบ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ท่ีสนใจ โดยมี 

คุณสรัญณา พรหมเอาะ (คุณน้อง) ผู้นํากลุ่มชุมชนท่ีผลิตมูลไส้เดือนเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและร่วมโครงการ 
พร้อมท้ังผู้ใหญ่บ้านและผู้นํากลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะใน
โครงการ จํานวน 14 ท่าน 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
ในการจัดทําโครงการวิเคราะห์องค์ความรู้การเล้ียงไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน         

เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. สํารวจ โดยการลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชน สภาพแวดล้อม สอบถามปัญหา สรุปและนําเสนอผลการ

สํารวจจากการประชุมกลุ่ม และจัดทําสรุปการประชุมบ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมือง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ท่ีจดทะเบียนประมาณ           
5 กลุ่ม ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง (2) วิสาหกิจชุมชน
ครอบครัวอินทรีย์กาญจนบุรี, (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน, (4) วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรไร่นาสวนผสมบ้านวังด้ง และ (5) วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง  
โดยกลุ่มวิสาหกิจท้ัง 5 กลุ่ม ได้มีการส่งมอบแหล่งวัตถุดิบในการผลิตมูลไส้เดือนระหว่างกันและกันต้ังแต่
ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า ในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 14 คน และลงสํารวจสถานท่ีจริงจํานวน 3 จุด 
จากข้อมูลของสมาชิกจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57% ของจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วม
โครงการ 

2. วางแผนเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปและนําเสนอข้อมูลเพื่อรับการแนะนํา
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ 

3. เก็บข้อมูลตามท่ีกําหนดไว้ โดยการลงพื้นท่ี สรุปและนําเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล 
สังเคราะห์เพ่ือค้นหาเครื่องมือ วิธีการ ในการปรับกระบวนการผลิตให้ดีข้ึน 

4. นําเสนอผลงานต่อชุมชนท่ีจะใช้ประโยชน์ กลุ่มนักศึกษา และอาจารย์ เพ่ือประเมินคุณภาพ
ของโครงการ โดยลงพ้ืนท่ี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความเป็นไปได้ต่อแนวทางท่ีโครงการนําเสนอ 
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5. การปรับปรุงรายงานให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ประโยชน์จริงในชุมชน จัดเตรียมนําเสนอ
รูปแบบโปสเตอร์และรายงานฉบับสมบูรณ์ มอบแด่ผู้นําชุมชนบ้านหนองสามพรานเพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายต่อไป 

กิจกรรม 
1. ลงพ้ืนท่ีสํารวจสถานท่ีจริงจํานวน 3 จุด 
2. สรุปผลการสํารวจ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การจัดการกระบวนการ

ผลิต การจัดการวัตถุดิบ แนวทางการควบคุมคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบ กระบวนการเล้ียง และวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพมูลไส้เดือน 

3. ลงพ้ืนท่ี เพ่ือตรวจวัด เก็บบันทึก ปริมาตรหรือนํ้าหนักของวัตถุดิบท่ีใช้ 
การตรวจวัด ค่า pH อุณหภูมิความช้ืน ด้วยเครื่องวัดค่า pH, เครื่องวัดความช้ืน, เคร่ืองวัด

อุณหภูมิ ในภาชนะเล้ียงไส้เดือน และสังเกตความหนาแน่นของจํานวนไส้เดือนแต่ละตําแหน่งของภาชนะ
เล้ียง เพ่ือนําข้อมูลเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเล้ียงไส้เดือน 

4. การวัดปริมาตรภาชนะในการเล้ียงไส้เดือน เพื่อเปรียบเทียบขนาดและปริมาตรของภาชนะ
เล้ียงท่ีมีผลต่อความหนาแน่นของจํานวนไส้เดือน จากการสังเกตความหนาแน่นของไส้เดือนด้วยตาเปล่า 

5. วิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก N P K และความเป็นกรดด่างในมูลไส้เดือนเบ้ืองต้นด้วยชุดทดสอบ
อย่างง่าย 

วิธีการประเมิน 
1. ความสอดคล้องระหว่าง ปัจจัยของความช้ืน อุณหภูมิ ท่ีมีต่อความหนาแน่นของจํานวน

ไส้เดือนตําแหน่งต่าง ๆ ในภาชนะเล้ียงไส้เดือนท่ีได้จากการสังเกต แสดงตามตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความช้ืน และอุณหภูมิท่ี ตําแหน่งของภาชนะเล้ียงท่ีมีผลต่อ
ความหนาแน่นของไส้เดือนจากการสังเกตด้วยตาเปล่า จํานวน 3 บ่อ 

บ่อที่ 1  
ตําแหน่ง 

ความชื้น 
(%) 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ความหนาแน่น 
ของไส้เดือน 

1 53.10 31.1 ปานกลาง 
2 64.82 32.0 มาก 
3 43.81 31.1 น้อย 
4 44.46 31.7 น้อย 
5 42.55 32.5 น้อย 
6 42.44 33.0 น้อย 
7 64.43 33.3 มาก 
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บ่อที่ 2 
ตําแหน่ง 

ความชื้น 
(%) 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ความหนาแน่น 
ของไส้เดือน 

1 47.15 29.2  ปานกลาง 
2 43.60 29.4 น้อย 
3 46.62 30.3 ปานกลาง 
4 53.72 30.5 มาก 
5 49.92 30.8 ปานกลาง 
6 41.80 29.3 ปานกลาง 
7 39.54 31.9 น้อย 
 

บ่อที่ 3 
ตําแหน่ง 

ความชื้น 
(%) 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ความหนาแน่น 
ของไส้เดือน 

1 52.00 32.3 มาก 
2 51.65 32.3 มาก 
3 39.52 31.9 น้อย 
4 41.84 31.0 ปานกลาง 
5 41.80 30.5 ปานกลาง 
6 37.15 31.2 น้อย 
7 43.28 31.6 ปานกลาง 

จากผลการตรวจวัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ทดสอบท้ัง 3 ภาชนะเล้ียง พบว่า ความช้ืน
เป็นปัจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดต่อการเพิ่มความหนาแน่นหรือปริมาณไส้เดือนซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการ             
เพิ่มปริมาณผลผลิตมูลไส้เดือนด้วย โดยช่วงความช้ืนท่ีเหมาะสมท่ีให้ความหนาแน่นไส้เดือนมาก ได้แก่ 
51.65-64.82 % ส่วนอุณหภูมิมีผลน้อยมากต่อความหนาแน่นของไส้เดือน โดยช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม         
ท่ีให้ความหนาแน่นไส้เดือนมาก ได้แก่ 30.5-33.3 องศาเซลเซียส 

2.  ปริมาณ N P K และความเป็นกรด-ด่าง ของมูลไส้เดือน ผลทดสอบพบว่ามี N P K ในระดับสูง 
และค่า pH 7.0-7.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีต่อการนําไปใช้ทางการเกษตร โดยผลการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุด
ตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายสําหรับการเกษตร  

3.  จากการสัมภาษณ์และการประเมินผล ผลความพึงพอใจ และความเป็นไปได้ในการนําแนวทาง
ข้อเสนอโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อในชุมชน ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดี การใช้องค์ความรู้และหลักคุณธรรม  
 
 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

405  

4.  เกษตรกรพึงพอใจมาก โดยให้ประเมินตามหลักความสมดุลและความพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง 4 มิติได้แก่ มิติด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ีเกษตรกร
ได้เห็นผลจากการใช้เครื่องมือวัดความช้ืนเพื่อนํามาช่วยในกระบวนการควบคุมและเพ่ิมอัตราการผลิตมูล
ไส้เดือน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากการดําเนินงาน สรุปได้ว่า  
- การพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตมูลไส้เดือน ควรให้ความสําคัญต่อการควบคุมความช้ืนซึ่ง

เป็นปัจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุด โดยช่วงความช้ืนท่ีเหมาะสม ได้แก่ 51.65-64.82 %  
- ส่วนอุณหภูมิมีผลแต่น้อยมากโดยช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ได้แก่ 30.5-33.3 องศาเซลเซียส  
- ด้านคุณภาพของมูลไส้เดือน ปริมาณ N P K และความเป็นกรด-ด่าง ของมูลไส้เดือน อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีดีต่อการนําไปใช้ทางการเกษตร โดยมี N P K ในระดับสูง และค่า pH 7.0-7.5 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ 
จากโครงการน้ี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ข้อท่ี 1 คือ เพ่ือสํารวจ เก็บข้อมูล เพ่ือการ

วิเคราะห์การจัดการวัตถุดิบ การบวนการผลิต และผลผลิตมูลไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน 
ได้ผลการวิเคราะห์ 3 ข้อ ดังน้ี  

1. การจัดการวัตถุดิบ ชุมชนบ้านหนองสามพรานเดิมในกลุ่มวิสาหกิจ ท้ัง 5 กลุ่ม ประกอบอาชีพ
ทําเกษตรธรรมชาติ ปลูกพืชผัก ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ปลูกผลไม้ เพาะต้นไม้ ขายก่ิงพันธ์ุโดยการ
ขยายพันธ์ุแบบต่าง ๆ เล้ียงไก่ เล้ียงแพะเน้ือ  เล้ียงวัวนม ผลิตอาหารวัวและแพะเองในชุมชน รับซ้ือผัก
ผลไม้ของตนเองและของชุมชนไปขายท่ีตลาด เป็นต้น สังเกตได้ว่าชุมชนท่ีศึกษาได้มีการแลกเปล่ียน        
ส่งมอบวัตถุดิบจากการผลิตร่วมกัน โดยมีการบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบอย่างเหมาะสม มีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกันในการร่วมกันขาย มีการสํารวจความต้องการในชุมชนก่อนการเริ่มลงทุน เช่น ก่อนจะ
เริ่มเล้ียงไก่ไข่ เกษตรกรจะสํารวจจากร้านค้าและตลาดเป้าหมายก่อนว่ามีความต้องการมากน้อยเท่าใด  
จึงจะกําหนดจํานวนไก่ท่ีเหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน  

รวมถึงการเริ่มปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เกษตรกรมีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการหญ้าอาหาร
วัวและแพะของชุมชนในกลุ่ม ก่อนกําหนดขนาดพ้ืนท่ีและรอบการปลูกท่ีเหมาะสมในการปลูกหญ้า        
และช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเก็บเก่ียวในการนําให้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ เพ่ือให้หญ้าคงคุณค่าอาหารให้มาก
ท่ีสุด ทําให้เกิดผลผลิตนํ้านมวัวท่ีมีคุณภาพดีจนได้รับการยอมรับจากสหกรณ์โคนม   

วัตถุดิบของกลุ่มวิสาหกิจท้ัง 5 กลุ่มท่ีเหลือ ได้แก่ ผลไม้ท่ีเกินความต้องการหรือไม่สามารถขายได้ 
มูลวัว มูลแพะ ส่วนของต้นไม้ท่ีได้จากการตัดแต่ง สามารถนํามาใช้เป็นอาหารไส้เดือนเพ่ือผลิตวัสดุปลูก
จากมูลไส้เดือนหรือนํ้ามูลไส้เดือนได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามรถนําไปเพาะต้นกล้าเพ่ือการขยายพันธ์ุได้อย่างดี 
เหลือก็ใช้ในการเกษตรหรือแบ่งขายได้รายได้ แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มคนท่ีร่วมกันส่งมอบวัตถุดิบ
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กันน้ัน มักจะเริ่มจากกลุ่มใหญ่ แล้วกลุ่มจะมีการปรับขนาดลดลงเองตามความเหมาะสมในการดําเนินงาน
ร่วมกันจนประสบความสําเร็จในกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3-5 คน ต่อกิจกรรม 

จากการสํารวจ จึงเห็นว่าควรจัดให้มี กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง สร้างความภาคภูมิใจ 
ต่อเกษตรกรตัวอย่างท่ีมีหลักการทํางานท่ีดีจนประสบความสําเร็จ และให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลักกร
ทํางานขยายออกไปท้ังภายในและภายนอกชุมชน 

2. กระบวนการผลิต จากการสํารวจวิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการผลิตยังขาดเครื่องมือวัดเพ่ือ
ควบคุมสภาพแวดล้อมการเล้ียงไส้เดือนเพื่อให้เกิดการขยายพันธ์ุได้จํานวนมาก ซ่ึงมีผลต่อระยะเวลา 
ปริมาณ ของมูลไส้เดือนท่ีได้  ส่งผลต่อการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต การพัฒนาการผลิตในพื้นท่ีแคบ 
เทคโนโลยีในการควบคุมสภาพแวดล้อมของไส้เดือนอย่างง่ายและเป็นอัตโนมัติ นอกจากน้ียังไม่มีการคุม
ชนิดของแหล่งวัตถุดิบ เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของมูลไส้เดือน ความรู้ในการจัดการศัตรู
ของไส้เดือน 
 จากการสํารวจจึงเสนอควรให้มีการ ถ่ายทอด สาธิตเครื่องมืออย่างง่ายในการควบคุมสภาวะท่ี
เหมาะสมในการเล้ียงไส้เดือน และเคร่ืองมือในการตรวจคุณภาพมูลไส้เดือนในเบ้ืองต้น เทคนิคและความรู้
ในการจัดการศัตรูของไส้เดือน แล้วจึงค่อยพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายมาช่วยในการควบคุม 
สภาพแวดล้อมของไส้เดือนอย่างง่ายและเป็นอัตโนมัติเพ่ือลดการใช้แรงงาน และความคล่องตัว ลดความ
เส่ียงต่อการเสียหาย   

3. ผลผลิตมูลไส้เดือนของชุมชน จากการสํารวจเน่ืองจากยังมีอุปสรรคในกระบวนการผลิต 
คุณภาพมูลไส้เดือนอยู่มากจึงส่งผลต่อปริมาณผลผลิตท่ีคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทําตลาด
หรือการประชาสัมพันธ์สินค้าเพ่ือการจําหน่าย จึงเสนอให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุม
คุณภาพสินค้าก่อนเป็นอันดับแรก 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ท่ีจดทะเบียนประมาณ 5 กลุ่ม ของชุมชนบ้าน
หนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืช
ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง (2) วิสาหกิจชุมชนครอบครัวอินทรีย์กาญจนบุรี, (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน, (4) วิสาหกิจชุมชนเกษตรไร่นาสวนผสมบ้านวังด้ง และ (5) วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เล้ียงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง สมาชิกแต่ละคนต่างมีกิจกรรมท่ีเป็นอาชีพเอกลักษณ์ของ
ตนเองท่ีมีความชอบและความชํานาญในเชิญปฏิบัติ ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ท่ีจะต้องมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน จึงเป็นโอกาสของชุมชนในการพัฒนาต่อไป 

จากผลการดําเนินโครงการทําให้เกิดการบูรณาการความรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้นําชุมชน 
และชุมชนท่ีใช้ประโยชน์จากผลการดําเนินงาน โดยตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชนท่ีสามารถ
นําไปใช้ได้จริง และยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านการเรียน  การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
ด้วยการปฏิบัติจริงของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างองค์รวม 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ชุมชนบ้านหนองสามพรานได้รับความรู้ แนวทางการนําเครื่องวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ 

ตัวอย่างการทดลองเพ่ือการสังเกต วิเคราะห์ เช่ือมโยง สังเคราะห์ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตมูล
ไส้เดือน และรายงานข้อเสนอแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตเพ่ือเพิ่มอัตราการผลิตมูลไส้เดือน         
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของชุมชนในอนาคต  

เอกสารอ้างอิง 
สุภัทร ประสพศิลป์ สนับสนุนโดย บริษัท ไทยวิคตอรี่ จํากัด (ม.ป.ป.) คู่มือการใช่งานเคร่ืองวัดความช้ืน 

อุณหภูมิและความนําไฟฟ้าของดิน( MOISTURE METER )
(https://ka.mahidol.ac.th/division/research_academic_supports/files/research/Man
ual_MOISTURE_METER.pdf) 

ปัญญา ขันทอง (2557) การเล้ียงไส้เดือนในกระสอบ 
(https://www.youtube.com/watch?v=OsCiNZHdxA0) 

สวนไม้เด็ด ฟาร์มไส้เดือนดิน (ม.ป.ป.) ปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน
(http://www.maidet.com/th/about-the-product/earthworm/117-2012-03-20-16-02-
30) 
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การจัดการสินค้าคงเหลือในกระบวนการ VALUE ADDED SERVICES                                  
กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 

     
ชุติมา ทองพานิช1 

ณัฐกฤตา ทองฟัก1, ธนยศ กุลฑล1 

บทคัดย่อ 

ศึกษากระบวนการทํางาน พบว่า มีปัญหาด้านการจัดสรรพ้ืนท่ีภายในคลัง VALUE ADDED 
SERVICES : VAS ไม่มีการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดสภาวะคอขวดของสินค้าท่ีจะ
นํามา CO-PACKING เน่ืองจากสินค้าคงเหลือยังไม่ถูกจัดการออกไป เกิดความส้ินเปลืองในการใช้พ้ืนท่ี 
ท้ังน้ี พนักงานยังไม่มีความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์มและการคัดแยกสินค้าคงเหลือ จึงจัดทําโครงการ 
เรื่อง การจัดการสินค้าคงเหลือในกระบวนการ VALUE ADDED SERVICES โดยมีวัตถุประสงค์ คือ           
1. เพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล 2. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บสินค้า
คงเหลือ และ 3. เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยภายในคลัง VAS 

ผลการดําเนินงานจากการปรับปรุงด้วยการออกแบบตาราง MICROSFT EXCEL ให้เป็น
ฐานข้อมูลสําหรับการจัดเก็บข้อมูลของสินค้าท่ีนํามา CO-PACKING ท้ังหมด ออกแบบพื้นท่ีและ
แบบฟอร์มการบันทึกสินค้าคงเหลือให้กับพนักงาน คือ สามารถลดการทํางานซํ้าซ้อนของพนักงานได้โดย
พนักงานไม่ต้องนับสินค้าหน้างานทุกครั้งแต่สามารถตรวจสอบได้จากโปรแกรมท่ีออกแบบข้ึนมา          
การจัดเก็บสินค้าคงเหลือเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และ สามารถเพิ่มพื้นท่ีการทํางาน
ภายในคลัง VALUE ADDED SERVICES : VAS ได้ 

คําสําคัญ : ลดการทํางานซํ้าซ้อน, เพ่ิมพ้ืนท่ีการทํางาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 

 

 

                                                           

1 สาขาวิชาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
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ท่ีมาและความสําคัญ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในสํานักงาน เพ่ือใช้ใน

การประมวลผลข้อมูลในงานด้านต่าง ๆ ท้ังน้ี เพื่อต้องการให้การทํางานมีความสะดวกและรวดเร็วอีกท้ัง
ผลลัพธ์ท่ีได้มีความถูกต้องแม่นยํา น่าเช่ือถือ สามารถแลกเปล่ียนหรือค้นหาได้รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

จากการท่ีทางคณะผู้จัดทําได้มีโอกาสมาสหกิจศึกษาท่ีบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.20 จังหวัดสมุทรปราการ แผนกประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance : QA) ในส่วนของคลัง Value Added Services : VAS พบว่าการจัดสรรพ้ืนท่ี
ภายในคลัง ไม่เพียงพอต่อปริมาณการจัดเก็บสินค้าท่ีจะนํามา Co-Packing เน่ืองจากไม่มีการวางแผน 
และระบุรายละเอียดท่ีแน่ชัดในการเก็บข้อมูลสินค้าคงเหลือ Semi และ Packmaterial ท่ีเหลือจากการ 
Co-Packing  ส่งผลให้มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อน ไม่สามารถทราบได้ว่า ควรจัดการกับสินค้าคงเหลือ
อย่างไร จึงเกิดเป็นสภาวะคอขวด สินค้าล็อตใหม่ท่ีจะถูกนํามา Co-Packing ไม่สามารถนํามาจัดเก็บใน
คลังได้ เน่ืองจากสินค้าคงเหลือยังไม่ถูกนําออกไปสู่กระบวนการจัดการ การ Co-Packing จึงล่าช้าทาง
คณะผู้จัดทําเล็งเห็นปัญหาข้อน้ีจึงได้มีการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Excel) สินค้าคงเหลือ Semi          
และ Packmaterial เพ่ือสามารถนําข้อมูลจากระบบไปใช้ในกระบวนการจัดการสินค้าคงเหลือจากการ 
Co-Packing ในข้ันตอนต่อไป สามารถระบุจํานวน สถานะของสินค้า และเป็นการสร้างมาตรฐานในการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนน้ี เพื่อลดการเสียเวลา ลดการจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อน 

เน่ืองจากทางบริษัทเองได้ให้ความสําคัญกับการทํางานทุกข้ันตอน การคัดแยกสินค้าและการ
จัดสรรพ้ืนท่ีภายในคลัง Value Added Services : VAS ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญต่อการเคล่ือนไหวของสินค้า 
ต้ังแต่รับเข้ามาทํา Co-packing และขนส่งสินค้าออกไป จึงจัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือให้ทางบริษัทมีแนว
ทางการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากย่ิงข้ึน ท้ังยังสามารถต่อยอด          
และประยุกต์ใช้ระบบน้ีให้เข้ากับระบบงานต่าง ๆ ของทางบริษัทต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือลดความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล 
 2. เพ่ือสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ 
 3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีใช้สอยภายในคลัง VAS 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
2 มกราคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
สินค้าคงเหลือในคลัง VAS 
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของกระบวนการทํางานในคลัง VAS และปัญหาท่ีพบในกระบวนการทํางาน

ของคลัง VAS หลังจากพบปัญหามีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ทฤษฎีก้างปลาซึ่งสามารถสรุปได้
ดังน้ี 

1. การจัดสรรพื้นท่ีภายในคลัง VAS ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน เน่ืองจากพบสินค้า
คงเหลือสะสมจากกิจกรรมVASเป็นจํานวนมากอยู่ภายในคลัง 2. เกิดการทํางานซ้ําซ้อน เน่ืองจากไม่มีการ
วางแผนและระบุรายละเอียดท่ีแน่ชัดในการเก็บข้อมูลสินค้าคงเหลือ Semi และ Packmaterial ท่ีเหลือ
จากการ Co-Packing 3. ไม่มีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร Job Control Sheet ซึ่งเป็นเอกสารระบุ
รายละเอียดงานต่อหน่ึงงานส่งผลให้ข้อมูลในการทํางานของแต่ละเดือนมีเป็นจํานวนมากและยากต่อการ
สรุปข้อมูลการทํางานส่งให้ลูกค้า ทางคณะผู้จัดทําจึงดําเนินการแก้ไขดังต่อไปน้ี 1. ออกแบบ/สร้างตาราง 
Summary Job ในโปรแกรม Microsoft excel เพ่ือรวบรวมข้อมูลสินค้าคงเหลือจากการ Co-Pack จาก
เอกสาร Job Control Sheet 

2. สร้างและออกแบบ แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลสินค้าคงเหลือให้กับทางคลัง VAS แบ่งเป็น        
4 แบบฟอร์มตามประเภทของสินค้าคงเหลือโดยมี 2.1) แบบฟอร์มสินค้าดีโอนกลับ Codeเดิม 2.2) สินค้า
ของเสีย 2.3) สินค้าของเสียเกิน 2.4) สินค้าของดีเกิน โดยในแต่ละแบบฟอร์มต้องมีการบันทึกรายละเอียด
สินค้าให้ครบถ้วน เช่น Code, Batch, จํานวน 3. จัดสรรพื้นท่ีสินค้าคงเหลือ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
3.1) พื้นท่ีสําหรับสินค้าคงเหลือในกรณีท่ีลูกค้ายังไม่ได้ตรวจสอบ 3.2) พื้นท่ีสําหรับสินค้าคงเหลือในกรณี
ท่ีลูกค้าตรวจสอบแล้ว 4.จัดทําคู่มือการจัดการสินค้าคงเหลือ ซึ่งในคู่มือจะมีการอธิบายข้ันตอนการจัดการ
สินค้าคงเหลือต้ังแต่จบการ Co-Pack การเขียนแบบฟอร์มการเขียนใบโอนสินค้า ตลอดจนการจัดวาง
สินค้า 5. อบรมพนักงาน เก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานและการลงบันทึกแบบฟอร์มท่ีถูกต้อง 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
สรุปผลการวิจัยหลังจากได้มีการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขแล้วพบว่าหลังจัดทําโครงการ

สามารถลดระยะเวลาในการหาสินค้าคงเหลือได้ถึง 90.57 % โดยนําตัวเลขเวลามาจากบันทึกเวลารวมใน
การหาสินค้าคงเหลือก่อนจัดทําโครงการและบันทึกเวลารวมในการหาสินค้าคงเหลือหลังจัดทําโครงการ
มาเข้าสูตรในการหาเปอร์เซ็นต์ดังน้ี 

 
หลังจากการออกแบบระบบฐานข้อมูล Summary Job แล้ว พบว่าเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด

ก่อนและหลังจัดทําโครงการแตกต่างกันถึง 60 % (ก่อนจัดทําโครงการความผิดพลาดสูงถึง 60 %          
และหลังจัดทําโครงการความผิดพลาดอยู่ท่ี 0 %) โดยใช้สูตรในการหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดดังน้ี 
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หลังจากมีการจัดพื้นท่ีสําหรับสินค้าคงเหลือแล้วสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีในคลัง VAS ได้ 

- ก่อนจัดพื้นท่ี สินค้าคงเหลือค่อนข้างมีการจัดวางไม่เป็นระเบียบและใช้พ้ืนท่ีเป็นจํานวนมาก 

  

  

- หลังจัดพื้นท่ี สินค้าคงเหลือมีการจัดวางท่ีเป็นระเบียบสามารถแยกประเภทสินค้าคงเหลือ
ชัดเจนและสามารถประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดวางสินค้าคงเหลือจากเดิมใช้สูงสุดถึง 10-20 พาเลท          
หลังมีการจัดพ้ืนท่ี สินค้าคงเหลือใช้พ้ืนท่ีเพียง 4 พาเลทเท่าน้ัน ส่งผลให้ทางคลัง VAS ใช้พ้ืนท่ีได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดมากข้ึน 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ 
จากการดําเนินโครงงาน “การจัดการสินค้าคงเหลือในกระบวนการ VALUE ADDED SERVICES”  

คณะผู้จัดทํามีการปรึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับหัวหน้าแผนก พนักงานผู้ปฏิบัติงานและจากการท่ีคณะ
ผู้จัดทําได้มีการลงไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีจริง จึงพบปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ 
 1. การจัดสรรพื้นท่ีภายในคลัง VAS ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน 
 2. เกิดการทํางานซ้ําซ้อน  

3. ไม่มีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร Job Control Sheet ซ่ึงเป็นเอกสารระบุรายละเอียดงานต่อ
หน่ึงงานส่งผลให้ข้อมูลในการทํางานของแต่ละเดือนมีเป็นจํานวนมากและยากต่อการสรุปข้อมูลการ
ทํางานส่งให้ลูกค้า 

เน่ืองจากปัญหาท่ีผู้จัดทําได้พบข้างต้นทําให้มีการคิดวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยออกแบบ
วิธีการจัดการสินค้าคงเหลือหลังการ Co-Pack จัดหาพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้าคงเหลือและออกแบบตารางสรุป
ข้อมูลการดําเนินงานจากเอกสาร Job Control Sheet ดังน้ี 

1. เกิดการทํางานซ้ําซ้อน     
 ปัญหา ไม่มีการวางแผนและระบุรายละเอียดท่ีแน่ชัดในการเก็บข้อมูลสินค้าคงเหลือ Semi          
และ Packmaterial ท่ีเหลือจากการ Co-Packing 
 แนวทางการแก้ไข ออกแบบวิธีการจัดการสินค้าคงเหลือ โดยมีการสร้างแบบฟอร์มในการแยก
ประเภทสินค้าคงเหลือ สร้างเอกสาร Stock Card เพ่ือรวบรวมจํานวนสินค้าคงเหลือจากการ Co-Pack 
ในแต่ละรอบของการจัดการ จัดทําคู่มือการจัดการสินค้าคงเหลือซ่ึงมีการอธิบายข้ันตอนการดําเนินงาน
การจัดการสินค้าคงเหลือต้ังแต่จบกระบวนการ Co-Pack การคัดแยกสินค้าคงเหลือตามแต่ละประเภท 
การเขียนแบบฟอร์มการคัดแยก การเขียนโอนคืนสินค้าให้ Warehouse ตลอดจนการคืนสินค้าให้ 
Warehouse 

2. การจัดสรรพ้ืนท่ีภายในคลัง VAS ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน 
 ปัญหา พบสินค้าคงเหลือสะสมจากกิจกรรมVASเป็นจํานวนมากอยู่ภายในคลัง 

แนวทางการแก้ไข ดําเนินการจัดการสินค้าคงเหลือสะสมตามวิธีท่ีได้ออกแบบไว้คือ ระหว่างการ 
Co-Pack หากพบสินค้าชํารุดให้คัดแยกออกมาใส่กล่องท่ีมีป้ายบ่งช้ีว่าสินค้าชํารุดหลังจบการ Co-Pack 
หากมีสินค้าคงเหลือให้พนักงานบันทึกข้อมูลสินค้าลงบนป้ายบ่งช้ี (แบบฟอร์มท่ีมีการออกแบบไว้) ตามแต่
ละประเภทของสินค้าคงเหลือ (สินค้าดี, สินค้าเสีย, สินค้าเกิน) เมื่อบันทึกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วให้
นํามาติดบนสินค้าคงเหลือท่ีถูกพันฟิล์มหรือใส่กล่องปิดสนิท (1 แบบฟอร์ม : 1 สินค้า) และให้นําสินค้า
คงเหลือท่ีมีป้ายบ่งช้ีสถานะไปไว้ยังพ้ืนท่ีท่ีถูกจัดเตรียมสําหรับสินค้าคงเหลือเพื่อรอดําเนินการในข้ันตอน
ต่อไป หากเป็นสินค้าดีพนักงานต้องเขียนโอนคืนสินค้าให้กับทางหน่วยงาน Inventory หลังจากส่งใบโอน
คืนสินค้าแล้วทางหน่วยงาน Inventory จะให้ Pallet Tag มา เมื่อได้ Pallet Tag พนักงานต้องนํามาติด
บนสินค้าท่ีวางบนพาเลทถูกพันฟิล์มเรียบร้อยและดําเนินการส่งคืน Warehouse ให้เรียบร้อย 
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3. ไม่มีเอกสารในการรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน 
 ปัญหา เอกสารVAS Job Control Sheet (เอกสารการดําเนินงานในแต่ละงาน) มีจํานวนมาก
ส่งผลทําให้ยากต่อการรวบรวมข้อมูลในการสรุปข้อมูลการดําเนินงานส่งไปยังลูกค้า  
 แนวทางการแก้ไข ออกแบบ/สร้างตาราง Summary Job ในโปรแกรม Microsoft Excel        
เพื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าคงเหลือจากการ Co-Pack จากเอกสาร Job Control Sheet เพื่อสรุปข้อมูลใน
การดําเนินงานส่งให้ลูกค้า 

ข้อเสนอแนะสําหรับผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการเป็นการศึกษาเฉพาะการจัดการสินค้าคงเหลือในกระบวนการ VALUE 
ADDED SERVICES ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เท่าน้ัน ปัญหาด้านการจัดการสินค้า
คงเหลือ ของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างออกไป เน่ืองจากระบบการจัดการท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม         
การศึกษาวิจัยในอนาคตอาจพิจารณา ดังน้ี 

- ควรปรับเปล่ียนแผนผังหรือขยายพ้ืนท่ีคลัง VAS เพ่ือรองรับต่อปริมาณความต้องการ           
Co-Pack ของลูกค้า 

- เพิ่มเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการโดยมุ่งสร้างผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมากข้ึน ท้ังการรับ
สมัครงานเจ้าหน้าท่ีใหม่เพ่ิมข้ึน หรือเล่ือนตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีเดิมท่ีมีความสามารถมาดําเนินการในการ
จัดการสินค้าคงเหลือโดยเฉพาะ เพื่อการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน และปฏิบัติงานได้รวดเร็วย่ิงข้ึน 

- จัดอบรมเรื่องการจัดการสินค้าคงเหลือให้แก่พนักงานใหม่ท่ีจะเข้ามาทํางานในคลัง VAS 
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการสินค้าคงเหลือและป้องกันการทํางานท่ีผิดพลาดในอนาคต 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. สามารถเพิ่มพื้นท่ีใช้สอยภายในคลัง VAS ได้  
 2. ลดการทํางานซํ้าซ้อนได้จากการสร้างแบบฟอร์มในการแยกประเภทสินค้าคงเหลือ          
สร้างเอกสาร Stock Card เพ่ือรวบรวมจํานวนสินค้าคงเหลือจากการ Co-Pack ในแต่ละรอบของการ
จัดการ ทํางานได้รวดเร็วและมีระบบมากย่ิงข้ึน 

3. มีเอกสารและแบบฟอร์ม ท่ีสามารถรวบรวมข้อมูลการดําเนินงานเพื่อสรุปเป็นข้อมูลส่งให้
ลูกค้าได้ 

4. สินค้าคงเหลือถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีพ้ืนท่ีเฉพาะสําหรับสินค้าแต่ละประเภท 
5. พนักงานมีความเข้าใจในการจัดการสินค้าคงเหลือมากข้ึน  
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การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญา                                     
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

      
ขจรศักด์ิ วงศ์วิราช1 
บุญฑวรรณ วิงวอน1 

บทคัดย่อ 
 กรณีศึกษาท่ีนําเสนอในบทความน้ีเป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการกําหนดแนวทางการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ การศึกษาใช้
ระเบียบวิธิวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนางพญาและยินดีเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน        
50 คน ผลการศึกษาและถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษาน้ีคือกระบวนการในการสร้างการรับรู้ การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพตนเองจนทําให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีให้ความสนใจ
แนวทาง วิธีการและกระบวนการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าการคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
สาธารณะสุขในพ้ืนท่ี รวมท้ังการเกิดแนวคิดการสร้างเครือข่ายหน่วยงานในพ้ืนท่ีข้ึน โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการแก่
เด็กและเยาวชนท้ังด้านภูมิปัญญา และสุขภาพสามารถใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนท่ีมี ภูมิปัญญา
เป็นหน่วยรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการสืบทอดและสืบสานต่อไปในอนาคต 

คําสําคัญ : ระบบนิเวศการเรียนรู้, ผู้สูงอายุ, สุขภาพ 

 
 
 
 
                                                           

1 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
  ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านประเทศไทยได้ตระหนักถึงประเด็นการก้าวเข้าสู่สังคมของประเทศไทย 
เน่ืองจากแนวโน้มของประชากรในประเทศไทยในช่วง 10 ปีผ่านมา โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2561 ประเทศ
ไทยมีจํานวนผู้สูงอายุจํานวนถึง 10,666,803 คน โดยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ของปี 2560 และยังคงมีแนวโน้ม
ของผู้สูงอายุในประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนและส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ            
(aging society) (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) โดยรัฐจําเป็นต้องมีการจัดสวัสดิการและรองรับการ
เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยการ
เพิ่มข้ึนของจํานวนประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวของปี 2561 น้ัน จํานวนผู้สูงอายุท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด
คือตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกตามลําดับ ในขณะท่ีจํานวนการ
เพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุในสังคมไทย และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยท่ีช้ีให้เห็นถึงแผนการนํา
งบประมาณของภาครัฐท่ีจําเป็นต้องจัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในช่วงวัยต่าง ๆ 
โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุ อาทิ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ีรัฐจัดสวัสดิการให้โดยจากข้อมูลพบว่าในปี 2558 รัฐบาล
ชําระเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจํานวน 61,879.28 ล้านบาท และเพ่ิมข้ึนในปี 2559 จํานวน 63,219.44 ล้านบาท 
(ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, 2560) ซ่ึงจากการเพิ่มข้ึนและเปล่ียนแปลงของช่วงวัยต่าง ๆ 
ส่งผลกระทบต่อการกําหนดงบประมาณในแต่ละปีโดยหากพิจารณาจํานวนงบประมาณรายจ่ายท้ัง
ประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพันธกิจทางด้านการจัดระบบการบริการ
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน มีการเพิ่มข้ึนของจํานวนงบประมาณรายจ่ายปี 
2558 จํานวน 109,658,255,100 บาท และในปี 2559 จํานวน 123,542,058,600 บาท ( สํา นัก
งบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559) ซ่ึงงบประมาณรายจ่ายจํานวนดังกล่าวส่วนหน่ึงใช้ไปเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลประชากรภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สูงอายุ 
  จากประเด็นการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทย นโยบายทางด้านการเงิน 
การจัดสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐท่ีถ่ายโอนไปสู่ท้องถ่ินเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานหลักในระดับพ้ืนท่ีท่ีใกล้ชิดกับชุมชน รวมท้ังการขับเคล่ือนนโยบายสู่
การปฏิบัติการในพื้นตามกลไกการพัฒนาของรัฐบาลจึงต้องให้ความสําคัญของการดําเนินงานและประเด็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2560 มีจํานวนผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจํานวน 380 คน 
จากจํานวนประชากร 2,669 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23 ของประชากรท้ังหมด และเพิ่มข้ึนจากปี         
พ.ศ.2559 ซ่ึงมีจํานวนผู้สูงอายุ 366 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยมีแนวโน้มในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ท่ี อบต.นางพญา ได้เล็งเห็นความสําคัญในประเด็นผู้สูงอายุ รวมท้ังการวิเคราะห์ศักยภาพการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา กับการบูรณาการในการทํางานร่วมกันขององค์กรใน 
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พ้ืนท่ี อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สถาบันการศึกษา รวมท้ังกลุ่มผู้สูงอายุในตําบลนางพญาท่ีมี 
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าท่ีซึ่งยังไม่มีโอกาสหรือเกิดองค์ความรู้ในกระบวนการดําเนิน
กิจกรรมเชิงบูรณาการร่วมกันท่ีสามารถนําไปสู่ การทํางานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข และกลุ่มชุมชนท่ีสามารถขับเคล่ือนกิจกรรมท่ีนําไปสู่การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตําบลนางพญา ท้ังน้ีจากบริบทด้ังเดิมของการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน
พ้ืนท่ี อบต.นางพญา ยังไม่มีการดําเนินการท่ีช้ีให้เห็นถึงร่องรอยการถ่ายโอนองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน การยังคงยึดถือความเช่ือในการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเป็นบทบาทหลักของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการส่งเสริม และรักษาสุขภาพของประชาชนมากกว่าการ
ให้ความสําคัญจากภายในตัวเองเป็นสําคัญดังน้ันจึงเป็นประเด็นสําคัญในการศึกษาแนวทางการพัฒนา
ระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  ตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายหลัก : ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา                     
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  กลุ่มเป้าหมายเชิงกระบวนการ : ผู้บริหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา               
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)นางพญา 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
  การดําเนินการวิจัยน้ีใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในตําบลนางพญา ซ่ึงพร้อมเข้าร่วมกระบวนการวิจัย รวมท้ังผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนางพญา ครูและนักเรียน
ของโรงเรียนนํ้าพร้าสามัคคี ในบทบาทของหน่วยงานในพ้ืนท่ีซึ่งขับเคล่ือนและมีส่วนในดําเนินกิจกรรม           
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ ท้ังน้ีการดําเนินโครงการวิจัยสามารถสรุปเน้ือหาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดังน้ี 
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  ประชากรและตัวอย่างท่ีศึกษา คือ ประชาชนในกลุ่มวัยผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจํานวน 380 คน รวมท้ัง
ผู้นําชุมชน ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการในพ้ืนท่ีตําบลนางพญา 
  เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างท่ีไม่อาศัยความน่าจะเป็น         
โดยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเจาะจงไปท่ีกลุ่มผู้สูงอายุท่ีพร้อมและสมัครใจ 
เข้าร่วมกระบวนการวิจัย โดยเป็นตัวแทนของชุมชน หมู่บ้าน รวมท้ังผู้นําและผู้บริหารของชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. แบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างท่ีกําหนดประเด็นและข้อคําถาม      

ท่ีต้องการและตอบโจทย์ วัตถุประสงค์และคําถามในการวิจัย รวมท้ังคําถามเชิงต่อยอดท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
การสัมภาษณ์เพ่ือขยายผลของเน้ือหาและผลการศึกษาให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากข้ึน โดยการสัมภาษณ์ใช้ท้ังการ
สัมภาษณ์ด้วยการนัดหมายก่อนล่วงหน้า และการสัมภาษณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิดประเด็นท่ีน่าสนใจ 

2. เวทีระดมความคิดเห็น/การประชุมกลุ่มย่อย ใช้ในการดําเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูล ข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นความเห็นร่วมกันของกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีโดยกําหนดประเด็นและจุดมุ่งหมายท่ี
ชัดเจนในการจัดเวทีและการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละครั้ง 

3. เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล ใช้เทคนิคบัตรคํา การนําเสนอประเด็นและการแสดงความ
คิดเห็นในการจัดเวทีเสวนาและประชุมกลุ่มย่อย รวมท้ังการสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมเวที เพ่ือร่วมนํามาร่วม
วิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแหล่งข้อมูลสําคัญ (key person) ในประเด็นท่ีน่าสนใจ
และสามารถให้ข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล เน่ืองด้วยการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเน้นกระบวนการแบบมี        
ส่วนร่วม ดังน้ัน ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยมุ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (content analysis)       
ในการวิเคราะห์โดยเช่ือมโยงกับคําถามการวิจัย โจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย 

กระบวนการวิจัย ในการจัดกระบวนการวิจัยภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีนําเสนอข้างต้นผู้วิจัยได้
ดําเนินการโดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการดังน้ี 1) การวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นท่ีชุมชน 
ประชากร และระดับองค์กรภายในชุมชนท้ังในส่วนของกิจกรรม สวัสดิการ โครงการ รวมท้ังข้อมูลพ้ืนฐาน
ท่ัวไปและภูมิปัญญาท่ีอยู่ในชุมชน ท้องถ่ิน 2)การวิเคราะห์การดําเนินการเก่ียวกับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี            
ท้ังในประเด็นของ กิจกรรม ความต้องการ นโยบาย และผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ตําบลนางพญา 3) กระบวนการกําหนดรูปแบบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และ4) 
กระบวนการสรุปและนําเสนอองค์ความรู้ ซึ่งสามารถสรุปดังแผนภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  สรุปผลการดําเนินงาน ด้านบริบทของผู้สูงอายุ 
  ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของอบต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ท่ียังคงสามารถทํางานได้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ ทําสวน โดยเฉพาะอย่างย่ิงสวนทุเรียนซึ่ง
เป็นพื้นท่ีเพาะปลูกทุเรียนท่ีมีช่ือเสียงในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพคืออยู่
บ้านเล้ียงหลาน การรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุเพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีการประชุมกลุ่ม
ผู้สูงอายุปีละ 2 ครั้ง ส่วนใหญ่ยังไม่มีกิจกรรมท่ีชัดเจนหรือเป็นรูปธรรม โดยการรวมกลุ่มเป็นเพียงการทํา
กิจกรรมตามโอกาสและวาระสําคัญเช่น ประเพณีพื้นบ้าน เป็นต้น 
  ส่วนการเข้ามามีบทบาทของหน่วยงานในพื้นท่ีนอกเหนือจาก อบต.นางพญาซ่ึงดําเนินการพัฒนา
ตามภารกิจและพันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ยังมีหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข คือ       
รพ.สต.นางพญา ท่ีมีบทบาททางด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุคือการตรวจสุขภาพตามปฏิทินการทํางานใน
แต่ละสัปดาห์และการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น ซ่ึงในชุมชนมีปัญหาผู้สูงอายุท่ีเหมือนกับชุมชนอ่ืน ๆ คือ  
ติดบ้าน ติดเตียง รวมท้ังมีบางกลุ่มมีสามารถเป็นแกนนําในการเชิญชวนผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ เข้ามาทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดข้ึน  
  ประเด็นที่ได้จากกิจกรรม/การดําเนินโครงการ 
  ทางด้านภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ภายในชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลนางพญาน้ัน ในส่วนของผู้สูงอายุซึ่งมีความรู้
และความเช่ียวชาญจนเป็นปราชญ์ชุมชนมีหลากหลายองค์ความรู้อาทิ 1) การสานสุ่มไก่ 2) อุปกรณ์      
หาปลาท่ีเป็นเคร่ืองจักรสาน 3) ค่าว/จ้อย 4) กลองยาวเพลงด้ังเดิม 5) การฟ้อน อาทิ ฟ้อนเชิง มวยลิง        
6) การทําขวัญข้าว 7) การทําไม้กวาด 8) การทําผ้าทอมือ/ย่าม เป็นต้น ท้ังน้ีจากน้ีจากการสํารวจพ้ืนท่ี
และการเย่ียมภายในชุมชนและครัวเรือนของผู้สูงอายุยังพบว่า ภายในบ้านของผู้สูงอายุบางหลังยังเป็น

บริบทของผู้สูงอายุและการดําเนินกิจกรรม 

- ลักษณะความเป็นอยู่ 
- การใช้ชีวิตประจําวัน 
- การดําเนินกิจกรรมภานในชุมชน 
- การดําเนินงานของภาครัฐในชุมชน 

- ข้อมูลเชิงปริมาณเชิงลึก 
(จํานวน, ความเป็นอยู่ 
ฯลฯ) 
- การรับสวัสดิการ 

สารสนเทศเก่ียวกับผู้สูงอายุ 

การวิเคราะห์การดําเนินการเก่ียวกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่  
(กิจกรรม/ความต้องการ/นโยบาย/การขับเคล่ือนนโยบาย/ 

การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน) 

การกําหนดรูปแบบการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม 

สรุปและนําเสนอผลการวิจัย 

แนวคิด ทฤษฏีประกอบ 
- แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ          
2546-2560 

- แนวคิดการมีส่วนร่วม 
- แนวคิดการจัดการ
ความรู้/ 

  องค์ความรู้ 
- ระบบนิเวศการเรียนรู้ 
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แหล่งเรียนรู้ได้ เน่ืองจากมีการสะสมและเก็บรักษาอุปกรณ์ ข้าวของ เครื่องใช้ท้ังภาคการเกษตรและอ่ืน ๆ 
ในสมัยก่อนไว้อย่างสมบูรณ์โดยผู้สูงอายุท่ีเป็นเจ้าของ มีความยินดีท่ีจะเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมท้ัง
ยินดีท่ีจะบรรยายหรือให้ความรู้เก่ียวกับการผลิต การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบ
อาชีพต้ังแต่อดีตท่ีเก็บรักษาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเกิดความรู้สึกหวงแหนอีกด้วย จากข้อค้นพบ
จากเวทีเสวนา และการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศทางด้านองค์ความรู้ท่ีอยู่ภายในชุมชนท่ี
ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินจากผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาชุมชนจากเครื่องใช้โบราณ 

ในขณะเดียวกันการดําเนินการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีเพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุเองน้ันมีประเด็นความต้องการใน 3 ประเด็นดังน้ี        
1) ความต้องการในการสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ จากการผลิตสินค้าในชุมชนแต่ด้วยพื้นท่ีและทักษะ
ยังมีข้อจํากัดในด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ 2)ความต้องการในการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานใน
ชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการเข้าร่วมหรือรวมตัวจะสามารถใช้โอกาสดังกล่าวใน
การทํากิจกรรมถ่ายทอดองค์คาวมรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 3) ความต้องการในส่ิงปลูกสร้างเพื่อใช้         
ในการดําเนินกิจกรรมของผู้สูงอายุ แต่ทว่ามีข้อจํากัดในการเป็นพื้นท่ีป่าและอุทยานท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 
 จากการนําเสนอข้อมูลผ่านเวทีวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของ อบต.นางพญา พบว่ามีการนําเสนอแนวทาง/กระบวนการอัน
นําไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
รายได้ผ่านการรวมกลุ่มหรือนําผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชมรม
ผู้สูงอายุและจําหน่ายโดยยมี อบต.นางพญา, รพ.สต.นางพญา, โรงเรียนนํ้าพร้าสามัคคี เป็นหน่วยงานใน
การขยายผลทางการตลาดโดยใช้เครือข่ายการเป็นหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี  และ 2)แนวทางการนําภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินท่ีผู้สูงอายุมีอยู่นํามาใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีผู้สูงอายุเป็นผู้ถ่ายทอด      
และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและมีองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้คือ เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ 
ภูมิปัญญาด้านประเพณีและพิธีกรรมท่ีผู้สูงอายุมีอยู่ ร่วมกับ อบต.นางพญา, รพ.สต.นางพญา ท่ีเป็น
หน่วยงานในพื้นท่ีเพื่อการหนุนเสริมเชิงกระบวนการและการถ่ายทอดองค์ความรู้  และโรงเรียน 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเป็นหน่วยเรียนรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์กระบวนการและผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญาสามารถนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนางพญา ซึ่งทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านกลไกการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ในพ้ืนท่ีตําบลนางพญา ซ่ึงเกิดการปรับทัศนคติทางด้านการสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองนอกเหนือจาก
ด้านสุขภาพร่างกายท่ีต้องอาศัยหน่วยงานสาธารณสุขโดยเฉพาะ รพ.สต.ในพ้ืนท่ีเพ่ือดูแลสุขภาพร่างกาย
ของตนเอง เป็นการให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองจากการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง         
เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้การป้องกันโรค รักษาสุขภาพท่ีจัดข้ึนโดย รพ.สต. การเข้าร่วมโครงการท่ี
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สร้างเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมท่ีจัดข้ึนโดย อบต.นางพญา เพื่อเป็นการออกกําลัง
กายท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังการเล็งเห็นถึงคุณค่าในตัวเองท่ีเป็นแหล่งภูมิปัญญา โดยสามารถ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านจิตใจท่ีทําให้เกิดความรู้สึกในการมีคุณค่าต่อตนเองและสังคมรอบข้าง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่เยาวชนเพ่ือการสืบทอดต่อไป ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหนุนเสริม
ทําให้เกิดกระบวนการอย่างเป็นรูปธรรมน้ันสอดคล้องกับแนวคิดการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคมท่ีบูรณาการเพื่อทําให้เกิดการร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
การใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ ตามแนวทางการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดระบบนิเวศวิชาการรับใช้สังคม (อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, 
2557, หน้า 119-121) 

นอกจากการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ของผู้สูงอายุแล้วยังเกิดการเปล่ียนแปลงเชิงกลไกการ
จัดการด้านเครือข่ายการทํางานและการจัดการองค์ความรู้เชิงบูรณาการร่วมกันขององค์กรในพื้นท่ี คือ 
อบต.นางพญา ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการจัดสวัสดิการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานแก่คนในชุมชน รพ.สต.
นางพญา ซ่ึงมีหน้าท่ีด้านสาธารณสุขแก่คนในชุมชน และสถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีซึ่ง
เป็นมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการแก่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุ       
ในชุมชนท่ีมีภูมิปัญญาเป็นหน่วยรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการสืบทอด          
และสืบสานต่อไปในอนาคต โดยองค์ประกอบขององค์กร ชุมชน ภูมิปัญญา ผู้ถ่ายทอด และผู้รับองค์
ความรู้ ล้วนแล้วแต่เป็นระบบนิเวศของการเรียนรู้ซ่ึงมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นฐานในการเช่ือมโยงและขยาย
ผลการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในชุมชน ซึ่งสอดรับกับการนําเสนอของชวิศ จิตรวิจารณ์ (2560, หน้า 47)                 
ซึ่งนําเสนอระบบนิเวศบัณฑิตศึกษากับการพัฒนาท้องถ่ินท่ีประกอบด้วย ผู้ประกอบการ/การเสริม        
พลังความรู้ชุมชน มาตรฐานการศึกษา นโยบาย/พันธกิจสถาบันอุดมศึกษาและพันธกิจสังคม ซึ่งท้ัง                     
4 องค์ประกอบเป็นองค์กร องค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอด และผู้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  ประโยชน์เชิงวิชาการ : นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และนักวิจัยเชิงพ้ืนท่ีจาก อปท. เกิดองค์ความรู้
ในการทํางานเชิงพ้ืนท่ี และการนําเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงรูปแบบหรือโมเดลการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ประโยชน์เชิงสังคม : การผลักดันสู่นโยบายในการสร้างความต่อเน่ืองของการจัดทําศูนย์เรียนรู้
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินของผู้สูงอายุตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และการ 
บูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานในพ้ืนท่ีตามบทบาท หน้าท่ีและภารกิจท่ีแตกต่างกัน  
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การส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสังคม : กรณีศึกษาการส่ือสารรณรงค์เพ่ือการใช้
ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น            

อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

      
ชุตินิษฐ์ ปานคํา1 

อวัสดา บินโซดาโอะ2, สุเทพ ทองคํา3, แวอีเลียส บินโซดาโอะ4 

บทคัดย่อ 
กระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงโดยชุมชนด้วยการใช้ประโยชน์จาก

การคัดแยกขยะของชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน      
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เวทีระดมความคิดเห็นและการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ         
ท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารรณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน          
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังน้ี 1. เพ่ือการส่ือสารรณรงค์ในการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะท่ีเหมาะสม
กับชุมชน 2. เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน                      

ผลการศึกษาพบว่า คนในชุมชนได้มีกระบวนการร่วมแสดงความคิดเห็น, ร่วมสร้างข้อตกลง
ร่วมกันและร่วมกันกําหนดนโยบาย บนพื้นฐานของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือขับเคล่ือนเป็นชุมชนต้นแบบด้วยการให้
ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรู้และความเข้าใจมากข้ึนด้วย 1. การส่ือสาร
รณรงค์ผ่านส่ือบุคคลและส่ือสาธิตทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีด้วย
                                                           

1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ศักยภาพของผู้นําและผู้ตามท่ีขับเคล่ือนไปด้วยกันแบบมีส่วนร่วม และ 2.ได้แผนปฏิบัติการร่วมกันของ
ชุมชนคือ การกําหนดเป็นนโยบายการคัดแยกขยะของชุมชนสู่การออมผ่านธนาคารชุมชน, การสร้าง
ครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากขยะท่ีคัดแยกเพื่อใช้
ประโยชน์และต่อยอดด้วยการจัดจําหน่ายสินค้าชุมชนผ่านเครือข่ายตลาดปลอดภัยเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนในระดับอําเภอได้สําเร็จด้วยกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

คําสําคัญ : การส่ือสารรณรงค์, การคัดแยกขยะ, การมีส่วนร่วมของชุมชน 

ท่ีมาและความสําคัญ 
สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อวัน ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย       

ท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือ 74,998 ตันต่อวัน เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ 
1.15 ท่ีมีปริมาณเกิดข้ึน 27.06 ล้านตัน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากรและการขยายตัวของชุมชน
เมือง ในขณะท่ี อัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน ประมาณ 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ลดลงจาก           
พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีปริมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ท้ังน้ี เป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 4.86 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 18 และในพื้นท่ี 76 จังหวัด ประมาณ 22.51 ล้านตัน คิดเป็น          
ร้อยละ 82 เม่ือพิจารณาในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนต่อ
วันมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 

ในปัจจุบันน้ี สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยท่ัวประเทศมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
ทุกวันน้ีประชาชนมีความต่ืนตัวเรื่องปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย อากาศเป็นพิษหรือปัญหา
ขยะมูลฝอยล้นเมือง กําลังกลายเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ คุณภาพชีวิต และมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ดังน้ัน การจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มาเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรการเพ่ือให้การจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ            
และส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในและภายนอกประเทศและเป็นเชิงรุก รวมถึงให้ความสําคัญต่อบทบาท
และสิทธิของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
แนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีมุ่งเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อให้สังคมไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่าง
เหมาะสม และส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2560)  

สําหรับจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดท่ีล้อมรอบด้วยภูเขาท้ัง 4 ทิศ และมีแม่นํ้าสําคัญไหลผ่านคือ          
แม่นํ้ายม ซึ่งถูกจัดให้เป็นจังหวัดท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมควบคู่กับเกษตรกรรม เพราะประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงมีผลิตผลทางการเกษตรป้อนสู่ตลาดจํานวนมาก ซ่ึงทําให้เกิดปัญหาการ
จัดการขยะเปียก ขยะย่อยสลาย ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ และจากผลการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ
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ท่ีพบว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาขยะมูลฝอยสะสมเป็นอันดับท่ี 8 ของประเทศจากจังหวัดท่ีมี
วิกฤตปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 20 อันดับแรก ได้แก่ สงขลา สมุทรปราการ กาญจนบุรี  
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ราชบุรี เพชรบุรี แพร่ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระนอง นครพนม 
ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด ลพบุรี อ่างทอง ขอนแก่น บุรีรัมย์ และชุมพร (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)  

ท้ังน้ี หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้มีความตระหนักในเร่ืองของการบริหารจัดการขยะ       
มูลฝอย โดยอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ินน้ัน คณะผู้วิจัยเห็นว่าควร
จะมีการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับประชาชนด้วยกระบวนการส่ือสารรณรงค์และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการส่ือสารผ่านองค์ประกอบ 4 อย่างคือ ผู้ส่งสาร 
(Sender/Source), สาร (Message), ช่องทางการส่ือสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งรู้จัก
กันในช่ือแบบจําลอง S-M-C-R รวมถึงศึกษาผลกระทบ (Effect) ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารออกไปด้วย            
และดูว่ามีปฏิกิริยาป้อนกลับ (Feedback) อย่างไร เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการส่ือสารรณรงค์ให้
เหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อช่วยหาทางออกในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะ
ท่ีดีแก่ชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการส่ือสารรณรงค์ในการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
2. เพ่ือสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  1 สิงหาคม 2560 ถึง  31 กรกฎาคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตัวแทนชุมชนท่ีผ่านการคัดกรองของผู้นําชุมชนในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 5 ชุมชน ๆ ละ 10 คน จํานวนรวมท้ังส้ิน 50 คน 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
การดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ีใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีการรวบรวมข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เวทีระดมความคิดเห็น และการสังเกตแบบไม่เป็นทางการท่ี
เก่ียวข้องกับการส่ือสารรณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล
ตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซ่ึงใช้กระบวนการส่ือสารสารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดท่ีอยู่ใน
กระบวนทัศน์ใหม่ของส่ือสารศึกษา ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันของคู่ส่ือสาร โดยเน้นการส่ือสาร
แบบสองทางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ลักษณะการไหลของข่าวสารจะมีท้ังแบบแนวระนาบ บนลง
ล่างและจากล่างข้ึนบน โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการส่ือสารเสวนา ซึ่งมีฐานคิดท่ีต้ังอยู่บนการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การเปิดใจรับฟัง โดยเป้าหมายของการใช้ส่ือจะเป็นไปเพ่ือการ
แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ และความเช่ียวชาญ เพ่ือจะนําไปสู่การตระหนักรู้และความ
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มั่นใจในการท่ีจะสร้างความเปล่ียนแปลงทางสังคม อีกท้ังสอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ   
และคณะ (2543, หน้า 54-61) ได้ระบุถึงเป้าหมายของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชนคือ        
การกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของตน เช่ือม่ันในความคิดความเช่ือและศักยภาพของชุมชนในการ
ทําส่ิงต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมให้กําลังใจชุมชนในการแสดงออกถึงความคิดว่าด้วยปัญหา วิเคราะห์
ปัญหา และหาหนทางแก้ไขจากมุมมองและต้นทุนด้านต่าง ๆ ของชุมชนเอง เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีระบบ 

เหตุผลท่ีคณะผู้วิจัยนําแนวคิดการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมมาเป็นกรอบแนวคิดในการดําเนินการ
วิจัยครั้งน้ีก็เน่ืองจากข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมช้ีชัดว่า “การส่ือสารแบบมีส่วนร่วม” 
เป็นตัวแปรท่ีสําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
บริหารจัดการขยะ คณะผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจึงได้ร่วมวางแผนกิจกรรมการส่ือสารรณรงค์
เพื่อให้เกิดการตอกยํ้าข้อมูลและการสร้างความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อจะหาแนวทางในการสร้างชุมชนต้นแบบท่ีสามารถปฏิบัติได้และเหมาะสมกับพื้นท่ี  

 
      (ก)      (ข)       (ค) 

ภาพท่ี 1 แสดงท่ีมาและความสําคัญเพ่ือการหาแนวทางจัดการขยะท่ีเหมาะสมร่วมกันของชุมชน 
(เทศบาลตําบลสูงเม่น, วันท่ี 24 เดือนมกราคม, 2561) 

(ก) ผู้นําและตัวแทนชุมชนท่ีสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสร้างกระบวนส่ือสารแบบมีส่วนร่วม         
ในชุมชน 

(ข) กระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะร่วมกันเพ่ือหาแนวทาง 
นําร่องแต่ละชุมชน 

(ค) ได้ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะอย่างมีทิศทางท่ีเหมาะสมกับบริบทชุมชน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการคัดแยกขยะ                 
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

1. ข้อมูลด้านคุณลักษณะทางประชากร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาในครั้งน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุดจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66  

และเป็นเพศชายจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 มีระดับอายุมากท่ีสุด 46-55 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมาคือระดับอายุ 36-45 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมี
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ระดับอายุน้อยท่ีสุดคือ 15-25 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.  
มากสุดจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22 สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีน้อยท่ีสุด จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.50 มีอาชีพรับจ้างมากท่ีสุด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร จํานวน 11 คน         
คิดเป็นร้อยละ 22 คน สําหรับกลุ่มอาชีพน้อยท่ีสุดคืออาชีพรัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
และมีระดับรายได้มากท่ีสุดท่ี 10,001-15,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมามีระดับ
รายได้ 5,001-10,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 สําหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับตํ่ากว่า  
5,000 บาท น้อยท่ีสุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

2. ด้านความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ (Knowledge and Understanding) 
1. การรักษาความสะอาดในชุมชนเป็นหน้าท่ีของทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 57 และรองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด 21 คนคิดเป็นร้อยละ 42 
2. การท้ิงขยะลงถังทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด 27 คนคิดเป็น

ร้อยละ 54 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 23 คนคิดเป็นร้อยละ 46 
3. การคัดแยกมูลฝอยทําให้ลดปริมาณขยะมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 26 คนคิดเป็น         

ร้อยละ 52 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด 17 คนคิดเป็นร้อยละ 36 และมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับปานกลาง 6 คนคิดเป็นร้อยละ 12 

4. ได้รับรู้การคัดแยกขยะจากส่ือเช่น วิทยุ, หนังส่ือพิมพ์, โทรทัศน์และส่ือใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมาก 19 คนคิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากท่ีสุด 17 คนคิด
เป็นร้อยละ 34 และมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย 2 คนคิดเป็นร้อยละ 4 

5. ขยะมีมูลค่าทําให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 17 คนคิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 15 คนคิดเป็นร้อยละ 30 และมีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับน้อย 3 คนคิดเป็นร้อยละ 6 

โดยสรุปด้านความรู้ความเข้าใจของชุมชนอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ได้แสดงถึงความรู้          
ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จําเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย
ประเภทต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถ
ดําเนินการได้ต้ังแต่แหล่งกําเนิด โดยจัดวางถังขยะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย 

2.2 ด้านกระบวนการคิด (Thinking Process) 
1. การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นเรื่องท่ีทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันมีกระบวนการคิดในระดับ

มากท่ีสุด 37 คนคิดเป็นร้อยละ 54 และรองลงมามีกระบวนการคิดในระดับมากท่ี 13 คนคิดเป็น             
ร้อยละ 26 
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2. การท้ิงขยะไม่เลือกท่ีหากคนในชุมชนท้ิงคนละช้ินจะทําให้ขยะเกล่ือนชุมชนได้มีกระบวนการ
คิดในระดับมากท่ีสุด 39 คนคิดเป็นร้อยละ 57 และรองลงมามีกระบวนการคิดในระดับมากท่ี 11         
คนคิดเป็นร้อยละ 22 

3. การคัดแยกมูลฝอยเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐมีกระบวนการคิดในระดับมากท่ีสุด 21 คนคิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมามีกระบวนการคิดในระดับมากท่ี 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และมีกระบวนการ
คิดในระดับปานกลาง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 

4. การคัดแยกขยะควรปฏิบัติกันทุกครัวเรือนมีกระบวนการคิดในระดับมากท่ีสุด 27 คนคิดเป็น
ร้อยละ 54 รองลงมามีกระบวนการคิดในระดับมากท่ี 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และมีกระบวนการคิดใน
ระดับปานกลาง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

5. การส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจในการคัดแยกขยะควรมาจากต้นแบบในครอบครัวมีกระบวนการคิด
ในระดับมาก 24 คนคิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมามีกระบวนการคิดในระดับมากท่ีสุด 15 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 30 และมีกระบวนการคิดในระดับปานกลาง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 
 โดยสรุปด้านกระบวนการคิดเพ่ือการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจในการคัดแยกขยะได้สร้างความต้ังใจ
ของคนในชุมชนให้เกิดการเปล่ียนแปลงความเช่ือและพฤติกรรมของกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุด 
ได้แก่ การควบคุมทางสังคม (Social Control) ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการท่ีเทศบาลได้ดําเนินการและส่งผล
สู่ความสําเร็จมาอย่างต่อเน่ืองในการสร้างความรู้ความเข้าใจและระบบคิดท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้
เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ด้านการลงมือทํา (The Action) 
1. การท้ิงขยะลงท่ีจัดเก็บทุกครั้งมีการลงมือทําในระดับมากท่ีสุด 35 คนคิดเป็นร้อยละ 70 

รองลงมามีการลงมือทําในระดับมากท่ี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และมีการลงมือทําในระดับปานกลาง            
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

2. การคัดแยกขยะก่อนท้ิงทุกครั้งมีการลงมือทําในระดับมาก 27 คนคิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา
มีการลงมือทําในระดับมากท่ีสุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และมีการลงมือทําในระดับปานกลาง 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14 

3. การจัดหาท่ีรองรับขยะบริเวณบ้านเองมีการลงมือทําในระดับมากท่ีสุด 35 คนคิดเป็นร้อยละ 
70 รองลงมามีการลงมือทําในระดับมากท่ี 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และมีการลงมือทําในระดับ          
ปานกลาง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

4. การท้ิงขยะตามประเภทของถังขยะท่ีหน่วยงานรัฐเตรียมไว้ให้ทุกคร้ังมีการลงมือทําในระดับ
มากท่ีสุด 29 คนคิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมามีการลงมือทําในระดับมาก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26           
และมีการลงมือทําในระดับ ปานกลาง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16 

5. การแนะนํา ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะอย่างสม่ําเสมอมีการลงมือทําใน
ระดับมาก 17 คนคิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมามีการลงมือทําในระดับมากท่ีสุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
และมีการลงมือทําในระดับน้อยท่ีสุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
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 โดยสรุปผลจากการลงมือทําอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ระดับบุคคล ครอบครัวไปถึงระดับชุมชน
ก่อให้เกิดการ “เปล่ียนแปลง” เป็นเสมือนเป้าหมายท่ีนักรณรงค์ปรารถนา นักวิชาการด้านการส่ือสาร
รณรงค์มักต้ังเป้าหมายของการรณรงค์ไว้ท่ีระดับความคิดและพฤติกรรมของบุคคล อาทิ Rogers & 
Storey (1971) กําหนดเป้าหมายของการรณรงค์ไว้ท่ีการให้ข้อมูล การโน้มน้าวใจ และการขับเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและมักเก่ียวข้องกับความสนใจ การจดจําได้ การยอมตาม การเก็บข้อมูล             
และการลงมือปฏิบัติส่งผลทําให้เกิดเปล่ียนแปลงในระดับความเช่ือ ทัศนคติ ความต้ังใจ และพฤติกรรม
ของบุคคล 
 3. แนวทางในการจัดการปัญหาขยะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นําท้องถ่ินและทีมบริหารของเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในการศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถ่ิน น่าอยู่เรื่องการส่ือสารรณรงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความพร้อมและต้นทุนในการ
พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจนดังน้ี 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, 2. โรงเรียนผู้สูงอายุ, 3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 4. การส่งเสริมการปลูกผักในชุมชน ท้ังน้ีชุมชนได้ทําการแยกขยะจําพวกเศษวัสดุท่ีขายได้ทุก
หลังคาเรือนท่ีแยกไว้นํามาให้เทศบาลจะมีเป็นเงินสะสมให้กับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของชุมชน ส่วนเศษ
ผักผลไม้ท่ีมีจํานวนมาก ถูกแยกออกนํามาหมักเป็นนํ้าหมักชีวภาพ แล้วนํากลับไปใช้กับพืชผักท่ีปลูกใน
ครัวเรือน ซ่ึงแนวทางในการจัดการขยะของชุมชนได้มีกระบวนการร่วมแสดงความคิดเห็น/สร้างข้อตกลง
ร่วมกัน/ร่วมกันกําหนดนโยบาย บนพื้นฐานของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ ดังน้ี 
 3.1. การสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีสามารถทําความเข้าใจให้แก่กลุ่มคนทุกกลุ่มได้ โดยมีการยํ้า
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือผู้นําชุมชน, ส่ือแผ่นพับท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งตัวอย่างส่ือท่ี
ใช้ในการถ่ายทอดจะเป็นส่ือท่ีเข้าใจง่ายและสามารถตอกยํ้าให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบถึง
ผลลัพธ์ท่ีดีในการคัดแยกขยะให้เหมาะอย่างต่อเน่ือง 
 3.2. การให้ความรู้ด้านการส่ือสารรณรงค์การคัดแยกขยะและการใช้ประโยชน์จากการคัด
แยกขยะแก่ชุมชน โดยการบูรณาการร่วมกับโครงการเกษตรย่ังยืนด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการ
ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยการคัดแยกและใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้นําไปหมักปุ๋ยชีวภาพ         
และการเล้ียงไส้เดือนดินแก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะ
และสร้างเป็นข้อมูลให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองต่อไปในอนาคตได้ ท้ังน้ีการขับเคล่ือนของ
หน่วยงานได้กิจกรรมต้นแบบคือการจัดกิจกรรมรณรงค์ “หน้าบ้านหน้ามอง” โดยการให้เข้าร่วมด้วย
กิจกรรมความสมัครใจในการรณรงค์จัดหน้าบ้านให้สะอาดและการใช้ประโยชน์จากขยะท่ีคัดแยกประเภท
และการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพ่ือการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ครัวเรือนและความสวยงามในชุมชน  
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 3.3. การจัดการธนาคารขยะชุมชนต้นแบบภายใต้ช่ือกองทุนศูนย์บาทเทศบาลตําบลสูงเม่น 
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเทศบาลได้ดําเนินการมาก่อนแล้ว เป็นกิจกรรมท่ีทุกวันอังคารและวันพฤหัสเทศบาล        
จะออกรับซ้ือขยะจากชุมชนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยได้กระตุ้นผ่าน
กระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นท่ีบริการ เพื่อเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน
สนองนโยบายการประหยัดและการออมทรัพย์ สมาชิกได้ประโยชน์คุ้มค่าจากการบริหารจัดการขยะท่ีถูก
วิธีและมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกท่ีเข้าร่วมกองทุน ให้เป็นกิจกรรมท่ีเพ่ิมความสําคัญและสร้างการมี
ส่วนร่วมมากข้ึนผ่านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบให้ชุมชนใกล้เคียง              
และหน่วยงานท่ีสนใจศึกษากระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 

3.4. การส่งเสริมศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลสูงเม่น ด้วยการบริหารจัดการชุมชนท่ี
มีศักยภาพของผู้นําท่ีสามารถให้ความรู้และการสาธิตรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สุดท้าย
ด้วยการทุ่มเทในการสร้างเมืองให้น่าอยู่บนฐานคิดของเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้จาก
คนในชุมชนด้วยความสามัคคี จากกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบและการเอาใจใส่ชุมชนอย่าง
ต่อเน่ืองของนายกเทศมนตรีและทีมบริหารก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของกิจกรรมจุดจําหน่ายสินค้าทางการ
เกษตรท่ีเทศบาลตําบลสูงเม่นได้ร่วมกับเกษตรอําเภอจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดพ้ืนท่ีในการจําหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรและสินค้าจากขยะท่ีคัดแยก เพ่ือนํามาทําเป็นของตกแต่งบ้านและของใช้ในครัวเรือนได้ 
และได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองทุกวันพุธ ซ่ึงได้รับการตอบรับท่ีดีจากคนในและคนนอกชุมชน เป็นการ
เพื่อช่องทางทางการตลาดและขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบ
ได้ด้วยทุนของผู้นําชุมชนท่ีลงมือปฏิบัติและเป็นผู้ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีมีการขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงกระบวนการคิดของคนในชุมชน ซึ่งเกิดการตระหนักรู้ในตนเองถึงผลกระทบต่อตนเอง 
ชุมชนและสังคม ทําให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนท้ิงหรือการนําไปใช้ประโยชน์
มากข้ึนด้วยความเข้าใจและยอมรับมากข้ึนด้วยกระบวนการส่ือสารผ่านผู้นําต้นแบบและเกิดแรงผลักดัน
ในการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการกลุ่มเครือข่ายชุมชนท่ีพ่ึงพาอาศัยกันและกันอย่างถ้อยที      
ถ้อยอาศัย 

การใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ได้มีการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับประชาชนด้วยกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการส่ือสารผ่านองค์ประกอบ 4 อย่างคือ ผู้ส่งสาร 
(Sender/Source) คือผู้นําทางความคิด ทําการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร, สาร (Message) คือข่าวสาร
ท่ีต้องการเผยแพร่นวัตกรรมแก่คนในชุมชน, ช่องทางการส่ือสาร (Channel) ผ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้ในชุมชน 
เช่น ส่ือบุคคล, ส่ือการประชุม, เสียงตามสายและส่ือกิจกรรมต่าง ๆ และผู้รับสาร (Receiver) ในท่ีน้ีคือ
คนในชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น ซึ่งรู้จักกันในช่ือแบบจําลอง S-M-C-R  รวมถึงศึกษาผลกระทบ (Effect) 
ท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารออกไปด้วยและดูว่ามีปฏิกิริยาป้อนกลับ (Feedback) อย่างไร เมื่อคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมแล้วนําไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ จึงมีการชักชวนผู้อ่ืนหรือการบอกกันปาก        
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ต่อปาก ทําให้คนในชุมชนท่ียังไม่ยอมรับนวัตกรรมหรือลังเลเกิดความมั่นใจในนวัตกรรมมากข้ึน ผลท่ีเกิด
จากองค์ประกอบการส่ือสารในชุมชนจะทําให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในชุมชน        
มากข้ึน ท้ังน้ีกระบวนการบริหารการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
เทศบาลตําบลสูงเม่น, ผู้นําชุมชน ต่างก็พร้อมใจกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการ
ยํ้าเตือนและการจดจําไปสู่กระบวนการปรับเปล่ียนทัศนคติท่ีดีในการคัดแยกขยะก่อนท้ิงและการเปล่ียน
ขยะให้เป็นเงินออมในบัญชีธนาคารศูนย์บาทของชุมชนท่ีขับเคล่ือนโดยผู้สูงอายุขยายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชนทุกกลุ่ม รวมถึงการบูรณาการการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายในพ้ืนท่ีสามารถก่อให้เกิด
จุดเริ่มต้นของกิจกรรมจุดจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรท่ีเทศบาลตําบลสูงเม่นได้ร่วมกับเกษตรอําเภอ    
จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดพ้ืนท่ีในการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรรวมถึงสินค้าแปรรูปด้านการเกษตร     
และสินค้าจากขยะท่ีคัดแยกเพ่ือนํามาทําเป็นของตกแต่งบ้านและของใช้ในครัวเรือนได้และได้จัดกิจกรรม
อย่างต่อเน่ืองทุกวันพุธ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดของชุมชนสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าท่ีแปร
รูปจากขยะท่ีคัดแยกมาจัดจําหน่ายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดทํา
ดอกไม้จันทน์ด้วยล็อตเตอรี่ท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและได้ส่งผลให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม
แม่บ้านท่ีรับจัดจ้างทําดอกไม่จันทน์ในงานศพ เป็นอีก 1 ช่องทางท่ีลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชนได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

    
                       (ก)                           (ข)                     (ค)                      (ง) 

 
       (จ)              (ฉ)            (ช)   (ซ) 

ภาพท่ี 2 แสดงการจัดร้านค้าจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าจากการแปรรูปจากขยะ                       
ท่ีคัดแยกประเภท (เทศบาลตําบลสูงเม่น, วันท่ี 24 เดือนกันยายน, 2561) 
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(ก) บูธจําหน่ายสินค้าของเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
(ข) ดอกไม้ประดิษฐ์ต้ังโต๊ะจากขยะ 
(ค) ดอกไม้จันทน์จากล็อตเตอรี่ 
(ง) ดอกไม้ประดิษฐจากพลาติกหุ้มผลไม้ 
(จ) กล้วยจากชุมชน 
(ฉ) การแปรรูปกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชน 
(ช) ฟักทองพันธ์ุพ้ืนบ้านของชุมชน 
(ซ) ข้าวแต๋นโบราณของชุมชน 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
ภาพรวมของชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีเข้มแข็งและได้แสดงถึงความสามารถของชุมชนท่ีรวมตัวกันของคน

ในชุมชน โดยมีพื้นฐานของความมีจิตสํานึกท่ีต้องการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่ีจะแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน มีความสมานสามัคคี มีความรัก มีนํ้าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกชนช้ัน ฐานะ สามารถท่ีจะวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ทางเลือก และตัดสินทางเลือกนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้สําเร็จ พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ทําให้ชุมชนมีความสามารถท่ี
พ่ึงตนเองอย่างมีศักด์ิศรี มีความภูมิใจ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงสอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย ดุลย
เกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540, หน้า 8-10) ได้นําเสนอแนวคิด ลักษณะของชุมชน ท่ีเข้มแข็งซึ่ง
เป็นท่ีคาดหวังและต้องการ คือ ชุมชน ท่ีมีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นในทางกายภาพ รูปธรรม 
สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมท้ังมีอุดมการณ์ค่านิยมร่วมกัน ทําให้
สมาชิกรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมีความผูกพันกับชุมชน โดยชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยอาศัยอํานาจ ความรู้และองค์กรทางสังคมในชุมชน           
เป็นกลไกในการแก้ปัญหา โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้และสร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่าง ๆ      

จากบทบาทการทํางานของผู้นําท้องถ่ินท่ีสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนน้ัน
สอดคล้องกับแนวคิดของสัญญา วิวัฒน์ (2540 หน้า 20-25) ได้กล่าวถึงชุมชนเข้มแข็งไว้โดย
สรุป 4 ประการ คือ 1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) กล่าวคือ การท่ีชุมชน (คนใน
ชุมชน) มีการเรียนรู้ และรู้เท่าทันข่าวท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังการท่ีชุมชนมีการเพิ่มพูน
ความรู้ ใ น ด้ า น ต่ า ง  ๆ  อ ย่ า งส มํ่ า เสมอ  2 )  เ ป็ น ชุมชน ท่ีมี ก า ร จั ดกา รตน เอ ง  (community 
management) ด้วยระบบการบริหาร จัดการในกิจกรรมท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การวางแผน การจัด
กระบวนการขององค์กรภายในชุมชน การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน และ มีการประเมินผล 3) เป็นชุมชน
ท่ีมีจิตวิญญาณ (spirituality) กล่าวคือ ชุมชนมีจิตสํานึก มีจิตวิญญาณ ซึ่งอาจหมายถึงความภักดี ความ
รัก ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจ้าของในชุมชน โดยมีส่ิงยึดเหน่ียวร่วมกันในชุมชน 4) เป็นชุมชนท่ีมี
สันติภาพ (peaceful) กล่าวคือ เป็นชุมชนท่ีมีความสงบสุขและคนในชุมชนมีจิตใจท่ีเยือกเย็น มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม ซ่ึงกระบวนการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่         
มีความสอดคล้องกับกระบวนการส่ือสารรณรงค์ท่ีมีกระบวนการผ่านผู้นําเป็นต้นแบบท่ีเห็นมิติด้าน   
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“การส่ือสาร” ว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของการรณรงค์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Paisley (2001) 
กล่าวว่า หากพิจารณาคุณลักษณะของการส่ือสารรณรงค์ในเชิงวัตถุประสงค์ของการรณรงค์แล้ว เราอาจ
กล่าวได้ว่า “การส่ือสารรณรงค์” หมายถึง ความต้ังใจของกลุ่มหน่ึงในการเปล่ียนแปลงความเช่ือ           
หรือพฤติกรรมของกลุ่มอ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดได้แก่ การควบคุมทางสังคม (social control) Paisley 
(2001) ยังได้ช้ีให้เห็นว่า การส่ือสารรณรงค์เป็นกระบวนการสําคัญซึ่งได้ประยุกต์ใช้การส่ือสารแบบต่าง ๆ
นับต้ังแต่ กิจกรรมด้านการข่าว การผลิตส่ือต่าง ๆ การให้ความรู้สาธารณชน การพัฒนาผู้เช่ียวชาญกลุ่ม
ย่อย ๆ ตลอดจนการพยายามแสวงหาแนวทางในการส่ือสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่าง         
กันไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้แนวทางในการจัดการปัญหาขยะท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น 

จังหวัดแพร่ 
2. ได้การสร้างนักวิจัยเชิงพ้ืนท่ีในพื้นท่ีเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย  
ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นท่ีต้ัง กระบวนการส่ือสารรณรงค์เพ่ือการคัดแยก

ขยะและการใช้ประโยชน์จากขยะเพ่ือการทําปุ๋ยหมักของชุมชนเป็นทุนศักยภาพของชุมชนท่ีเข้มแข็ง 
งานวิจัยในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการยกระดับการบริหารจัดการของเทศบาลสูงเม่นให้เป็นเทศบาล
ต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจในรูปแบบการบริหารจัดการ
เต็มรูปแบบต่อไป 
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การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน                       
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์    

      
วศิน์วิโรตม์ เนติศักด์ิ1  

พงษ์ศักด์ิ อยู่มั่น, จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา, เกวลี รังษีสุทธาภรณ์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ และปลูกจิตสํานึกให้กับชาวบ้านในการ           

คัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการทําให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ตามขอบเขตการวิจัย ท่ีต้องการค้นหา 
แนวทาง/กระบวนการ/วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง ในการสร้างความตระหนักในการจัดการ
ขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพ้ืนท่ีชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) ท่ีประกอบด้วยการ
ค้นหารูปแบบ/แนวทางเดิมในการจัดการขยะของชุมชน ระดมแนวคิด นําแนวทาง กระบวนการ วิธีการ
ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง ในการกระตุ้นความตระหนักด้านการจัดการขยะของชุมชน นําไปสู่การท่ีท่ี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน ส่งผลให้ เกิดการลดลงของปริมาณขยะในชุมชน ตลอดจนชุมชน
สามารถจัดการตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่ในท่ีสุด  

ผลการวิจัย พบว่า ประชากรในชุมชน ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการขยะ           
ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทางคือครัวเรือน ทําให้การบริหารจัดการขยะชุมชนในระดับปลายทางทําได้
ยาก อีกท้ังยังไม่มีผู้ท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารขยะชุมชนอย่างชัดเจน จึงจําเป็นต้องทําให้สมาชิกใน
ชุมชนมีความตระหนักในความสําคัญของการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับขยะ 
มีจัดการอบรม โดยเอาแกนนําแต่ละหมู่บ้านมาประชุม และอบรมในเรื่องของการคัดแยกขยะ การทําปุ๋ย
หมักและนํ้าสกัดชีวภาพ เพ่ือนําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนต่อไป 

คําสําคัญ : การบริหารจัดการขยะ, การแปรรูปขยะครัวเรือน 

                                                           

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
ตําบลผาเลือด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อ.ท่าปลา           

จ.อุตรดิตถ์ ได้มีแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2560 ทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีสร้างจิตสํานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษา
ส่ิงแวดล้อมของประชาชน บําบัดฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการของเหลือใช้ในครัวเรือน ซ่ึงได้กําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาในรูปแบบโครงการต่าง ๆ 
โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งชาวบ้านในเขตพ้ืนท่ีการปกครองจํานวนหน่ึงยังไม่เข้าร่วมโครงการ 
เน่ืองจากยังไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญของการคัดแยกขยะครัวเรือน ทําให้แนวทางการส่งเสริมความรู้
ความเข้าในในเรื่องการจัดการของเหลือใช้ในครัวเรือนยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ดังน้ันทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลผาเลือดมีความต้องการให้คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เข้าไปมีบทบาทใน
การปลูกจิตสํานึก และการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการขยะ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการแปลงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และปลูกจิตสํานึกให้กับชาวบ้านในการแยกขยะประเภทต่าง ๆ ในชุมชน         

และนําไปสู่วิธีการบริหารจัดการในการ จัดเก็บและกําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือดอีกท้ัง
ยังต้องการสร้างองค์ความรู้การนําขยะท่ีไม่สามารถจําหน่ายมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ปริมาณขยะจากครัวเรือนรายวัน รายเดือน และรายปีโดยแบ่งแยก

ตามลักษณะ และประเภทของขยะ เช่น ขยะเปียก กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว ขยะพิษ ขยะติดเช้ือ 
และเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตร และจํานวนประชากร หรือแหล่งกําเนิดขยะชุมชน เช่นในครัวเรือน 
ตลาดสด วัด หน่วยงานราชการในเขตพ้ืนท่ีการปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ กระบวนการสร้างจิตสํานึก แรงกระตุ้น และองค์ความรู้สําหรับการ
คัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์ขยะในครัวเรือน กระบวนการและวิธีการคัดแยกขยะ และการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน ระบบการบริหารจัดการขยะ ต้ังแต่กลางทางจนถึงปลายทางได้อย่างถูกต้อง           
การรวบรวมองค์ความรู้ของนักวิจัยสําหรับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชุมชน การสังเคราะห์องค์
ความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่งานวิจัยในงานประชุมชนวิชาการ 

3. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนในเขต อบต.ผาเลือด       
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีท่ีศึกษา ได้แก่ พ้ืนท่ีชุมชนในเขต อบต.ผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
โคร งการว ิจ ัย นี ้เ ป ็นการ ว ิจ ัย เช ิงปฏ ิบ ัต ิกา รแบบม ีส ่วนร ่วม  (Participation Action 

Research: PAR) ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
1. ประชากรที่ศึกษาในที่น้ีมีท้ังหมด 100 คน ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ

อบต.ผาเลือด จํานวน 50 คน ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่ข้างเคียงกับเขตรับผิดชอบอบต.ผาเลือด 
จํานวน 30 คน และ ประชากรท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับการดําเนินงานกิจกรรม จํานวน 20 คน  

2. เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างท้ังการสุ่มท่ีอาศัยและไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ประเภทคือข้อมูลที่ได้จากเอกสาร หลักฐานจากงานวิจัย ท่ี
เกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลตําบล ข้อมูลเฉพาะด้านของทรัพยากรภายในชุมชนเป้าหมายและข้อมูลที่ได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตามแผนการดําเนินการวิจัย 

3. เครื ่องมือที่ใช้ในการวิจัยในโครงการวิจัยนี้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง สําหรับการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องแบบสังเกตและสนทนา
กลุ่มร่วมในบางกรณีและเวทีระดมความคิดเห็นในช่วงเริ่มต้นโครงการวิจัย ระหว่างทําวิจัย และช่วง
สุดท้ายของโครงการวิจัย 

ผลการดําเนินการวิจัย 
จากกระบวนการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการระดับครัวเรือน และอาจใช้ได้ถึงระดับพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน์ โดยยึดหลักพิจารณาด้วยหลัก 3Rs ซึ่งขยะมูลฝอยของแต่ละประเภทควรมีการ
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมกับชนิดของขยะมูลฝอยน้ัน ๆ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันข้ึนอยู่กับการสร้าง
จิตสํานึกให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วย 
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ภาพท่ี 1 ผลการสร้างรูปแบบวิธีการบริหารจัดการจัดเก็บขยะครัวเรือน 

การสร้างรูปแบบวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับหน่วยงาน เพื่อควบคุมพ้ืนท่ีระดับ
ครัวเรือน และพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การวางระบบการจัดเก็บขยะจากต้น
ทางสู่หน่วยงานให้มีความเหมาะสมกับพื้นท่ี จากน้ันส่งต่อขยะจากหน่วยงานสู่หน่วยงานปลายทาง           
และการสร้างระบบกําจัดขยะพื้นฐานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 2 การวางระบบการบริหารจัดการขยะจากต้นทางสู่ปลายทางของระดับหน่วยงาน 

ในการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการออกแบบ
แนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาล้นเมืองร่วมกันระหว่างภาคประชาชน และภาคเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ท้องถ่ิน และหน่วยงานของรัฐ 
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4. คุณภาพ 

ภาพท่ี 3 รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรในชุมชน ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการขยะ            

ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทางคือครัวเรือน ทําให้การบริหารจัดการขยะชุมชนในระดับปลายทางทําได้
ยาก อีกท้ังยังไม่มีผู้ท่ีรับผิดชอบด้านการบริหารขยะชุมชนอย่างชัดเจน จึงจําเป็นต้องทําให้สมาชิกใน
ชุมชนมีความตระหนักในความสําคัญของการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับขยะ 
มีจัดการอบรม โดยเอาแกนนําแต่ละหมู่บ้านมาประชุม และอบรมในเรื่องของการคัดแยกขยะ การทําปุ๋ย
หมักและนํ้าสกัดชีวภาพ เพ่ือนําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนต่อไป 
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อภิปรายผล 
จากการดําเนินงานของโครงการดังกล่าว นอกจากจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้แล้ว 

ยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น เทศบาล องค์การบริหาร  
ส่วนตําบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โรงเรียน วัด สถานีตํารวจ หรือหน่วยงานราชการ           
และเอกชนในพ้ืนท่ี ในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนร่วมกัน โดยจุดสําคัญคือต้องให้ชาวบ้านใน
ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่มีการบริหารจัดการขยะดังกล่าว สําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียว
ของเทศบาลหรือ อบต. ต้องส่งไปอบรมเพ่ิมเติมความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจัดอบรม แล้วนําความรู้
และวิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ภายในชุมชน และผู้ถ่ายทอดความรู้เหล่าน้ันต่อไปยังประชาชนในพ้ืนท่ี
และชุมชนต่อไป  

กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยโครงการวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน

กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง         
ของนวัตกรรมการจัดการตนเองด้านการแปรรูปขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขอขอบพระคุณ 
บุคลากร เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ท่ีมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยน้ีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหารของ
หน่วยงานท้ังในส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ท่ีมอบโอกาสให้ได้ทํางานวิจัย ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินน่า
อยู่พ.ศ. 2560 ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า
จะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา/ขยายองค์ความรู้จากการทํางานเชิงวิชาการในลําดับ
ต่อไป 
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ระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15. 

ไพบูลย์ แจ่มพงษ์. (2560). การจัดการขยะมูลฝอย. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วินัย มีแสง. (2559). แนวโน้มองค์ประกอบและปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในพ้ืนท่ีตําบล           

สามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพฯ. วารสารสมาคมนักวิจัย. 
วีรกาล อุปนันท์. (2556). การศึกษาแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา . นครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ . 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

442  

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน                                              
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

      
 ศิริจิตร ช่อสุวรรณ1 

บทคัดย่อ 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) พบว่าในกลุ่มผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน 
อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ได้ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในมุมมองของชุมชน 
หมายถึง พฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่มีการ
ป้องกันก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 6 พฤติกรรม ดังต่อไปน้ีคือ 1) การติด
โซเชียลมากเกินไป 2) การแอบเท่ียวกลางคืน 3) การอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศตรงข้ามในท่ีลับตาคน 
4) การท่ีผู้หญิง/ผู้ชาย มาหาท่ีบ้าน 5) ท้องต้ังแต่อายุน้อย 6) การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยไม่ได้ใส่
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยเง่ือนไขท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศตามมุมมองของ
ชุมชน ประกอบด้วย 1) ธรรมชาติของวัยรุ่น 2) ครอบครัว 3) ส่ือสังคมโซเชียล 4) ประเพณี วัฒนธรรม 

คําสําคัญ : พฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่น, ชุมชนมีส่วนร่วม  
ท่ีมาและความสําคัญ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ด้านท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการ   
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน รัฐบาลมีนโยบายในการประสานงานเพ่ือป้องกัน                
และแก้ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น เน่ืองจากในยุคปัจจุบันประชากรวัยแรงงานต้องเข้าสู่ระบบการทํางาน
ท่ีเร่งรีบและแข่งขันสูงจึงทําให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีเวลาในการเล้ียงดูบุตรหลานน้อยลง เด็กมีโอกาส
เรียนรู้เรื่องทักษะชีวิตน้อย สาเหตุเหล่าน้ีทําให้เด็กจํานวนมากไม่สามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลงของ
ตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและไม่อาจปรับตัวให้เท่าทันสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ โดยเฉพาะในยุคไอทีท่ีใช้
การส่ือสารในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางและมีการไหลเวียนทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยัง

                                                           

1 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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เข้าถึงส่ือต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขีดจํากัดซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมนอกจากน้ียังพบว่า วัยรุ่น
มีแนวโน้มในการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2543 พบว่า แม่วัยรุ่นอายุตํ่ากว่า 20 ปี 
คลอดประมาณปีละ 90,000 คน ก่อนท่ีจะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จนถึงปีละกว่า 120,000 คน ในปัจจุบันการ
ต้ังครรภ์โดยแม่วัยรุ่นส่วนใหญ่มักเป็นการต้ังครรภ์แบบไม่ได้ต้ังใจและมักจะนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ             
เช่น ปัญหาการทําแท้งเถ่ือน ภาวะแทรกซ้อนจากการต้ังครรภ์ เป็นต้น นอกจากน้ีการคลอดบุตรในช่วง
วัยรุ่นยังอาจส่งผลต่อตัวมารดาวัยรุ่นเอง เช่น โอกาสทางการศึกษา หน้าท่ีการงาน รายได้ในอนาคตของ
มารดา และส่งผลอย่างมากต่อการเล้ียงดูบุตร เช่น เด็กอาจไม่ได้รับการเล้ียงดูให้ดีเท่าท่ีควร ปัญหาสําคัญ
ท่ีพบในกลุ่มวัยรุ่นคือพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธ์ุท่ีไม่เหมาะสม (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

ปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาสําคัญสําหรับประเทศไทย ประเทศไทยมีเด็ก
วัยรุ่นต้ังครรภ์เป็นอันดับ 2 ในประเทศแถบเอเชีย การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย สามารถนําไปสู่การ
ต้ังครรภ์ และปัญหาตามมา เช่น การทําแท้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากการสํารวจของกรมอนามัย           
ปี 2560 ผลรวมท้ังประเทศ มารดาวัยรุ่นท่ีอายุ 10-19 ปี มีร้อยละ 12.9 ของการคลอดท้ังหมดหรือ
ประมาณ 84,578 คน ต่อป ี และนอกจากน้ี ยังพบว่าการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ยังทําให้เกิดปัญหากับทารก 
แรกคลอด ทําให้ทารกมีนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ และอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น                
และเยาวชนอายุ 15-24 ปี ในปี 2560 อัตราป่วย 161.2 ต่อ 100,000 และ เขตสุขภาพท่ี 5 พบว่า อัตรา
การคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี มีอัตราร้อยละ 47.4 ต่อพันคน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีอับดับ 2 ท่ีมีอัตราการคลอด
ในหญิง อายุ 15-19 ปี และจังหวัดกาญจนบุรีซ่ึงอยู่ในเขตสุขภาพท่ี 5 พบว่า มีอัตราการคลอดของหญิง 
อายุ 15-19 จํานวน 1,217 คน อัตราการคลอดร้อยละ 48.3 ต่อพันคน (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 
จากข้อมูลจะเห็นว่า ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดกาญจนบุรี ยังเป็นพ้ืนท่ีท่ียังต้องแก้ไข สําหรับ
สถานการณ์พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นในตําบลดอนตาเพชรน้ัน พบว่ามีอัตราการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์มีประมาณร้อยละ 5  ลักษณะทางเศรษฐกิจของตําบลดอนตาเพชรเป็นชุมชนท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านในพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมและทําค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ  สภาพชุมชนมี
การกระจายตัวกว้าง ประกอบด้วยจํานวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน แบ่งเป็นโซนเหนือและโซนใต้ วัยรุ่นใน
พ้ืนท่ีมีท้ังได้รับการศึกษาและบางส่วนไม่ได้รับการศึกษา ส่วนท่ีรับการศึกษาเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมต้น
ในโรงเรียนในพื้นท่ีส่วนหน่ึง เรียนโรงเรียนประจําอําเภอ และในตัวเมืองกาญจนบุรี อีกส่วนหน่ึง             
เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง และรถรับส่ง กิจกรรมเวลาว่างคือ การเล่นเกมส์ อินเตอร์เน็ต                
ขับรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน ลักษณะทางโครงสร้างของชุมชนจะมีการกระจายตัวของบ้านเรือน และอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม ด้วยตําบลดอนตาเพชรเป็นพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกันยังมีความเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  
และ มีความเป็นชุมชนเมืองส่วนหน่ึง ส่งผลให้ การดูแลให้ความสนใจกับบุตรหลานท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีน้อย 
 

 
และยังไม่เพียงพอเท่าท่ีควร การให้คําปรึกษาและการให้ความรู้เร่ืองเพศยังไม่ชัดเจน และตลอดจน
ผู้ปกครองยังเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรพูดถึง หรือไม่กล้าคุยกับลูก และมักปล่อยให้มีการเรียนรู้ใน
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กลุ่มวัยรุ่น ทําให้ได้รับข้อมูลท่ีไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และอาจส่งผลต่อการปฏิบัติตนผิดพลาดได้  
นอกจากน้ันส่ือย่ัวยุทางเพศท่ียังขาดการควบคุมอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ อิทธิพลของส่ือนับว่า
ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก จึงได้มีการวางแผนและดําเนินการสร้างและพัฒนา
แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวัยรุ่นเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการดําเนินการท่ีดี ในการ
สร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้ึนในชุมชน โดยมีการดําเนินงานท่ีเช่ือมต่อระหว่างชุมชน 
หน่วยงาน ในการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

ทางชุมชนดอนตาเพชรจึงเห็นความสําคัญของปัญหา เพ่ือดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มี
แนวโน้มลดลง ดังน้ันจึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยน้ี เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์การต้ังครรภ์ในวัยเรียน            
และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่น 
 ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวัยรุ่น 

สุมาลี ตราชู (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นในพื้นท่ี มี 4 ลักษณะดังน้ี 1) การ
คบเพื่อนต่างเพศ ท่ีเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันหรือเป็นญาติกัน 2) การคบแฟนหรือคนรัก มีการสัมผัส
แสดงออกและสัมผัสเน้ือตัวกันและบางคนถึงข้ันมีเพศสัมพันธ์ แต่มักไม่ได้ป้องกันเพราะความรัก ความ
ไว้ใจ ไม่มีความสุขในการป้องกัน 3) การมีแฟนหลายคนหรือมีก๊ิก วัยรุ่นส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการ
ป้องกัน 4) การขายบริการทางเพศของวัยรุ่น  

ไพจิต ภูแช่มโชติ (2554) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศออกมาใน5 พฤติกรรม ได้แก่ 
1) การแต่งกายตามแฟช่ัน 2) การมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้สารเสพติด 3) การเท่ียวกลางคืน 4) การดู
ส่ือลามก 5) การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

อาภาพร เผ่าวัฒนา (2552)ได้กล่าวว่า พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นประกอบด้วย 2 ลักษณะ
คือ การกระทําใด ๆ ท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และนําไปสู่การติดเช้ือโรคทางเพศสัมพันธ์ และการ
ต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ การนัดพบและการไปเท่ียวกับเพื่อนต่างเพศ การอยู่ตามลําพังกับเพ่ือนต่างเพศ
ในท่ีลับตา อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศ เช่น การอ่านหนังสือท่ีมีรูปเปลือย 
รูปโป๊ รูปการร่วมเพศ หรือการดูภาพร่วมเพศจากส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วีซีดีอินเตอร์เน็ต เป็นต้น         
การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ซ่ึงฤทธ์ิของแอลกอฮอล์ทําให้
วัยรุ่นขาดความยับย้ังช่ังใจและการควบคุมสติ ทําให้เกิดการกระทําหรือการชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย 
โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย หรือการไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

 
 
 
 
แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยเง่ือนไขที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่น 
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 เด็กวัยรุ่นจะแสดงออกและมีพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสมหรือไม่ ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายด้าน
รอบ ๆตัววัยรุ่น รวมท้ังปัจจัยเส่ียงท่ีทําให้เกิดปัญหา (risk factor) ดังน้ี 

ตัววัยรุ่นเอง (Individual factor) ได้แก่  
1) การเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย มีลักษณะพัฒนาการตามวัย เป็นหนุ่มสาวเร็วต้ังแต่

อายุยังน้อย คือโตแต่ตัวแต่จิตใจยังเป็นเด็ก (body-mind gap) ยังไม่พร้อมของวุฒิภาวะทางความคิด               
มีปัญหาทางอารมณ์ (emotional stress) และมีการตัดสินใจเร็วหุนหันพลันแล่น  

2) ประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่านมา เด็กวัยรุ่นเคยถูกกระทําทารุณกรรมท้ังทางกายและทางเพศ 
(physical and sexual abuse) ทําให้ขาดความรักความอบอุ่น (unmet intimacy need) ขาดความรู้สึก
ท่ีดีต่อตนเอง (จันท์ฑิตา พฤกษานนท์, 2547)  

3) การใช้สารเสพติด (alcohol/substance abuse) จากการศึกษาของลัดดา เหมาะสุวรรณ 
และคณะ (2547) ศึกษาพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรม
เล้ียงดู กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี ท่ัวประเทศ จํานวน 3,172 คน พบว่าวัยรุ่นหน่ึงในห้าคนเคย
ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ (เป็นครั้งคราว) เคยด่ืมสุรา เคยสูบบุหรี่ (เป็นคร้ังคราว) วัยรุ่นร้อยละ 8           
เคยใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดยด่ืมสุราก่อนมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 3.9 สูบกัญชาและเสพยาบ้าก่อน
มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 3.9  

 เพ่ือน (Peers) มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอย่างย่ิง วัยรุ่นต้องการเป็นท่ียอมรับของเพ่ือน ๆ ต้องการทํา
ตัวให้เหมือนเพื่อน ลอกเลียนลักษณะการแต่งกาย ทรงผม ภาษา หรือ ท่าทาง ตลอดจนการรับค่านิยม          
ท่ีแตกต่างไปจากท่ีเคยได้รับมาจากพ่อแม่ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับจากเพื่อนวัยเดียวกันท้ังเพ่ือนเพศเดียวกัน
และเพื่อนต่างเพศ ดังน้ันเม่ือเพื่อนๆมีค่านิยมในการมีแฟนต้ังแต่อายุยังน้อย ถือการมีเพศสัมพันธ์เป็นเร่ือง
ปกติในกลุ่มเพ่ือน วัยรุ่นจึงเกิดแรงท้าทาย และถูกชักจูงจากเพ่ือน ๆ (peer pressure) ให้ปฏิบัติตาม 
(จันท์ฑิตา พฤกษานนท์, 2547)  

ครอบครัว (Family) ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกของทุก ๆ คน ครอบครัวจึงมี
บทบาทสําคัญต่อการพัฒนาวัยรุ่น แต่หากครอบครัวมีปัญหาย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่น เช่น  

1. ครอบครัวแตกแยก ในครอบครัวท่ีบิดามารดาหย่าร้างกัน บิดามารดาต่างไปมีภรรยาหรือสามี
ใหม่ วัยรุ่นขาดการดูแลเอาใจใส่และไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเท่าท่ีควรอาจถูกชักชวนไป
ในทางท่ีผิด และการมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ  
 2. บิดามารดาด้อยการศึกษา ขาดความรู้ ไม่เช่ือว่าตนเองมีความสามารถในการอบรมส่ังสอนบุตร 
ไม่มีความคาดหวังในตัวบุตร ไม่เช่ือว่าบุตรมีความสามารถ 
           3. บิดามารดามีประวัติด่ืมสุราและใช้สารเสพติด การศึกษาของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข (ม.ป.ป.) ศึกษาความรุนแรงของวัยรุ่นไทย: พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ พบว่าวัยรุ่นท่ีมาจาก
ครอบครัวขยายมีพฤติกรรมเส่ียงสูงกว่าวัยรุ่นท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว ในด้านอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 
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รถยนต์ การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ โดยท่ีสมาชิกครอบครัว
ขยาย ได้แก่ ลุง ป้า น้า อา เป็นแบบอย่างให้วัยรุ่นเลียนแบบด้วยความเคยชิน และไม่คิดว่าเป็น          
พฤติกรรมเส่ียง 

4. การส่ือสารในครอบครัว การส่ือสารนอกจากทําให้เกิดความเข้าใจท่ีดีแล้วยังแสดงถึงความรัก
ความห่วงใย และความผูกพันต่อกัน  

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยท่ัวไปมีความหมายกว้าง คือการท่ีประชาชนมีการพัฒนา

ขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่
ในสังคมเพ่ือประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมในความหมายน้ี จึงเป็นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน
พัฒนาการรับรู้ สติปัญญา และความสามารถในการตัดสินใจ กําหนดวิถีชีวิตด้วยตนเอง ดังน้ันการมี         
ส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นท้ังวิธีการ และเป้าหมายในเวลาเดียวกัน (สมใจ วินิจกุล, 2550) 

ลักษณะการมีส่วนร่วม 
สมใจ วินิจกุล (2550) ได้กล่าวว่า ลักษณะการมีส่วนร่วม อาจแบ่งโดย 
1) การสนับสนุนทรัพยากร คือการสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือการช่วยกิจกรรม คือ

การร่วมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ การติดตามประเมินผล 
2) อํานาจหน้าท่ีของผู้เข้าร่วม คือ เป็นผู้นํา เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก ซึ่งลักษณะการมีส่วนร่วม

น้ีแสดงถึงระดับอานาจของผู้เข้าร่วม จึงมีการโต้แย้งว่าการมีส่วนร่วมโดยวิธีการพัฒนาความสามารถ            
ของประชาชน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเพียงบางส่วนเพราะในหลายกรณีประชาชน
ไม่มีโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจ ทางออกท่ีดี คือ การเสริมสร้างพลังอานาจ (empowerment)                  
แก่ประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อศึกษาความหมายของพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน 
  2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยเง่ือนไขท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศตามมุมมองของชุมชน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มผู้ปกครอง ประกอบด้วย บิดา มารดา ปกครองท่ีมีบุตรหลานวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี มีภูมิลําเนา

ในตําบลท่ีศึกษา เป็นผู้ใกล้ชิดวัยรุ่นโดยตรง ท่ียินดีให้ข้อมูลและยินดีเป็นอาสาสมัครโดยการสัมภาษณ์           
เชิงลึก จํานวน 25 คน 
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ผู้นําชุมชน กลุ่มองค์กรในชุมชน เป็นกลุ่มแกนนําในชุมชนท่ีมี ส่วนร่วมในการดูแลวัยรุ่น          
และป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวัยรุ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บ้าน 
กํานัน ท้ังหมด 15 คน เป็นผู้ท่ีสมัครใจเข้าร่วมการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 10 คน  

กลุ่มเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จํานวน 5 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 50 คน ผู้อํานวยการ
โรงเรียนประจําตําบล  จํานวน 1 คน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เข้าร่วมกระบวนการ
ศึกษาตลอดกระบวนการศึกษาจํานวน 1 คน 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
การดําเนินโครงการเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมี ส่วนร่วม (Participation Action 

Research) การมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมประเมิน ร่วมรับผล การค้นหาปัญหาเริ่มจากชุมชน 
วิเคราะห์โดยชุมชน และแก้ไขด้วยชุมชน  

1. ประสานและแจ้งไปยังผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตาเพชร ผู้บริหารโรงเรียน
สาลวนราม เพ่ือสัมภาษณ์ จัดประชุมช้ีแจงโครงการ และจัดอบรมผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน อสม. พร้อมท้ัง
นัดวันเวลา และสถานท่ี ท่ีจะอบรมและเก็บข้อมูล 

2. เก็บรวมรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การประชุมกลุ่ม การอบรม ตามวันเวลา 
และสถานท่ี ท่ีนัดหมาย โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม หากมีข้อสงสัยให้ถามผู้วิจัยหรือคณะ 
ผู้ช่วยวิจัย  
 3. ประสานกับผู้เก่ียวข้องในการติดตามการดําเนินงาน และเก็บข้อมูลในการติดตาม เย่ียมการ
สนับสนุน ท่ีชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  

4. ภายหลังจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังข้อมูลเชิง
คุณภาพ คณะดําเนินโครงการนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ก่อนนําไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
 5. จัดทําแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นใน
ชุมชน และร่วมกันจัดต้ังกลุ่มแกนนําในการดําเนินงาน และร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุงเมื่อพบ
ปัญหาจากการดําเนินการ 

วิธีการประเมิน 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ซ่ึงการวิเคราะห์ตีความจากข้อมูล
ท่ีได้จากการ ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มกระทําไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาได้
ข้อมูลจากการถอดเทปบันทึกการให้สัมภาษณ์เชิงลึก เขียนออกมาเป็นตัวอักษรในทุก ๆ คําพูด รวมท้ังได้
ข้อมูลจากการบันทึกส่วนตัวเก่ียวกับ อากัปกริยา ส่ิงแวดล้อม และความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลท่ีได้
ท้ังหมดนํามาวิเคราะห์ข้อมูล 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 การวิจัยเร่ืองสถานการณ์การต้ังครรภ์ในวัยเรียนและพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นตามการ

รับรู้ของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีสามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานหรือ ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ท้ัง 2 ข้อท่ีต้ังไว้ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

6.1 ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในมุมมองของชุมชน  
     กลุ่มผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

วัยรุ่นในชุมชนปัจจุบันในมุมมองของกลุ่มผู้ใหญ่ มองว่า กล้าคิดกล้าแสดงออกท้ังชาย           
และหญิง แต่ในเรื่องความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย ถ้าไม่บอกให้ช่วยทํางานก็จะไม่ช่วย ต่ืนสายต้องปลุกให้
ต่ืนตลอด ค่อนข้างด้ือรั้น เม่ือมีการว่ากล่าวตักเตือน จะโต้ตอบแสดงท่าทางไม่พอใจใจร้อน ไม่ค่อยเช่ือฟัง
ผู้ใหญ่ จะเช่ือเพ่ือนมากกว่าผู้ปกครอง ชอบรวมกลุ่มอยู่กับเพ่ือน ชอบเล่นเกมส์ ติดโทรศัพท์ ผู้หญิงมาหา
ผู้ชายถึงบ้านเม่ือชอบและแอบมีอะไรกันในบ้านตนเอง  บางคนชอบขับรถซิ่งในหมู่บ้าน  

“ชอบพาผู้ชายเข้าบ้านและมีอะไรกัน เม่ือพอใจในผู้ชายและอยากได้” 
“ไม่ช่วยงานบ้านเลย เล่นแต่โทรศัพท์ ไม่นอน เบ่ือมาก” 
“ไปโรงเรียนแต่ไม่ถึงโรงเรียนผู้ปกครอง ไม่เคยรู้” 

ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศตามมุมมองผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมท่ี เส่ียงต่อการทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์           
และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่มีการป้องกันก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้แก่ โรคเอดส์ การแต่งตัว
หล่อแหลมการเท่ียวกลางคืน การอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศตรงข้ามในท่ีลับตาคน ผู้หญิงมาหาผู้ชายท่ี
บ้าน ท้องเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับและต้องจับแต่งงาน การดูหนังโป๊ การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย  
การถูกล่อลวงทางเพศ  

“ผู้หญิงกล้าแสดงออกมากข้ึน ชอบไปหาผู้ชายก่อน ผู้หญิงก็มาหาก่อน บุกถึงห้อง แทบจะไปปลุก
ปลํ้าถึงห้องเลย เด็กผู้หญิง ไม่รักนวลสงวนตัวเองเลยวัฒนธรรมเปล่ียนไปแล้ว อาจเพราะผู้ชายมีน้อยลง” 
(สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข) 

“วัยรุ่นในหมู่บ้าน ชอบเล่นมือถือ ติดกันมาก เล่นแต่เกมส์ ไม่ต้ังใจเรียน ไม่ช่วยพ่อแม่ทํางาน” 
(อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน) 

สรุปความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน 
จากการได้เข้าไปศึกษาในชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก ได้มุมมองจากกลุ่มของ

ผู้ใหญ่ ท่ีมีมุมมองท่ีแตกต่างกันและคล้ายคลึงกันเกิดความคิดท่ีหลากหลาย ได้มีการสรุปและวิเคราะห์
ร่วมกันในชุมชน จึงได้ความหมายพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในมุมมองของชุมชน หมายถึง พฤติกรรมท่ีเส่ียง
ต่อการทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่มีการป้องกันก่อให้เกิดโรค  
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ทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 6 พฤติกรรม ดังต่อไปน้ีคือ 1) การติดโซเชียลมากเกินไป          
2) การแอบเท่ียวกลางคืน 3) การอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศตรงข้ามในท่ีลับตาคน 4) การท่ีผู้หญิง/
ผู้ชาย มาหาท่ีบ้าน 5) ท้องต้ังแต่อายุน้อย 6) การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพันธ์  

6.2 ปัจจัยเง่ือนไขที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศตามมุมมองของชุมชน  
ประกอบด้วย 1) ธรรมชาติของวัยรุ่น 2) ครอบครัว 3) ส่ือสังคมโซเชียล 4) ประเพณี วัฒนธรรม 
1. ธรรมชาติของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีการพัฒนาปรับเปล่ียนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่มีการ

เปล่ียนแปลงทางด้านพัฒนาการท้ังทางด้านร่างกายการเริ่มมีลักษณะทางเพศ และฮอร์โมนท่ีเปล่ียนไป 
ได้แก่ เริ่มมีหน้าอกในวัยรุ่นหญิง มีหนวดและการเปล่ียนแปลงของเสียงในวัยรุ่นชาย อารมณ์ท่ีเปล่ียนไป 
หงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว ขณะเดียวกันก็มีการเปล่ียนแปลงในพัฒนาการด้านอ่ืน ๆ เช่น มีความสนใจ
ในเพศตรงข้าม อยากรู้ อยากลองกล้าแสดงออกเพ่ิมมากข้ึน การเข้าถึงในเทคโนโลยี ทําให้เกิดปัญหาใน
เรื่องพฤติกรรมเส่ียงทางเพศเพ่ิมข้ึน  

 2. ครอบครัว ครอบครัวมีส่วนทําให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวัยรุ่น เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจาก
พ่อแม่ ไม่เป็นแบบอย่างท่ีดี ไม่เป็นต้นแบบให้กับลูกทําให้เด็กเกิดการเลียนแบบพ่อแม่ พ่อแม่ไม่สนใจลูก 
เน่ืองจากต้องไปทํางานในเมืองไกลบ้าน ไม่มีเวลาดูแล ทําให้ต้องฝาก ปู่ย่า ตายาย เล้ียงดู ซึ่งผู้ท่ีอบรม          
ส่ังสอน มีอายุค่อนข้างห่างกันมากและมีช่องว่างระหว่างวัย ประกอบกับยุคสมัยท่ีแตกต่างกันมากระหว่าง
เด็กกับผู้ใหญ่ ทําให้บางครั้งผู้ใหญ่ก็ตามเด็กไม่ทัน และพ่อแม่ส่วนใหญ่ในชุมชนค่อนข้างตามใจลูก             
ลูกอยากได้ส่ิงใดก็พยายามหามาให้เพ่ือความเท่าเทียมกันในสังคม ทําให้เด็กเกิดความเคยตัว รู้ว่าพ่อแม่
ตามใจ เด็กขาดความเกรงใจ ผู้ใหญ่ตักเตือนส่ิงใดก็ไม่ฟัง ส่วนในเรื่องการเล้ียงดู ไม่ฝึกเรื่องความมีระเบียบ
วินัยเบ้ืองต้น และไม่มอบหมายหน้าท่ีให้เด็กรับผิดชอบในตนเอง เด็กวัยรุ่นมีหน้าท่ีเรียน และดําเนินชีวิต
ท่ัวไป เช่น ดูโทรทัศน์ เท่ียวเล่นกับเพ่ือน ทําให้เด็กขาดการเรียนรู้ชีวิต ไม่มีประสบการณ์ พลาดพล้ังได้
ง่าย เล้ียงลูกเพียงแค่ให้เงิน และส่ิงของ ตามใจบุตรหลานในทางท่ีผิด  

3. ส่ือสังคมออนไลน์ ด้วยยุคสมัยในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารมีความรวดเร็ว            
และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากข้ึน รวมถึงการส่ือสารระหว่างบุคคลทําให้ใกล้ชิดกันมากข้ึน ซึ่งทํา
ให้หลายกลุ่มคน เกิดสังคมก้มหน้า และเกิดโลกทางออนไลน์ท่ีมีบทบาทมากข้ึนในการใช้ชีวิตประจําวัน 
และกลุ่มวัยรุ่นก็เช่นเดียวกัน ทําให้กลุ่มวัยรุ่นติดโทรศัพท์มากเกินไป ทําให้อยู่แต่ในโลกส่วนตัว พ่อแม่
ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าถึงและตามไม่ทัน วัยรุ่นเข้าถึงส่ือลามกง่ายข้ึน ทําให้ผู้ปกครองควบคุมได้ยากมาก 
ทําให้เกิดการใช้ในทางท่ีผิด ถ้าไม่ได้รับการอบรมการใช้อย่างเหมาะสม ทําให้ไม่สนใจเรียน ไม่ช่วย         
ทางบ้าน และติดเพ่ือน รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อทางเพศท่ีจะเกิดข้ึนได้ 

4. ประเพณี วัฒนธรรม ภายในชุมชนไม่มีกิจกรรมและแกนนําท่ีจะช่วยทําให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจทํา
กิจกรรมในชุมชน ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาดูแล อยากส่งเสริมให้มีกิจกรรมใน
ชุมชนเพ่ือทําให้วัยรุ่นหันมาสนใจทํากิจกรรมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
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นอกจากน้ีทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ทําการนัดหมายจัดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้ปกครอง กลุ่มผู้นําชุมชน ครู องค์กรท่ีเก่ียวข้อง นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศในวัยรุ่น ปัจจัยเส่ียงท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในพื้นท่ีได้รับทราบและ จัดทําแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน และร่วมกันจัดต้ัง
กลุ่มแกนนําในการดําเนินงาน และร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุงเมื่อพบปัญหาจากการ
ดําเนินการข้อสรุปจากการประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปัญหาเพ่ือป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ในวัยรุ่นในเขตชุมชน ตําบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ได้แนวทางดังน้ี 

1) จัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันพฤติกรรมความเส่ียงทางเพศ ระหว่างวัยรุ่น            
และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาทักษะการชีวิตของวัยรุ่น และสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว 

2) วางแผนการทํากิจกรรมของวัยรุ่นในชุมชนอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนภายใต้การสนับสนุนของ
หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
จากผลพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่มี

การป้องกันก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ตามการรับรู้ของชุมชน ได้แก่ พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ                        
6 พฤติกรรม ดังต่อไปน้ีคือ 1) การติดโซเชียลมากเกินไป 2) การแอบเท่ียวกลางคืน 3) การอยู่ด้วยกันสอง
ต่อสองกับเพศตรงข้ามในท่ีลับตาคน 4) การท่ีผู้หญิง/ผู้ชาย มาหาท่ีบ้าน 5) ท้องต้ังแต่อายุน้อย 6) การมี
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา อาภาพร 
เผ่าวัฒนา (2552) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ การกระทํา 
ใด ๆ ท่ีเส่ียงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และนําไปสู่การติดเช้ือโรคทางเพศสัมพันธ์ และการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ การนัดพบและการไปเท่ียวกับเพื่อนต่างเพศ การอยู่ตามลําพังกับเพื่อนต่างเพศในท่ีลับตา อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศ ทําให้เกิดการกระทําหรือการชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์
ได้ง่าย โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย หรือการไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

จากผลปัจจัยเง่ือนไขท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงทางเพศตามมุมมองของชุมชน เกิดจาก
ธรรมชาติของวัยรุ่นการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย มีลักษณะพัฒนาการตามวัย เป็นหนุ่มสาวเร็ว
ต้ังแต่อายุยังน้อย คือโตแต่ตัวแต่จิตใจยังเป็นเด็ก (body- mind gap) ยังไม่พร้อมของวุฒิภาวะทาง
ความคิด มีปัญหาทางอารมณ์ (emotional stress) และมีการตัดสินใจเร็วหุนหันพลันแล่น ขาดการยับย้ัง
ช่างใจ 

ปัจจัยทางด้านครอบครัว ผลมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
(ม.ป.ป.) ศึกษาความรุนแรงของวัยรุ่นไทย : พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ พบว่าวัยรุ่นท่ีมาจากครอบครัว
ขยายมีพฤติกรรมเส่ียงสูงกว่าวัยรุ่นท่ีมาจากครอบครัวเด่ียว ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์             
โดยท่ีสมาชิกครอบครัวขยาย เป็นแบบอย่างให้วัยรุ่นเลียนแบบด้วยความเคยชิน และไม่คิดว่าเป็น
พฤติกรรมเส่ียง 
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ปัจจัยทางด้านส่ือสังคมโซเชียล ด้วยสังคมปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมาก 
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ หรือแม้แต่ข้อมูลท่ีเป็นพฤติกรรม
ความเส่ียงทางเพศของวัยรุ่น รวมถึงการติดต่อส่ือสารท่ีทําได้สะดวก จึงสามารถทําให้เกิดพฤติกรรมความ
เส่ียงทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฐิติมา เพชรสัมฤทธ์ิ และคณะ (2557)           
และการศึกษาของสุดา เทพกําเนิด (2552) ศึกษาปัญหาในพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นถึงสาเหตุของการ
มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เกิดจากการได้รับอิทธิพลจากส่ือ 

ปัจจัยทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ภายในชุมชนไม่มีกิจกรรมและแกนนําท่ีจะช่วยทําให้กลุ่ม
วัยรุ่นสนใจทํากิจกรรมในชุมชน ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาดูแล อยากส่งเสริมให้มี
กิจกรรมในชุมชนเพ่ือทําให้วัยรุ่นหันมาสนใจทํากิจกรรมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 จากการรวบรวมข้อมูลถึงพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นในมุมมองของชุมชนและการจัด
กิจกรรมการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ทําให้ชุมชน ผู้ปกครองมีการปรับทัศนะเร่ืองเพศ คิดเชิงบวก  
มีการส่ือสาร และเข้าใจ วัยรุ่นมากกว่าเดิมก่อนท่ียังไม่มีโครงการ เน่ืองจากมีความเข้าใจ ถึงความสําคัญ
และความจําเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ ในเร่ืองเพศ จึงเกิดความสําเร็จในการ ส่ือสาร ความเข้าใจ               
และไว้วางใจกัน นอกจากน้ีมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการเอาใจใส่ในการเล้ียงดูบุตร พูดคุยกับ
วัยรุ่นมากข้ึน มีความเข้าใจในธรรมชาติของวัยรุ่น และคิดเชิงบวกต่อวัยรุ่น และจะให้คําปรึกษากับวัยรุ่น
ในทุกเรื่อง (วิโรจน์ อารีย์กุล, 2553)  
 จากการประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในวัยรุ่นในเขตชุมชนน้ัน  
จะช่วยเสริมแรงในเรื่องของความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและวัยรุ่น เช่น เรื่องการส่ือสาร การดูแลบุตร
หลาน นอกจากน้ีทําให้วัยรุ่นในชุมชนได้รวมกลุ่มทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน รู้ เท่าทัน
สถานการณ์ท่ีวัยรุ่นเผชิญ และทําให้วัยรุ่นแสดงออกพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนน้ัน

เป็นเรื่องท่ีต้องใช้เวลาในการปรับทัศนคติ ท้ังในระดับตัววัยรุ่น ครอบครัว และชุมชน เป็นเรื่องท่ีต้องใช้
เวลานาน จึงจะเห็นผลของการเปล่ียนแปลงในชุมชน ในการพัฒนาแนวทางการป้องกัน จึงต้องมีการเสริม
พลังอํานาจในทุกระดับ ต้องกระตุ้นและประสานงานในองค์กรท่ีเก่ียวข้องโดยชุมชนเอง เพื่อให้เกิดแนว
ทางการพัฒนาการป้องกันพฤติกรรมทางเพศโดยท่ีชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และควรให้วัยรุ่นมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อย่างต่อเน่ืองและ ควรสนับสนุนให้แกนนําผู้ปกครอง ผู้นํา
ชุมชน อสม. ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงานโครงการสุขภาพ และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะวางแผนแก้ไขให้ตรงกับปัญหาน้ัน ๆ นอกจากน้ัน ควรสร้างแกนนํา
เยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบท่ีดี และชักชวนเยาวชนในชุมชนทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ครอบครัวและชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม

เส่ียงทางเพศของวัยรุ่น 
 2. ครอบครัวและชุมชนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของ
วัยรุ่นท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  3. ครอบครัวและชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ถึงสถานการณ์การต้ังครรภ์ในวัยเรียนของชุมชน 
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การสังเคราะห์ผลการวิจัย การบริหารจัดการด้านสุขภาวะ                                      
คู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพ่ือท้องถ่ินในภูมิภาคตะวันตก  

 
จิตรรดา พงศธราธิก1 

 กาญจนา พรหมเรืองฤทธ์ิ1 

บทคัดย่อ  
การสังเคราะห์งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน กลไกการ

บริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะและนโยบายสาธารณะเพ่ือการบริหารจัดการด้านสุขภาวะจากแผน
งานวิจัยด้านสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 14 เรื่อง ดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์
เน้ือหาตามข้ันตอน ผลพบว่า 1) กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.14) เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ มี 3 ระยะ คือ ระยะต้นนํ้า 
เป็นการค้นหาโจทย์วิจัยโดยกลไกของมหาวิทยาลัยกับคู่ความร่วมมือ ระยะกลางนํ้าเป็นระยะของทํางาน
ร่วมกันของนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ิน การสร้างนักวิจัยในชุมชน ระยะปลายนํ้าเป็นการนําผลวิจัยไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน 3) นโยบายสาธารณะการ
บริหารจัดการด้านสุขภาวะท่ีสามารถนําเสนอได้คือการบริหารจัดการด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยสามารถ
จัดกิจกรรมผ่าน 2 รูปแบบหลักคือ หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ และรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมผ่านชมรมผู้สูงอายุ  

คําสําคัญ :  วิจัยสุขภาวะชุมชน, กระบวนการวิจัย, กลไกการบริหารงานวิจัย, นโยบายสาธารณะ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12, 2560) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประเด็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ความสําเร็จในการ
ขับเคล่ือนสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีแท้จริงจะเกิดข้ึนไม่ได้หากภาครัฐดําเนินการแต่เพียงลําพัง      
การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน จะเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในการ
                                                           

1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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ร่วมขับเคล่ือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งให้ความสําคัญของการพัฒนาคน เพราะเป็นตัว
ขับเคล่ือนท่ีจะทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ได้รวมถึงกลไกท่ีผสานพลังให้หลายฝ่ายเข้ามามี       
ส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของ จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถ่ิน ส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
ส่ิงต่าง ๆ ข้ึนได้ ท้ังน้ีการมีส่วนร่วมแบบล่างข้ึนบนโดยมีสถาบันการศึกษาเป็นตัวกลาง 

มหา วิทยา ลัยราชภัฏ เพชร บุรี  เ ป็นมหา วิทยา ลัยท้อง ถ่ิน ต้ั งอ ยู่ ในภาคตะ วันตก เ ป็น
สถาบันการศึกษาในท้องถ่ินท่ีมียุทธศาสตร์ ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี มีกลยุทธ์ท่ีสนับสนุน
งานวิจัย สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  
หรือท้องถ่ิน โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในขณะท่ีการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
มีหลักการบริหาร 5 ด้าน คือ 1) บริหารงานโดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของท้องถ่ิน 2) การบริหารงาน
โดยผู้บริหารท่ีมาจากประชาชนในท้องถ่ิน 3) การบริหารงานตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน            
4) การบริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วม 5) การบริหารงานโดยใช้ทรัพยากร
ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ (อนุรัตน์ อนันทนาธร, 2560) ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือองค์กรบริหารส่วนตําบลยังพบปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ในด้านการกําหนดนโยบาย         
ด้านการจัดทําแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดทําแผนพัฒนาและโครงการ (ปณัยกร บุญกอบ, 2559)           
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนท่ีเพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรียังกําหนดนโยบาย สร้างกลไก
ในการทําแผนสุขภาวะชุมชนไม่เป็นรูปธรรม ปัจจุบันว่าประเด็นปัญหาสุขภาพด้านใดท่ีมีความสําคัญ 
จําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องรีบเร่งในการแก้ปัญหา ซึ่งในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้รับผิดชอบพ้ืนท่ีของ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประกอบไปด้วย 6 องค์การ
บริหารส่วนตําบลและ 1 เทศบาล ทีมนักวิจัยได้ลงพ้ืนท่ีในการศึกษาชุมชน พูดคุยกับผู้นําชุมชนประชา
ชนกล่มเป้าหมายเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาท่ีสําคัญในชุมชนเพ่ือเนินการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาต่อไปซ่ึง
ประเด็นปัญหาท่ีค้นพบในชุมชนประกอบด้วย 3 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชน 2) ผู้ใหญ่ 
3) ผู้สูงอายุ โดยพบว่าประเด็นเด็กและเยาวชน มีปัญหาภาวะโภชนาการและการแพร่กระจายเช้ือ
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ยาเสพติด ประเด็นผู้ใหญ่พบปัญหาควบคุม
ภาวะโรคความดันโลหิตสูงไม่ได้ และประเด็นผู้สูงอายุ พบว่ามีปัญหาเรื่องกิจกรรมท่ีต้องส่งเสริมดูแล
ผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุติดบ้านและผู้สูงอายุติดสังคม งานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงให้เห็นถึงบทบาทของชุมชน กลไกของ
องค์การบริหารส่วนตําบล องค์ความรู้ความรู้ท่ีเป็นข้อค้นพบสําคัญ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถ่ิน
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสําคัญในประเด็นดังกล่าวและมีความประสงค์ท่ีจะ
สังเคราะห์งานวิจัย ซ่ึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ผลการวิจัยท่ีได้จากการรวบรวมงานวิจัยหลาย ๆ ช้ินท่ี
ศึกษาปัญหาการวิจัยเดียวกันเพ่ือวิเคราะห์หรือบูรณาการงานวิจัยท่ีมีความกว้างขวางเป็นปรนัย              
และเช่ือถือได้ (วิไลพร อาจมนตรี และคณะ, 2559) อันเป็นการขยายองค์ความรู้และกําหนดแนวทางใน
การจัดการสุขภาวะในชุมชนภาคตะวันตก ได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
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วัตถุประสงค์ 
  เพื่อสังเคราะห์กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ  
และนโยบายสาธารณะเพ่ือการบริหารจัดการด้านสุขภาวะ  

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  สิงหาคม 2561-มกราคม 2562 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การสังเคราะห์งานวิจัยน้ีเป็นการบริหารการจัดการสุขภาวะของคณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรรบุรีท่ีศึกษา 7 พ้ืนท่ี ได้แก่ เทศบาลหาดเจ้าสําราญ ตําบลไร่มะขาม ตําบล             
ท่าช้าง ตําบลบ้านหม้อ ตําบลหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี  ตําบลวัดแก้ว ตําบลท่านัด จังหวัดราชบุรี ตําบล
ดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี  3 ประเด็น คือ ประเด็นเด็กและเยาวะชน ประเด็นผู้ใหญ่ และประเด็น
ผู้สูงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากสังเคราะห์งานวิจัยจํานวน 14 เรื่อง ซึ่งทุกงานวิจัยชุมชนมีส่วนร่วม 
จึงทําให้เกิดองค์ความรู้ในกระบวนการกระบวนการวิจัยสุขภาวะในชุมชน กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
ด้านสุขภาวะ และนโยบายสาธารณะ 

                 

กลุ่มเป้าหมาย 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นงานวิจัยแผนงานสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จํานวน 14 เรื่อง พ้ืนท่ีศึกษาจํานวน 7 พื้นท่ี ได้แก่ เทศบาลหาดเจ้าสําราญ ตําบลไร่มะขาม ตําบลท่าช้าง 
ตําบลบ้านหม้อ ตําบลหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี  ตําบลวัดแก้ว ตําบลท่านัด จังหวัดราชบุรี ตําบลดอนตา
เพชร จังหวัดกาญจนบุรี   

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
  งานวิจัยในครั้งน้ีใช้วิธีดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ซึ่งดําเนินงาน
ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี  

1. รวบรวมงานวิจัยการบริหารจัดการด้านสุขภาวะคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อท้องถ่ินในภูมิภาคตะวันตก ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ดําเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 จํานวน 14 เรื่อง 

สภาพปัญหาด้านสุขภาวะ  
ทุน ศักยภาพ  
กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
นโยบายมหาวิทยาลัย 
องค์กรสนับสนุนการวิจัย  

การวิเคราะห์เน้ือหา                   
และการสังเคราะห์                     

งานวิจัยจํานวน           
14 เรื่อง 

 

องค์ความรู้ 
- กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน  
- กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย            

ด้านสุขภาวะ 
- นโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะ 
- นโยบายสาธารณะ : การบริหาร

จัดการด้านสุขภาวะทุกช่วงวัย  
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2. กําหนดประเด็นท่ีต้องการศึกษา ได้แก่ กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน กลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ และนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการด้านสุขภาวะทุกช่วงวัย       

3. อ่านและทําความเข้าใจสาระในรายงานการวิจัยท่ีต้องการนํามาสังเคราะห์  
4. จําแนกงานวิจัยและลงรหัสงานวิจัยตามข้ันตอนในการนําข้อมูลจากงานวิจัยให้เป็นข้อมูลเชิง

ปริมาณแล้วแปลงให้เป็นไปตามรหัสตามท่ีกําหนดประเด็นท่ีต้องการศึกษา โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล
รายงานวิจัย 

5. วิเคราะห์ลักษณะงาน จัดหมวดหมู่ และทําการสังเคราะห์โดยการแจงนับความถ่ีและวิเคราะห์
เน้ือหา 

6. สังเคราะห์ผลการวิจัยและเขียนรายงาน  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน  

การวิเคราะห์งานวิจัยท้ังหมด 14 เร่ือง ใช้กระบวนการวิจัยท้ังหมด 4 วิธี ได้แก่ การวิจัย             
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) จํานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
57.14 การวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi- Experimental research)  จํานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57  
การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed method) จํานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14  และการวิจัยเชิงสํารวจ            
1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14   
  2. กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ  

ระบบและกลไกการขับเคล่ือนงานวิจัยมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถ่ินงานวิจัยด้าน
สุขภาวะ มีการจัดการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นนํ้า  ระยะกลางนํ้า และระยะปลายนํ้า  รายละเอียด ดังน้ี  

ระยะต้นนํ้า เป็นระยะของการค้นหาโจทย์วิจัย โดยกลไกของมหาวิทยาลัยจัดประชุม          
เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนท้องถ่ินเพ่ือให้ได้ความร่วมมือ ข้อมูลของพื้นท่ี และโจทย์วิจัยเบ้ืองต้น หลังจาก
น้ันลงพื้นท่ีจริงเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยท่ีมาจากความต้องการของชุมชนพ้ืนท่ีอย่างแท้จริง จากน้ันวิเคราะห์
ต้นทุน คน เงิน กรอบเวลา เพ่ือมอบหมายนักวิจัยท่ีเช่ียวชาญตามประเด็นปัญหา เหมาะสมกับ
งบประมาณและกรอบเวลา หลังจากน้ันวางแผนการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย           
และแกนนําของชุมชน 

ระยะกลางนํ้า เป็นระยะของทํางานร่วมกันของนักวิจัยและชุมชนท้องถ่ิน ทําให้เกิด
สัมพันธภาพในลักษณะของคู่ความร่ วมมือ ท่ี เหนียวแน่น ได้ผลของการ วิ จัยในเ บ้ือง ต้นจาก
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รวมท้ังมีการสร้างนักวิจัยในชุมชน  

ระยะปลายนํ้า  เป็นระยะของการนําผลวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถ่ินและ
พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน (Public Policy) สร้างเครือข่ายงานวิจัย กิจกรรมโครงการต่อเน่ือง
กับชุมชน 

 
 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

458  

3. นโยบายสาธารณะการบริหารจัดการด้านสุขภาวะ 
จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสุขภาวะของงานวิจัย 14 เรื่อง พบว่ามีประเด็นการ

บริหารจัดการด้านสุขภาวะ ดังน้ี  
1) สุขภาวะเด็กเล็ก ซ่ึงปัญหาของเด็กเล็กท่ีพบในพ้ืนท่ีคือ ปัญหาภาวะโภชนาการและการ

แพร่กระจายเช้ือโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารจัดการด้านสุขภาวะวัยเด็กเล็กประกอบ          
ไปด้วย การบริหารจัดการภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก ประกอบไปด้วยระบบการให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็กและผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ระบบการติดตามภาวะโภชนาการ              
การป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขยายผลส่ือการสอนการป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือโรคไปยังศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งของจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และขยายผลต่อไปยังศูนย์เด็ก
เล็กท่ีสนใจ มีการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการทําส่ือการสอนประกอบการสอนตามมาตรฐานของศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรคและจัดการประกวดส่ือระดับจังหวัด/ภูมิภาคเพื่อเสริมพลังครูผู้ดูแลเด็ก   

2) สุขภาวะเยาวชน มีการสร้างแกนนําเยาวชนและกลุ่มเครือข่ายเยาวชนด้านสุขภาวะ              
สร้างเสริมความเข้มแข็งของแกนนําของเยาวชนของแต่ละชุมชน สร้างเครือข่ายแกนนําของเยาวชน
ระหว่างจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้การดําเนินการแต่ละพ้ืนท่ีเพื่อร่วมกันวางแผนแก้ไข
ปัญหาท่ีพบได้บ่อยในวัยรุ่น เช่น การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ยาเสพติด สร้างความเข้าใจซ่ึงกันและกัน
ระหว่างผู้ปกครองและเยาวชนผ่านกิจกรรมค่าย   

3) สุขภาวะผู้ใหญ่ ประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว   
ไปใช้ในชุมชน โดยลักษณะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยและความครัวในการควบคุมภาวะโรคความ
ดันโลหิตสูง ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีพบบ่อยในพ้ืนท่ี  

4) สุขภาวะผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงมีการบริหาร
จัดการด้านสุขภาวะด้วยการประยุกต์ใช้รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน             
ในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาของผู้สูงอายุติดเตียง มุ่งเน้นท่ีโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลในชุมชน               
กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมเป็นการจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ  

จากการวิเคราะห์ด้านคุณภาพงานวิจัย ด้านเน้ือหา การพิจารณาความร่วมมือของชุมชนท้องถ่ิน 
ทิศทางของมหาวิทยาลัย สามารถนําเสนอนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ                 
โดยสามารถจัดกิจกรรมผ่าน 2 รูปแบบหลักคือ   

1) หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวนช่ัวโมงเรียน 60 ช่ัวโมง โดยรายละเอียดของหลักสูตร
ประกอบด้วย 8 สาระการเรียนรู้ ท่ีมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยงกันตามหลัก 3 อ. คือ การรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการทางอารมณ์ และหลัก 2 ส. คือ การละ เลิก หลีกเล่ียงการสูบ
บุหรี่และการเสพสุราส่ิงมึนเมา 

2) รูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมผ่านชมรมผู้สูงอายุ ข้ันตอนการ
ดําเนินงาน ประกอบไปด้วย การกําหนดนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม         
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ของผู้สูงอายุ รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลายไม่ซ้ําเดิม เป็นกิจกรรมทางศาสนาท่ีมีความสนุกสนาน 
แต่ได้สาระ ได้ทําบุญ ศึกษาธรรมมะ ส่วนกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ไม่ควรซ้ําเดิม อาจมีกิจกรรมท่องเท่ียว ดูงาน
ปีละ 1 ครั้ง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมควรมีหนังสือเชิญถึงผู้สูงอายุโดยตรง ร่วมกับประชาสัมพันธ์
ช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ป้ายโฆษณา หอกระจายเสียง วิทยุ บอกปาก สถานท่ีจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุมี
หลายแห่งกระจายตามสถานท่ี ส่งเสริมให้บุตร หลาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีชมรมผู้สูงอายุจัดข้ึน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับชมรมผู้สูงอายุอ่ืน หรือกลุ่มกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ  

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ 
  ประเด็นท่ี 1 กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน ด้วยการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed method) 
ระหว่างการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) และการวิจัย         
ก่ึงทดลอง ในการทดสอบประสิทธิภาพ น้ันเป็นผลดีต่อการวินิจฉัยชุมชน สร้างความร่วมมือในการจัดการ
ด้านสุขภาวะ ในรูปแบบของการเป็นพันธมิตร/หุ้นส่วน/คู่ความร่วมมือ (สมพันธ์ เตชะอธิก และวินัย             
วงศ์อาสา, 2555) ซึ่งกันและกันจะช่วยให้เกิดการท่ีย่ังยืนต่อไป    
  ประเด็นที่ 2 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ท่ีมียุทธศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี มีกลยุทธ์ท่ีสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัย
ท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน หรือท้องถ่ิน มีโครงการด้านสุขภาวะ ส่วนใหญ่มีการจัดการ มีการ
ทํางานบนข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสามารถในการจัดการด้วยชุมชน โดยผ่านการศึกษา
ข้อมูลในพ้ืนท่ี วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อสะท้อนปัญหาท่ีแท้จริง ดําเนินกิจกรรม โดยของความเห็นจาก
ชุมชน เพ่ือศึกษาศักยภาพชุมชน และปัจจัยเก้ือหนุน หรือทุนเดิมของชุมชนท่ีมีอยู่ ลงมือปฏิบัติในชุมชน 
โดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของ และสรุปผลการดําเนินงานโดยชุมชน ทําให้ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงด้าน            
สุขภาวะท่ีดี องค์การปกครอง 
  ประเด็นที่ 3 นโยบายสาธารณะการบริหารจัดการด้านสุขภาวะท่ีได้นําเสนอจากงานวิจัยได้รับ
การตอบรับจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อนําใช้ในการกําหนดนโยบาย และจังหวัดเพชรบุรี         
มีแผนการนําผลงานวิจัยเพื่อประกาศเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้คู่ความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในลักษณะของพันธมิตร หุ้นส่วนซ่ึงกัน            

และกัน 
2. สร้างนักวิจัยในพื้นท่ี ท่ีมีสัมพันธภาพอันดีกับฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย 
3. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน  
4. สามารถนําเสนอนโยบายเพ่ือการปฏิบัติอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลวิจัยไปใช้ 
  จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่า องค์ความรูเก่ียวกับการบริหารสุขภาวะมีหลากหลาย ซ่ึงผู้วิจัยได้
นําไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาชุมชนท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทในแต่พื้นท่ี ผู้วิจัยควรศึกษาบริบท             
และความต้องการท่ีแท้จริงของพื้นท่ี ควรมีการนําองค์ความรู้ท่ีได้จากกงานวิจัยทุก ๆ เร่ือง นําไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นนโยบายสาธารณะอย่างจริงจัง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยกรอบการวิจัยเป็นการศึกษาและพัฒนาให้

บุคคลทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การพัฒนากลุ่มคนวัยอ่ืนในการดูแลผู้สูงอายุ และการเตรียมความ
พร้อมผู้ใหญ่ให้สามารถเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

2. ควรใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพผสมผสานกัน เพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน เพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถอ้างอิงในบริบทอ่ืนได้ 

เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา พรหมเรืองฤทธ์ิ, จิตรรดา พงศธราธิก, จารุต บุศราทิจ, ธนวรรณ ดนตรี, สมบัติ ไวยรัช              

และกรวรรณ ศรีจันทร์(2562). การพัฒนาส่ือการสอนชนิดการ์ตูนแอนิเมช่ัน แบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนท่ีมีผลในการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคของ
เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ราชภัฏเลย
วิชาการ คร้ังท่ี 5 ประจําปี 2562; 1637-1645. 

จิตรรดา พงศธราธิก, วีรยุทธ ศรีทุมสุข, ณฐกร นิลเนตร, บุญตา กล่ินมาลี, บวรจิต เมธาฤทธ์ิ, อรุณรัตน์ 
หวังถนอม (2562). ชุมชนต้นแบบของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารพยาบาลทหารบก. 20 : (2) 

จิตรรดา พงศธราธิก, กาญจนา พรหมเรืองฤทธ์ิ, จรัญญา ทวีญาติ, ศนิ สืบเนียม, จารุต บุศราทิจ, สมบัติ 
ไวยรัช และภาวินี เพาะผล (2562). การพัฒนาส่ือการสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ชนิด
วิดีโอการ์ตูนแอนิเมชั่นท่ีมีผลต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหวัด
ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2562 ;    
832-839. 

ชัยยา นรเดชานันท์, เพชรีย์ กุณาละสิริ, สุขศิริ ประสมสุข และณฐกร นิลเนตร. (2562). โปรแกรม
ส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
อย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์สุขภาพสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตําบลท่าช้าง 
อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี . รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2562; 806-816. 
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ชัยยา นรเดชานันท์,  เผ่า อนันจ๋ิว,  สุขศิริ ประสมสุข, ภาสิต ศิริเทศ และสรศักด์ิ ทองเพชร. (2562).       
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(proceeding) ราชภัฏเลย
วิชาการ คร้ังท่ี 5 ประจําปี 2562; 795-805.                                 

ธิติพร สุวรรณอําภา.(2562). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี. 

ธิติพร สุวรรณอําภา, บุญตา กล่ินมาลี และอมรรัตน์ เอมอาจ (2562). การพัฒนารูปแบบการสร้างแกน
นําเยาวชนและวัยรุ่นในการป้องกันการต้ังครรภ์ในวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลวัด
แก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2562; 1646-1757. 

เผ่า อนันจ๋ิว, ชัยยา นรเดชานนท์ และประเสริฐ ศรีนวล. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติด
เตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง ตําบลหาด
เจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2562; 1683-1696. 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 [ออนไลน์]. 2559. [เข้าถึงเม่ือ2562/3/5]. เข้าถึงจาก 
:  http://www.nesdb.go.th 

รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน, บุญตา กล่ินมาลี, บวรจิต เมธาฤทธ์ิ และอรวรรณ มุงวงษา. (2562).                   
แนวทางการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลไร่
มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี . รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2562; 1630-1636     

ศิริจิตร ช่อสุวรรณ.(2562). การพัฒนารูปแบบการสร้างแกนนําเยาวชนและวัยรุ่นในการป้องกัน             
การต้ังครรภ์ในวัยเรียน ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี.  

สมพันธ์ เตชะอธิก และ วินัย วงศ์อาสา (2555) สุขภาวะชุมชนเพ่ือความอยู่ดีมีสุข. วารสารมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์. 29: (2); 1-22 

สัณฐิตาพร กล่ินทอง, กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์ และกุลวดี เข่งวา. (2562). การบูรณาการการออกกําลัง
กายด้วยท่าฤาษีดัดตนร่วมกับจังหวะเพลงชาติพันธ์ุเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของ
ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบ
เน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจําปี 
2562; 1726-1733. 
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สัณฐิตาพร กล่ินทอง, กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์ และรัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน. (2562). การพัฒนาแกนนํา
เยาวชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรง 
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี . รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 ประจําปี 2562; 1720-1725. 

สุขศิริ ประสมสุข, ชัยยา นรเดชานันท์, อรวรรณ มุงวงษา และณฐกร นิลเนตร. (2562). การพัฒนา
โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรม
การดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีและผลลัพธ์สุขภาพสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ คร้ังท่ี 5 ประจําปี 2562; 817-823. 

สุขศิริ ประสมสุข ชัยยา นรเดชานันท์ จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ และสรศักด์ิ ทองเพชร (2562). การพัฒนา
หลักสูตรเ พ่ือ เส ริมสร้างสมรรถนะ ผู้ สูงอา ยุในการสร้างเส ริม สุขภาพและป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(proceeding) ราชภัฏเลย
วิชาการ คร้ังท่ี 5 ประจําปี 2562; 824-831. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ออนไลน์]. 2559. [เข้าถึงเมื่อ 
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การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร          
และผู้ยากจนด้วยระบบสารสนเทศกรณีศึกษา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์                

จังหวัดนครสวรรค์ 

 
มัจรี สุพรรณ1 

นพรัตน์ แก้วกุณโฑ, นํ้าผ้ึง เครือแตง 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการให้บริการกองทุน

หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือสําหรับการ
ให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน วิธีการดําเนินการวิจัยแบ่งการ
ดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรกทําการศึกษาระบบงาน และการจัดการเก็บข้อมูล ส่วนท่ีสอง
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการ สําหรับส่วนท่ีสามเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า  ระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์  ท่ีพัฒนาข้ึนเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการดําเนินงานด้านการขอกู้ยืม
เงินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อ
เครื่องมือ ท้ัง 5 ด้านรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.88 จากคะแนนเต็ม 5 สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์ท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนํามาใช้งานเพื่อเป็น
เครื่องมือในการให้บริการได้ในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.88)   

คําสําคัญ : เครื่องมือ, กู้ยืม, ระบบสารสนเทศ 

ท่ีมาและความสําคัญ  
ฝ่ายงานช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดนครสวรรค์ ทําหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบงานรับเรื่องร้องทุกข์ งานการช่วยเหลือเกษตรกร                  
งานภัยพิบัติ และงานการขอกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ในปัจจุบันการ
                                                           

1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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ทํางานในส่วนของกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จะมีการจัดเก็บข้อมูลการขอกู้
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนโดยเจ้าหน้าท่ีจะรับเรื่องจากเกษตรกรท่ีมาขอกู้
กองทุน หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนด้วยตนเอง และจัดเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลลง
ในสมุดบันทึกในรูปแบบของเอกสาร หลังจากน้ันนําข้อมูลมาทําการบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft 
Excel และส่งข้อมูลในรูปแบบไฟล์เอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบในแต่ละส่วนตาม
กระบวนการของการขอกู้เงินฯเพ่ือส่งต่อให้แต่ละฝ่ายทําการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมฯ ซึ่งการดําเนินงาน
ในส่วนของการพิจารณาจากเอกสารเอกสารการขอกู้เงินจะต้องใช้เวลาในการรอผลการพิจารณา
โดยประมาณ 20 วันทําการ เม่ือเอกสารได้ผ่านการอนุมัติจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องแล้ว เจ้าหน้าท่ีจึงจะทํา
การแจ้งเกษตรกรและผู้ยากจนให้ทราบผลการอนุมัติ เมื่อทราบผลแล้วจะดําเนินในข้ันตอนการทําสัญญา
ต่อไป และทําการจัดเก็บข้อมูลโดยการระบุสถานะการกู้เงิน และจํานวนเงินท่ีกู้ยืมลงในสมุดบันทึก             
การบันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel และการจัดทํารายงานให้แก่ผู้บริหารต่อไป  

จากการดําเนินงานของฝ่ายงานช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ พบปัญหาในการ
ดําเนินงานของเอกสารเงินกู้ยืมฯ ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  2 ส่วน  
คือ 1) ส่วนของการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และการส่งเอกสารให้กับทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง การจัดทํารานงานสําหรับผู้บริหาร 2) การบันทึกข้อมูลของผู้กู้ยืมฯ ท่ีบันทึกลงใน Microsoft 
Excel เกิดความซํ้าซ้อน เพราะเมื่อผ่านการอนุมัติการกู้ยืมฯแล้วจะต้องอัพเดทข้อมูลท้ังแบบเอกสาร         
และแบบลงในโปรแกรม MS Excelจึงทําให้ข้อมูลท้ัง 2 ส่วนน้ีไม่เป็นปัจจุบัน จึงทําให้ยากต่อการค้นหา
ข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูล อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นฝ่ายงานช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษเป็นฝ่ายงานท่ีให้บริการ
แก่เกษตรกรและผู้ยากจนโดยตรงและเป็นการให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการเงินซ่ึงต้องการความถูกต้อง 
และต้องการข้อมูลท่ีตรงกันในการให้บริการข้อมูล จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบของการบันทึกเอกสารการ
กู้เงิน การพิจารณาการกู้เงินของฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง การอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ของฝ่ายงานช่วยเหลือ
เกษตรกรและโครงการพิเศษ ทางผู้จัดทําจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลของผู้กู้ การบันทึก
ข้อมูลการขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน การพิจารณาอนุมัติการขอ
กู้เงิน ข้ึนเพ่ือให้ฝ่ายงานช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสามารถใช้เครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือให้
บริการแก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร              

และผู้ยากจน 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือสําหรับการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม 

แก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล และข้ันตอนการให้บริการการกู้ยืมเงินของกองทุนหมุนเวียน

เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการ 
3. ประเมินประสิทธิภาพของระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู้ใช้งาน และการทดลองใช้งานระบบ 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 
ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ศึกษารวบรวมข้อมูล            
และข้ันตอนการให้บริการการกู้ยืมเงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้แก่ 
เกษตรกรและผู้ยากจน จํานวน 2 คน เจ้าหน้าท่ี อชก. จํานวน 2 คน เจ้าหน้าท่ี อําเภอจํานวน 2 คน ผู้ว่า
ราชการจังหวัด,นายอําเภอจํานวน 2 คน ส่วนท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพระบบ ได้แก่ เกษตรกรและผู้
ยากจน จํานวน 2 คน เจ้าหน้าท่ี อชก. จํานวน 2 คน เจ้าหน้าท่ี อําเภอจํานวน 2 คน ผู้ว่าราชการจังหวัด,
นายอําเภอจํานวน 2 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ (Software 
Development Life Cycle) มีขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบไปด้วยระยะต่าง ๆ ดังน้ี 
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ระยะท่ี 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
เป็นกระบวนการพ้ืนฐานของความเข้าใจว่า ทําไม (Why) ระบบสารสนเทศจึงสมควรต้องถูกสร้าง

ข้ึนมา และจะกําหนดทีมงานข้ึนมาเพื่อดําเนินการสร้างระบบน้ีได้อย่างไร โดยในช่วงของการเริ่มโครงการ 
(Project Initiate) จะมีการกําหนดคุณค่าทางธุรกิจของระบบท่ีมีต่อองค์กร กิจกรรมในระยะการวางแผน
โครงการ ได้แก่ กําหนดปัญหา, กําหนดเวลาโครงการ, ยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ, จัดต้ังทีมงาน 
และการดําเนินโครงการ 

ระยะท่ี 2 : การวิเคราะห์ (Analysis) 
ในระยะการวิเคราะห์จะเป็นการตอบคําถามว่า ใครเป็นผู้ใช้ระบบ มีอะไรบ้างท่ีจะต้องทํา     

จะต้องทําท่ีไหน เมื่อไร ซึ่งก็คือ Who? What? Where? และ When? น่ันเอง โดยระยะน้ีทีมงานจะศึกษา
ระบบงานปัจจุบัน พร้อมกําหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือนําไปพัฒนาเป็น
แนวคิดสําหรับระบบใหม่ข้ึนมา กิจกรรมในระยะการวิเคราะห์ ได้แก่ วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ,รวบรวม
ข้อมูลและความต้องการต่าง ๆ แล้วนํามาวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นข้อกําหนด, นําข้อกําหนดมาพัฒนาเป็น
ความต้องการของระบบใหม่, สร้างแบบจําลองกระบวนการ (Data Flow Diagram: DFD), สร้าง
แบบจําลองข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD) 

ระยะท่ี 3 : การออกแบบ (Design) 
ระยะน้ีเป็นการตัดสินใจว่าระบบจะดําเนินการอย่างไร (How) เพ่ือให้ระบบงานบรรลุผลตาม     

ท่ีต้องการ โดยจะเก่ียวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างเครือข่ายท่ีจะนํามาใช้            
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ รวมถึงแบบฟอร์มและรายงานต่าง ๆ ท่ีจะต้องใช้ นอกจากน้ี ยังมี
โปรแกรม ฐานข้อมูล และแฟ้มข้อมูลท่ีจําเป็น โดยระยะน้ีจะนําแบบจําลองเชิงตรรกะท่ีถูกสร้างข้ึนจาก
ระยะการวิเคราะห์ มาพัฒนาเป็นแบบจําลองเชิงกายภาพ เพื่อนําไปสู่ระบบงานจริงท่ีสามารถนําไปใช้งาน
ให้เกิดผลได้ในท่ีสุด กิจกรรมในระยะการออกแบบ ได้แก่ จัดหาระบบ, ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ, 
ออกแบบเอาต์พุตและยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ, ออกแบบฐานข้อมูล, สร้างต้นแบบ และการออกแบบ
โปรแกรม 

ระยะท่ี 4 : การนําไปใช้ (Implementation Phase) 
ระยะการนําไปใช้จะเก่ียวข้องกับการสร้างระบบ การทดสอบ และการติดต้ังระบบ โดย

จุดประสงค์หลักคือการสร้างระบบสารสนเทศให้มีความน่าเช่ือถือและสามารถตอบสนองฟังก์ชันการ
ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ และผู้ใช้ระบบทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
ระบบใหม่ กิจกรรมในระยะการนําไปใช้ ได้แก่ สร้างส่วนประกอบของซอฟต์แวร์, ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโปรแกรมและทดสอบระบบ, แปลงข้อมูล, ติดต้ังระบบ, จัดทําเอกสารระบบ, ฝึกอบรมและสนับสนุน
งานผู้ใช้ ทบทวนและประเมินผลภายหลังการติดต้ัง 
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ระยะท่ี 5 : การบํารุงรักษา (Maintenance) 
โดยปกติแล้วระยะการบํารุงรักษา จะไม่ถูกนําเข้าไปรวมไว้ในข้ันตอนของ SDLC จนกว่าระบบ 

จะได้รับการติดต้ังเพ่ือใช้งานแล้วเท่าน้ัน ระยะน้ีจะใช้เวลายาวนานท่ีสุดเมื่อเทียบกับระยะอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากระบบจะต้องได้รับการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลาท่ีมีการใช้งาน ระบบจะต้องสามารถใช้งานได้
ยาวนานหลายปี และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตได้ บทสรุปเก่ียวกับกิจกรรมในระยะการ
บํารุงรักษา ได้แก่ บํารุงรักษาระบบ, เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ ให้กับระบบ และสนับสนุนงานผู้ใช้ (โอภาส  
เอ่ียมสิริวงศ์, 2560)   

วิธีการดําเนินงานวิจัย  
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการ

กู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์ แบ่งการดําเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนท่ีหน่ึง ศึกษาระบบงาน และการจัดการเก็บข้อมูลกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร

และผู้ยากจน ผู้ วิจัยได้ใช้วิ ธีการลงพื้นท่ีสอบถามข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้าง                
(Non -Structured  interview) เก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษาข้อมูลข้ันตอนการดําเนินงานเ ดิม              
และรวบรวมความต้องการต่าง ๆ ในเครื่องท่ีจะพัฒนาข้ึน และเพ่ือรับรู้สภาพของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่วยเหลือ เกษตรกรและโครงการพิเศษ  เกษตรกรและผู้ยากจน 
เจ้าหน้าท่ีอําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ  

ส่วนท่ีสอง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
ออนไลน์เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล  
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต พัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ (Systems 
Development Life Cycle) ในรูปแบบ Adaptive Waterfall Model โดยใช้โปรแกรม Macromedia 
Dreamweaver 8 ในการพัฒนา ใช้ภาษา PHP ในการโปรแกรมควบคุมการทํางาน และใช้โปรแกรม            
MY SQL ในการจัดการฐานข้อมูล  

ส่วนท่ีสาม การประเมินผลการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องมือสําหรับการให้บริการกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์หลังจากท่ีได้พัฒนาเครื่องมือเสร็จส้ินจะทําการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงได้แก่ เกษตรกรและผู้ยากจน เจ้าหน้าท่ี อชก. 
เจ้าหน้าท่ี อําเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ผู้ดูแลระบบ โดยใช้วิธีการทดลองใช้งานระบบ
สารสนเทศฯ และประเมินระบบสารสนเทศเพ่ือสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบถึงการพัฒนาเครื่องท่ีเป็นระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับการให้บริการ
การกู้ยืมเงิน อชก. สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจความคิดเห็นน้ันกระทําโดยวิธีบรรยาย 
(Descriptive Analysis) โดยบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมี 
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ต่อเครื่องมือท่ีเป็นระบบสารสนเทศ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบ (Functional Requirement Test) ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional 
Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance 
Test) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) โดยลักษณะของคําถามจะมีการ
วัดระดับโดยใช้ Likert Scale คือลักษณะคําถามให้เลือกตอบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับเครื่องมือ(ระบบ
สารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  

หลังจากท่ีได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
เสร็จส้ิน ข้ันตอนต่อมาผู้วิจัยได้ทําการติดต้ังเครื่องมือในสถานท่ีจริง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งาน และได้ทํา
การประเมินผลระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน โดยใช้
แบบสอบถามจากผู้ใช้งานจํานวน 9 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) 2) ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
(Functional Test) 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 4) ด้านการประมวลผลของ
ระบบ (Performance Test)  5) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 

ผลการศึกษา  
จากการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้

ยากจน สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ โดยแสดงส่วนเช่ือมประสานผู้ใช้ (User 
Interfaces) ประกอบด้วย แสดงหน้าจอระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร         
และผู้ยากจนในส่วนของการบันทึกข้อมูลการพิจารณาการกู้ยืมเงิน การแสดงผลการอนุมัติ แสดงกราฟผู้กู้
เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนแยกตามอําเภอ  

 
ภาพท่ี 2 แสดงหน้าจอแสดงรายช่ือผลการ
พิจารณาตามจํานวนเงินกู้ 1-300,000 บาท 

ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอแสดงรายช่ือผลการ
พิจารณาตามจํานวนเงินกู้                      
300,001-500,000 บาท 
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ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอแสดงผลการพิจารณาอนุมัติ
การให้ความช่วยเหลือ/ไม่อนุมัติการให้ความ

ช่วยเหลือ ตามวงเงินขอกู้ 

ภาพท่ี 5 แสดงหน้าจอแสดงกราฟผู้กู้เงินกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

แยกตามอําเภอ 

 

ภาพท่ี 6 แสดงหน้าจอรายงานรายช่ือเกษตรกรท่ีผ่านการอนุมัติ 

 

ภาพท่ี 7 แสดงหน้าจอรายงานการติดตามการช่วยเหลือของกองทุนฯ 

อภิปรายผล 
จากการพัฒนาเครื่องมือการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

ทําให้การจัดเก็บข้อมูลของผู้กู้ การบันทึกข้อมูลการขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน การพิจารณาอนุมัติการขอกู้เงิน การอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน สามารถ
ให้บริการเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินงานในฝ่ายงานมีความสะดวก
รวดเร็วสามารถตรวจสอบข้อมูล และใช้ข้อมูลท่ีเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทําให้ ลดระยะเวลาในการทํางาน 
และลดข้ันตอนในการส่งต่อเอกสารแต่ละฝ่ายทําให้สะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึนต่อการเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล 
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และออกรายงาน ซึ่งผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน  
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์ ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.90)  ด้านการทํางานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ เฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด             
(ค่าเฉล่ีย = 4.82) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ เฉล่ียอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.95) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการประมวลผลของระบบ เฉล่ียอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  (ค่าเฉล่ีย = 4.92) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ เฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.80) ซึ่งค่าเฉล่ียประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศรวมท้ัง 5 ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.88)   

ข้อเสนอแนะ 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนข้ึนน้ีใน

การพัฒนาต่อสามารถนําไปต่อยอดในส่วนของการกู้ยืมเงิน ของหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยการปรับฟังก์ช่ันงาน
ให้เข้ากันได้กับระบบและสามารถปรับเป็นในรูปแบบของ Application เก่ียวกับการจัดการข้อมูลและการ
กู้ยืมเงินอ่ืน ๆ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1) มีระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของฝ่ายกลุ่ม

ช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ 
2) มีเครื่องมือในการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
3) ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่

เกษตรกรและผู้ยากจนให้มีประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง                                    
ตําบลชุมตาบง  อําเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์ 

  
ทิพย์สุดา คงเมือง1 

ชุติมา พราหมณนันท์1, ชมานนท์ นาถาบํารุง1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) เพ่ือนําเสนอกล
ยุทธ์การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัด
นครสวรรค์ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสํารวจและสอบถามข้อมูลจากประธาน รองประธาน และสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจุลภาค พบว่า 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง จ.นครสวรรค์ มีจุดแข็ง ดังน้ี สมาชิกมีความเช่ียวชาญในการ
สรรหาวัตถุดิบ, สมาชิกมีความสามัคคี, สมาชิกมีความสามารถในการผลิต, สมาชิกมีความรู้ในวัตถุดิบ
ท้องถ่ิน, ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เป็นวัตถุดิบธรรมชาติท่ีทําจากโปรตีนไหม, 
วัตถุดิบหาได้ในชุมชน, ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ, มีการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์, มีเงินในการลงทุน และมีจุดอ่อน ดังน้ี สมาชิกไม่มีความรู้ด้านการจัดการและการตลาดต้องใช้
บุคลากรภายนอกเข้ามาบริหาร, สมาชิกส่วนมากจะมีอายุมาก, สมาชิกไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่, 
อุปกรณ์เครื่องมือยังไม่ทันสมัย, ขาดอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิตสินค้า และผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงมหภาค พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง จ.นครสวรรค์ มีโอกาส ดังน้ี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ีสิบสองว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจให้ม่ันคงสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0, คาดการณ์มูลค่าการส่งออกจะมีการเจริญเติบโต 7% ซ่ึงดีท่ีสุดใน
รอบ 6 ปีท่ีผ่านมา, มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณ, ผู้คนนิยม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปราศจากสารเคมี, เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตทันสมัยมากข้ึน, อุปกรณ์อํานวย
ความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ โน้ตบุ๊ก ส่ือโซเชียลต่าง ๆ ใช้ในการหาข้อมูลและทําการตลาด และมี
อุปสรรค ดังน้ี ภาคครัวเรือนในประเทศไทยยังมีความเปราะบางจากภาระหน้ีสินอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบ

                                                           

1 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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กับรายได้ภาคครัวเรือน, สังคมไทยสมัยใหม่มองว่าผ้าไหมไม่ทันสมัย ส่วนการเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 1) พัฒนาช่อง
ทางการจัดจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้มากย่ิงข้ึน 2) พัฒนายกระดับสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักของนานาชาติ
สําหรับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เครื่องสําอางจากประเทศไทย 3) ส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมใน
การเพิ่มทักษะความรู้ด้านส่ือออนไลน์และเครื่องมืออุปกรณ์ electronic ท่ีทันสมัย 4) เพ่ิมอุปกรณ์
เครื่องจักรท่ีทันสมัยเพ่ือใช้ในการผลิต 5) ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค 6) สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้เป็นเอกลักษณ์และทันสมัยตามเทรนแฟช่ันในโลกปัจจุบัน และ 7) พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มากข้ึนและเพ่ิมทักษะทางด้าน
การตลาดให้แก่สมาชิก 

คําสําคัญ : กลยุทธ์การพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มทอผ้าไหม 

ท่ีมาและความสําคัญ 
รัฐบาลสมัยปัจจุบันมีแนวคิดในการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 การปรับเปล่ียน

โครงสร้างเศรษฐกิจ คือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” เปล่ียนจากเกษตรแบบด้ังเดิมมาเป็น
เกษตรแบบสมัยใหม่ เกษตรกรสามารถก้าวข้ึนมาเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตของตนเองได้โดยการรู้จักพ่ึงพาตัวเอง ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้า
มากข้ึน และในปัจจุบันประเทศยังต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึงต้องให้ความสําคัญกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจะเป็นแนวทางในการพัฒนาท่ีย่ังยืนต่อไป (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560) 

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากข้ึน เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
สําหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพ่ือ
ส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีผลิตได้และขายเป็น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560) 

ภาคเกษตรกรรมของไทยเข้าสู่การเปล่ียนแปลงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร            
ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ รวมท้ังผลผลิตมีจํานวนมาก
เกินความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่าลง จนทําให้เกษตรกรมีภาระหน้ีสิน ดังน้ัน
เกษตรกรควรมีวิธีการแก้ปัญหา ข้อบกพร่องและความไร้ประสิทธิภาพของเทคนิคในการเปล่ียนแปลงของ
การดําเนินการแบบเดิม การวางแผนให้มีประสิทธิภาพ ค้นหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้า
ทางด้านต่าง ๆ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 คือ การยกระดับคุณภาพของกลุ่ม SMEs การเกษตรต้องเปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม              
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming นําไปสู่การเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560) 
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทอผ้าไหมแต่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตํ่าทําให้
มีรายได้ไม่เพียงพอเล้ียงครอบครัว จนได้มีการศึกษาค้นคว้าจากผู้เช่ียวชาญหน่วยงานภาครัฐ ว่าโปรตีน
ไหมมีประโยชน์ต่อผิวพรรณมนุษย์ ท่ีช่วยทําให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มช่ืน เกษตรกรจึงหันมาทําผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากโปรตีนไหมเพื่อเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือท้ิง เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโดยได้รับการส่งเสริม BEDO ได้เข้า
มาให้งบประมาณสนับสนุนชุมชนเพ่ือจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์สําหรับการเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 
ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับปรุงสถานท่ีในการผลิตเครื่องสําอางให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ก็ประสบปัญหา
ด้านการตลาด การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค และการโฆษณาแบรนด์สินค้า ท่ียังไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักกันมาก
นักในกลุ่มผู้บริโภคท่ีชอบความสวยงามภายในประเทศไทย หรือกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นวัยรุ่น 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดท่ีดีน้ันเป็นส่ิงท่ีสําคัญซึ่ง
จะทําให้กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนได้มีแนวทางในการประกอบการท่ีเหมาะสม ดังน้ันผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
เพื่อนําข้อมูลท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบล

ชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพื่อนําเสนอกลยุทธ์การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบล         

ชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – เดือนมีนาคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประธาน รองประธาน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบลชุมตา

บง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) และการศึกษาจากเอกสาร ตําราท่ีเก่ียวข้อง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ี
ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาข้ึนจากการสังเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง             
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับสถานะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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      ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับข้อมูลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง   
ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง, การบริหารจัดการ
ของกลุ่ม, ข้อมูลผลิตภัณฑ์, ข้อมูลด้านนวัตกรรม, ข้อมูลด้านการตลาด, ข้อมูลด้านการดําเนินงาน, ข้อมูล
ด้านงบประมาณ, ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 “เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงฯ” เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดท่ี
สัมภาษณ์สมาชิก และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจุลภาคหรือบริบทภายในองค์กรโดยใช้แบบจําลอง 
4’M และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงมหภาคหรือสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจโดยใช้แบบจําลอง PEST 
Analysis สรุปออกมาเป็นประเด็นสําคัญๆ ตามปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง และประเมินปัจจัยภายใน           
และปัจจัยภายนอกด้วยเทคนิค GE Matrix และ SWOT Analysis 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 “การพัฒนากลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงฯ” โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix สําหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 2 ตอน ผู้วิจัย
ได้นําเสนอในรูปตาราง และแผนภาพประกอบคําอธิบาย 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. ผลการศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง  

 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจุลภาคหรือบริบทภายใน (4’M) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

- สมาชิกมีความเช่ียวชาญในการสรรหาวัตถุดิบ 
- สมาชิกมีความสามัคคี 
- สมาชิกมีความสามารถในการผลิต 
- สมาชิกมีความรู้ในวัตถุดิบท้องถ่ิน 
- ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เป็นวัตถุดิบธรรมชาติท่ีทําจากโปรตีนไหม 
- วัตถุดิบหาได้ในชุมชน 
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 
- มีการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ 
- ผลิตภัณฑ์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
- มีเงินในการลงทุน 

- สมาชิกไม่มีความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
ต้องใช้บุคลากรภายนอกเข้ามาบริหาร 

- สมาชิกส่วนมากจะมีอายุมาก 
- สมาชิกไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- อุปกรณ์เครื่องมือยังไม่ทันสมัย 
- ขาดอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิต

สินค้า 
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1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงมหภาคหรือบริบทภายนอก (PEST Analysis) 
โอกาส อุปสรรค 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ท่ี12 ว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0 

- คาดการณ์มูลค่าการส่งออกจะมีการเจริญเติบโต 
7% ซึ่งดีท่ีสุดในรอบ 6 ปีท่ีผ่านมา 

- มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาให้การ
สนับสนุนงบประมาณ 

- ผู้คนนิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปราศจาก
สารเคมี 

- เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตทันสมัยมากข้ึน 
- อุปกรณ์อํานวยความสะดวก ได้แก่ โทรทัศน์ 

โน้ตบุ๊ก ส่ือโซเชียลต่าง ๆ ใช้ในการหาข้อมูลและ
ทําการตลาด 

-  ภาคครั ว เ รื อน ในประ เทศไทย ยั งมี ค วาม
เปราะบางจากภาระหน้ีสินอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับรายได้ภาคครัวเรือน  

- สังคมไทยสมัยใหม่มองว่าผ้าไหมไม่ทันสมัย 
- คู่แข่งขันเก่ียวกับเครื่องสําอางค์และเวชภัณฑ์มี

จํานวนมาก 

1.3 ผลการวิเคราะห์คุณค่าโดยรวมของผลิตภัณฑ์ พบว่า สินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
ไหมบ้านชุมตาบง ในตําแหน่ง Same for Less คุณภาพดีพอควร ราคาปานกลาง 

1.4 ผลการประเมินปัจจัยภายในและภายนอก (Internal External Matrix) แบบวิธี GE 
Matrix พบว่าความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจอยู่ในช่องท่ี1 แสดงว่าสินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม
บ้านชุมตาบง มีความเจริญเติบโตและควรขยายการลงทุนเพิ่มได้ 

2. การนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง 
(Tows Analysis) 
SO : พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านระบบ
ออนไลน์ให้มากย่ิงข้ึน 

พัฒนายกระดับสินค้าให้เป็นท่ีรู้ จักของ
นานาชาติสําหรับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เครื่องสําอาง
จากประเทศไทย 

WO : ส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมใน
การเพิ่มทักษะความรู้ ด้านส่ือออนไลน์ และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ electronic ท่ีทันสมัย 

เพิ่มอุปกรณ์อุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีทันสมัย
เพ่ือใช้ในการผลิต 

ST : ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้เป็น
เอกลักษณ์และทันสมัยตามเทรนแฟช่ันในโลก
ปัจจุบัน 

WT : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับด้าน
เทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มากข้ึนเพิ่ม
ทักษะทางด้านการตลาดให้แก่สมาชิก 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง พบว่า

ปัจจัยภายในบุคลากรมีความสามารถและมีความสามัคคี วัตถุดิบในการผลิตท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้สินค้า
ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมจากลูกค้า และมีรางวัลการันตีใน OTOP ระดับสาม, ส่ีและห้าดาวอีกท้ังยังมี
รางวัลการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถานบันอ่ืน ๆ อีกมากมาย การบริหารงานง่ายไม่ซับซ้อนโดย
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินกิจการ มีสภาพคล่องทางการเงินสูงไม่มีหน้ีสิน 
และในด้านจุดอ่อนพบว่าบุคลากรยังขาดองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการ การตลาด อุปกรณ์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ขาดแคลนเครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิตท่ีครบครัน และด้านโอกาสพบว่าทาง
ภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากข้ึน เป็นการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจสําหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีผลิตได้และขายเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 และด้านอุปสรรคพบว่า ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ท่ีมี
ความสําคัญมากในการขับเคล่ือนธุรกิจชุมชนคือเครื่องสําอางและเวชภัณฑ์ท่ีในปัจจุบันมีคู่แข่งขันทางการ
ตลาดท่ีมากมายท้ังในและต่างประเทศ อีกท้ังในด้านของผ้าไหมต้องเจอกับสมัยนิยมของโลกยุคใหม่ท่ีมี
การเปล่ียนเปล่ียนท่ีรวดเร็วตลอดเวลาส่งผลให้สินค้าล้าสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณา โชค
บันดาลสุข (2558) ผ้าทอพ้ืนเมืองไทยทรงดําเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาด้านต้นทุน
การผลิตแพงข้ึน คนสนใจทอผ้าลดลง ผ้ามีคุณภาพไม่ค่อยได้มาตรฐาน มีการแปรรูปน้อยไม่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ ขาดคนท่ีมีความรู้และฝีมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขาดการประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้าน้อย 
ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกุลชลี พวงเพ็ชร์ และคณะ(2559) เรื่องแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝัน พบว่าการจัดการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝันมีปัญหาการ
จัดการตลาดได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และตราสินค้า ยังไม่เหมาะสม ไม่มีการระบุราคาสินค้าให้ลูกค้า
รับทราบ การต้ังราคายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการส่งเสริมการตลาดน้อยและไม่ต่อเน่ือง  

2. การนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง 
พบว่า กลยุทธ์ SO ได้แก่ พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้มากย่ิงข้ึนและพัฒนา
ยกระดับสินค้าให้เป็นท่ีรู้ จักของนานาชาติสําหรับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เครื่องสําอางจากประเทศไทย           
กลยุทธ์ WO ได้แก่ ส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมในการเพิ่มทักษะความรู้ด้านส่ือออนไลน์ 
และเครื่องมืออุปกรณ์ electronic ท่ีทันสมัย เพิ่มอุปกรณ์เคร่ืองจักรท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการผลิต กลยุทธ์ 
ST ได้แก่ ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้เป็น
เอกลักษณ์และทันสมัยตามเทรนแฟช่ันในโลกปัจจุบัน และกลยุทธ์ WT ได้แก่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มากข้ึนเพิ่มทักษะทางด้านการตลาดให้แก่สมาชิก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสาวณี จุลิรัชนีกร (2557) โอกาสและศักยภาพทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กะปิผง 
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ของกลุ่ม OTOP เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการผลิต
กะปิผง พบว่ามีความพร้อมของวัตถุดิบ เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการทําประมง และมีกระบวนการผลิตท่ี
พิถีพิถัน มีความสะอาดไม่เจือปนด้วยวัสดุอย่างอ่ืน ผู้ผลิตมีประสบการณ์ความชํานาญทําให้กะปิท่ีผลิตได้
คุณภาพ เมื่อนํามาแปรสภาพเป็นกะปิผงกจะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีต้องการของลูกค้าเป้าหมายท่ี
เป็นคนไทยท้ังในและต่างประเทศ การแข่งขันในตลาดมีน้อยและหน่วยงานของรัฐพร้อมในการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีและจัดหาแหล่งเงินทุน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ เบญจวรรณ บวรกุลภา (2555)             
การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญจรงค์ ด้านพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ เลือกซ้ือเพราะพอใจในลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ด้านความพึงพอใจต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีความพึงพอใจมากในเร่ือง ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด             
และพอใจมากท่ีสุดในด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ พบว่า พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และพัฒนาความสวยงามและการออกแบบเพ่ือเหมาะกับเป็นของขวัญ 
ท่ัวไปและแนวคิดตามเทศกาลต่าง ๆ ควรกําหนดกลยุทธ์ หลายระดับราคา นอกจากน้ีบรรจุภัณฑ์ควรมี
การพัฒนาให้เหมาะสมและปลอดภัยในระหว่างขนส่ง และควรมีการจัดทําโฆษณาเว็บไซค์กับกลุ่มทัวร์
นักท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ เพ่ือขยายฐานลูกค้าและเพ่ิมกําลังการซ้ือ จัดพิพิธภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ 
ส่งเสริมภาพลักษณ์และคงรักษาเอกลักษณ์เครื่องเบญจรงค์ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ วรรณา โชค
บันดาลสุข (2558) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดําและเพื่อพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน
ท่ีเหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาด้านต้นทุนการผลิตแพงข้ึน คนสนใจทอผ้าลดลง ผ้ามีคุณภาพไม่
ค่อยได้มาตรฐาน มีการ แปรรูปน้อยไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ขาดคนท่ีมีความรู้และฝีมือในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการตลาดพบว่าขาดการ ประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้ามีน้อย ไม่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ท่ีผสมผสานกับเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ปัจจัยแห่งความสําเร็จพบว่าช่างทอรุ่นเก่า
ถ่ายทอดความรู้สู่ช่างทอรุ่นใหม่ท่ีสนใจ ใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินในการย้อมผ้า มีวัฒนธรรมผูกโยง
กับผ้าไทยทรงดําในพิธีกรรมต่าง ๆ และมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ใช้กระบวนการกลุ่มกลยุทธ์การแข่งขันท่ี
เหมาะสมสําหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดํา คือ สร้างคุณค่าของผ้าโดยเน้นว่าเป็นผ้าทอมือและเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน สร้างช่างทอรุ่นใหม่ปลูกจิตสํานึก สืบสานอนุรักษ์สร้างตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ มุ่งเน้นขายตลาดเฉพาะ สร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด หน่วยงานภาครัฐ             
และสถาบันการศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ท่ีทําการศึกษาควรเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ียังไม่เป็นท่ีรู้จัก 
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และ พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างข้ึน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ผู้ประกอบการสามารถนําผลวิจัยท่ีได้จากกการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่าง ๆ ไปปรับใช้กับธุรกิจของ

ตนเอง เพื่อทําให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และพัฒนาองค์ความรู้กลุ่มอาชีพของตนเอง เพ่ือเป็น
แนวทางต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจได้ 
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สุ วิ ท ย์  เ มษิ นทรี ย์ .  ( 2 5 60 , 0 8  กุ มพา พัน ธ์ ) .  ไ ทยแลน ด์  4 . 0 .  โ พส ทู เ ด ย์ .  สื บ ค้ นจ า ก

https://www.posttoday.com/politic/report/479877  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560, 02 กุมพาพันธ์). แผนพัฒนา

เศรษฐ กิ จแ ละ สั ง คมแห่ งช า ติ  ฉ บับ ท่ี  12 (พ . ศ .  2560-2564) , น . 5 . สื บ ค้ น จ า ก
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6420 
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กระบวนการสร้างความเปล่ียนแปลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไก                                 
การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 

 
  จารินี ม้าแก้ว1 

สรรเพชร เพียรจัด2 

บทคัดย่อ 
กระบวนการสร้างความเปล่ียนแปลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 

เป็นกระบวนการวิจัยแบบบูรณาการท่ีมีแผนปฏิบัติการในการร่วมกันพัฒนาพื้นท่ีชุมชนข้าวเม่าอําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคชุมชน ใช้การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความตระหนัก เพ่ือให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญและแบ่ง
เวลามาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน ผลความเปล่ียนแปลงกับชุมชนพบว่า 1) ชุมชนมีความรู้
(Knowledge) ถึงความสําคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะดําเนินการเพ่ือการ
จัดเก็บข้อมูลของชุมชนตนเอง 2) การมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านรับรู้ ยินดีและดีใจท่ีมีหน่วยงานจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยแกนนําให้ความร่วมมือช่วย
ประชาสัมพันธ์ทําให้มีผู้สนใจมาเข้าร่วมจํานวน 133 คน 3) ท่าทีของชุมชน พบว่า ผู้นําในชุมชน ชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่มีท่าทีท่ีเห็นด้วยโดยแสดงจาก สีหน้า แววตา การพยักหน้า ความกระตือรือร้นในการเสนอ
ข้อคิดเห็น แต่มีชาวบ้านบางส่วนยังคงสงวนท่าที น่ิงเฉย ลังเล เน่ืองจากอาจไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิต
และจําหน่ายข้าวเม่า 4) ด้านทัศนคติ (Attitude) จากการสังเกตในการประชุม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มี
ทัศนคติเชิงบวก โดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและยกมือสนับสนุนเห็นด้วยท่ีจะมีกิจกรรมดําเนินการ
เก่ียวกับการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าวเม่าแบบบูรณาการ 5) การยอมรับปฏิบัติ (Practice) พบว่า 
ได้ข้อสรุปแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ี มีการเสนอให้ใช้หลักธรรมในการ
ขับเคล่ือนและแทรกกิจกรรมของโครงการวิจัยเข้าไปในงานบุญประเพณีของชุมชน ซ่ึงเบ้ืองต้นถือได้ว่า
ชุมชนเกิดการยอมรับการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างย่ังยืน  

                                                           

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
2 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
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คําสําคัญ : กระบวนการสร้างความเปล่ียนแปลง, ชุมชนข้าวเม่า, กลไกการมีส่วนร่วม, บูรณาการ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
  ชุมชนหมู่บ้านข้าวเม่า อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 3 หมู่บ้านคือ
หมู่บ้านบุตาเวสน์ ตําบลหนองกง และหมู่บ้านโคกว่าน บ้านบุคราม ตําบลหนองโสน ท้ัง 3 ชุมชนมีอาชีพ
ช่วงหลังเก็บเก่ียวคือการทําข้าวเม่า ซึ่งเป็นข้าวเม่าท่ีมีความสะอาด รสชาติดี ส่งขายท้ังในประเทศ         
และต่างประเทศ ปัจจุบันการทําข้าวเม่าของชุมชนเปล่ียนแปลงไป กลายเป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน
แต่ยังคงไว้ซ่ึงกระบวนการผลิตท่ีมาจากฐานภูมิปัญญา มีการตําข้าวเม่าแทบทุกครัวเรือน สร้างรายได้ 
สร้างเศรษฐกิจท่ีดีแก่ชุมชนเป็นอย่างมาก (สรรเพชร  เพียรจัด และคณะ, 2560) 

ชุมชนข้าวเม่ามีวิถีชีวิตท่ีแต่ละครัวเรือนต้องต่ืนต้ังแต่ 1.00 น. และทําการผลิตข้าวเม่าไปจนถึง      
12.00 น. ช่วงบ่ายก็เตรียมการจําหน่ายและแช่ข้าวเปลือกเพ่ือผลิตในวันต่อไป แต่ละครัวเรือนจึงไม่มีเวลา
ท่ีจะมาประกอบอาชีพรวมกลุ่มหรือมาประชุมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่เมื่อชุมชนมีงานบุญ
หรือมีงานศพก็จะพร้อมใจกันหยุดการผลิตข้าวเม่าและมาร่วมกันช่วยงานบุญของชุมชน ปัญหาต่าง ๆ  
จากกระบวนการผลิตถูกส่ังสมมานานกว่า 30 ปี คนในชุมชนเริ่มมีปัญหาสุขภาพ หลายหน่วยงานของ
ภาครัฐพยายามเข้าหาชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนรวมกลุ่มและเข้าช่วยเหลือ แต่จากวิถีชีวิตท่ีแต่ละ
ครอบครัวอยู่ใครอยู่มันจึงทําให้การรวมกลุ่มเป็นไปได้อยาก และการแก้ไขปัญหาก็ไม่เกิดข้ึน (จารินี              
ม้าแก้ว และคณะ, 2561) 

คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงได้ใช้เทคนิคและกระบวนการ
แบบบูรณาการเข้าปฏิบัติการในพ้ืนท่ี โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และภาคชุมชน ใช้การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความตระหนัก เพื่อให้คนในชุมชนเห็น
ความสําคัญและแบ่งเวลามาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน จุดเร่ิมต้นของการแก้ไขปัญหาคือ ร่วมกัน
ค้นหาศักยภาพของชุมชนตนเองเพ่ือส่องภาพให้เห็นจุดดีจุดด้อยของชุมชน เม่ือมองเห็นภาพสะท้อนของ
ชุมชนตนเองแล้วก็จะนําไปสู่การวางแผนและลงมือทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างความเปล่ียนแปลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไกการมีส่วนร่วม           
แบบบูรณาการ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม-พฤษภาคม 2561 
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กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ภาครัฐ ประกอบไปด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด         
ในอําเภอ และในตําบล เช่น อําเภอนางรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาธารณสุข อบต. พัฒนาชุมชน เป็น
ต้น ภาคเอกชน ประกอบไปด้วย มูลนิธิรากแก้ว ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมท่องเท่ียวจังหวัด
บุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคชุมชน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้านท้ัง 3 หมู่ ผู้นําชุมชน ประธาน
กลุ่มและผู้ผลิตข้าวเม่า ภาควิชาการ ประกอบไปด้วย นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาชมรมรากแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
1. ข้ันตอนการเตรียมการ โดยทําการเตรียมบุคลากร คณะทํางาน และแผนการดําเนินการ

เบ้ืองต้นเพื่อให้พร้อมต่อการดําเนินงานลงพ้ืนท่ี เน้นการบูรณาการทํางานและการมีส่วนร่วมของทุก              
ภาคส่วน 

2. ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
3. ประชุมช้ีแจงและทําความเข้าใจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  
4. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเคร่ืองมือ ในประเด็นท่ีเก็บข้อมูลศักยภาพระบบการผลิตข้าวเม่า

และแบ่งบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินการเก็บข้อมูลในชุมชน และประชุมกําหนดวันจัดกิจกรรมการเก็บ
ข้อมูลชุมชน โดยเครื่องมือท่ีจะใช้เก็บข้อมูลเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และลงมือทําเพ่ือให้เกิดความ
ตระหนักรู้ปัญหาของชุมชน            

5. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ทีมงานวิจัยร่วมกับแกนนําในชุมชนลงปฏิบัติการสํารวจเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างถึงประเด็นศักยภาพชุมชน ท่ีประกอบไปด้วยข้อมูลเก่ียวกับข้ันตอนใน
การผลิตข้าวเม่า เทคโนโลยีในการผลิตข้าวเม่า ข้อมูลการใช้พลังงานและส่ิงแวดล้อม ปัจจัยความเส่ียงของ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเม่า โดยข้ันตอนน้ีจะมีการดึงภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาร่วมสังเกตเป็นระยะ ๆ 

6. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ทีมงานวิจัยเก็บข้อมูลศักยภาพชุมชนจากแบบสอบถามถึงสถานะการใช้
งาน รายได้ ต้นทุน กําไร ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลด้านพลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิความ
ร้อน และเสียงในโรงเรือน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มครัวเรือนท่ีผลิตข้าวเม่า
ของท้ัง 3 หมู่บ้าน จํานวน 33 ครัวเรือน กระบวนการน้ีบูรณาการการทํางานร่วมกับคณาจารย์และทีม
นักศึกษาจากชมรมรากแก้วและจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันกับ
แกนนําในชุมชนเข้าเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี  

7. สังเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการ เม่ือนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดเวทีและ
เชิญภาคีเครือข่ายและแกนนําของชุมชนร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดการยอมรับปฏิบัติและหารือ
แผนปฏิบัติร่วมกัน 

8. คืนข้อมูล ทีมนักวิจัยคืนข้อมูลท่ีผ่านการสังเคราะห์กลับคืนสู่ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง            
โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและภาคี เป็นการสร้างการยอมรับและเปิดใจคนในชุมชน 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จากการจัดกิจกรรมทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงกับชุมชนโดยพบว่า 1) ชุมชนมีความรู้

(Knowledge) ถึงความสําคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะดําเนินการเพ่ือการ
จัดเก็บข้อมูลของชุมชนตนเอง 2) การมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านรับรู้ ยินดีและดีใจท่ีมีหน่วยงานจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมน้ีมีชาวบ้านรับรู้จาก
การประชาสัมพันธ์โดยแกนนําให้ความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ทําให้มีผู้สนใจมาเข้าร่วมจํานวน            
133 คน 3) ท่าทีของชุมชน พบว่า ผู้นําในชุมชน ชาวบ้าน ส่วนใหญ่มีท่าทีท่ีเห็นด้วยโดยแสดงจาก สีหน้า 
แววตา การพยักหน้า ความกระตือรือร้นในการเสนอข้อคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อนายเกรียงศักด์ิ 
แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน ให้ข้อคิดถึงความสําคัญของสุขภาพของคนในชุมชน 
ความส้ินเปลืองของพลังงานและการสูญหายของทรัพยากรป่าไม้ ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยแต่มี
ชาวบ้านบางส่วนยังคงสงวนท่าที น่ิงเฉย ลังเล เน่ืองจากอาจไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการผลิตและจําหน่าย
ข้าวเม่า 4) ด้านทัศนคติ (Attitude) จากการสังเกตในการประชุม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวก 
โดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและยกมือสนับสนุนเห็นด้วยท่ีจะมีกิจกรรมดําเนินการเก่ียวกับการ
บริหารจัดการระบบการผลิตข้าวเม่าแบบบูรณาการ แต่มีบางส่วนท่ีไม่แสดงความคิดเห็น และสงวนท่าที 
น่ิงเฉย และมีบางส่วนปลีกตัวก่อนกิจกรรมจะดําเนินการแล้วเสร็จ 5) การยอมรับปฏิบัติ (Practice) พบว่า 
ได้ข้อสรุปแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ี มีการเสนอให้ใช้หลักธรรมในการ
ขับเคล่ือนและแทรกกิจกรรมของโครงการวิจัยเข้าไปในงานบุญประเพณีของชุมชน ซ่ึงเบ้ืองต้นถือได้ว่า
ชุมชนเกิดการยอมรับการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
  กระบวนการสร้างความเปล่ียนแปลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
แสดงได้ดังน้ี 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
  จากกระบวนการสร้างความเปล่ียนแปลงของชุมชนผ่านกลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
พบว่า ทุนทางสังคม ท้ังทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนบุคคล ทุนเครือข่ายและทุนกลุ่ม
เครือญาติ ท่ีมีอยู่ในชุมชนส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพราะชุมชนได้ใช้ทุนทางสังคมมาเป็นพื้นฐาน
ในการเสริมสร้างความม่ันคงและย่ังยืนให้กับชุมชน และปัจจัยท่ีสําคัญคือ การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน
และภาคีเครือข่ายทําให้เกิดการมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีทําให้ชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ข้ึนมาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อําภา จันทรากาศ (2543) ในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในชุมชน 
สามารถสร้างอํานาจต่อรองกับภายนอกหากชุมชนมีความเข้มแข็งและมีกลไกดึงภาคีจากภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานิตย์ สิงห์ทองชัย (2557) ท่ีสามารถบริหารจัดการตําบล
พัฒนาศักยภาพของแกนนําและคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ โดยมีอาสาสมัครท่ีมีจิตอาสา
ในชุมชนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน การขับเคล่ือนชุมชนข้าวเม่าให้คนในชุมชนลุกข้ึนมาเปล่ียนแปลง 
นอกจากการสร้างความตระหนักรู้แล้วการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวเม่าของคน
ในชุมชนให้มีรายได้ท่ีม่ันคงและมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมแล้วยังทําให้เกิดแผนบูรณาการท่ีภาคี
เครือข่ายและแกนนําในชุมชนมองเป็นเป้าหมายร่วมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี วัชระเกียรติ
ศักด์ิ (2559) พบว่า แนวทางและการดําเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพต้องสร้างจากภายใน และภายนอกชุมชน ตามปัจจัยแห่งความสําเร็จ คือ ความรู้ 
การยอมรับ ศักด์ิศรีท่ีเท่าเทียมของภาคีสมาชิก และการมีชุมชนเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการสร้าง
ความเข้มแข็ง 

การจัดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาตนเองทําให้คนในชุมชนเกิดความร่วมไม้ร่วมมือใน
ทิศทางท่ีดี การใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้เห็นปัญหาเดียวกันทําให้ชุมชนเกิดการต่ืนตัว ร่วมกันคิดค้น
หาทางออกให้กับตนเองและให้กับชุมชน ท่าทีของชุมชน พบว่าทุกคนเริ่มเกิดอาการสีหน้าวิตกกังวลใน
สถานการณ์ของปัญหาชุมชน และเริ่มมีการแสดงความคิดในมุมมองต่าง ๆ ให้กับท่ีประชุม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สําราญ จูช่วย (2555) พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีวิถีชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี เน่ืองจากมีวิถีชีวิตด้านสังคมท่ีช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ด้านวัฒนธรรมท่ีม่ันคง
และย่ังยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อํานวยพร ใหญ่ย่ิง (2554) พบว่า การเอาใจใส่แบบญาติพ่ีน้อง           
การพึ่งพาช่วยเหลือ รวมถึงวัฒนธรรมการให้ท่ีบ้านร่องเย็น การร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน ทําให้ชุมชนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจข้ึนมาได้  

ข้อเสนอแนะในการกําหนดแผนแบบบูรณาการให้กับชุมชนข้าวเม่าเพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่าง
ย่ังยืน เป็นการกําหนดแนวนโยบายในการปฏิบัติร่วมกันโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมท้ังภายนอก          
และภายใน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันคือ Green Clean Quality สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญ
จันทร์ สังข์แก้ว (2551) พบว่า การส่งเสริมการตลาดท่ีเน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์            
และประหยัด การผลิตต้องเน้นพึ่งธรรมชาติให้มากท่ีสุด ลดการใช้สารเคมีหรือไม่ใช้สารเคมีเลย การผลิต
ต้องมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. คนในชุมชนบ้านข้าวเม่าเกิดความตระหนักรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชน 
2. เกิดอาสาสมัครชุมชนท่ีมีความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ 

(Practice) ในการจัดการปัญหาของชุมชนตนเอง 
3. เกิดความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชนท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตเหมือนกัน ซึ่งเป็นฐานท่ีทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเป็นสุข 
4. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีร่วมเป็นภาคีเครือข่าย  
5. เกิดการทํางานเชิงบูรณาการโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
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แผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
สรรเพชร เพียรจัด1  

จารินี  ม้าแก้ว2, ธัญรัศม์  ยุทธสารเสนีย์3  
ชมพู อิสริยาวัฒน์4, สมยงค์  โสมอินทร์4 

บทคัดย่อ 
แผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           

เป็นชุดโครงการวิจัยท่ีดําเนินการศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองในการจัดการภูมิ
ปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาในพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนํามาจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นําชุมชน ผู้นําระดับตําบล ตัวแทนจากอบต./อปท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สุดท้ายจัดทําแผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นําเสนอให้กับ อบต./อบท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครเกษตรกรในชุมชน 
10 ชุมชน จาก 5 อบต.ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าแผนนโยบายสาธารณะ        
ท่ีได้มีดังน้ี 1) การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 2) ด้านการแปรรูปควรคํานึงถึงสุขภาพ อาหารปลอดภัย
โภชนาการมีมาตรฐานรับรอง 3) การรวมกลุ่มกันในชุมชนเครือข่าย 4) เกิดศูนย์การเรียนรู้ 5) วางแผน
หน่วยงานภาคี 6) ติดตามเกษตรกรพ้ืนท่ีในกลุ่มพูดคุย ติดตามผล และนําไปเพ่ิมมูลค่าตามศักยภาพ           
7) ปรับเปล่ียนแนวคิด 8) ทบทวน ใช้กับท่ีอ่ืนจะมีผลเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 9) การ
ประชาสัมพันธ์ 10) เรียนรู้ศึกษาชุมชนในจังหวัดผ่านส่ือออนไลน์ 11) การประสานงานผู้นําเกษตร 
ปรับตัวอยู่เสมอ 12) ประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ีต่าง ๆ 13) คํานึงถึงสุขภาพคนทํา 14) ระเบิด 15) ใช้เร่ือง
จิตการรักษาธรรมชาติการกิน จิตศึกษาผลปัญหาการจิตปัญญาศึกษากระบวนการจิตวิทยาปัญญาศึกษา 
ใช้จิตนิยาม วิธีทําการกินสมุนไพรทุกเช้าเย็น ขยายผล เชิญชวนขยายผลคนอ่ืนต่อไป 16) ขยาย

                                                           

1 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
3 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
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กระบวนการวิธีการในพ้ืนท่ีอ่ืนให้เกิดความรู้ และท่ีสําคัญต้องศรัทธาเกษตรอินทรีย์ ขยายต่อแบบจิตอาสา 
17) ใช้เครื่องมือวิจัยขับเคล่ือน 18) สร้างอัตลักษณ์ในชุมชนข้ึน 19) มีหัวหน้าหรือกลุ่มแกนนํา 20) เรียนรู้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงนําสู่การปฏิบัติ เกษตรอินทรีย์เป็นทางรอด 21) ต้องเป็นเกษตรย่ังยืน  

คําสําคัญ : แผนนโยบายสาธารณะ, การจัดการภูมิปัญญา, สมุนไพรพ้ืนถ่ิน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                

ท่ีมาและความสําคัญ 
  ปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากสารพิษกําจัดศัตรูพืชเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับสังคมไทยท้ังท่ีเป็น
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปในสังคมไทย ดังข้อมูลเมื่อปี 2541 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
มีเกษตรกรท่ีผลการตรวจเลือดอยู่ในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยและเส่ียงต่อการเกิดพิษอันเน่ืองมาจาการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นจํานวนถึง 77,789 คน จากจํานวนเกษตรกรท่ีตรวจเลือด 369,573 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 21 ของเกษตรกรท้ังหมด และข้อมูลเมื่อปี 2552 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีจํานวนผู้ป่วยท่ีได้รับพิษ จากสารกําจัดศัตรูพืชจํานวน 1,520 ราย โดยพบ
มากท่ีสุดในกลุ่มอายุ  35-44 ปี (22.43%)  และรองลงมาคือ 45-54 ปี (17.76%) และตํ่าสุดคือ 25-34 ปี 
(16.12%) ฐานข้อมูลผู้ป่วยจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีรายงานโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชถึง 
8,546 รายในปี 2550 ซึ่งมากกว่ารายงานของสํานักระบาดวิทยาถึง 6 เท่า (วิฑูรย์ เล่ียนจํารูญ, 2553) 
และจากงานวิจัยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสกัดสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ตําบลกลันทา อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในชุมชนมีสมุนไพรหลายชนิดสามารถนํามา
ทําเป็นสารสกัดไล่แมลงศัตรูพืชได้ชุมชนได้ร่วมกันคิดและออกแบบคู่มือการใช้สมุนไพรในการป้องกัน      
และกําจัดศัตรูพืชตามแต่ละศัตรูพืชท่ีพบเจอในชุมชนของตนเองสามารถสร้างความตระหนักให้กับคนใน
ชุมชนโดยคนในชุมชนเริ่มเกิดความต่ืนตัวและหันมาใช้สารชีวภาพในการกําจัดศัตรูพืชมากข้ึน ส่งผลให้คน
ในชุมชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึนส่ิงแวดล้อมโดยรวมของชุมชนดีขึ้น (จารินี ม้าแก้วและคณะ, 2553)  

พ้ืนท่ี 10 ชุมชน จาก 5 อบต. สําหรับโครงการวิจัยน้ีพบสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีลุ่มสลับกับท่ีดอน 
ลักษณะของดินท่ีพบ มีหลากหลายชนิด เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินดาน ส่งผลให้ศักยภาพของ
ดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างตํ่า จึงเป็นท่ีมาของเกษตรกรท่ีจะพยายามใช้ปุ๋ยเคมี         
เพื่อเพิ่มผลผลิตพบสภาพปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันคือ เกษตรมีความต้องการทําเกษตรอินทรีย์ แต่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ในบางพ้ืนท่ีพบการใช้สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชในช่วงท่ีพืชอยู่ในระยะต้นอ่อน ท้ังน้ีเน่ืองจากสูตรสมุนไพรท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถกําจัด 
ศัตรูพืชได้ ทําให้พืชผักเกิดความเสียหาย จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ การจัดการระดับตําบล 5 ด้าน
ด้วยวิธีการเชิงชาติพันธ์ุวรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) และพัฒนาระบบข้อมูลตําบล (TCNAP) พบปัญหา
สุขภาพกับเยาวชนและคนวัยทํางานส่วนใหญ่มีความเส่ียงจากการใช้สารเคมี ผู้สูงอายุพบการเจ็บป่วยจาก
โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีพฤติกรรม 
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เส่ียงในการดูแลตนเอง ไม่ไปรับการรักษาอย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ีสาเหตุหน่ึงจากปัญหาสุขภาพดังกล่าวคือ
ปัญหาสารพิษตกค้างในเกษตรกรเน่ืองจากเกษตรกรใช้สารเคมีโดยไม่มีการป้องกันตัวเอง การนําสมุนไพร
ท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเติมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้สมุนไพรแต่ละชนิดให้
เหมาะสมกับการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในแต่ละช่วงเวลา เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีจะทําให้
เกษตรกรปลอดภัยจากการใช้สารเคมี จะทําให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผักอินทรีย์ส่งสู่ผู้บริโภคได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และส่งผลดีท้ังต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และระบบ
นิเวศน์โดยรวมด้วย  

วัตถุประสงค์ 
  เ พ่ื อส ร้ า งแผนนโยบายสาธาร ณะ สู่กา ร จั ดกา ร ภู มิ ปัญญาสมุ น ไพรพื้ น ถ่ิ น ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม-ธันวาคม 2560 

กลุ่มเป้าหมาย 
  อาสาสมัครเกษตรกรในชุมชน 10 ชุมชน จาก 5 อบต. ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย บ้านโนนข้ีเกลือ            
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 77 คน บ้านไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 84 คน บ้านชาด 
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 54 คน บ้านหนองผักแว่น อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 87 คน บ้านโสก
นกเต็นพัฒนา อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 80 คน บ้านทุ่งมน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 58 คน  
บ้านหนองยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 79 คน บ้านชาดอํานวย อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 60 คน 
บ้านยางนกคู่ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  75 คน บ้านโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น  82 คน 
จํานวนท้ังหมด 736 คน 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
1. ศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองในการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ิน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. จัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย จัดการภูมิปัญญาสมุนไพร

พ้ืนถ่ินและการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นําชุมชน ผู้นําระดับตําบล ตัวแทนจากอบต./อปท. ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 .  จั ด ทํ า แผนน โยบายสาธ าร ณะ สู่ ก าร จั ดกา ร ภู มิ ปัญญาสมุ น ไพร พ้ื น ถ่ิ น ใ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. นํ า เสนอแผนนโยบายสาธารณะ สู่การ จัดการ ภูมิ ปัญญาสมุ น ไพร พ้ืน ถ่ิน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้กับ อบต./อบท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
การศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองในการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ิน

และการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการทําเกษตรอินทรีย์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 75.14 ลักษณะ
พ้ืนท่ีท่ีใช้ทําการเกษตรเป็นพ้ืนท่ีของตนเองทําการเกษตรแบบเชิงเด่ียวส่วนใหญ่ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ 
61.52 รองลงมาปลูกมันสําปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด ปลูกต้นยูคา ปลูกยางพารา ปลูกผักพื้นบ้าน
ต่าง ๆ นอกเหนือจากการทําการเกษตรแล้ว ยังมีการเล้ียงโค คิดเป็นร้อยละ 85.00  

- ข้อมูลด้านการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ิน 
   จากการสํารวจพบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติตนในการใช้สารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชเป็นประจํา          
มีเพียงการทานอาหารว่าง หรือสูบบุหรี่ ระหว่างการฉีด/พ่นสารกําจัดศัตรูพืชท่ีไม่ทําเลย ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าเมื่อใช้สารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชแล้วไม่แน่ใจว่าผลผลิตเพิ่มข้ึนหรือไม่  คิดเป็นร้อยละ 38.86 
หลังจากการฉีด/พ่น สารกําจัดศัตรูพืช หรือได้สูดดมกล่ินของสารกําจัดศัตรูพืชมีอาการ วินเวียนศีรษะ 
อ่อนเพลีย ท้องร่วง ท้องเสีย มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการใช้สารกําจัดศัตรูพืช
สมุนไพรพ้ืนถ่ินในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชได้แก่ สะเดา มะกูด ข่า ต้นยูคาลิปตัส ฝักคูน ปัญหา
ศัตรูพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีได้แก่ เพล้ียไฟ หนอนกอข้าว เพล้ียแป้ง ปลวกต๊ักแตน ความรู้ด้านสมุนไพรมาจาก
การอบรม คิดเป็นร้อยละ 44.27 รองลงมาคือการศึกษาเองจากแหล่งต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 34.48           
สืบทอดจากบรรพบุรุษคิดเป็นร้อยละ 15.90 การทําสมุนไพร โดยการหมักนําไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 40.34 ประสิทธิภาพในการใช้สมุนไพรป้องกันและกําจัดศัตรูพืชได้ผลมากกว่า 15 วัน             
แต่ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 59.24 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้านภูมิปัญญาสมุนไพรกําจัด
ศัตรูพืช ซึ่งแยกประเด็นดังน้ี ช่วงระยะเวลา 1 ปี สร้างเป้าหมายในการทําการเกษตรอินทรีย์ มีแกนนํา
เกษตรอินทรีย์ ทําและจัดการพื้นท่ีของตัวเองก่อนต่อไป เริ่มให้ความรู้แก่คนรอบข้าง มองเห็นปัญหาท่ีต้อง
แก้ ผู้นําต้องเร่ิมให้การสนับสนุนอย่างจิงจัง ค้นหาสมุนไพรในพื้นท่ีของตนเอง ลงมือทําให้เป็นรูปธรรม 
ช่วงระยะเวลา 3 ปี มีการนําเสนอผลงานเพื่อขายผลให้มีแนวร่วม มีสูตรสมุนไพร มีโรงเรือนจัดเก็บ
สมุนไพรท่ีมีคุณภาพ เริ่มมีคนสนใจสมุนไพรมากข้ึน มีแปลงสาธิตภายในหมู่บ้าน การดําเนินการเป็นระบบ
สนุกกับการดําเนินงาน ช่วงระยะเวลา 5 ปี สร้างความมั่นใจให้บุคคลภายนอก ขอใบรับรอง GAP มีการ
จัดการท่ีดีมีภาคีร่วมทุกภาคส่วน มีเกษตรอินทรีย์เต็มพ้ืนท่ี มีรายได้ดี ความเป็นอยู่ดีมีสุข ช่วงระยะเวลา 
10 ปี หมู่บ้านและสังคมหน้าอยู่ การใช้สารเคมีเริ่มหายไป งบสนับสนุนเริ่มเข้ามา มีศูนย์แหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงาน มีผลิตภัณฑ์ไล่แมลงเป็นของตัวเอง ทุกคนในชุมชนไม่ต้องไปทํางานต่างจังหวัด มาช่วยผลิต
สมุนไพรใช้จําหน่ายเอง จะมีธนาคารหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน สุขภาพดีท่ัวหน้าไม่ต้องไปหาหมอ 

- ข้อมูลด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 ด้านปุ๋ยอินทรีย์มีวัตถุดิบท่ีมีในชุมชนสําหรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างเพียงพอ ส่วนด้านการนํา
วัตถุดิบท่ีใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 92.50 ได้แก่ มูลวัว มูลไก่ มูลสุกร 
แกลบ ใบไม้ มีความรู้ในการทําปุ๋ยอินทรีย์มาจากการอบรม คิดเป็นร้อยละ 38.29 รองลงมาคือศึกษาเอง
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จากแหล่งต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 32.46 การสืบทอดจากบรรพบุรุษคิดเป็นร้อยละ 23.43 ประโยชน์จาก
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยการปรับปรุงดิน คิดเป็นร้อยละ 50.00 นําไปบํารุงพืชคิดเป็นร้อยละ 41.03          
และนําไปจําหน่าย คิดเป็นร้อยละ 8.97 รูปแบบการนําปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ยังพื้นท่ีเกษตรส่วนใหญ่ใช้           
แบบหว่าน/โปรย คิดเป็นร้อยละ 51.22 รองลงมาใช้แบบอัดเม็ด คิดเป็นร้อยละ 45.79 หลังจากนําปุ๋ย
อินทรีย์ไปใช้บํารุงดินทําให้สภาพดินดีข้ึน คิดเป็นร้อยละ 70.65 พบว่าสภาพดินร่วนซุย ร้อยละ 73.80            
พบไส้เดือน ร้อยละ 73.30 และได้ผลผลิตเพิ่มข้ึน ร้อยละ 67.30 จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพฝันของ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งแยกประเด็นดังน้ี             
ช่วงระยะเวลา 1 ปี ลงทุน (มีทุนสนับสนุนการเล้ียงสัตว์) ลดการใช้สารเคมีและเพ่ิมปุ๋ยอินทรีย์ มีความ
ต้ังใจและอดทน ศึกษาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติปรับเปล่ียนวิธีคิดและการปฏิบัติ สุขภาพดี ปลดหน้ีช่วง
ระยะเวลา 3 ปี มีวัตถุดิบสําหรับการทําปุ๋ยอินทรีย์อย่างพอเพียง มีรายได้เพ่ิมข้ึน รายจ่ายน้อยลง             
ชวนเพื่อนมาดู รวมกลุ่มระดมหุ้น หน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุน ยกเลิกการใช้เคมีแล้วใช้อินทรีย์อย่าง
จริงจัง ขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์พร้อมปรับปรุงดินด้วยหญ้าแฝก โรงเรียนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ช่วงระยะเวลา 
5 ปี จัดต้ังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจําหน่าย สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ 
คนในพ้ืนท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 50 % ต้องได้ใบรับรอง มีสินค้าอินทรีย์จําหน่ายอย่างเพียงพอ เป็นผู้จําหน่ายขาย
ตรงและส่งปลีก ช่วงระยะเวลา 10 ปี ปลดหน้ี รํ่ารวย สุขภาพแข็งแรง สาธิตและถ่ายทอดความรู้เรื่อง
เกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ให้จากการเคยขอมาตลอด มีแบรนเป็นของตัวเองและกลุ่ม สมาชิกสุขภาพดีท่ัวหน้ามี
อาหารมั่นคงย่ังยืน ลูกหลานกลับมาอยู่บ้าน ประสบความสําเร็จ เพิ่มผลผลิตมีรายได้ม่ันคง คนในพ้ืนท่ี
ปลอดสารเคมี 100% 

การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ินและการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้        
ทางการเกษตรเพื่อการทําเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จากการศึกษาดูงานท่ีสถานี
สาธารณียธรรม ทําให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์กู้ชาติได้รับความรู้และเห็นวิธีการปลูกพันธ์ุไม้หลาย ๆ อย่าง
ในพ้ืนท่ีแบบผสมผสาน และยังทําให้ตระหนักถึงการใช้หลักคุณธรรมในการทําเกษตรอินทรีย์อีกด้วย 
นอกเหนือจากน้ันยังได้อบรมเชิงปฏิบัติการ จากการบรรยายของอาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธ์ิ พบว่า         
ทําให้กลุ่มแกนนํา เกษตรอินทรีย์กู้ชาติ เกิดการระเบิดจากข้างใน เริ่มมีเป้าหมายและภาพฝันของตนเอง 
ท่ีชัดเจนข้ึน และมองเห็นแนวทางท่ีจะดําเนินการทําเกษตรอินทรีย์ให้สําเร็จ แต่ละชุมชนมีแนวคิดท่ีจะ
กลับไปเริ่มทําฮอร์โมน จุนลินทรีย์ และสูตรสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช ท่ีสําคัญองค์ความรู้ท่ีได้รับเพ่ิมเติม
สามารถทําให้แกนนําเปล่ียนแปลงความคิดในการทําเกษตรรูปแบบเดิมท่ีได้รับการถ่ายทอดจากภาครัฐ 
หันมาพ่ึงพาตนเองให้มากข้ึน และใช้หลักการหาเหตุให้เจอก่อนแล้วการแก้ไขปัญหาก็จะตามมาได้ 
หลังจากข้ันตอนกิจกรรมเรียนรู้เติมปัญญาแล้ว แกนนําได้เกิดแรงบันดาลใจและเกิดการระเบิดจากข้างใน
ท่ีจะกลับไปทําเกษตรอินทรีย์โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับพ้ืนท่ีของตนเอง เมื่อสมาชิกใน
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์กู้ชาติได้นําองค์ความรู้ ต่าง ๆ ไปทดลองปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีแล้ว อีกหน่ึง
กระบวนการท่ีสําคัญคือ การดูงานพ้ืนท่ีเครือข่าย และติดตามให้กําลังใจ ซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
เครือข่ายได้ไปดูงานท่ีพ้ืนท่ีของเพ่ือน ๆ สมาชิกท้ัง 5 ตําบล เปิดโอกาสให้แลกเปล่ียนเรียนรู้ กัน           
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และติดตามให้กําลังใจกันภายในเครือข่าย ผลจากการดําเนินการในข้ันตอนน้ี พบว่า เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์กู้ชาติเกิดความภูมิใจท่ีมีเพื่อน ๆ ไปติดตามให้กําลังใจ เกิดกําลังใจในการทําเกษตรอินทรีย์        
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในเครือข่าย เมื่อเครือข่ายท้ัง 5 พ้ืนท่ี ทดลองปฏิบัติและเกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้กันแล้ว ก็ได้มีการทดลองทําผลิตภัณฑ์โดยได้เรียนรู้และปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับ
บริบทและความต้องการของพื้นท่ีเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนพืช สมุนไพรไล่แมลง ปุ๋ยนํ้า ปุ๋ยอินทรีย์           
และทางคณะวิจัยได้ส่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ น้ีไปตรวจท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน และได้ผลการตรวจยืนยันคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด อีกท้ังยังได้มีการจัดทําบรรจุภัณฑ์ท่ีใส่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีเพื่อให้เกษตรกร
สามารถต่อยอดนําไปจําหน่ายได้อีกในอนาคตผลจากการท่ีเครือข่ายได้ทําผลิตภัณฑ์สําหรับไว้ใช้ทําเกษตร
อินทรีย์ ส่งผลทําให้ได้ฮอร์โมนพืช สมุนไพรไล่แมลง ปุ๋ยนํ้า ปุ๋ยอินทรีย์ ท่ีเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละคน        
และมีผลการนําลงไปสู่การใช้จริงในแต่ละพ้ืนท่ีอีกด้วย 

ภาพท่ี 1 กระบวนการศึกษา 7 ข้ัน 
 

1. ค้นหาความจริง 2. เรียนรู้เติมปัญญา 3. นํามาสู่การปฏิบัติ
ทดลง

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ดูงานพ้ืนท่ี

เครือข่าย
6. หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์

7. สร้างสรรค์สังคม
เกษตรอินทรีย์
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจ 

การจัดทําแผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถ่ินและการถ่ายทอดความรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือการทําเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ
ดังน้ี 1. กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ เกษตรต้องมีการปลับเปล่ียนวิธีคิด แสวงหาความรู้อยู่
ตลอดเวลา ทดลองปฏิบัติการในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เกิดการขยายผลเกิดศูนย์
เรียนรู้ ประกอบไปด้วย 7 ข้ันตอนดังน้ี 1) การฝึกอบรม 2) การศึกษาดูงาน 3) การค้นหาตัวตน                
4) เกษตรกรต้นแบบ 5) ทําแบบอย่างท่ีเป็นจริงในพื้นท่ี 6) การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 7) การมี
เครือข่าย  2. แนวทางการพัฒนาแผนนโยบายสาธารณะ 1) การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 2) ด้านการ
แปรรูปควรคํานึงถึงสุขภาพ อาหารปลอดภัยโภชนาการมีมาตรฐานรับรอง 3) การรวมกลุ่มกันในชุมชน
เครือข่าย 4) เกิดศูนย์การเรียนรู้ 5) วางแผนหน่วยงานภาคี 6) ติดตามเกษตรกรพ้ืนท่ีในกลุ่มพูดคุย 
ติดตามผล และนําไปเพ่ิมมูลค่าตามศักยภาพ 7) ปรับเปล่ียนแนวคิด 8) ทบทวน ใช้กับท่ีอ่ืนจะมีผล
เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 9) การประชาสัมพันธ์ 10) เรียนรู้ศึกษาชุมชนในจังหวัดผ่านส่ือออนไลน์ 
11) การประสานงานผู้นําเกษตร ปรับตัวอยู่เสมอ 12) ประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ีต่าง ๆ 13) คํานึงถึง
สุขภาพคนทํา 14) ระเบิด 15) ใช้เรื่องจิตการรักษาธรรมชาติการกิน จิตศึกษาผลปัญหาการจิตปัญญา
ศึกษากระบวนการจิตวิทยาปัญญาศึกษา ใช้จิตนิยาม วิธีทําการกินสมุนไพรทุกเช้าเย็น ขยายผล เชิญชวน 
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ขยายผลคนอ่ืนต่อไป 16) ขยายกระบวนการวิธีการในพื้นท่ีอ่ืนให้เกิดความรู้ และท่ีสําคัญต้องศรัทธา
เกษตรอินทรีย์ ขยายต่อแบบจิตอาสา 17) ใช้เครื่องมือวิจัยขับเคล่ือน 18) สร้างอัตลักษณ์ในชุมชนข้ึน 19) 
มีหัวหน้าหรือกลุ่มแกนนํา 20) เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนําสู่การปฏิบัติ เกษตรอินทรีย์เป็นทางรอด 
21) ต้องเป็นเกษตรย่ังยืน  

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
จากการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ินและการถ่ายทอดความรู้ พบว่า เครือข่ายเกษตรอินทรีย์

กู้ชาติได้รับความรู้และเห็นวิธีการจัดการภูมิปัญญาจากกระบวนการต่าง ๆ และยังทําให้ตระหนักถึงการใช้
หลักคุณธรรมในการทําเกษตรอินทรีย์อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรบุญ ฟักเกตุ (2559)             
ท่ีพบว่า กลวิธีการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้มีความ
มั่นคงท้ังด้านการบริโภค ด้านการผลิตและด้านทรัพยากร เป็นกระบวนการท่ีเร่ิมจากการนําทรัพยากรการ
ผลิตดินและนํ้าปัจจัยการผลิตหมุนเวียนต่าง ๆ มาจัดการผลิตแบบอินทรีย์ท่ีประกอบด้วย การจัดการ
ทรัพยากร การจัดการปัจจัยการผลิตหมุนเวียนและการจัดการในกระบวนการผลิต โดยการใช้ความรู้        
และเทคโนโลยี และการส่งเสริมของกลุ่มชุมชนและเครือข่ายในด้านต่าง ๆ จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 
ผลผลิตอาหารท่ีมีความหลากหลาย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ  

แผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถ่ินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
เป็นการกําหนดแนวนโยบายในกราปฏิบัติร่วมกันโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและจัดทําแผนนโยบายท่ี
จะขับเคล่ือนการทําเกษตรอินทรีย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550) นโยบาย
สาธารณะเป็นการนําความรู้ความคิดท่ีมีเหตุผลและต้ังใจเพื่อนําไปแก้ไขปัญหา เป็นการกําหนดกฎเกณฑ์
เพื่อการปฏิบัติของรัฐบาล เป็นการกําหนดแนวทางในอนาคต เน้นเป้าหมาย วัตถุประสงค์เง่ือนไข ผลลัพธ์ 
และเป็นความพยายามท่ีจะกระทําเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะ 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามกระบวนต่าง ๆ กับชุมชนน้ัน มีความจําเป็นต้องสํารอง
แผนการดําเนินงานไว้ด้วย เผ่ือกรณีกลุ่มแกนนําไม่สามารถเข้าร่วมได้  ต้องมีการสร้างเครือข่ายให้เติบโต
และย่ังยืน และต้องมีการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1. เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รู้ถึงศักยภาพและทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองใน
การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ิน 
  2. เกษตรกรเกิดความรู้ เจตคติ และสามารถปฏิบัติการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ินได้ 
  3. เกิดแผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพ้ืนถ่ิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม้ริมทาง                                     
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาย่านมัทรี                                      

ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

  
รุ้งทราย ด้วงช้าง1   

เบญจมาศ กุทาพันธ์ุ1, ชํามะเลียง เชาว์ธรรม1   

บทคัดย่อ 
การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ เขตพื้นท่ีการศึกษาย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี  อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์                           
มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุชนิดพรรณไม้และประเมินค่าการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นในพื้นท่ีท้ังหมด 500 
ไร่ และคํานวณมวลชีวภาพโดยใช้สมการแอลโลเมตริก ช่วงเวลาในการสํารวจ คือ เดือนเมษายน 2562 
ผลการศึกษาพบพรรณไม้ท้ังหมด จํานวน 283 ต้น 13 ชนิด จําแนกได้ 4 วงศ์ และวงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
วงศ์ FABACEAE  พบจํานวน 240 ต้น รองลงมา คือ วงศ์ APOCYNACEAE พบจํานวน 23 ต้น รองลงมา 
คือ วงศ์ BIGNONIACEAE พบจํานวน 16 ต้น มวลชีวภาพของไม้ยืนต้น เท่ากับ 86,578.11 กิโลกรัมต่อไร่ 
การกักเก็บคาร์บอนของไม้ ยืนต้น เท่า กับ 43,289.05 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่  และการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้น เท่ากับ 158,870.83 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ของต้นไม้ท้ังหมด 

คําสําคัญ :  มวลชีวภาพ, การกักเก็บคาร์บอน, การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 

 
 
 
 
 
 
                                                           

1 สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด และทวีความรุนแรงมากข้ึน 

โดยปัจจุบันพบว่าอุณหภูมิเฉล่ียในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 สูงกว่าค่าเฉล่ียในรอบ 140 ปีท่ีเพ่ิมมา 0.79 
องศาเซลเซียส (IPCC, 2019) การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิบนผิวโลก (Global Warming) ไม่ว่าจะเป็นอากาศ
ใกล้ผิวโลก หรือนํ้าในมหาสมุทร ล้วนก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)          
ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมในการดํา เนินชี วิตข อ ง ม น ุษ ย ์ที ่ ทํ า ใ ห ้ป ร ิม า ณ ก ๊า ซ เ ร ือ น ก ร ะ จ ก 
(Greenhouse effect) ในบรรยากาศเพิ่มสูง ข้ึน ซึ่งโดยปกติแล้วก๊าซเรือนกระจกจะมีคุณสมบัติใน
การดูดกลืนและคายรังสีคล่ืนยาวช่วงอินฟราเรดได้ดี ทําให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกคงที่ ถ้าหาก
บรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศจะทําให้อุณหภูมิตอนกลางวันร้อนจัด และในตอน
กลางคืนหนาวจัด แต่ถ้าหากมีก๊าซเรือนกระจกมากเกินสมดุลจะส่งผลให้รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ส่อง
ผ่านช้ันบรรยากาศมายังผิวโลกไม่สามารถสะท้อนกลับออกไปนอกโลกได้ ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิม
สูงข้ึน ก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคัญ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คิดเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 77 
ของท้ังหมด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น ถ่านหิน นํ้ามัน รวมทั้งการตัด
ไม้ทําลายป่า (รัตนสุดา ชลธาตุ, 2558) จากการศึกษาถึงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
จากปี 2543 ถึง 2563 พบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีสัดส่วนในการถูกปล่อยมากท่ีสุดถึง 77.60% ของก๊าซ
เรือนกระจก (อนันต์ วัฒนกุลจรัส & กฤติยาพร วงษา, 2554) 

ระบบนิเวศป่าไม้ มีความสําคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศ เพราะเนื่องจากในการเจริญเติบโตของต้นไม้จะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
กระบวนการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) เพื่อสร้างอาหารและนํามาสะสมในรูปมวลชีวภาพ 
(biomass) ท้ังในส่วนเหนือพ้ืนดินได้แก่ ก่ิง ใบ ลําต้น (above-ground biomass) และส่วนใต้ดิน 
(below-ground biomass) ได้แก่ ราก ทําให้คาร์บอน (C) ถูกตรึงไว้ในส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้  
ถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่ก็สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า อย่างไรก็ตามศักยภาพในการ
กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ไม้ จะเห็นได้ว่า
ต้นไม้ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ดังน้ันการทําลายป่าจึงเป็นการปลดปล่อยคาร์บอนและเป็นการ
การทําลายแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย การปลูกป่าจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่ม
พื้นที่ป่าในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพ้ืนท่ี
ย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่มีการปลูกต้นไม้จํานวน
มาก ซึ่งพบว่าบริเวณภายในมหาวิทยาลัย มีการปลูกต้นไม้ตลอดแนวทางเท้าและทางถนน ซ่ึงต้นไม้
เหล่าน้ีมีส่วนสําคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมของนักศึกษา บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้
ยืนต้น และศึกษาพรรณไม้ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

497  

งานวิจัยน้ีเข้าข่ายประเด็น Community engagement ของการประชุมสัมมนาวิชาการ
Engagement Thailand ครั้งท่ี 6 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาชนิดของพรรณไม้ยืนต้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพื้นท่ีย่านมัทรี 
ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 2. เพ่ือศึกษามวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 3. เพื ่อศึกษาปริมาณการกัก เก็บคาร ์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื ้นดินของ ไม ้ย ืนต ้น  
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม 

กลุ่มเป้าหมาย 
- 

การดําเนินโครงการ 
 1.  การเก็บข้อมูลของต้นไม้ท่ีมีเส้นรอบวง 20 เซนติเมตรข้ึนไป ระดับความสูง 130 เซนติเมตร 
    1.1 การวัดความสูงของต้นไม้โดยใช้ ไคลโนมิเตอร์ ส่องยอดท่ีสูงท่ีสุดของต้นไม้ท่ีต้องการ
สํารวจ 
    1.2 การวัดระยะของต้นไม้โดยใช้ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ วัดจากจุดท่ีเรายืนไปหาโคลนต้น  
ท่ีระดับสายตาของผู้วัด 
    1.3 การวัดเส้นรอบวงโดยใช้สายวัด วัดรอบวงท่ีระดับความสูง 130 เซนติเมตร วัดจาก
พ้ืนดิน 
 2. เมื่อได้ข้อมูลความสูงและเส้นรอบวงครบแล้ว ทําการบันทึกชื่อพันธุ์ไม้ ความสูงของต้นไม้  
และเส้นรอบวง ลงในตารางบันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
    2.1 การคํานวณหามวลชีวภาพ 

     สมการแอลโลเมตรี (Allometry) ท่ีใช้ในการคํานวณหามวลชีวภาพต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ  
ของ Ogawa และคณะ (1965) มีรูปแบบสมการ คือ 

     WS = 0.0396 D2 H0.9326 

โดยท่ี WS คือ มวลชีวภาพของลําต้น (กิโลกรัม) 
D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ีระดับอก (เซนติเมตร) 
H คือ ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร) 
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    2.2 การคํานวณการกักเก็บคาร์บอน 
          ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ = มวลชีวภาพ (WS) x 0.5 

 2.3 การคํานวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีต้นไม้ดูดซับ 
     คาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับ = ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ x 3.67 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน 

ลําดับ ช่ือวงศ์ จํานวนต้น 
WS (กิโลกรัม 

ต่อไร่) 

การกักเก็บ
คาร์บอน 
(กิโลกรัม
คาร์บอน 
ต่อไร่) 

การดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
(กิโลกรัมคาร์บอน 

ต่อไร่) 

1 FABACEAE 240 81,327.11 40,663.56 149,235.24 

2 APOCYNACEAE  23 2,667.02 1,333.50 4,893.98 

3 BIGNONIACEAE 16 1,869.22 934.61 3,430.02 

4 DIPTEROCARPACEAE 4 714.76 357.38 1,311.59 

รวมท้ังหมด 283 86,578.11 43,289.05 158,870.83 

จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ เขตพื้นท่ีการศึกษาย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์           
ผลการศึกษาพบว่า พบไม้ยืนต้นท้ังหมด 283 ต้น 13 ชนิด โดยวงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศ์ FABACEAE 
พบจํานวน 240 ต้น รองลงมา คือ วงศ์ APOCYNACEAE พบจํานวน 23 ต้น และวงศ์ BIGNONIACEAE 
พบจํานวน 16 ต้น ตามลําดับ และพบว่ามีมวลชีวภาพของไม้ยืนต้น (WS) เท่ากับ 86,578.11 กิโลกรัมต่อ
ไร่ พบการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้น เท่ากับ 43,289.05 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ และพบการดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้น เท่ากับ 158,870.83 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ของต้นไม้ท้ังหมด 
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ตารางท่ี 2 ผลการสํารวจพันธ์ุไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพื้นท่ีการศึกษาย่านมัทรี 

ลําดับ
ท่ี 

พันธ์ุไม้ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ 
จํานวน

ต้น 
1 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. FABACEAE 117 

2 ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. FABACEAE 62 

3 กระพี้จ่ัน Millettia brandisiana Kurz FABACEAE 31 

4 มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. & Miq. FABACEAE 17 

5 ประดู่แดง 
Phyllocarpus septentrionalis Donn. 

Sm. 
FABACEAE 8 

6 หางนกยูง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. FABACEAE 4 

7 มะขาม Tamarindus indica L. FABACEAE 1 

8 ปีบ Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE 9 

9 
ตาเบ
เหลือง 

Tabebuia argentea Britt. BIGNONIACEAE 7 

10 สัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE 15 

11 หูกระจง Terminalia ivorensis A. Chev. APOCYNACEAE 8 

12 กระบาก Anisoptera costata Koth. 
DIPTEROCARPACE

AE 
3 

13 เต็ง Shorea obtusaWall. Ex Blume 
DIPTEROCARPACE

AE 
1 

 
  รวมท้ังหมด 279 

จากตารางท่ี 2 ผลการสํารวจพันธ์ุไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พบไม้ท้ังหมด 283 ต้น 13 ชนิด ได้แก่           
วงศ์ FABACEAE คือ ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus Kurz.) 117 ต้น ราชพฤกษ์ (Cassia 
fistula L.) 62 ต้น มะขาม (Tamarindus indica L.) 1 ต้น ประดู่แดง (Phyllocarpus septentrionalis 
Donn. Sm.) 8 ต้น มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. & Miq.) 17 ต้น หางนกยูง (Delonix regia 
(Bojer ex Hook.) Raf.) 4 ต้นกระพ้ีจ่ัน (Millettia brandisiana Kurz) 31 ต้น วงศ์ BIGNONIACEAE 
คือ  ปีบ  (Millingtonia hortensis L.f.)  9 ต้น  ตา เบ เห ลือง  (Tabebuia argentea Britt.)  7 ต้น 
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วงศ์ APOCYNACEAE คือ สัตบรรณ (Alstonia scholaris (L.) R.Br.) 15 ต้น หูกระจง (Terminalia 
ivorensis A. Chev.) 8 ต้น วงศ์ DIPTEROCARPACEAE คือ กระบาก (Anisoptera costata Koth.)         
3 ต้น เต็ง (Shorea obtusaWall. Ex Blume)  1 ต้น  

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
จากการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

เขตพื้นท่ีการศึกษาย่านมทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า  
พบไม้ยืนต้นท้ังหมด 283 ต้น 13 ชนิด 4 วงศ์ โดยวงศ์ท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศ์ FABACEAE พบจํานวน  
240 ต้น รองลงมา วงศ์ APOCYNACEAE พบจํานวน 23 ต้น และวงศ์ BIGNONIACEAE พบจํานวน           
16 ต้น และวงศ์อ่ืน ๆ ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือ
ดินของไม้ยืนต้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าวงศ์
ท่ีพบมากท่ีสุด คือ FABACEAE APOCYNACEAE และ BIGNONIACEAE ตามลําดับเช่นกัน และพบว่ามี
ปริมาณมวลชีวภาพ (WS) ของไม้ยืนต้นของพ้ืนท่ีท่ีสํารวจท้ังหมดมากท่ีสุด คือ ประดู่ป่า ราชพฤกษ์ และ
มะค่าแต้รองลงมาตามลําดับ โดยค่าท่ีพบอยู่ท่ี 47,814.85 10,616.48 และ 8,489.24 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามลําดับ และพบว่ามีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นของพ้ืนท่ีท่ีสํารวจท้ังหมดมากท่ีสุด คือ 
ประดู่ป่า ราชพฤกษ์ และมะค่าแต้รองลงมาตามลําดับ โดยค่าท่ีพบอยู่ ท่ี 23,907.43 5,308.24           
และ 4,244.62 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ตามลําดับ และพบว่ามีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ไม้ยืนต้นของพ้ืนท่ีท่ีสํารวจท้ังหมดมากท่ีสุด คือ ประดู่ป่า ราชพฤกษ์ และมะค่าแต้รองลงมาตามลําดับ 
โดยค่าท่ีพบอยู่ท่ี 87,740.25 19,481.24 และ 15,577.75 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ตามลําดับ ในภาพรวม
ของพื้นท่ีท่ีศึกษาพบ มวลชีวภาพ (WS) ท้ังหมด 86,578.11 กิโลกรัมต่อไร่ การกักเก็บคาร์บอนท้ังหมด 
43,289.05 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ และการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ท้ังหมดเท่ากับ 158,870.83 
กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ นอกจากน้ัน ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทางผู้บริหาร
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ทําการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษาย่านมัทรี  เ พ่ือเป็นการเพิ่ม พ้ืนท่ี สี เ ขียวและเพิ่ มการกักเ ก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ทราบชนิดของพรรณไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพื้นท่ีย่านมัทรี   

ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
 2. ทราบมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพ้ืนท่ี
ย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 3. ทราบปร ิมาณการกัก เก ็บคาร ์บอน ในมวลชีวภาพ เหน ือ พื ้นด ินของ ไม ้ย ืนต ้น ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพ้ืนท่ีย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
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เอกสารอ้างอิง  
ณิชาภัทร์ ดวงทิพย์. 2558. การกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) บริเวณเข่ือนสิริกิต์ิ 
จังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี, ภาควิชาทรัพยากรชาติและส่ิงแวดล้อม,           
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ธรรมนูญ เต็มไชย. 2558. ทุนธรรมชาติสําหรับวางแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ. ศูนย์วิจัย         
และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ. 

รัตนสุดา ชลธาตุ. 2558. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการแก้ไข้ปัญหา. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 8, 1-16. 

สมฤดี น่ิมพญา. 2561. การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม้ยืนต้น ในมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏนครสวรรค์. อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์.  

อนันต์ วัฒนกุลจรัส และ กฤติยาพร วงษา. 2554. การใช้ภาษีคาร์บอนในการควบคุมการปล่อยก๊าซ       
          คาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ. 
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การพัฒนาอาหารเสริมสูตรด่ืมเพ่ือสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ 

  
ยุพา ชาญวิกรัย1 

ชมนาด สิงห์หันต์1, วิทวัส สัจจาพงศ์1 

บทคัดย่อ 
สภาพร่างกายและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ ส่งผลให้เกิดความเส่ียงต่อการขาด

สารอาหารได้สูง การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาหารเสริมสูตรด่ืมสําหรับผู้สูงอายุให้มีสัดส่วน
สารอาหารท่ีให้พลังงานเหมาะสม การศึกษาวิจัยเป็นแบบก่ึงทดลอง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณนําพืชในชุมชน
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาใช้เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ถ่ัวเหลือง ข้าวหอมมะลิแดง และนํ้ามันเมล็ด
งาม้อน วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตามหลัก AOAC และวิเคราะห์พลังงานด้วย Bomb calorimeter 
ผลการศึกษาพบว่าอาหารท่ีได้รับการพัฒนามีความช้ืน เถ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกากใย            
ร้อยละ 83.79±0.05, 0.42±0.00, 10.81±0.09, 3.92±0.13, 2.00±0.01 และ 0.16±0.03 ตามลําดับ ให้
พลังงาน 0.82 กิโลแคลอรี่/มิลลิลิตร สัดส่วนคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน: ไขมัน 56.21: 20.38: 23.40 ผลการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสในผู้สูงอายุ 38 คน คะแนนเฉล่ียด้านรสชาติอยู่ในระดับความชอบปานกลาง 
(6.28±1.06) ด้านสี กล่ิน เน้ือสัมผัส และลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย (5.53±2.08, 
5.69±1.79, 5.50±1.83 และ 5.58±1.65 ตามลําดับ) สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา อาหารเสริมสูตรด่ืมท่ี
ได้รับการพัฒนามีสารอาหารท่ีให้พลังงานเหมาะสม และมีรสชาติเป็นท่ียอมรับในผู้สูงอายุ เป็นแหล่ง
โปรตีนคุณภาพดีจากถ่ัวเหลือง สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวหอมมะลิแดง กรดไขมันโอเมก้า -3 จากนํ้ามัน
เมล็ดงาม้อน  

คําสําคัญ : อาหารเสริมสูตรด่ืม, สุขภาพ, ผู้สูงอายุ 

 

 

                                                           

1 สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุเพ่ิมข้ึน คาดว่าในปี 2564 จะมีประชากรสูงอายุคิดเป็น          
ร้อยละ 20 ของประชากรท้ังประเทศ ซึ่งจะถือว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยารายงานประชากรสูงอายุ
ในปี 2561 จํานวน 88,376 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรท้ังจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา. ม.ป.ป.) แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพะเยาเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว  

หน่ึงในปัญหาท่ีสําคัญของผู้สูงอายุคือปัญหาด้านโภชนาการ เน่ืองจากสุขภาพช่องปากไม่ดี         
มีผลต่อการบดเค้ียว การกลืน การย่อยและการดูดซึมอาหารไม่ปกติ รวมถึงการรับรสชาติเส่ือมลง 
ผู้สูงอายุรับประทานอาหารน้อยลงและขาดสารอาหารตามมา ดังน้ันการดัดแปลงลักษณะอาหารให้
เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมภาวะโภชนาการ
และคุณภาพชีวิตท่ีดี  

อาหารเสริมสูตรด่ืมเป็นอาหารท่ีให้พลังงานและสารอาหารจําเป็นต่อร่างกาย เหมาะสําหรับ              
ผู้ท่ีรับประทานอาหารได้น้อย มีปัญหาการเค้ียว และมีแนวโน้มขาดสารอาหาร ส่วนประกอบท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ถ่ัวเหลือง ไข่ไก่ ฟักทอง กล้วย ข้าว นํ้าตาล และนํ้ามันพืช เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะพัฒนาอาหารเสริมสูตรด่ืมสําหรับผู้สูงอายุ โดยนําวัตถุดิบ
สําคัญท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ ถ่ัวเหลือง ข้าวหอมมะลิแดง และ
นํ้ามันเมล็ดงาม้อน มาใช้ในการศึกษา ถ่ัวเหลืองถือเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี มีกรดอะมิโนจําเป็น
ครบถ้วนใกล้เคียงกับกรดอะมิโนท่ีพบในเน้ือสัตว์ ข้าวหอมมะลิแดงเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระและเส้น
ใยอาหาร นํ้ามันเมล็ดงาม้อนเป็นแหล่งพลังงาน กรดไขมันจําเป็นชนิดโอเมก้า -3 และโอเมก้า -6 รวมท้ัง
แมกนีเซียม และไวตามินอี การศึกษาครั้งน้ีมีจุดประสงค์จะพัฒนาสูตรอาหารให้มีสัดส่วนสารอาหารท่ีให้
พลังงานเหมาะสม และมีรสชาติเป็นท่ีพึงพอใจ  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาอาหารเสริมสูตรด่ืมท่ีมี สัดส่วนสารอาหารท่ีให้พลังงานเหมาะสมกับผู้สูงอายุ            

และมีรสชาติเป็นท่ีพึงพอใจ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
เดือน มกราคม 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562 

กลุ่มเป้าหมาย  
ผู้มีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต.ดอกคําใต้ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา 
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
- รูปแบบการดําเนินการศึกษา และประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 
เป็นการศึกษาวิจัยแบบก่ึงทดลอง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรเป็นผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในเขต

เทศบาลต.ดอกคําใต้ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา คัดเลือกตัวอย่างผู้เข้าร่วมวิจัยท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป ไม่มีอาการ
แพ้ถั่วเหลือง สามารถมองเห็น ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และยินดีและเต็มใจเข้าร่วมการศึกษา 

- ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา และการสุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งน้ีคํานวณขนาดตัวอย่างตามสูตรท่ีแสดงด้านล่าง มีค่าอํานาจการทดสอบ 0.80            

และค่าความเช่ือม่ันร้อยละ 95 อ้างอิงค่าเฉล่ียความแตกต่าง (µ1-µ2) จากการศึกษาของนิรมล อังสุมาลี 
(2545) สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย สรุปการวิจัยครั้งน้ีได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน           
38 คน   

n � ��z�  �   z�2
�µ1 � µ2� � ��

�
 

- ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ข้ันตอนท่ี 1 ประชุมช้ีแจงโครงการร่วมกับองค์กรท้องถ่ิน  
ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาและดัดแปลงสูตรอาหารจากการศึกษาวิจัยของนิรมล อังสุมาลี (2545) 

คํานวณสูตรอาหารให้มีสัดส่วนของสารอาหารตามความต้องการของผู้สูงอายุ ณ ห้องปฏิบัติการ         
ทางโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ วิเคราะห์ปริมาณความช้ืนโดยการอบใน
ตู้อบไฟฟ้า โปรตีน (Kjeldahl) ไขมัน (Soxhlet extraction) เถ้าและกากใยตามหลักการ AOAC  
คาร์โบไฮเดรต (การคํานวณ) พลังงาน (Bomb calorimeter รุ่น IKA 2000) และการทดสอบพีเอช  

ข้ันตอนท่ี 4 สุ่มเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลท่ัวไป และประเมินภาวะโภชนาการ 
 ข้ันตอนท่ี 5 ศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัส ตัวอย่างอาหารเสริมสูตรด่ืมปริมาณ 20 มิลลิลิตร ให้คะแนนความชอบด้านสี กล่ิน 
รสชาติ เน้ือสัมผัส และลักษณะโดยรวมลงในแบบประเมิน มีคะแนน 1 – 7 (ไม่ชอบมาก ไม่ชอบปานกลาง 
ไม่ชอบเล็กน้อย บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ ชอบเล็กน้อย ชอบปานกลางและชอบมาก) 
  ข้ันตอนท่ี 6 สรุปผลการศึกษาและคืนข้อมูลสู่ชุมชน 

- เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ เครื่องครัวทําอาหาร อุปกรณ์ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และแบบ

ประเมิน แบบประเมินภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ Mini Nutrition Assessment (MNA) พัฒนาโดย
ผู้เ ช่ียวชาญทางผู้สูงอายุจากศูนย์วิจัยเนสท์เล่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Vellas, et al., 1999)                   
ฉบับภาษาไทย จัดทําและแปลจากต้นฉบับโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขท่ีโครงการวิจัย 3/004/62 

- การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้เป็นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
1. ผลการพัฒนาอาหารเสริมสูตรด่ืมเพ่ือสุขภาพ ประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

1.1 ส่วนประกอบ และวิธีการปรุงประกอบ 
ส่วนประกอบสําหรับอาหาร 1 หน่วยบริโภคหรือ 250 มิลลิลิตร (มล.) ได้แก่ โปรตีน

เกษตรแห้ง 15 กรัม (ก.) นมถ่ัวเหลืองรสจืด 80 ก. ข้าวหอมมะลิแดง (ศูนย์การเรียนรู้ ต.สันโค้ง อ.ดอก
คําใต้ จ.พะเยา) 5 ก. ฟักทองห่ันปอกเปลือก 25 ก. นํ้าตาลทรายขาว 12.5 ก. นํ้ามันเมล็ดงาม้อน 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาชานํ้ามันและพืชนํ้ามัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย) 7.5 ก. และนํ้าต้มสุกเติมให้อาหารมี
ปริมาตรครบ 250 มล. กําหนดให้อาหารมีสัดส่วนสารอาหารท่ีให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน: 
ไขมันเท่ากับ 45-65: 10-35: 20-35 

วิธีการปรุงประกอบ นําโปรตีนเกษตร แช่นํ้า 30 นาที แล้วบีบนํ้าออกให้แห้ง น่ึงโปรตีน
เกษตรและฟักทองให้สุกน่ิม นําป่ันรวมกับนมถ่ัวเหลืองรสจืดให้ละเอียด เติมข้าวหอมมะลิแดงสุก นํ้าตาล 
นํ้ามันเมล็ดงาม้อน ป่ันให้ส่วนผสมละเอียด เติมนํ้าต้มสุกให้ได้ปริมาตรตามท่ีกําหนด เทส่วนผสมลงใน
ภาชนะท่ีผ่านการฆ่าเช้ือ  

1.2 ลักษณะท่ัวไป และค่าพีเอชของอาหารเสริมสูตรด่ืม 
 อาหารเสริมสูตรด่ืมมีลักษณะข้นเป็นเน้ือเดียวกัน กลืนได้โดยไม่ต้องบดเค้ียว มีสีเหลือง

จากโปรตีนเกษตร ฟักทอง และสีแดงเล็กน้อยจากข้าวหอมมะลิแดง มีกล่ินถ่ัวเหลืองเล็กน้อย มีค่าพีเอช 
6.73±0.02 ดังภาพท่ี 1  

 
ภาพท่ี 1 อาหารเสริมสูตรด่ืมจากผลิตภัณฑ์ถ่ัวเหลือง 
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1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี Proximate Analysis  
อาหารเสริมสูตรด่ืม 250 มล. ให้พลังงาน 205.46 กิโลแคลอรี่ (kcal) ความเข้มข้นของ

พลังงาน 0.82 kcal/มล.ประกอบด้วยความช้ืน เถ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกากใย  เป็นร้อยละ 
83.79±0.05 , 0.42±0.00 , 10.81±0.09, 3 .92±0.13 , 2.00±0.01 และ 0.16±0.03 ตามลํา ดับ              
ร้อยละการกระจายพลังงานพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน: ไขมัน เท่ากับ 56.21: 20.38: 23.40             
ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สารอาหารในอาหารเสริมสูตรด่ืมด้วยวิธี Proximate Analysis  

Proximate Analysis Oral food supplement (mean±SD) 
% Moistures   83.79±0.05 
% Ash   0.42±0.00 
% Carbohydrate  10.81±0.09  
% Protein  3.92±0.13  
% Fat  2.00±0.01  
% Crude fiber  0.16±0.03  
% Distribution    
   Carbohydrate 56.21 
   Protein 20.38 
   Fat 23.40 

2. ผลการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.1 ลักษณะท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 38 คน เป็นผู้หญิงร้อยละ 65.79 (25 คน) อายุเฉล่ีย 69.11 ± 
6.53 ปี ดัชนีมวลกายเฉล่ีย 22.88 ± 3.92 กก./ตร.ม. อยู่ในระดับปกติ มีโรคประจําตัว ได้แก่ ความดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคกระดูกพรุน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และไม่มีโรค
ประจําตัว ร้อยละ 34.21% (13 คน), 26.32 (10 คน) 15.79% (6 คน), 13.16 (5 คน), 7.89 (3 คน)   
และ 26.32 (10 คน) การประเมินภาวะทุพโภชนาการ พบมีภาวะโภชนาการปกติ ร้อยละ 91.89          
(34 คน) มี ดังตารางท่ี 3  
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ตารางท่ี 3 ลักษณะท่ัวไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (n=38) 

Characteristic %  Number  
Gender: female  65.79  25 
Age, year (mean±SD) 69.11 ± 6.53  
Body mass index: BMI, kg/m2 
(mean±SD) 

22.88 ± 3.92  

Chronic diseases:    
   - hypertension  34.21   13 
   - dyslipidemia  26.32  10 
   - osteoporosis/ osteoarthritis 15.79  6 
   - cardiovascular disease 13.16  5 
   - diabetes  7.89  3 
   - none 26.32  10 
Malnutrition assessment   
   - normal nutritional status 91.89  34 

3. การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส 
ผลการศึกษาพบคะแนนเฉล่ียด้านรสชาติอยู่ในระดับความชอบปานกลาง (6.28±1.06) ด้านสี 

กล่ิน เน้ือสัมผัส และลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย (5.53±2.08, 5.69±1.79, 5.50±1.83 
และ 5.58±1.65 ตามลําดับ)  

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ 
ผลการพัฒนาอาหารเสริมสูตรด่ืมเพ่ือสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ พบว่าอาหารท่ีได้รับการพัฒนา

ประกอบด้วยโปรตีนเกษตร นมถ่ัวเหลืองรสจืด ข้าวหอมมะลิแดง ฟักทอง นํ้าตาลทรายขาว นํ้ามันเมล็ด
งาม้อน และนํ้าต้มสุก ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีจากถ่ัวเหลือง มีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วน ไขมันตํ่า 
มีเส้นใยอาหารและไฟโตเอสโทรเจนสูง ช่วยปรับสมดุลและควบคุมการทํางานของฮอร์โมนเพศ (Messina, 
2016) ข้าวหอมมะลิแดงมีสารสําคัญ คือ โปรแอนโทไซยานิดิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธ์ิฆ่า
เซลล์มะเร็งเต้านม (พรงาม เดชเกรียงไกรกุล, 2561) นํ้ามันเมล็ดงาม้อนอุดมด้วยกรดไขมันชนิดโอเมก้า           
-3 และโอเมก้า -6 อัตราส่วน 5.94: 1 รวมท้ังคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แมกนีเซียม และไวตามินอี (ไมตรี 
สุทธจิตต์ และคณะ, 2558)   

อาหารท่ีได้รับการพัฒนามีลักษณะข้นเป็นเน้ือเดียวกัน ความเข้มข้นของพลังงาน 0.82 kcal/มล. 
สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน เท่ากับ 56.21: 20.38: 23.40 เหมาะสมกับผู้สูงอายุท่ัวไป 
และผู้มีภาวะกลืนลําบาก (สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549, ปิยะภัทร        
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เดชพระธรรม, 2556, Force, et al., 2002)  คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Puetpaiboon et al., (2002) 
ศึกษาสารอาหารในอาหารทางสายสูตรผสมหมู สูตรผสมไก่ และสูตรนมถ่ัวเหลือง พบว่าอาหารสูตรนมถ่ัว
เหลืองเป็นสูตรท่ีมีสัดส่วนพลังงานเหมาะสม คือ 0.86 kcal/มล. มีร้อยละความช้ืน เถ้า และกากใย 
81.87±1.40, 0.80±2.64 และ 0.12±1.05 ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษาของส่งศรี แก้วถนอม 
(2540) เร่ือง การพัฒนาอาหารป่ันผสมท่ีมีความข้นหนืดตํ่าโดยการเติมอาหารท่ีมีอะไมเลสมากสําหรับ
ผู้ป่วยท่ีมีระบบทางเดินอาหารปกติ พบอาหารมีความเข้มข้นของพลังงาน 0.91-1.02 kcal/มล. แตกต่าง
กับผลการศึกษาของนิรมล อังสุมาลี (2545) เรื่อง การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหารชนิดป่ันผสมสูตร
มังสวิรัติ พบว่าอาหารชนิดป่ันท่ีผ่านการพาสเจอไรซ์ และสเตอริไลซ์ มีความเข้มข้นของพลังงาน 1.04 
kcal/มล. เป็นสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน: ไขมัน 53.24: 14.76: 32.00 และ 54.05: 14.59: 
31.36 ตามลําดับ การศึกษาครั้งน้ีอาหารมีความเข้มข้นของพลังงานและสัดส่วนของไขมันน้อยกว่า
การศึกษาของนิรมล อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ ข้ันตอนวิธีการเตรียมอาหาร 
(Puetpaiboon et al., 2002, Bento et al., 2017) และความคลาดเคล่ือนของวิธีวิเคราะห์ไขมัน           
การใช้เวลาในการสกัดน้อยไปในตัวอย่างท่ีมีปริมาณไขมันมาก ทําให้วิเคราะห์ปริมาณไขมันได้น้อยกว่า
ความจริง (Carpenter et al., 1993) 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่าอาหารท่ีได้รับการพัฒนาเป็นท่ียอมรับของผู้สูงอายุ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบคะแนนเฉล่ียด้านรสชาติอยู่ในระดับความชอบปานกลาง ส่วนด้านสี          
กล่ิน เน้ือสัมผัส และลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษา
ของนิรมล อังสุมาลี (2545) พบว่าอาหารชนิดป่ันผสมสูตรมังสวิรัติท่ีผ่านการพาสเจอไรซ์ มีคะแนนเฉล่ีย
ของความชอบด้านสี กล่ิน และลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง และความชอบ
เรื่องรส และเน้ือสัมผัสอยู่ในระดับความชอบปานกลางถึงมาก ส่วนอาหารท่ีผ่านการสเตอริไลซ์มีคะแนน
ทดสอบทุกด้านอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง  

ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรวิเคราะห์หาสารสําคัญ เช่น ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระเพ่ือยืนยันประโยชน์ต่อสุขภาพ และพัฒนา

อาหารให้มีรสชาติ และรูปแบบท่ีหลากหลายด้วยวัตถุดิบในท้องถ่ิน เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
อาหาร  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
อาหารเสริมสูตรด่ืมมีสัดส่วนสารอาหารท่ีให้พลังงานครบถ้วนและมีรสชาติเป็นท่ีพึงพอใจ          

ของผู้สูงอายุ เหมาะสําหรับผู้สูงอายุท่ัวไป ผู้มีปัญหาการเค้ียวกลืน ผู้มีความเส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการ 
ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นประโยชน์แก่
สังคมไทยท่ีกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจในชุมชนท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง 
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การพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน                        
Technology Development of soil sprinkle for rice parachute. 

 
ไพโรจน์ นะเท่ียง1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าว

นาโยนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรทํานาอินทรีย์ในพ้ืนท่ีของจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยออกแบบให้เครื่องโรยดินสําหรับเพาะกล้าข้าวนาโยนมีส่วนประกอบสําคัญ ได้แก่ ส่วนของ
ชุดขับเคล่ือนเครื่องโรยดิน ชุดส่งกําลังด้วยชุดโซ่ขับล้อท่ีแกนเพลาของชุดเครื่องโรยดิน ชุดควบคุม
ความเร็วของเครื่องโรยดินท่ีสามารถปรับระดับความเร็วในการเคล่ือนท่ีได้ และชุดรางและล้อสําหรับ        
ประครองเครื่องโรยดิน ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องโรยดินด้านความเร็วในการเคล่ือนท่ี           
และปริมาณดินท่ีถูกโรยลงบนถาดเพาะต้นกล้า โดยแบ่งความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองโรยดิน
ออกเป็น 3 ระดับ พบว่าท่ีความเร็วการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินระดับท่ี 1 นํ้าหนักดินท่ีบรรทุก           
20 กิโลกรัม ความเร็วในการเคล่ือนท่ี 1.30 นาที ระยะทาง 4.00 เมตร พบว่าเครื่องโรยดินสามารถ         
ท่ีจะโรยดินลงไปในถาดหลุมท่ีมีจํานวนหลุมท้ังหมด 434 หลุม มีสัดส่วนเฉล่ียอยู่ท่ี 99-100% ส่วน
ความเร็วของการเคล่ือนท่ีระดับท่ี 2 ความเร็ว 1.00 นาที นํ้าหนักบรรทุกและระยะทางเท่ากับระดับท่ี 1 
พบว่าสามารถโรยดินลงไปในถาดหลุมท่ีมีจํานวนหลุมท้ังหมด 434 หลุม มีสัดส่วนเฉล่ียอยู่ท่ี 98-99% 
และท่ีความเร็วของการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินระดับท่ี 3  ความเร็ว 0.40 นาที นํ้าหนักบรรทุก          
และระยะทางเท่ากับระดับท่ี 1 พบว่าสามารถท่ีจะโรยดินลงในถาดหลุมท่ีมีจํานวนหลุมท้ังหมด 434 หลุม 
มีสัดส่วนเฉล่ียอยู่ท่ี 97-98% 

คําสําคัญ : ข้าวนาโยน, การทํานาอินทรีย์, เทคโนโลยีการเกษตร 

 

                                                           

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า (parachute) เป็นการทํานารูปแบบใหม่มีวัตถุประสงค์หลัก  

เพื่อควบคุมข้าววัชพืชและพืชท่ัวไปโดย จากการศึกษาและปฏิบัติในการปลูกข้าวอินทรีย์ท่ีศูนย์บริการ
วิชาการเกษตร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (ของมูลนิธิชัยพัฒนา) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ปี 2545-2548 
พบว่าต้นทุนการทํานาแบบโยนกล้ามีต้นทุนตํ่าท่ีสุดและยังให้ผลผลิตสูงกว่าการทํานาด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
สามารถป้องกันและควบคุมข้าววัชพืชได้ดี ใช้แรงงานเตรียมดินเพาะกล้า 150-200 ถาด/คน/วัน            
ใช้แรงงานโยนกล้า 3-5 ไร่/คน/วัน ท่ีสําคัญคือใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวเพียง 3-4 กิโลกรัม/ไร่ ประหยัดเมล็ดพันธ์ุ
ได้ 80-85% ข้อดีของการทํานาด้วยวิธีโยนต้นกล้าคือต้นกล้าท่ีโยนจะต้ังตัวได้ทันทีไม่หยุดชะงักหรือ             
ต้นกล้าเหลืองเหมือนการปักดํา ต้นกล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง การแตกกอดีมากและเร็ว
กว่าวิธีอ่ืน ๆ จํานวนต้น/กอ มีมากกว่านาปักดํา การจัดการด้านโรค-แมลงง่ายได้ผลผลิตดีกว่าการหว่าน
นํ้าตมใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่าวิธีอ่ืน นอกจากน้ียังได้ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยังเหมาะสําหรับการทํานาเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุหรือการทํานาข้าวอินทรีย์ ข้อจํากัด คือ เกษตรกร             
1 ครอบครัวจะสามารถทํานาด้วยวิธีโยนต้นกล้าได้ไม่เกิน 10-15 ไร่/วัน และข้ันตอนการเตรียมเพาะกล้า
อาจยุ่งยากบ้าง ส่วนอุปกรณ์ถาดเพาะกล้าก็ยังไม่มีจําหน่ายอย่างแพร่หลาย อีกท้ังยังไม่มีผู้รับจ้างทํานา
ด้วยวิธีโยนต้นกล้า ข้อจํากัดอีกประการคือต้องทําในเขตชลประทานท่ีมีการควบคุมนํ้า สําหรับการทํานา
แบบโยนกล้าในข้ันตอนการเตรียมเพาะกล้าพันธ์ุด้วยวิธีเตรียมถาดเพาะกล้าแบบแห้ง จะเริ่มจากการย่อย
ดินแห้งให้ละเอียด เม็ดดินโตไม่เกิน 0.5 ซม. ดินน้ันต้องไม่มีเมล็ดข้าววัชพืช นําถาดพลาสติกมาวางกับ
พ้ืนท่ีเตรียมไว้ พื้นท่ีต้องเสมอกัน โดยวางเป็นแถวตอน 2-4 แผ่น (แล้วแต่ความสะดวกในการปฏิบัติงาน) 
หว่านดินไปก่อนประมาณ 50-70% จากน้ันหว่านเมล็ดพันธ์ุบริสุทธ์ิ (แช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน หรือข้าวแห้ง) 
อัตราประมาณ 3-4 กก.ต่อ 50-60 ถาด (ต่อไร่) แล้วหว่านดินตามลงไปให้เต็มเสมอปากหลุมพอดี การใช้
แรงงานย่อยดินแห้งและเพาะข้าว 1 คน ต่อ 150-200 ถาดต่อ 1 วัน (หว่านได้ 2-3 ไร่) ดังน้ันเพื่อเป็นการ
สนับสนุนการปลูกข้าวในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture หรือ Organic 
Farming ด้วยวิธีการการปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า (parachute) ในข้ันตอนของการเตรียมต้นกล้าข้าว
สําหรับการปลูกข้าวแบบนาโยน ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดท่ีจะทําการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองโรยดินสําหรับ
เพาะต้นกล้าข้าวนาโยนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรทํา
นาท่ีปลูกข้าวแบบนาโยน เพ่ือทดแทนการใช้แรงงานคนในการโรยดินเพ่ือการเพาะกล้าต้นข้าวแบบเดิม 
อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตรวมถึงปริมาณต้นกล้าข้าวให้มีจํานวนมากข้ึน ก่อให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic rice) และนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชาวนาเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

กับลักษณะการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรทํานาท่ีปลูกข้าวแบบนาโยน 
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จาก

เครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 20 กรกฎาคม 2555 ถึง มกราคม 2556 

กลุ่มชุมชนเป้าหมาย   
กลุ่มแกนนําเกษตรกรทํานาแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture หรือ Organic Farming) 

ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย  
1. ตําบลวังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
2. ตําบลวังกะพ้ี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
3. ตําบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน  
กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีประกอบด้วยทีมนักวิจัย เจ้าของเทคโนโลยีและกลุ่ม

เกษตรกรทํานาแบบนาโยน ดําเนินการปฏิบัติการร่วมกันแบ่งออกเป็น 3 ระยะดําเนินการ ประกอบด้วย 
1. ระยะของการเตรียมการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ ประกอบด้วย 

1.1 ศึกษากระบวนการเพาะพันธ์ุต้นกล้าข้าวสําหรับการปลูกข้าวแบบนาโยน 
1.2 ออกแบเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน และจัดทําแบบการ

ผลิตท่ีพร้อมนําไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ใช้  
1.3 สร้างต้นแบบเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน สําหรับ

ประกอบการสาธิต เผยแพร่และทดลองใช้ 
2. ระยะของการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่การใช้งานเคร่ืองจักร ประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้า
ข้าวนาโยนสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์หลัก 

2.2 กลุ่มเป้าหมายนําเครื่ อง จักรกลต้นแบบไปใช้ไปใช้งานจริ งเ พ่ือการพัฒนา
กระบวนการเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน 
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3. ระยะของการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
3.1 การติดตามหลังจากการนําเครื่องจักรไปใช้งาน เพื่อประเมินระดับการยอมรับ

เทคโนโลยี และสรุปปัญหาจากการใช้งานเครื่องจักร 
3.2 จัดเวทีสาธารณะเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์และหาแนวทางในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยนร่วมกันระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีและกลุ่มแกนนํา
เกษตรกรทํานาอินทรีย์ (Organic agriculture หรือ Organic Farming) ในพื้นท่ี 3 ตําบล ของจังหวัด
อุตรดิตถ์  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
  การดําเนินงานตามแผนงานวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษากระบวนเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน          
และการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรทํานา
ใช้วิธีการเพาะต้นกล้าสําหรับปลูกข้าวนาโยนด้วยวิธีการเตรียมถาดเพาะกล้าแบบแห้ง ข้ันตอนการ
ดําเนินงานเริ่มจากการย่อยดินแห้งให้ละเอียด เม็ดดินโตไม่เกิน 0.5 ซม. จากน้ันนําถาดพลาสติกมาวางกับ
พ้ืนท่ี ท่ีเตรียมไว้ พื้นท่ีต้องเสมอกัน โดยวางเป็นแถวตอน 2-4 แผ่น (แล้วแต่ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน) หว่านดินไปก่อนประมาณ 50-70% จากน้ันหว่านเมล็ดพันธ์ุบริสุทธ์ิ (แช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน  
หรือข้าวแห้ง) อัตราประมาณ 3-4 กก.ต่อ 50-60 ถาด (ต่อไร่) โดยปกติจะใช้พ้ืนท่ีเพาะกล้าประมาณ            
12-15 ตารางเมตรต่อ 50-60 ถาด หว่านได้ 1 ไร่ ดังภาพท่ี 1    

   
    ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมดินโดยการบดให้ละเอียด       ข้ันตอนท่ี 2 โรยดินช้ันล่างเพ่ือรองก้นหลุม 

   
    ข้ันตอนท่ี 3 โรยเมล็ดข้าวและโรยดินปิดปากหลุม        ข้ันตอนท่ี 4 ต้นกล้าข้าวท่ีพร้อมนําไปโยน 

ภาพท่ี 1 การศึกษากระบวนการเพาะกล้าสําหรับการปลูกข้าวแบบนาโยน 
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การดําเนินงานตามแผนงานวิจัยระยะท่ี 2 การวิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนาเครื่องโรยดิน
สําหรับเพาะกล้าข้าวนาโยน โดยมีส่วนประกอบสําคัญท่ีผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาข้ึน ได้แก่ ส่วนของ
ชุดขับเคล่ือนเครื่องโรยดิน ชุดส่งกําลังด้วยชุดโซ่ขับล้อท่ีแกนเพลาของชุดเครื่องโรยดิน ชุดควบคุม
ความเร็วของเครื่องโรยดินท่ีสามารถปรับระดับความเร็วในการเคล่ือนท่ีได้ และชุดรางและล้อสําหรับ         
ประครองเครื่องโรยดิน ดังภาพท่ี 2 

  
ภาพท่ี 2 ต้นแบบเครื่องโรยดินสําหรับการเพาะกล้าข้าวนาโยน 

การดําเนินงานตามแผนงานวิจัยระยะท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเทคโนโลยี
เครื่องโรยดิน ผลจากการทดสอบความเร็วการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินพบว่า การทดสอบเครื่องโรยดิน
ด้วยการใช้ความเร็วและนํ้าหนักบรรทุกท่ีแตกต่างกัน น้ันพบว่า เม่ือใช้วามเร็วและนํ้าหนักบรรทุกท่ีมาก
ข้ึนจะมีผลทําให้เครื่องโรยดินเคล่ือนท่ีช้าลง แต่จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของการโรยดินลงสู่ถาดหลุม 
เน่ืองจากไม่มีปริมาณดินท่ีติดค้างอยู่ภายในถังบรรจุหลังจากเครื่องโรยดินส้ินสุดการทํางานท่ีระยะทาง
เคล่ือนท่ีของรางท่ีความยาว 4 เมตร ถาดสําหรับเพาะพันธ์ุต้นกล้ามีขนาด 59 x 34 เซนติเมตร จํานวน 
434 หลุม ต่อ 1 ถาด ดังตารางท่ี 1-3 
ตารางท่ี 1 การทดสอบความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดิน ความเร็ว Step ท่ี 1 

คร้ังที่ 

ปริมาณ
นํ้าหนักดินที่

บรรทุก 
(กิโลกรัม) 

ระยะทาง 
(ความยาว
ของราง) 
(เมตร) 

ความเร็วใน
การเคล่ือนท่ี 

(นาที) 

ปริมาณ
นํ้าหนักดินที่

ปล่อยออกจาก
ถังบรรจุ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณดินท่ีติดค้าง
อยู่ภายในถังบรรจุ 

(กิโลกรัม) 
คิด

เป็น% 
1 ว่ิงตัวเปล่า 4 0.40 0 0 0 
2 5 4 0.50 5 0 0 
3 10 4 1.00 10 0 0 
4 15 4 1.10 15 0 0 
5 20 4 1.30 20 0 0 
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ตารางท่ี 2 การทดสอบความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดิน ความเร็ว Step ท่ี 2 

คร้ังที่ 

ปริมาณ
นํ้าหนักดินที่

บรรทุก 
(กิโลกรัม) 

ระยะทาง 
(ความยาว
ของราง) 
(เมตร) 

ความเร็วใน
การเคล่ือนท่ี 

(นาที) 

ปริมาณ
นํ้าหนักดินที่

ปล่อยออกจาก
ถังบรรจุ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณดินท่ีติดค้าง
อยู่ภายในถังบรรจุ 

(กิโลกรัม) 
คิด

เป็น% 
1 ว่ิงตัวเปล่า 4 0.20 0 0 0 
2 5 4 0.35 5 0 0 
3 10 4 0.40 10 0 0 
4 15 4 0.50 15 0 0 
5 20 4 1.00 20 0 0 

ตารางท่ี 3 การทดสอบความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดิน ความเร็ว Step ท่ี 3 

คร้ังที่ 

ปริมาณ
นํ้าหนักดินที่

บรรทุก 
(กิโลกรัม) 

ระยะทาง 
(ความยาว
ของราง) 
(เมตร) 

ความเร็วใน
การเคล่ือนท่ี 

(นาที) 

ปริมาณ
นํ้าหนักดินที่

ปล่อยออกจาก
ถังบรรจุ 

(กิโลกรัม) 

ปริมาณดินที่ติดค้าง
อยู่ภายในถังบรรจุ 

(กิโลกรัม) 
คิด

เป็น% 
1 ว่ิงตัวเปล่า 4 0.15 0 0 0 
2 5 4 0.25 5 0 0 
3 10 4 0.30 10 0 0 
4 15 4 0.35 15 0 0 
5 20 4 0.40 20 0 0 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ 
จากผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการทํางานของเทคโนโลยีเครื่องโรยดินในด้านความ

สมํ่าเสมอในการโรยดินลงสู่ถาดหลุม โดยแบ่งความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินออกเป็น 3 ระดับ 
พบว่าท่ีความเร็วของการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินใน Step ท่ี 1 เป็นการทดสอบด้วยการใช้ปริมาณ
นํ้าหนักดินท่ีบรรทุก 20 กิโลกรัม ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดิน 1.30 นาที ในระยะทางความ
ยาวของราง 4.00 เมตร สามารถท่ีจะโรยดินลงไปในถาดหลุมได้เกือบทุก ๆ หลุมเม่ือคิด % ของหลุมท่ีมี
ดินโรยอยู่เทียบกับจํานวนหลุมท้ังหมด 434 หลุม พบว่ามีสัดส่วนอยู่ท่ี 99-100% ท่ีความเร็วของการ
เคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินใน Step ท่ี 2 ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดิน 1.00 นาที ในระยะทาง
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ความยาวของราง 4.00 เมตร พบว่าสามารถท่ีจะโรยดินลงไปในถาดหลุมได้เกือบทุก ๆ หลุมเม่ือคิด % 
ของหลุม ท่ี มี ดินโรยอยู่เ ทียบกับจํานวนหลุมท้ังหมด 434 หลุม พบว่ามีสัด ส่วนอยู่ ท่ี  98-99%                  
และท่ีความเร็วของการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินใน Step ท่ี 3 ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดิน 
0.40 นาที ในระยะทางความยาวของราง 4.00 เมตร พบว่าสามารถท่ีจะโรยดินลงไปในถาดหลุมได้เกือบ
ทุก ๆ หลุมเมื่อคิด % ของหลุมท่ีมีดินโรยอยู่เทียบกับจํานวนหลุมท้ังหมด 434 หลุม พบว่ามีสัดส่วนอยู่ท่ี 
97-98% โดยจากผลการทดสอบจะพบได้ว่าประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองโรยดินจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมื่อต้ังความเร็ว Step ท่ี 1  โดยสามารถท่ีจะโรยดินลงไปในถาดหลุมได้เกือบทุก ๆ หลุมเม่ือคิด % 
ของหลุมท่ีมีดินโรยอยู่เทียบกับจํานวนหลุมท้ังหมด 434 หลุม ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ท่ี 99-100% แต่เม่ือ
ความเร็วของการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินเพิ่มข้ึนใน Step ท่ี 2 และ Step ท่ี 3 จะเห็นว่ามีแนวโน้ม % 
ของการโรยดินลงไปในหลุมของถาดเพาะกล้าลดลง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะความเร็วในการเคล่ือนท่ีของ
เครื่องโรยดินท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องโรยดิน จึงทําให้การเคล่ือนท่ี
ของเครื่องโรยดินใน Step ท่ี 2 และ Step ท่ี 3  มีจํานวนหลุมในถาดเพาะกล้าท่ีมรดินโรยอยู่มีจํานวน
ลดลง แต่อย่างไรก็ตามความเร็วในการเคล่ือนท่ีของเครื่องโรยดินท้ัง  3 Step ก็ยังสามารถโรยดินลงหลุม
ภายในถาดเพาะกล้าในสัดส่วนท่ีเป็นท่ีน่าพอใจโดยอยู่ระหว่าง 97-100 %  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. สามารถลดเวลาและแรงงานสําหรับกลุ่มเกษตรกรทํานาท่ีปลูกข้าวแบบนาโยน ในข้ันตอนของ

การเพาะพันธ์ุต้นกล้าข้าว 
2. ได้เครื่องโรยดินสําหรับเพาะพันธ์ุต้นกล้าข้าวนาโยนท่ีมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ

ลักษณะการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรชาวนาท่ีปลูกข้าวแบบนาโยน 
3. เครื่องโรยดินสําหรับเพาะพันธ์ุต้นกล้าข้าวนาโยนสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตใน         

เชิงพาณิชย์ 
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กระบวนการยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์แหนมด้วยสมุนไพรในท้องถ่ิน                         
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเน้ือสัตว์ จังหวัดแพร่ 

 
พรทิพพา พิญญาพงษ์1 

อัมพวัน ไมตรัตน์1, วัชระ ทิอิน2, จารุนันท์ เปียชู2, รุ่งนภา ย้ิมพลูแย้ม2, อนันตชัย อ่ิมม่วง2                  

บทคัดย่อ 
ผลิตภัณฑ์แหนมหมูท่ีผลิตข้ึนโดยสถานประกอบการมีอายุการเก็บรักษาส้ันถ้าไม่เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ

ตํ่ากว่าอุณหภูมิห้อง แหนมจะมีรสชาติเปรี้ยวเร็วกว่าปกติซ่ึงไม่เป็นท่ีพึงพอใจของผู้บริโภค โครงการน้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาของแหนมหมู และเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยใช้
สมุนไพรในท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแล้วนําผลการ
ทดลองไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการจริง ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์แหนมสูตรใหม่ท่ีมีอายุการเก็บรักษา
นานข้ึนและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สถานประกอบการได้กระบวนการผลิตแหนมหมูสูตรใหม่ท่ีมีคุณค่า
เพิ่มข้ึน มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ใช้เวลาในการหมักลดลง ซึ่งมีผลทําให้ระยะเวลาในการได้ผล
ผลิตส้ันลง ซ่ึงสามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มข้ึน 

กระบวนการยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์แหนมสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืน
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป 

คําสําคัญ : กระบวนการยกระดับคุณค่า, ผลิตภัณฑ์แหนม, สมุนไพรในท้องถ่ิน  

 

 

 
                                                           

1 หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 หลักสูตรเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
แหนม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทําจากเน้ือหมูส่วนสะโพกท่ีแยกไขมันและเอ็นออก แล้วผสมกับ    

หนังหมู อาจผสมหูหมูหรือจมูกหมูท่ีต้มสุกและห่ันเป็นเส้น เติมเกลือ ข้าวสุก กระเทียมบด นํ้าตาลทราย 
ผสมให้เข้ากันอาจเติมพริกสดด้วยก็ได้ห่อเป็นมัดหรือบรรจุในภาชนะบรรจุลักษณะอ่ืน ๆ จากน้ันทําการ
หมักจนมีรสเปรี้ยวเป็นอาหารพ้ืนเมืองของทางภาคเหนือของประเทศไทย การทําแหนมเป็นการถนอม
อาหาร ด้วยการหมักเพื่อให้ได้กรดแลคติก โดยแบคทีเรียท่ีสร้างกรดแลคติก เช่น Lactobacillus, 
Pediococcus (ชุลีพร และคณะ, 2560) 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ ประกอบธุรกิจทางด้านแปรรูปเน้ือสัตว์
แหนม เช่น แหนมหมู แหนมเน้ือ แหนมหมูกระดูกอ่อน แหนมเอ็นข้อไก่ แหนมซี่โครงหมู แหนมหมูสไลด์ 
แหนมสามช้ันหมู แหนมปีกกลางไก่ แหนมโคนปีกไก่ แหนมปลายปีกไก่ และแหนมเล็บมือนาง โดยคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
คือ แหนมหมู โดยปกติแหนมหมูท่ีผลิตข้ึนมักมีอายุการเก็บรักษาส้ันถ้าไม่เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ ตํ่ากว่า
อุณหภูมิห้องแหนมจะมีรสชาติเปรี้ยวเร็วกว่าปกติ ทางผู้ประกอบการจึงมีความต้องการยืดอายุการเก็บ
รักษาแหนมโดยวิธีธรรมชาติ  นอกจากน้ีผู้ประกอบการต้องการเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์แหนมหมู           
เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ เพ่ือจะได้เพ่ิมการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมี
แนวทางในการนําสมุนไพรในท้องถ่ินท่ีมีสรรพคุณช่วยให้อาหารย่อยง่ายข้ึน และ ช่วยลดอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ มาช่วยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมให้มี
อายุการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องได้มากกว่า 3 วัน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยใช้สมุนไพรในท้องถ่ิน 
แล้วนําสูตรและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมไปทําการทดสอบการผลิตแหนมในโรงงานต่อไป   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของแหนมหมูโดยใช้สมุนไพรในท้องถ่ิน 
2. เพื่อเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยใช้สมุนไพรในท้องถ่ิน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนมิถุนายน 2561  วันท่ี 31 มกราคม 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเน้ือสัตว์จังหวัดแพร่ 
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การดําเนินโครงการ 
1. ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการจากประเด็นปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์           

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมโดยกําหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน 
2. ศึกษาการยืดอายุของผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยการเติมสมุนไพรในท้องถ่ิน ได้แก่ ขิงสด ขม้ินสด 

และเม็ดพริกไทยอ่อนสด ลงไปในผลิตภัณฑ์แหนมสูตรด้ังเดิม นวดผสมให้เข้ากัน บรรจุใส่ในถุงพลาสติก 
รีดถุงพลาสติกเพื่อไล่อากาศออก มัดให้แน่นด้วยยาง นําไปบ่มไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน เก็บ
ตัวอย่างแหนมทุกวัน นําไปวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติก และ วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง
ของผลิตภัณฑ์แหนม ทําการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แหนมสูตรด้ังเดิม และแหนม
สูตรท่ีเติมสมุนไพร ท่ีมีอายุการหมัก 3 วัน โดยไปทดสอบกับผู้ท่ีนิยมบริโภคแหนมสดอย่างน้อย 30 คน  
ให้คะแนนโดยใช้ Hedonic Test scale: 5 scale ได้แก่ 5=ยอมรับมากท่ีสุด 4=ยอมรับมาก 3=ยอมรับ 
2=ยอมรับน้อย 1=ไม่ยอมรับ โดยให้คะแนนสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส และลักษณะโดยรวมท้ังหมด            
นําข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์แหนมสูตรด้ังเดิมและ
สูตรท่ีเติมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ 

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการยืดอายุผลิตภัณฑ์แหนมโดยการเติมสมุนไพรท้องถ่ินลงไป
ในผลิตภัณฑ์แหนม เพื่อให้บุคลากรของสถานประกอบการได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อไป 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ 
 จากการเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยดําเนินการเติมสมุนไพรลงไป
ในผลิตภัณฑ์แหนมหมูสูตรด้ังเดิมเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยและผู้ประกอบการได้
ร่วมกันเลือกสมุนไพรในท้องถ่ินท่ีมีคุณสมบัติช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ซ่ึงทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
ความคิดเห็นตรงกันว่าควรจะเป็น ขิงสด ขม้ินสด และ เม็ดพริกไทยสด ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย        
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันผลิตแหนมหมูในสูตรต่าง ๆ ดังน้ี (1) สูตรด้ังเดิม (2) สูตรผสมขิงสด 5% 
(3) สูตรผสมขิงสด 10% (4) สูตรผสมขม้ินสด 5% (5) สูตรผสมขม้ินสด 10% (6) สูตรผสมเม็ดพริกไทย
สด 5% และ (7) สูตรผสมเม็ดพริกไทยสด 10% แล้วทําการหมักเป็นเวลา 7 วัน โดยระหว่างการหมัก
ผู้วิจัยทําการเก็บตัวอย่างแหนมไปวิเคราะห์ตรวจสอบจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติก และวัดค่าความเป็น
กรดด่างของผลิตภัณฑ์แหนมหมูสูตรต่าง ๆ ทุก ๆ 24 ช่ัวโมง พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของแหนมสูตร
ด้ังเดิม สูตรท่ีเติมขิงสดร้อยละ 5 สูตรท่ีเติมขม้ินสดร้อยละ 5 และ สูตรท่ีเติมเม็ดพริกไทยสดร้อยละ 5          
มี ค่ าความ เ ป็นกรดด่าง เ ป็น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐานคือ  ตํ่ าก ว่า  4.6 ( สํ า นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มปป) ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 1 นอกจากน้ียังพบว่าเมื่อทําการหมักเป็น
เวลา 3 วัน แหนมหมูสูตรท่ีเติมขิงสดร้อยละ 5 วัดค่าความเป็นกรดด่างได้ตํ่ากว่าแหนมหมูสูตรอ่ืน ๆ  
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ซึ่งเป็นข้อดีต่อผู้ประกอบการคือทําให้สามารถลดระยะเวลาในการหมักแหนมหมู ทําให้ผู้ประกอบการ
สามารถส่งออกจําหน่ายได้เร็วข้ึน ซ่ึงผลการตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างของแหนมหมูมีความ
สอดคล้องกับผลการตรวจสอบจํานวนของแบคทีเรียกรดแลคติก คือ แหนมหมูท่ีมีการเติมขิงสดร้อยละ 5 
จะมีจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติกสูงกว่าสูตรด้ังเดิม และสูตรท่ีเติมสมุนไพรชนิดอ่ืน ๆ   

ตารางท่ี 1 ค่าพีเอชของตัวอย่างแหนมหมูสูตรต่าง ๆ 

อายุการ
หมัก 
(วัน) 

ค่าพีเอชของแหนมหมู 

สูตร
ด้ังเดิม 

สูตรเติม
ขิงสด
5% 

สูตรเติม 
ขิงสด
10% 

สูตรเติม 
ขม้ินสด 

5% 

สูตรเติม 
ขม้ินสด
10% 

สูตรเติม
พริกไทย 

5% 

สูตรเติม
พริกไทย
10% 

3 4.50 4.43 4.76 4.63 5.01 4.56 5.04 
5 4.48 4.30 4.84 4.33 5.26 4.37 5.72 
7 4.20 4.11 5.48 4.15 5.21 4.17 5.07 

ท่ีมา : พรทิพพา และคณะ (2562) 

จากผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างแหนมสูตรด้ังเดิม และสูตร             
ท่ีเติมสมุนไพร ทางผู้วิจัยและผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันเลือกแหนมหมูสูตรท่ีเติมขิงสด            
ร้อยละ 5 สูตรท่ีเติมขมิ้นสดร้อยละ 5 และสูตรท่ีเติมเม็ดพริกไทยสดร้อยละ 5 มาทดสอบความพึงพอใจ
แบบ Hedonic Test โดยทดลองกับผู้ชอบบริโภคแหนมดิบจํานวน 31 คน ท่ีมีอายุระหว่าง 20-55 ปี 
ประเด็นท่ีทําการทดสอบได้แก่ สี กล่ิน รสชาติ ลักษณะเน้ือสัมผัส และการยอมรับโดยรวม แล้วนําข้อมูล  
ท่ีได้ท้ังหมดวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 2 พบว่า ผู้บริโภค
มีความชอบด้านกล่ินของแหนมหมูสูตรด้ังเดิมมากท่ีสุด รองลงมาคือ แหนมหมูสูตรเติมขิงสดร้อยละ 5 
ด้านรสชาติผู้บริโภคชอบรสชาติของ แหนมหมูสูตรผสมขิงสดร้อยละ 5 มากท่ีสุดเน่ืองจากมีความเปรี้ยว
มากกว่าแหนมหมูสูตรอ่ืน ๆ ด้านเน้ือสัมผัสผู้บริโภคชอบแหนมหมูสูตรผสมขิงสดร้อยละ 5 มากท่ีสุด
เพราะรู้สึกถึงความกรุบกรอบของขิงท่ีห่ันเป็นลูกเต๋าเล็ก ๆ ท่ีเติมลงไปในผลิตภัณฑ์แหนม ด้านสีผู้บริโภค
พึงพอใจในแหนมหมูสูตรผสมขิงสดร้อยละ 5 มากท่ีสุดเช่นกัน และ ด้านการยอมรับโดยรวมพบว่า
ผู้บริโภคยอมรับแหนมหมูสูตรผสมขิงสดร้อยละ 5 มากท่ีสุด  

 

 

 

 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

523  

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของแหนมหมูสูตรต่าง ๆ ท่ีมีอายุการหมัก 3 วัน 

ปัจจัยทดสอบ 
ตัวอย่างแหนมหมู 

สูตรด้ังเดิม 
สูตรผสมขิงสด 

5% 
สูตรผสมขม้ินสด 

5% 
สูตรผสมพริกไทยสด 

5% 
กล่ิน 3.521.09 3.481.23 3.130.92 3.391.26 
รสชาติ 3.870.96 4.130.99 3.351.02 3.480.99 
เน้ือสัมผัส 3.541.06 3.681.04 3.190.94 3.411.08 
สี 3.711.07 3.810.91 2.960.91 2.871.11 
การยอมรับ
โดยรวม 

3.670.94 4.031.01 3.190.87 3.580.95 

ท่ีมา : พรทิพพา และ คณะ (2562) 

หลังจากการทดสอบในส่วนของห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเติมสมุนไพรในกระบวนการผลิตแหนมสมุนไพร ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการเพื่อให้สมาชิก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นําวิธีการเตรียมสมุนไพร การเติมสมุนไพรลงไปในผลิตภัณฑ์แหนมหมูสูตร
ด้ังเดิมไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมสมุนไพรต่อไป ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตแหนมสมุนไพรในสถานประกอบการ 

ท่ีมา : พรทิพพา และ คณะ (2562) 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน 
 ในการผลิตแหนมหมูสูตรด้ังเดิมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพบว่าการหมักแหนมท่ีเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาติจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน จึงจะได้รสชาติเปรี้ยวตามท่ีต้องการของผู้บริโภค และพบว่า
ถ้าเก็บแหนมสูตรด้ังเดิมไว้ท่ีอุณหภูมิห้องปกติท่ัวไป ประมาณวันท่ี 4-5 แหนมจะเริ่มแฉะ ๆ จึงเป็นปัญหา
กับผู้ประกอบการรายย่อยท่ีรับแหนมไปขายแล้วไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็น 

หลังจากท่ีผู้วิจัยและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้เข้ามาร่วมกันแก้ปัญหาโดยทดลองเติม
สมุนไพรในท้องถ่ินลงไปในผลิตภัณฑ์แหนมสูตรด้ังเดิมเพื่อเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
แหนม พบว่า แหนมสูตรท่ีมีการเติมขิงสดร้อยละ 5 จะเกิดการหมักได้เร็วข้ึน มีรสชาติเปรี้ยวมากกว่าสูตร
ด้ังเดิม ซึ่งเป็นท่ีพึงพอใจต่อผู้บริโภค เน่ืองจากขิงสดเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียท่ีผลิต
กรดแลคติก นอกจากน้ีขิงยังมีคุณค่าทางโภชนาการในด้านสามารถลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้ ดังน้ัน
ผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการท่ีเกิดจากการเติมขิงสดเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีแนวทางท่ีจะนําสูตรแหนมสมุนไพรท่ีได้จากการวิจัยในครั้งน้ีไปต่อ
ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้สารให้สีจากสมุนไพรแทนการใช้สารไนเตรทไนไตรท์เติมลงไปเพื่อทําให้
เกิดสีชมพูในแหนมเพ่ือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายตลาดการขายต่อไป 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเน้ือสัตว์แหนมได้กระบวนการผลิตแหนมหมูสูตรใหม่ท่ีมีคุณค่าเพ่ิมข้ึน 
มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ใช้เวลาในการหมักลดลง ซ่ึงมีผลทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
เน้ือสัตว์สามารถผลิตแหนมหมูขายได้เร็วข้ึนและสามารถขายในกลุ่มของผู้บริโภคท่ีชอบสมุนไพรได้เพิ่มข้ึน  

เอกสารอ้างอิง 
ชุลีพร และคณะ. (2560). การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีมีคุณสมบัติยับย้ังแบคทีเรียชนิดอ่ืนจาก

แหนมในจังหวัดสกลนคร. มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10 (2), 95-106. 
พรทิพพา และ คณะ. (2562). รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน. เอกสารอัดสําเนา 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มปป. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน .  สืบค้นจาก 

tcps.tisi.go.th/public/standardList.aspx. 
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การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษเหลือท้ิงใบยาสูบเพ่ือสกัดเป็นสารหอมระเหยในธุรกิจสปา 
จังหวัดน่าน 

 
วชิราภรณ์ เขียวม่ัง 1  

ฉลวย เสาวคนธ์ 1 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีได้ทําการสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบพันธ์ุเวอร์จีเนียโดยใช้วิธีการสกัด

แบบซอกห์เลตตามด้วยการกล่ันด้วยไอนํ้า วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือการนําเศษเหลือใบยาสูบจาก
อุตสาหกรรมการบ่มยามาผลิตเป็นสารสกัดและหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารหอมระเหยปัจจัยท่ี
ทําการศึกษาในระหว่างกระบวนการสกัด ได้แก่ ชนิดของวัสดุตัวกรอง (ชนิดเอ และชนิดบี) ชนิดของตัวทํา
ละลายอินทรีย์ (ปิโตรเลียมอีเทอร์ ไดเอทิลอีเทอร์ เอทิลอะซิเตท และนอร์มัลเฮกเซน) อุณหภูมิท่ีใช้ในการ
สกัด (30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส) ปริมาตรของตัวทําละลายอินทรีย์ (50, 100, 200 และ 300 
มิลลิลิตร) และเวลาท่ีใช้ในการสกัด (1, 2 และ 4 ช่ัวโมง) จากการศึกษาพบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีให้
ปริมาณสารสกัดสูงสุดคือการสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ปิโตรเลียมอีเทอร์ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
ปริมาตรของตัวทําละลายอินทรีย์ 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง ท่ีสภาวะน้ีร้อยละผลผลิตของสารสกัด
หยาบมีค่าเท่ากับ 4.19 (ร้อยละของนํ้ามันหอมระเหย เท่ากับ 0.45) งานวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ สามารถเป็น
ใช้ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงวิธีการสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 

คําสําคัญ : การกล่ันด้วยไอนํ้า, การสกัดแบบซอกห์เลต, ยาสูบ, เวอร์จิเนีย, สารหอมระเหย 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ใบยาสูบจัดเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีมูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาทต่อปี จังหวัดน่านก็ได้มีการ

เพาะปลูกยาสูบพันธ์ุเวอร์จีเนียและพันธ์ุพ้ืนเมืองมาหลายช่ัวอายุคน แต่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตใบ
ยาสูบแห้งน้ัน แต่ละปีจะมีปริมาณใบยาแห้งท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าโรงงานยาสูบเป็นจํานวนหลายร้อยตัน 
ส่วนหน่ึงคือใบยาแห้งท่ีแตกหักเสียหาย (Scrap) ไม่สามารถนําไปจําหน่ายได้ ซึ่งเป็นภาระของเกษตรกร
                                                           

1
 หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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และ/หรือผู้ประกอบการท่ีต้องจัดการเพราะเศษใบยาแห้งน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้และประสบกับ
ปัญหาการจัดเก็บหรือทําลายท้ิง และจากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดการแปรรูปเศษใบยาแห้งให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management) 
เป็นแนวคิดท่ียึดหลักการท่ีว่า “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้” มีเป้าประสงค์คือ 
“การทําให้ขยะเหลือน้อยท่ีสุดและกําจัดท่ีเหลือด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผล” แนวคิดขยะเหลือศูนย์มี
หลักการสําคัญคือการใช้วัตถุการผลิตท่ีสามารถนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด ลดปริมาณของเสียท่ี
จะท้ิงให้เหลือน้อยท่ีสุด บริโภคให้พอดีและบริโภคสินค้าท่ีสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ ผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ผลิตสินค้าใหม่ท่ีผสมผสานการนําวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าท่ีผลิต
จากวัสดุเหลือใช้ พัฒนาการนําขยะกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินค้าท่ีคิดจากต้นทุน
ทรัพยากรการผลิต ช่วยยกระดับเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ ๆ ให้กับชุมชน 
(สํานักส่ิงแวดล้อม, 2558) หรือกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่าเป็นแนวทางสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษวัสดุเหลือท้ิง
สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้ ท้ังยังลดปัญหามลพิษและช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกทางหน่ึง 
(เสริมสุข, 2558) 

ยาสูบเป็นพืชท่ีอยู่ในวงศ์ Solanaceae สกุล Nicotiana ตระกูลเดียวกับ พริก มะเขือเทศ มะเขือ
ต่าง ๆ พิทูเนียและมันฝรั่ง มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Nicotiana tabacum L. ใบยาสูบมีสารสําคัญคือ 
นิโคติน (Nicotine) ปริมาณนิโคตินมีมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับพันธ์ุและชนิดของยาสูบ ยาสูบพันธ์ุเวอร์จิเนีย 
(Virginia) นิยมปลูกกันมากในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน ลักษณะของ
ใบยาเวอร์จิเนียท่ีสําคัญคือ มีสีเหลืองมะนาวสุกถึงสีส้ม เน้ือบางถึง ปานกลาง ใบยาเวอร์จิเนียเป็นใบยาท่ี
มีนํ้าตาลสูง มีสารประกอบไนโตรเจนน้อยถึงปานกลาง และมีนิโคตินปานกลาง (วิภาวรรณ, 2548) 
องค์ประกอบทางเคมีในใบยาสูบท่ีสําคัญต่อคุณภาพใบยาสูบและส่งผลต่อกล่ินรส ความนุ่มนวล             
การเผาไหม้ และความหอมของควันบุหรี่ ได้แก่ องค์ประกอบไนโตรเจน นิโคติน นํ้าตาลรีดิวซ่ิงท้ังหมด 
(Harlan and Moseley, 1995) ใบยาเวอร์จิเนียในประเทศไทยมีคุณภาพปานกลาง มีปริมาณนิโคตินตํ่า
และมีกล่ินรสอ่อน จึงเป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ เน่ืองจากตลาดประเทศต้องการใบยาท่ีมี
ปริมาณนิโคตินตํ่า โดยจะนําไปใช้เป็นตัวผสมหรือเป็นตัวประกอบ (Filter) กับใบยาอ่ืน ๆ พืชยาสูบ
นอกจากนํามาป้อนให้กับอุตสาหกรรมการผลิตบุหรี่หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ยังสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน ด้านอุตสาหกรรมส่ิงทอ และด้านเวช
สําอาง เป็นต้น และเน่ืองจากใบยาสูบยังมีสารประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ สามารถ
นําไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ใช้รักษาโรคท่ีเก่ียวกับผิวหนัง ประกอบการรักษาโรคภายในช่องปาก 
ใช้กล่ินหอมระเหย เพ่ือบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก ฯลฯ  

จากแนวคิดการแปรรูปเศษใบยาแห้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ประกอบกับการศึกษา
ค้นคว้าเก่ียวกับพืชยาสูบ ผู้ประกอบการมีความต้องการผลิตสารหอมจากเศษใบยาสูบ โดยสารหอม
ดังกล่าวต้องมีกล่ินท่ีมีลักษณะเอกลักษณ์ของความเป็นชนบท เป็นกล่ินท่ีให้ความรู้สึกของความเป็น
จังหวัดน่าน (Nan Scent) และเน้นการให้อารมณ์ท่ีสงบอบอุ่นของบ้านเรือน และกิจกรรมของชุมชน 
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เพราะการเพาะปลูกใบยาสูบท่ีจังหวัดน่านมีประวัติความเป็นมาท่ีเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรมในท้องถ่ินเป็น
อย่างมาก และอีกหน่ึงเหตุผลท่ีใช้ใบยาสูบเป็นหลักในการผลิตสารหอมเพราะตัวใบยามีคุณสมบัติการไล่
แมลงท้ังยังสามารถกําจัดเช้ือโรคหลายชนิด 

สารหอมในใบยาสูบเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ประกอบด้วยนํ้ามันหอมระเหย (Essential oil)             
เรซิน (Resin) และแวกซ์ (Wax) ซึ่งขณะเป็นใบยาสดจับแล้วจะเหนียวมือ สารหอมน้ีถูกสังเคราะห์ในใบยา
ตามธรรมชาติ นอกจากน้ียังมีสารหอมท่ีได้จากการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเกิดข้ึนระหว่างการผลิต เช่น  
การบ่ม  การเก็บให้ได้อายุ หรือการหมักปริมาณสารหอมท่ีสังเคราะห์ตามธรรมชาติ ข้ึนอยู่กับตําแหน่ง
ของใบยา ความสุกแก่และประเภทใบยาสูบ คือ ใบยายอดและใบยาเน้ือหนา จะมีนํ้าหอมและยางมาก 
สารหอมน้ีจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามระดับความแก่ของใบยาในการวิเคราะห์โดยการทําละลายในปิโตรเลียม
อีเทอร์น้ัน นอกจากสารหอมแล้ว นิโคตินและเม็ดสีอาจออกมาด้วย หากต้องการวิเคราะห์ละเอียด 
ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยต้องวิเคราะห์โดยการกล่ันออกด้วยไอนํ้า ส่วนเรซินและแวกซ์ละลายได้ใน
แอลกอฮอล์ 

สําหรับข้ันตอนการสกัดสารหอมระเหยต้องอาศัยกระบวนการทางเคมีและมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยทุกเพศทุกวัย เน่ืองจากสารเสพติดในใบ
ยาสูบเป็นสารพิษ ถ้าร่างกายได้รับสารพิษเป็นเวลานานจะทําให้ปวดศีรษะ ฉุนเฉียวง่าย ขาดสมาธิ 
หงุดหงิดนอนไม่หลับ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด และถุงลมโป่งพอง (Vogues, 1984 และ Fairholt, 1968)  

อีกท้ังกระบวนการผลิตสามารถท่ีจะนํามาประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ             
ด้วยเหตุน้ี ทีมวิจัยมีความจําเป็นต้องลงพื้นท่ีเพื่อสํารวจและเก็บข้อมูล ทําการเก็บตัวอย่างเพ่ือนํามา
ทดลองและวิเคราะห์ผล ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ และจากการสํารวจข้อมูลด้านการตลาดของผู้ประกอบการพบว่า Nan Scent 
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่แพร่หลายมากนัก จึงได้รับการส่งเสริมจัดให้มีแผนการพัฒนาตราสินค้าให้เป็น
สินค้าประจําจังหวัด และสินค้าเอกลักษณ์ของความเป็นชนบทท่ียกระดับข้ึน สําหรับผลิตภัณฑ์สารหอม
กล่ิน Nan Scent หรือหัวเช้ือกล่ินท่ีได้จากการสกัดน้ัน จะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ของผู้ประกอบการ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้กับอีกหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ นํ้าหอม สบู่ ยาสระผม ครีมนวด ลิปมัน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
ได้มีจุดขายสินค้าคือ ผลิตจากธรรมชาติ เป็นสินค้าท่ีสามารถให้กล่ิน  ท่ีอบอุ่นพร้อมกับคุณสมบัติการฆ่า
เช้ือ และไล่แมลง จึงทําให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมประเภทสินค้าเครื่องสําอาง นํ้าหอม สเปรย์ และ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายได้หลายชนิด 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อนําเศษเหลือใบยาสูบจากอุตสาหกรรมการบ่มยามาผลิตเป็นสารสกัดสารหอมระเหย 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
ก.พ. 59 - ต.ค. 60 
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กลุ่มเป้าหมาย 

วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ บ้านเลขท่ี 323 - 323/1 ถ.สา-นาน้อย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
มีข้อตกลงร่วมกันในการทํางานระหว่างวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์กับคณะผู้วิจัย มีการร่วมคิด          

ร่ วมตัดสินใจ ร ่วมดําเนินการ และประเมินผล นอกจากน้ีวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ ส่ง เสริม                         
และสนับสนุนการดําเนินงานท้ังค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ในรูปตัวเงิน (In-cash) และค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการคํานวณ
เป็นจํานวนเงินเทียบเคียง (In-kind) 

กระบวนการท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง สามารถดูได้จากกรอบแนวคิด 

 
ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ท่ีมา : วชิราภรณ์ และฉลวย (2559) 

ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ใช้ความรู้ทางเคมีเก่ียวกับวิธีสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบและการหาสภาวะท่ี

เหมาะสมในการสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบ ปัจจัยท่ีทําการศึกษาในระหว่างกระบวนการ
สกัด ได้แก่ ชนิดของวัสดุตัวกรอง (ชนิดเอ และชนิดบี) ชนิดของตัวทําละลายอินทรีย์ (ปิโตรเลียมอีเทอร์ 
ไดเอทิลอีเทอร์ เอทิลอะซิเตท และนอร์มัลเฮกเซน) อุณหภูมิท่ีใช้ในการสกัด (30, 40 และ 50 องศา
เซลเซียส) ปริมาตรของตัวทําละลายอินทรีย์ (50, 100, 200 และ 300 มิลลิลิตร) และเวลาท่ีใช้ในการสกัด 
(1, 2 และ 4 ช่ัวโมง) 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 งานวิจัยน้ีได้ทําการสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบพันธ์ุเวอร์จีเนียโดยใช้วิธีการสกัด
แบบซอกห์เลตตามด้วยการกล่ันด้วยไอนํ้า วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือการนําเศษเหลือใบยาสูบจาก
อุตสาหกรรมการบ่มยามาผลิตเป็นสารสกัดและหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดสารหอมระเหย จาก
การศึกษาพบว่าสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีให้ปริมาณสารสกัดสูงสุดคือการสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรีย์
ปิโตรเลียมอีเทอร์ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ปริมาตรของตัวทําละลายอินทรีย์ 200 มิลลิลิตร   เป็น
เวลา 4 ช่ัวโมง ท่ีสภาวะน้ีร้อยละผลผลิตของสารสกัดมีค่าเท่ากับ 4.19 (ร้อยละของนํ้ามันหอมระเหย 
เท่ากับ 0.45) สําหรับผลสะท้อนของการดําเนินงานจากวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์จากการตอบ
แบบสอบถามได้ให้ความเห็นเก่ียวกับงานวิจัยน้ีว่ามีประโยชน์กับผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นท่ีท้ัง

เศษเหลือใบยาสูบ 
การแปรรูป 

สกัดสารหอมระเหย 
จากเศษเหลือใบยาสูบ 

สารหอมระเหย 
จากเศษเหลือใบยาสูบ 
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ทางตรงและทางอ้อม เป็นโครงการพัฒนาของเสียในอุตสาหกรรมเกษตรท่ีทางผู้วิจัยได้นําเทคโนโลยีท่ี
สามารถถ่ายทอดให้ชาวบ้านนําไปใช้ สร้างรายได้เพิ่ม สร้างทัศนคติท่ีดีในการประกอบธุรกิจ และเป็นการ
ขยายงานในพื้นท่ี ไม่เพียงแต่ภาคเกษตรแต่ยังกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการด้วย 
ท้ังน้ีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ ยังได้มีการวางแผนท่ีจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยน้ีให้สามารถตอบ
โจทย์ทางเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต และทางวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ เกษตรกร ชุมชน ภาครัฐ               
และภาควิชาการ สามารถเป็นภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีได้อย่างตรงจุด ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือโครงการใหม่ ๆ อีกมากมาย และให้ความสัมฤทธ์ิผลของการดําเนินโครงการสามข้อ คือ               
(1) ผลทางด้านเศรษฐกิจชุมชน (2) ผลทางด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในพ้ืนท่ี และ (3) ผลทางด้าน
ความเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ และความสําเร็จด้านการเป็น one stop service ของชาวบ้านและระดับ
รากหญ้าได้เป็นอย่างดี 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ 
 สารสกัดหอมระเหยท่ีสกัดได้จากเศษเหลือใบยาสูบน้ี สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น 
ใช้เป็นสารหอม ให้กล่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ ให้อารมณ์สงบอบอุ่น (Nan Scent) หรือนําไปใช้ประโยชน์โดย
ทางอ้อม เช่น ใช้เป็นสารผสมของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประกอบธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์กําจัดยุงและแมลง ท้ังน้ีควรศึกษาคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือ รวมถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไปด้วย สําหรับความเป็นไปได้ทางการตลาดในการนําผลการวิจัยไปขยายผล
เชิงพาณิชย์ จะเห็นได้ชัดในสเกลการผลิตระดับโรงงานต้นแบบหรือระดับนําร่อง (Pilot scale) และจะ
เห็นได้ชัดเจนในสเกลการผลิตระดับอุตสาหกรรม (Industrial scale) งานวิจัยน้ีได้ทําการสกัดสารหอม
ระเหยโดยใช้ตัวทําละลายอินทรีย์ หากสามารถเปล่ียนไปใช้นํ้าเป็นตัวทําละลายในการสกัดได้จะเป็นผลดี
มากกว่าในด้านความปลอดภัยอีกท้ังลดค่าใช้จ่ายในการสกัด อย่างไรก็ตามการใช้นํ้าเป็นตัวทําละลายใน
การสกัดจะให้ปริมาณสารหอมระเหยน้อยกว่า นับได้ว่างานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีช่วยลดของเสียจากเศษ
วัสดุภาคการเกษตรโดยนํามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประกอบการทําธุรกิจ
สปา สามารถนําไปจําหน่ายได้ท้ังตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในอนาคตอาจเกิดการจ้างงานคนใน
ชุมชน ทําให้คนในพ้ืนท่ีมีรายได้ สถานประกอบการได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า และได้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ส่วนผู้วิจัยได้ประสบการณ์การทําวิจัยเชิงพาณิชย์ สามารถนําความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ถือได้ว่า
เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมภาคเอกชน 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ได้สารหอมระเหยจากเศษใบยาสูบ ท่ีมีกล่ินเป็นเอกลักษณ์ ให้อารมณ์

สงบอบอุ่น (Nan Scent) มีคุณสมบัติการฆ่าเช้ือ ไล่ยุงหรือแมลง แต่ไม่ทําอันตรายต่อมนุษย์ และสามารถ
นําไปผลิตเชิงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
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ร้านค้าของฝากจากบ้านหนองสามพราน 

  
ธนากร เที่ยงน้อย1 

คมชาญ วังพรม¹, ทักษิณา ยางสุด¹, วัชนีย์ นาคสิทธิ¹  
ศศิธร นุสนทรา¹, ศิธารัตน์ แสนนาใต้¹, เปล่งสุรีย์ เท่ียงน้อย¹  

บทคัดย่อ 
บ้านหนองสามพราน ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีผู้นําชุมชน

และสมาชิกในชุมชนพยายามอย่างย่ิงในการร่วมมือกันพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน        
ดังจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ท่ีได้ดําเนินการในชุมชน เช่น สหกรณ์โคนม และสหกรณ์ในเขตปฏิรูป
ท่ีดินหนองสามพราน โครงการขุดลอกลําห้วยรวมท้ังจัดทําฝายชะลอนํ้าและขุดสระ รวมท้ังโครงการศูนย์
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ท่ีผ่านมาชุมชนบ้านหนองสามพราน ยังขาดสถานท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ของคนในชุมชนอย่างเป็นหลักแหล่ง ทําให้ชาวบ้านสูญเสียโอกาสในการหารายได้ของตนเอง แม้ว่า
ปัจจุบันทางชุมชนได้จัดสรรพื้นท่ีสําหรับการวางขายผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ยังขาดความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการ การตลาด อีกท้ังคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเวลาว่างค่อนข้างน้อยและไม่
แน่นอน ผลจากการลงพื้นท่ีศึกษาชุมชนและสอบถามปัญหาจากชาวบ้าน รวมถึงเก็บข้อมูลสินค้าท่ีผลิตใน
ชุมชนแล้วนํามาวางแผนการขาย ออกแบบร้านค้าของชุมชน วางแผนการตลาด และนําเสนอผลเบ้ืองต้น
แก่ตัวแทนชุมชน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและนําข้อเสนอแนะจากตัวแทนชุมชนมาแก้ไขและนําเสนอ
ชุมชนอีกครั้ง จนได้มาซึ่งรูปแบบร้านค้าของชุมชนซึ่งใช้ช่ือว่า “ร้านค้าของฝากจากบ้านหนองสามพราน” 
จากการประสานการทํางานร่วมกันท้ังจากนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้นําชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องใน
ชุมชน ได้บทสรุปร่วมกันท่ีจะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาร้านของฝากจากบ้านหนองสามพรานไปใช้ 
โดยใช้หลักการวิเคราะห์จากแนวทางจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม      
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิในด้านต่าง ๆ ท้ังช่วยออกแบบร้านค้า รูปแบบการจัดร้าน เพ่ือการจัดต้ังร้านในอนาคต 

                                                           

1 สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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ร่วมกันจัดทํากฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องและเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับชุมชนในการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าภายในชุมชน  

คําสําคัญ : บ้านหนองสามพราน, ร้านค้าของชุมชน, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ธุรกิจชุมชน คือส่ิงท่ีมาใช้เรียกแทนกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีท่ีมาจากการรวมตัวของคนในชุมชน

ชนบทเพื่อจัดต้ังเป็นองค์กรชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ ดิลก (2540) กล่าวว่า องค์กรธุรกิจชุมชนเกิดจาก
การรวมตัวด้วยความสมัครใจของประชาชนจํานวนหน่ึงเพ่ือทําธุรกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์และอุดมคติ
ร่วมกันและดําเนินการโดยชุมชน สอดคล้องกับ Uphoff (1986) ท่ีกล่าวว่าการรวมกลุ่มของชาวชนบทมี
ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงและเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด ทําให้ในปัจจุบันกลุ่ม องค์กรชุมชน
ต่าง ๆ ได้ขยับปรับตัวข้ึนมาดําเนินธุรกิจชุมชน สอดคล้องกับรายงานว่า ระบบการผลิตในชนบทกลายเป็น
ระบบของผู้ประกอบการ และความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการท้ังหมดก็ผสานกันข้ึนมาเป็น สังคม
ผู้ประกอบการในชนบท (อรรถจักร์, 2559) จินตวีร์ (2557) กล่าวว่า การพัฒนาอย่างย่ังยืนจึงรวมความถึง
การพัฒนาท่ีคํานึงถึง 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ซึ่งต่างมีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน 
เป็นการเปล่ียนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยยังรักษาความสมดุลท่ีดี ทําให้คนอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้ จึงเป็นจุดหมายของการพัฒนาท่ีทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับท่ีกุนนาร์ 
(2557) รายงานว่า แม้เศรษฐกิจจะเจริญเติบโต แต่หาได้มีหลักประกันว่ามันจะช่วยคนยากจน การสร้าง
ความเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงเราต้องไม่ให้เงินเป็นตัวตัดสินใจหรือตัววัดกิจกรรมท้ังหมดของมนุษย์ การทํา
เช่นน้ีจะสําเร็จได้ด้วยกลยุทธ์หลายอย่างผสมผสานกัน บ้านหนองสามพราน ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีผู้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนพยายามอย่างย่ิงในการร่วมมือกัน
พัฒนาชุมชน พัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ดังจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ท่ีได้
ดําเนินการในชุมชน เช่น สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี และคลังอาหารสัตว์ ซ่ึงมีอยู่ 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
โคนม และสหกรณ์ในเขตปฏิรูปท่ีดินหนองสามพราน โครงการขุดลอกลําห้วยเป็นระยะทางกว่า            
10 กิโลเมตร รวมท้ังจัดทําฝายชะลอนํ้าและขุดสระเพ่ือสร้างแหล่งนํ้าเพิ่มตามแนวพระราชดําริการกักเก็บ
นํ้าไว้ใช้ในหน้าแล้งให้ได้มากท่ีสุด และโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองสามพรานท่ีมี
ผู้เข้าเย่ียมชมโครงการตลอดท้ังปี จัดต้ังกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ เป็นต้น แต่ท่ีผ่านมา
ชุมชนบ้านหนองสามพราน ยังขาดสถานท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนอย่างเป็นหลักแหล่ง มีเพียง
การต้ังร้านขายของช่วงมีคนมาศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงส้ัน ๆ ทําให้ชาวบ้านสูญเสีย
โอกาสในการหารายได้ของตนเอง และหากผู้บริโภคอยากซื้อสินค้าอีกคร้ัง ก็ไม่สามารถหาแหล่งจําหน่าย
ของผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนได้ แม้ว่าปัจจุบันทางชุมชนได้จัดสรรพ้ืนท่ีสําหรับการวางขายผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ยัง 
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ขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด และการคิดรูปแบบร้านค้า อีกท้ังคนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเวลาว่างค่อนข้างน้อยและไม่แน่นอน ทางคณะผู้จัดทําโครงการจึงเล็งเห็นถึง
ปัญหาเหล่าน้ีและได้วางแผนการจําหน่ายตลอดจนการพัฒนาร้านค้าและเพิ่มยอดจําหน่ายสินค้าของคนใน
ชุมชน อีกท้ังช่วยออกแบบร้านค้า เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดต้ังร้านค้าในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับชุมชน ในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าภายในชุมชน  
2. เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการกระจายสินค้าให้กับชาวบ้านในชุมชน 
3. เพ่ือให้ชาวบ้านมีการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 ศึกษาเก่ียวกับการต้ังร้านค้าของฝากจากชุมชนบ้านหนองสามพราน จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษา
ในเรื่องของการหาแนวทางด้านการตลาด พร้อมท้ังได้ทําการออกแบบตัวอย่างร้านค้าในชุมชน และเสนอ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับชุมชน ระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน 19 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มวิสาหกิจและคนในชุมชนบ้านหนองสามพราน 

การดําเนินโครงการ 
 ลงพ้ืนท่ีศึกษาชุมชนของชุมชนเพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม และสอบถามปัญหาจากชาวบ้าน รวมถึง
เก็บข้อมูลสินค้าท่ีมีอยู่ในชุมชน และนํามาวางแผน สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม ทางผู้จัดทําได้ลงพ้ืนท่ีชุมชนเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมครั้งท่ีสอง และหาข้อมูลการวางแผนการขาย จัดทําแบบแผนการออกแบบร้านค้าของชุมชน 
วางแผนการตลาด และนําไปเสนอเบ้ืองต้นแก่ตัวแทนชุมชน เพ่ือสอบถามความคิดเห็น และนํา
ข้อเสนอแนะจากตัวแทนชุมชนมาแก้ไข หลักจากแก้ไขจึงบันทึกข้อมูล จัดทําเล่มรายงาน และนําเสนอคน
ในชุมชนอีกครั้ง 

ผลการดําเนินงาน 
ทางกลุ่มผู้จัดทําได้คิดการวางรูปแบบร้านค้าของชุมชนบ้านหนองสามพราน โดยให้ชาวบ้านจัดต้ัง

กลุ่มสมาชิกร้านค้า เพ่ือทําการขายสินค้า ซึ่งใช้ช่ือว่า “ร้านค้าของฝากจากบ้านหนองสามพราน” โดยมี
กฎระเบียบ ดังน้ี 1) สมัครสมาชิกร้านค้าฟรีภายใน 7 วันแรก วันท่ี 8-14 เสียค่าสมัครสมาชิกครึ่งราคา           
2) มีการเก็บค่าส่วนกลางรายเดือน 50 บาท/สมาชิก 1 คน 3) สมาชิกทุกคนต้องมีการผลัดเปล่ียนมาขาย
ของตามวันท่ีตกลงกันไว้ 4) ห้ามสมาชิกจัดต้ังร้านค้าส่วนตัว 5) หากไม่มีสินค้ามาขาย หรือทําผิด 
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กฎระเบียบ ครบ 3 ครั้ง จะส้ินสุดการเป็นสมาชิกทันที หากจะกลับเข้ามาขายต้องทําการสมัคร           
สมาชิกใหม่ 6) สมาชิกต้องเข้าประชุมเพื่อทราบ กฎ กติกา และรายละเอียดในการดําเนินงาน            
(กฎสามารถยืดหยุ่นได้ตามการตกลงของกลุ่มชาวบ้าน) 

การวางแผนการขาย หรือการตลาดน้ัน ทางกลุ่มผู้จัดทําได้นํากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) มาใช้ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็นพ้ืนฐานสําคัญก่อนท่ีจะต่อยอดไปสู่การทําการตลาด
จริง โดยกลุ่มผู้จัดทําได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์ ดังน้ี 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านหนองสามพรานซึ่งมีสินค้า OTOP            
15 ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงควรรู้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพ่ือท่ีจะสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เหมาะสม 

2) ด้านราคา (Price) นําเสนอแนวทางในการต้ังราคา 3 กลยุทธ์ คือ การต้ังราคาแบบเลขค่ี  
(Odd Pricing) กลยุทธ์แนวระดับราคา (Price Lining) และกลยุทธ์ราคาชุด (Product Set Pricing) 

3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คือ ร้านขายของฝากชุมชนบ้านหนองสามพราน 
4) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 
ภาพท่ี 1 ร้านขายของฝากชุมชนบ้านหนองสามพราน 

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
- มีสินค้าให้ทดลอง เช่น กล้วยอบเนยมีสินค้าให้ทดลองชิม แชมพูมีสินค้าให้ทดลองดมกล่ิน 
- ออก Package ใหม่ๆ สําหรับเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่  สงกรานต์ 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น นํ้าป่ัน นําแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท นํ้ายาล้างจาน             

นําขวดมาเองรับส่วนลด 5 บาท 
- จัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขาย เช่น ช้ินละ 35 บาท 3 ช้ิน 100 บาท 
การโฆษณา (Advertising) 
- โฆษณาออนไลน์ (Online) ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง FACEBOOK ซ่ึงเป็นเพจของชุมชน 

ช่ือเพจ “นวัตวิถีบ้านหนองสามพราน” และให้คนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม เช่น ทํากิจกรรมใส่            
แฮชแท็ก เช็คอิน หรือ ทํา blog ต้ังกระทู้ pantip เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
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- โฆษณาออฟไลน์ (Offline) ทําป้ายบอกทางเป็นระยะ ๆ การไปออกบูธขายสินค้าในงาน
ประจําปี และงานประเพณี หรืองานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทําป้ายโปรโมทร้านขายของฝากชุมชนบ้านหนอง
สามพรานตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น บขส. รถโดยสารประจําทาง (กาญจนบุรี-สังขละ) และมีกล่องรับฟัง
ความคิดเห็นภายในร้านค้า 

 
ภาพท่ี 2  ป้ายบอกทางร้านค้าของฝากจากบ้านหนองสามพราน 

การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) 
มีพนักงานขายในร้านจะต้องทราบรายละเอียด และข้อมูลบางส่วน ของสินค้าในร้าน เพื่อท่ีจะ

สามารถตอบคําถาม หรือแนะนําผลิตภัณฑ์ได้ เป็นการโน้มน้าวใจอย่างหน่ึง แล้วอาจทําให้ลูกค้าประทับใจ 
และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงและรวดเร็ว 

การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation) 
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในท้องถ่ิน หรือส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชน  

เช่น จัดผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม นําเงินส่วนหน่ึงไปทําบุญวัดในชุมชน 
- ทําใบโบรชัวร์แสดงสินค้า เช่น พืชผักเกษตรอินทรีย์ เขียนในใบว่าปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีท้ังส้ิน 

(จะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้สินค้า ไม่ใช่การขายโดยตรง ไม่ต้องบอกราคา 
ในใบ แต่เน้นการบอกสรรพคุณ คุณค่าสินค้า หรือเรื่องราวของชุมชน) 

5) ด้านบุคลากร (People) 

 
ภาพท่ี 3 หน้าท่ีของแต่ละฝ่ายในชุมชน 
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6) ด้านการให้บริการ (process) 
คนขายสินค้าให้บริการด้านการแนะนําผลิตภัณฑ์ และแนะนํารูปแบบการใช้สินค้าท่ีเหมาะสม

กับลูกค้าได้ รวมถึงสามารถตอบคําถามให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และการติดตามความสนใจของลูกค้า 
ซึ่งสมาชิกในร้านค้าควรรู้ทุกคน เพ่ือท่ีจะทําให้บริการเป็นมาตรฐานในทุกคร้ัง และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้ 

7) ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ป้ายไวนิลหน้าร้าน 

 
ภาพท่ี 4 ป้ายไวนิลร้านของฝากจากบ้านหนองสามพราน 

แนะนํารูปแบบการจัดร้าน 
- ตําแหน่งของการวางสินค้า แนะนําให้วางสินค้าตามยอดขายจากสถิติในอดีต โดยวางสินค้าท่ีมี

ยอดขายมากให้เห็นได้ชัดเจน และวางสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสินค้าโปรโมช่ัน ถัดจากสินค้าขายดี 
และวางสินค้าอ่ืน ๆ แบ่งตามหมวด เช่น ของสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต้น 

- การปรับภูมิทัศน์ของร้าน ปรับพ้ืนท่ีโดยรอบ ทําความสะอาด เพ่ือความสะดวกในการจอดรถ 
นําต้นไม้มาปลูกเพ่ือสร้างร่มเงาและอากาศท่ีสดช่ืน จัดซุ้มดอกไม้ตรงทางเดินเข้าไปฟาร์มแพะ ซึ่งควรเป็น
ไม้ท่ีสามารถเก็บผลผลิตได้ เพื่อเพ่ิมกิจกรรมให้กับผู้เดินทางมาเย่ียมชม ปรับรูปแบบฟาร์มแพะให้สวยงาม
ข้ึน เพื่อสามารถต่อยอดการค้าอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น จําหน่ายหญ้าแพะ สร้างแลนด์มาร์คและจุดเช็คอินเพ่ือ
ถ่ายรูป เป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีสัญจรไปมาเห็นแล้วสวยงามจึงอยากแวะ และเป็นการสร้าง
เอกลักษณ์ให้กับชุมชน 

- ตัวอย่างการออกแบบร้าน 

 

  
ภาพท่ี 5 ตัวอย่างการออกแบบร้านของฝากจากบ้านหนองสามพราน 
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อภิปรายผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 จากการระดมสมองของนักศึกษา อาจารย์ตลอดจนผู้นําชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้องในชุมชน          
ได้บทสรุปร่วมกันท่ีจะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาร้านของฝากจากบ้านหนองสามพรานไปใช้โดยใช้
หลักการวิเคราะห์จากแนวทางจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 เป็นแนวทางการดําเนินงานเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลสัมฤทธ์ิในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

- ด้านความรู้ มีหลักการวางแผนการขาย การทําการตลาด 
- ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน และความสามัคคีของชาวบ้าน ในการผลิตสินค้าท่ีมี

คุณภาพ ปลอดภัย หรือ คิดกําไรให้เหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไป 

- ความพอประมาณ รู้จักเตรียมผลิตและสินค้าอย่างเหมาะสมไม่ให้สินค้าหมดหรือเหลือจนเน่า
เสีย มีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- มีเหตุผล สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มีศูนย์กระจายสินค้าท่ีแน่นอน 
- มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี มีสติ ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทําให้คนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ในส่วนของข้อเสนอแนะจากการดําเนินโครงการน้ีมีดังน้ี 
- ควรแสวงหาความร่วมมือร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องภายนอกชุมชนให้มากข้ึน

เพื่อส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้มากข้ึน เช่น ผู้สนับสนุน
ด้านการเงิน ผู้สนับสนุนด้านการตลาด เป็นต้น 

- ควรแสวงหาความร่วมมือจากบุคคล องค์กร ท่ีมีความถนัดเฉพาะด้านเข้ามาช่วยสนับสนุน
กิจกรรมของโครงการ เช่น การออกแบบโครงสร้างและการตกแต่งร้านค้า การออกแบบระบบบัญชี         
และการจัดการการเงิน เป็นต้น 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
- ด้านวัตถุ มีผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชน และคนในชุมชนมีรายได้ 
- ด้านสังคม ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมากข้ึน เกิดความสามัคคี และมีการช่วยเหลือกันใน

ชุมชน 
- ด้านวัฒนธรรม ทําให้ชุมชนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
- ด้านส่ิงแวดล้อม การทําบรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติ มีการสนับสนุนให้ลูกค้าใช้วัสดุ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น ใช้ถุงผ้ามาซื้อของ เป็นต้น หรือการนําบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ํา เช่น นําขวดนํ้ายาล้าง
จานขวดเก่ามาเติมผลิตภัณฑ์นํ้ายาอเนกประสงค์ซ้ํา (สําหรับคนในชุมชน) เป็นการช่วยลดโลกร้อน 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝาก “พริกแกงสมุนไพรบ้านวังสิงห์” 

 
ณัชชา ตระการภัทร1 

เบญจรัตน์ แกล้วณรงค์1, ลลิตา โปธา1, ต่อตระกูล นามสุวรรณ1 
จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค1, ธีรพงษ์ เท่ียงสมพงษ์1 

บทคัดย่อ 
 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านวังสิงห์ ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวมตัวกันทําพริก
แกงสมุนไพรขายเพ่ือสร้างรายได้เสริมและเป็นเงินทุนสวัสดิการให้กับคนในชุมชน เน่ืองจากพริกแกง
สมุนไพรของกลุ่มมีความเป็นเอกลักษณ์ คุณภาพ และรสชาติดี จึงได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก 
แต่กลุ่มยังประสบปัญหาเร่ืองบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการซื้อเป็นของฝากเท่าท่ีควร        
เพื่อช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจัดจําหน่ายมากข้ึน นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี       
ในรายวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนจึงได้จัดทําโครงงานน้ีข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์พริกแกงสมุนไพรในรูปแบบของฝากให้เกิดความน่าสนใจดึงดูด และทําให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 
จากการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากชุมชน แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการผลิตและบรรจุพริกแกงสมุนไพรทําให้
สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ท่ีมีเอกลักษณ์ได้มาตรฐาน และมีต้นทุนท่ีชุมชนยอมรับได้        
และมีแนวโน้มท่ีชุมชนจะนําไปใช้ได้จริง ท้ังน้ีกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ียึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เกิดความคิดท่ีเป็นระบบ สร้างความสมดุล และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท้ังใน
ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 

คําสําคัญ : พริกแกง, บรรจุภัณฑ์, ของฝา,ก บ้านวังสิงห์, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 
                                                           

1 กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
“พริกแกงสมุนไพร” เป็นกิจกรรมท่ีรวมกลุ่มคนในชุมชนบ้านวังสิงห์ หมู่ท่ี 2 ตําบลสิงห์ อําเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทํางานร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิด เช่ือมความสัมพันธ์และสร้างรายได้
เสริมให้กับชาวบ้านในกลุ่มได้เป็นอย่างดี แต่เดิมบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบใส่ถุงพลาสติกและกระปุกเพื่อนําไป
ขายในชุมชนบ้านวังสิงห์เป็นหลัก ต่อมาได้มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ของพริกแกงให้มี
มาตรฐานมากข้ึน ทําให้พริกแกงของชุมชนได้รับการยอมรับจากภายนอก เช่น กลุ่มคนท่ีมาศึกษาดูงาน 
และทางหมู่บ้านได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ รวมท้ังออกร้านขายพริกแกงในงานตาม
โอกาสต่าง ๆ แต่บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ยังไม่ดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการซ้ือพริกแกงเพื่อไปเป็นของฝาก
เท่าท่ีควร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในรายวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนจึงจัดทําโครงงานเพื่อช่วยปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของฝากให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูด และทํา
ให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์พริกแกงสมุนไพรของชุมชนบ้านวังสิงห์ในรูปแบบของฝากบนพื้นฐาน 

ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูด และทําให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  
เดือน มกราคม 2562-เดือน มีนาคม 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มลูกค้าท่ีมาศึกษาดูงานท่ีหมู่บ้านวังสิงห์ และกลุ่มลูกค้าตามสถานท่ีออกงานต่าง ๆ  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
 ทําการเก็บข้อมูลในชุมชนเพ่ือสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนการทําพริกแกง วัสดุอุปกรณ์ 
วัตถุดิบ และการใส่บรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พริกแกงมากย่ิงข้ึน นําข้อมูล
ท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ทิศนา แขมมณี, 2559) และทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการปรับปรุงใหม่ให้ดึงดูดกลุ่ม
ลูกค้าและเป็นท่ีน่าสนใจมากย่ิงข้ึน บรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากข้ันตอนน้ีจะถูกนําไปเสนอต่อสมาชิกกลุ่มทํา
พริกแกงอีกครั้ง เพื่อสอบถามความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจากชุมชนมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากย่ิงข้ึน         
ในข้ันตอนสุดท้ายเมื่อได้ทําการวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วจึงได้มีนําเสนอและส่งมอบผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของฝากให้กับคนในชุมชนบ้านวังสิงห์อีกครั้ง 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากเดิมท่ีชุมชนใช้บรรจุภัณฑ์แบบถุงพลาสติกสุญญากาศพิมพ์ลายโลโก้ ขนาด 500 กรัม         

และกระปุกพลาสติกท่ีไม่ติดฉลาก ขนาด 100 กรัม (ภาพท่ี 1) และจากการสนับสนุนของกรมการพัฒนา
ชุมชนทําให้ชุมชนมีการปรับเปล่ียนโลโก้ของสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้โลโก้ใหม่น้ันบนบรรจุภัณฑ์ เม่ือมีการ
ระดมสมองแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับคนในชุมชนพบว่า ชุมชนมีความต้องการเปล่ียนฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ของฝากใหม่ให้ดูทันสมัย มีเอกลักษณ์ ได้มาตรฐานย่ิงข้ึน และมีต้นทุนท่ีชุมชนยอมรับได้ ทําให้ได้
ข้อสรุปการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เป็นการพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ภาพท่ี 2) สําหรับซองพลาสติก
สุญญากาศขนาด 500 กรัม กระปุกพลาสติกขนาด 100 กรัม และเพิ่มแบบซองพลาสติกสุญญากาศขนาด 
100 กรัม เพื่อความสะดวกในการนําไปประกอบอาหารสําหรับผู้บริโภคท่ีต้องการทดลองผลิตภัณฑ์          
หรือต้องการใช้ปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง (ภาพท่ี 3) 

 
    (ก)     (ข) 

ภาพท่ี 1 : รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม (ก) ถุงพลาสติกสุญญากาศ (ข) กระปุกพลาสติก 

  
    (ก)       (ข) 

ภาพท่ี 2 : ฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ก) ฉลากแบบถุงพลาสติกสุญญากาศ (ข) ฉลากแบบกระปุกพลาสติก 
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       (ก)        (ข) 

ภาพท่ี 3 : บรรจุภัณฑ์ของฝากรูปแบบใหม่ (ก) ถุงพลาสติกสุญญากาศใช้กับปริมาณ 100 กรัม                 
และ 500 กรัม (ข) กระปุกพลาสติกปริมาณ 100 กรัม 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของฝากพริกแกงสมุนไพรของชุมชนบ้านวังสิงห์น้ีสอดคล้อง

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 เง่ือนไข 3 หลักการ) (ทิศนา แขมมณี, 2559) ดังน้ี 
เง่ือนไขความรู้ อาศัยองค์ความรู้ ท่ีหลากหลายเพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 

หลักการตลาด (Kotler and Keller, 2014) การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยโปรแกรมกราฟฟิก กระบวนการ
ทําพริกแกงสมุนไพร การแปรรูปและการถนอมอาหาร การจัดหาแหล่งวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและราคาท่ี
เหมาะสม 

เง่ือนไขคุณธรรม กระบวนการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์น้ีจะสําเร็จได้ต้องอาศัยคุณธรรมในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฎิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน การรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนและนํามาวิเคราะห์เพ่ือเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ การปรับทัศนคติเปิดรับส่ิงใหม่ ๆ อยู่
เสมอให้ก้าวทันเทคโนโลยี การมีวินัยตรงต่อเวลาในการทํางานร่วมกันในชุมชน การใช้สติหย่ังรู้เพ่ือให้เกิด
ปัญญาคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน 

หลักความพอประมาณ ข้อสรุปในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์น้ีเกิดจากความพอประมาณท่ีพิจารณา
จากการนําวัตถุดิบของชุมชนมาผลิตเพ่ือประหยัดต้นทุน การเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมแก่การลงทุน
ของชุมชน และไม่ดูหรูหราฟุ่มเฟือยเกินไปสําหรับผู้ซื้อ และการเลือกปรับปรุงเฉพาะผลิตภัณฑ์ของฝาก 
ทําให้กลุ่มผู้บริโภคเดิม (เช่น คนในชุมชน) ไม่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนและราคาขายของผลิตภัณฑ์ 

หลักความมีเหตุผล ได้แก่ ปรับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าในตลาดของฝาก          
ทําให้สินค้าเป็นท่ีต้องการของตลาดและเพ่ิมยอดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายใน
ชุมชน  

หลักการมีภูมิคุ้มกัน กระบวนการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์น้ีมีการคํานึงถึงการควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้เป็นท่ียอมรับของลูกค้า กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีข้ันตอนการทํางานชัดเจน ผ่านการมี         
ส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนสามารถนําไปต่อยอดด้วยตนเองได้ มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลาย          
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(กระปุก 100 กรัม ซอง 100 กรัม และ ซอง 500 กรัม) ทําให้เกิดทางเลือกท่ีหลากหลายกับผู้บริโภค เป็น
ต้นทุนท่ีชุมชนยอมรับได้ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กลุ่มผู้ผลิตพริกแกงสมุนไพรบ้านวังสิงห์ 

หลังจากการนําเสนอและส่งมอบผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของฝาก ชุมชนได้ร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคต ด้วยการให้กลุ่มเย็บผ้าของชุมชน
ผลิตถุงผ้าสําหรับใส่บรรจุภัณฑ์พริกแกงเพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการขนส่งและลดการใช้ถุงพลาสติก 
รวมท้ังทํากล่องกระดาษเพ่ือรวบรวมบรรจุภัณฑ์ซองพริกแกงขนาด 100 กรัม เข้าด้วยกันเป็นบรรจุภัณฑ์
ทางเลือกอีกรูปแบบหน่ึงสําหรับผู้บริโภค 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของฝากพริกแกงสมุนไพรของชุมชนบ้านวังสิงห์บนพ้ืนฐานของหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะทําให้ชุมชนเกิดความย่ังยืน มีความสมดุลและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง
ใน 4 มิติ (ทิศนา แขมมณี, 2559) ดังน้ี 

ด้านวัตถุ (เศรษฐกิจ) เพ่ิมมูลค่าและทําให้ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีรู้จักเพ่ิมมากข้ึน สามารถเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน 

ด้านสังคม  ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพพริก
แกงสมุนไพรบ้านวังสิงห์ และช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 

ด้านวัฒนธรรม เป็นการอนุรักษ์อาหารไทย คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และส่งเสริมการนํา
ความรู้ทางด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ 

ด้านส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมผลิตภัณฑ์พริกแกงสมุนไพรบ้านวังสิงห์เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วย
อนุรักษ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่ นอกจากน้ีแนวคิดท่ีจะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตด้วยการทําถุงผ้าใส่
บรรจุภัณฑ์พริกแกง นอกจากเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วย 

เอกสารอ้างอิง 
ทิศนา แขมมณี (2559). ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด. กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
Kotler, P., and Keller, K. L. (2014). Marketing management. 15th ed. Upper Saddle River, 

N.J: Pearson Prentice Hall. 
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กระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาฐานทรัพยากรชีวภาพ  
กรณีศึกษา ไก่เขียวพาลี จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
สิริวดี พรหมน้อย1 

บทคัดย่อ 
ไก่เขียวพาลี เป็นสัตว์พ้ืนเมืองประจําถ่ินของจังหวัดอุตรดิตถ์ นับว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมท่ีมีคุณค่า

แหล่งหน่ึง การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาศักยภาพการเล้ียงไก่เขียวพาลี ด้วยการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านภูมิปัญญาการเล้ียงไก่เขียวพาลี ลักษณะทางสัณฐาน (อุดมทัศนีย์) เฉพาะของไก่
เขียวพาลี และเทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางด้านดีเอ็นเอด้วยการใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์
ของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอบริเวณไซโตโครมบี เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่เขียวพาลี
ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการศึกษาในครั้งน้ีทําให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานท้ังทางด้านพันธุกรรมของไก่เขียว
พาลีท้ังภายนอก (อุดมทัศนีย์) จากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและองค์กรภาคีต่าง ๆ และลักษณะสาร
พันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)  ท่ีใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการมาอธิบาย ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเล้ียงไก่
เขียวพาลีของท้ังภาครัฐ และภาคประชาชนในการร่วมกันขับเคล่ือนแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาไก่
เขียวพาลีให้เป็นเอกลักษณ์คงอยู่คู่จังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศไทยตลอดไป 

คําสําคัญ : กระบวนการมีส่วนร่วม, ฐานทรัพยากรชีวภาพ, ไก่เขียวพาลี, อุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

                                                           

1 หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีไก่เขียวพาลีเป็นสัตว์พ้ืนเมืองประจําถ่ิน นับว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมท่ีมีคุณค่า

แหล่งหน่ึง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปศุสัตว์อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้มุมมองสถานการณ์ในพ้ืนท่ี
ไว้ว่า “ปัจจุบันมีเกษตรกรจํานวนไม่มากท่ีมีการเล้ียงไก่เขียวพาลี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีรักในสายพันธ์ุจริง ๆ 
เท่าน้ัน ประชาชนท่ัวไปไม่ค่อยให้ความสนใจ ไม่มีการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เป็นรูปธรรม ถูกละเลยไปไม่เห็นคุณค่าของไก่พ้ืนเมืองท่ีเป็นไก่ในบ้านเกิดของตัวเอง ข้อมูลล่าสุดท่ี
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์รวบรวมได้จํานวนไก่เขียวพาลีท่ีพบมีแค่ประมาณ 70 ตัวเท่าน้ัน พ่อแม่
สายพันธ์ุแท้ก็หาได้ยาก และมีราคาแพง นอกจากน้ีปัญหาท่ีปศุสัตว์ไปส่งเสริมการเล้ียงไม่ได้คือ การขาด
การร่วมกําหนดลักษณะภายนอกท่ีเฉพาะเจาะจง (อุดมทัศนีย์) ว่าเป็นลักษณะประจําพันธ์ุไก่เขียวพาลี
จังหวัดอุตรดิตถ์ ทําให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดไม่สามารถทําการจัดซ้ือพ่อแม่พันธ์ุให้กับเกษตรกรได้          
เมื่อมีกลุ่มผู้เล้ียงจํานวนน้อยการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ขาดแรงสนับสนุนไปด้วย          
จึงเกิดความล่าช้าในการพัฒนาการเล้ียงไก่เขียวพาลี จากเสียงสะท้อนของเกษตรกรผมคิดว่า คงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการช่วยกันผลักดัน ส่งเสริม และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้ไก่เขียวพาลี
อยู่คู่อุตรดิตถ์ต่อไป ถ้าอาจารย์มาช่วยกันผมก็เต็มท่ีในฐานะท่ีผมเป็นคนอุตรดิตถ์เหมือนกัน” (นายสุธี          
ใจหวัง, สัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2556)  

จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้นกําเนิดของไก่เขียวพาลี และอําเภอพิชัย เป็นพื้นท่ีหลักท่ีมีจํานวนไก่เขียว
พาลีอยู่มากท่ีสุดในจังหวัด ประกอบกับมีการต้ังคณะกรรมการกลุ่มคนรักไก่ชน อําเภอพิชัย ต้ังแต่ปี          
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเข้มแข็ง
และมีความต้องการท่ีจะอนุรักษ์ความทรงจําท่ีมีต่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก เน่ืองจากไก่ชนของท่านพ่อ
พระยาพิชัยดาบหัก ช่ือว่า พาลี ทําให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เรียกไก่เขียวหางดําว่า ไก่เขียวพาลีเรื่อยมา 
(กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ, [ออนไลน์], 2557) จึงถือได้ว่าเป็นไก่ประจําถ่ินของจังหวัด
อุตรดิตถ์ แต่มีปัญหาหลักคือ ยังไม่สามารถส่งเสริมได้อย่างจริงจัง เน่ืองจากยังขาดข้อมูลเชิงวิชาการ
ทางด้านลักษณะอุดมทัศนีย์ท่ีเฉพาะเจาะจง และข้อมูลเชิงลึกทางด้านพันธุกรรมของไก่เขียวพาลี จังหวัด
อุตรดิตถ์  

จากสถานการณ์ปัญหาทางด้านการส่งเสริมการเล้ียงไก่เขียวพาลีของท้ังภาครัฐ และภาค
ประชาชน ทําให้ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาการมาช่วยในการหนุนเสริม จึงควรมีกระบวนการดําเนินการ
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและองค์กรภาคีต่าง ๆ เพ่ือขับเคล่ือนแนวทางในการอนุรักษ์          
และพัฒนาไก่เขียวพาลีให้เป็นเอกลักษณ์คงอยู่คู่จังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศไทยตลอดไป 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ินในการอนุรักษ์

พันธุกรรมและพัฒนาศักยภาพการเล้ียงไก่เขียวพาลี 
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม 2556-กันยายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
เกษตรกรผู้เล้ียงไก่พื้นเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
กลุ่มคนรักไก่ชน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
องค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิชัย  
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
1. จัดเวทีร่วมกับกลุ่มคนรักไก่ชน ผู้เล้ียงไก่เขียวพาลี ท้ังในพื้นท่ีอําเภอพิชัย และเครือข่าย 

องค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม และปราชญ์ชุมชน เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลลักษณะอุดมทัศนีย์ของไก่เขียว
พาลีจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2557             
(ภาพท่ี 1) 

  
ภาพท่ี 1 : เวทีแลกเปล่ียนข้อมูลลักษณะอุดมทัศนีย์ของไก่เขียวพาลีจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ีมา : สิริวดี และสมเกียรติ (2559) 

2. เก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดําบริเวณใต้ปีก (wing vein) จากไก่เขียวพาลีของเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 35 ตัวอย่าง ปริมาณ 1 มิลลิลิตรต่อตัว ใส่ในหลอดเก็บเลือดท่ีมีสารป้องกัน
การแข็งตัวของเลือด (EDTA) เพ่ือป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Pramual et al., 2013) นํามาสกัดดีเอ็น
เอในส่วนของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอบริเวณไซโตโครมบี เพื่อนําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ในการบอกถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยการทดลองในห้องปฏิบัติการทางอณูวินิจฉัย              
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. จัดเวทีร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือทวนสอบข้อมูลร่วมกันท้ังลักษณะอุดมทัศนีย์ และข้อมูลด้าน
พันธุกรรมของไก่เขียวพาลี และวางแผนการอนุรักษ์ ปรับปรุงพันธ์ุ และส่งเสริมร่วมกัน ณ ห้องประชุม
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
 จากผลการดําเนินงานจากการขับเคล่ือนภายใต้กลุ่มคนรักไก่ชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลคอรุม เกิดการขยายเครือข่ายการทํางานร่วมกับภาคีเพิ่มข้ึน ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่เหลืองหางขาว จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิชัย สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงแนวทางการสร้างกลไกการจัดการเพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไก่เขียวพาลีอย่างย่ังยืนต่อไป 
ท้ังน้ีมีเวทีการประกวดไก่พ้ืนเมืองในแต่ละเวทีเป็นเครื่องมือในการทํางานร่วมกันในระดับเครือข่าย ได้แก่ 
เวทีประกวดไก่พื้นเมืองประจําปีในงานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มหกรรม
ไก่พ้ืนเมือง จังหวัดลําปาง งานประกวดไก่พ้ืนเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ งานประกวดไก่
พ้ืนเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนและให้ข้อมูลลักษณะทางอุดมทัศนีย์เบ้ืองต้นของ
ไก่เขียวพาลีจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ังลักษณะภายนอกท่ีอธิบายได้ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน จนได้ออกมาเป็น (ร่าง) หนังสือ เขียวพาลี ไก่ดีคู่เมืองอุตรดิตถ์ (ภาพท่ี 2) เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การสร้างการเรียนรู้ของบุคคลท่ัวไปให้ทราบถึงข้อมูลลักษณะอุดมทัศนีย์ของไก่เขียวพาลี จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
ภาพท่ี 2 : (ร่าง) หนังสือ เขียวพาลี ไก่ดีคู่เมืองอุตรดิตถ์ 

ท่ีมา : สิริวดี และสมเกียรติ (2559) 

การใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการศึกษาข้อมูลดีเอ็นเอเชิงลึกของไก่เขียวพาลี 
ทําให้ทราบข้อมูลทางพันธุกรรมในส่วนของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอบริเวณไซโตโครมบีของไก่เขียวพาลี 
จากความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการพบว่า ไก่เขียวพาลีท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ีแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มย่อย 
(Haplotype) และไก่เขียวพาลีท่ีนํามาศึกษาท้ังหมดอยู่ในกลุ่ม Gallus gallus ซ่ึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับไก่พ้ืนเมืองจากประเทศจีน (Liu et al., 2006) และเวียดนาม (Ramadan et al., 2011) แต่ยังมี
บางส่วนของไก่เขียวพาลีท่ีแสดงให้เห็นเป็นนัยว่า มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มประชากรไก่



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

548  

เขียวพาลีท่ีน่าจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะท่ีแตกต่างจากไก่พ้ืนเมืองสายพันธ์ุอ่ืน (สิริวดี และคณะ,  
2559) จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดทางพันธุศาสตร์โมเลกุล สําหรับใช้ประโยชน์เพ่ือการ
อนุรักษ์และปรับปรุงพันธ์ุไก่เขียวพาลีของประเทศต่อไป   

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
จากการสร้างแนวทางกลไกการจัดการแบบความร่วมมือ ทําให้เห็นแนวทางได้การสร้างความ

ย่ังยืนให้กับการอนุรักษ์และส่งเสริมไก่เขียวพาลีของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกลไกของพื้นท่ีคือ ภาคท้องถ่ิน 
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย เป็นกลไกหลักในการส่งเสริม ภาครัฐ (สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด) ภาคประชาชน (กลุ่มคนรักไก่ชน อําเภอพิชัย กลุ่มอนุรักษ์ไก่พ้ืนเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่เหลืองหางขาว จังหวัดพิษณุโลก) และภาควิชาการ (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพฯ) โดยจากภาคีความร่วมมือท้ัง 4 ภาคส่วนน้ี ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม มีการจัดทํา
แผนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรชีวภาพไก่เขียวพาลีในท้องถ่ินโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เก่ียวกับไก่เขียวพาลีให้กับผู้สนใจท่ัวไป 

นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี คือ งานบ้านเกิดถ่ินกําเนิดพระยาพิชัยดาบหัก           
ณ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในงานจะต้องมีการประกวดไก่พื้นเมือง ท่ีจะต้องมีการจัดประเภทของ
ไก่เขียวพาลี เป็นประเภทหน่ึงในการประกวดแข่งขัน เพ่ือสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และเป็นเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มและเครือข่าย มหาวิทยาลัย สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นท่ี ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงาน (ภาพท่ี 3) 

  

ภาพท่ี 3 : งานประกวดไก่พ้ืนเมือง งานบ้านเกิดถ่ินกําเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจําปี 2557               
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันท่ี 7 เมษายน 2557 ณ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ท่ีมา : สิริวดี และคณะ (2559) 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. กระบวนการในการพัฒนาการเล้ียงไก่เขียวพาลีในจังหวัดอุตรดิตถ์ท่ีเกิดจากการผสมผสานกัน
ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2. ข้อมูลทางด้านอุดมทัศนีย์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่เขียวพาลีในพื้นท่ีจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสร้างฐานองค์ความรู้ในเชิงลึกท่ีเก่ียวข้องกับดีเอ็นเอในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
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การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงการพัฒนาการปรับปรุงสายพันธ์ุ และการอนุรักษ์
พันธุกรรมของไก่เขียวพาลีต่อไป  

3. กระตุ้นให้ชุมชนเกิดพลังแห่งการอนุรักษ์ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์ระหว่างชุมชน หน่วยงานภาคี และสถาบันการศึกษา สร้างชุมชนเข้มแข็ง เกิดกลุ่ม         
และเครือข่าย รวมถึงองค์ความรู้ท้องถ่ินได้รับการถ่ายทอดพัฒนาและต่อยอด 

4. เกษตรกรต่ืนตัว และให้ความสําคัญกับสายพันธุกรรมไก่เขียวพาลี ซึ่งเป็นไก่พ้ืนเมืองประจําถ่ิน
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นทรัพยากรท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ และมีแนวทางการพัฒนาให้เป็นอาชีพเสริม
รายได้ 
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การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม                 
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  
อุษณีย์ เขนยทิพย์1 

สุภัตรา สาขา1, รุ่งทิวา ปราบริปู1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมของครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้าน      
เด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชากรในการวิจัย นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 จํานวน 21 คน และครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก 
อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ แบบนิเทศ
การสอน และการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) และวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  

ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี  
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบมี         

ส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนิเทศภายในโดย
แบบประเมิน 2 ครั้ง พบว่า การประเมินผลครั้งท่ีหน่ึงคะแนน 102.75 คะแนน และการประเมินคร้ังท่ีสอง
คิดเป็นคะแนน 110.00 คะแนน  มีค่าผลเฉล่ียของผลต่าง 7.25  S.D. มีค่าเฉล่ียผลต่าง 3.202 ค่าที 
4.529* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 น้ันหมายความว่า ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาก่อนและหลัง
การนิเทศการสอน   

2. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมโดยรวม ของนักเรียนช้ันปะถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลบ้านเด่นเหล็ก           
อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก               
มีค่าเฉล่ียโดยรวม ( X ) = 3.96 (S.D.= 0.88) คิดเป็นร้อยละ 22.24 ตามแบบการประเมิน 5 ระดับ 
คําสําคัญ : การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
                                                           

1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
  การจัดการศึกษาพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศน้ันนับว่ามี
ความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงท่ีรัฐบาลได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับการให้หลักประกันข้ันพ้ืนฐานบริการ
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของคนไทยอย่างมีการบูรณาการและสอดคล้องกันต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาหลักสูตร        
ปรับระบบการผลิต และพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างท่ัวถึง ต่อเน่ืองและก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ 
  ส่วนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ท่ีเน้นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยพัฒนาครูและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนา
ความคิด และศักยภาพของบุคคลด้านความมีเหตุผล ความมีระบบและความเป็นระเบียบ การส่ือสาร 
ตลอดจนการเลือกสรรสารสนเทศและกําหนดกลยุทธ์การแก้ปัญหาการดําเนินชีวิตของคน และเป็น
เครื่องมือเสริมสร้างทักษะเพื่อการศึกษาในศาสตร์อ่ืน ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 92) อน่ึง จากคํา
แถลงนโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ท้ังระบบ โดยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบ           
และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้อง
เช่ือมโยงกับการพัฒนาระบบอ่ืน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน 
เป็นต้น วิสัยทัศน์ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษา         
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ เป็นผู้เอ้ืออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมท้ัง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน เอกชน และทุกภาคส่วน โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการและเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ปี 2560-2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ว่าด้วย
เรื่องยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามเป้าหมายท่ี 3 คนไทยมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง และยุทธศาสตร์ท่ี 2          
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม เป้าหมายท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ ดังกล่าวแล้วน้ันยังเช่ือมโยงถึงการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ ท่ีคนในประเทศไทยควรได้ส่ือสารๆได้ทันต่อข่าวสารเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้สัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมมากมายในหลายประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในโลกท่ี
ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ (English Foreign Language) เพ่ือส่ือสารกับบุคคลท่ัวโลกเช่นกัน 
ท้ังในด้านธุรกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการ
เรียนการสอนมากกว่าหน่ึงร้อยปี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ให้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิชา พ.ศ. 2433 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 6 ช้ัน ทรงโปรดให้ต้ังโรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรก จากน้ันมาหลักสูตรภาษาอังกฤษได้พัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอดและ
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เปล่ียนแปลงไปตามความต้องการของสังคม และไพฑูรย์ มะณู (2555) ได้อ้างถึงนักการศึกษาเช่น  บราวน์ 
และคณะ กล่าวว่า จําพวกอุปกรณ์ท้ังหลายท่ีสามารถช่วยเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนท่ีดี 
ท้ังน้ีรวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีไม่เฉพาะแต่ส่ิงท่ีเป็นวัตถุหรือเครื่องมือเท่าน้ัน การศึกษานอกสถานท่ี           
การแสดง บทบาทนาฏการ การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์และการสํารวจ  
  ด้วยเหตุน้ี การยกระดับภาษาอังกฤษในการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย จึงเป็นประเด็น
สําคัญท่ีจะต้องมีการจัดบุคลากรทางการศึกษาท่ีสอนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ความรู้ทักษะทางภาษา
เพื่อถ่ายทอดให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีมากข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้
ผลักดันการศึกษาในการก้าวเคล่ือนไปข้างหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นสากลในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 และมีความย่ังยืนในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเน่ืองในสาขาอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน 

ดังน้ัน การยกระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ จําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เป็นอันดับแรก โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ จึงได้ทําโครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  การผลิตส่ือการสอนภาษาอังกฤษ  ได้บุคลากรต้นแบบท่ีสามารถถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้
ให้กับคนในท้องถ่ิน และยังมีผลถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ         
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายอย่างย่ังยืน ท้ังในการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสาร
ในอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ และประโยชน์ในศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือหาความพึงพอใจนักเรียนต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม 2561  

กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 21 คน ครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน โรงเรียน  

บ้านเด่นเหล็ก บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน องค์กร จํานวน 17 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
จํานวน 64 คน ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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การดําเนินโครงการ 
การดําเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1. เก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามการแสดงความคิดเห็น บุคลากรทางการ

ศึกษาอ่ืน ชุมชน องค์กร นักเรียน ด้านความสําคัญของภาษาอังกฤษ และเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็น 
2. การเข้าค่ายกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เป็นการเข้าค่ายกิจกรรมฐานการเรียนรู้ มีระยะเวลาใน

การเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ณ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ดําเนินการจัดกิจกรรม 3 ฐานกิจกรรม  ซ่ึงฐานกิจกรรมผ่านการตรวจความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญ  
ฐานละ 1 ช่ัวโมง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ชุมชน องค์กร นักเรียนท่ีเข้าฐาน ร่วมกันประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อศักยภาพครูด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

3. การนิเทศภายใน เป็นการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน มีการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน นิเทศแบบให้คําช้ีแนะ 
(Coaching) ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตส่ือการสอนและการจัดกิจกรรม และประเมิน
การนิเทศการสอนตามแบบการนิเทศการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เอกประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

วิธีการประเมิน โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean Score: X ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  ค่า t –test และค่า IOC (Index of Congruence: IOC) โดย
ผู้เช่ียวชาญ  

สรุปผลการดําเนินงาน 
1. การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ข้อ ของตัวแทนครูบุคลากร 

ท่ีเก่ียวข้องทางการศึกษา ตัวแทนองค์กร ตัวแทนชุมชน สรุปผลการวิเคราะห์ ตามแบบการประเมิน             
5 ระดับ แสดงความเห็นเหมาะสมมากท่ีสุด อยู่ในระดับ 4.51-5.00 ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 
(ค่าเฉล่ีย 4.92/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.19) สรุปได้ว่า ตัวแทน ผู้เก่ียวข้อง และครูประสานสัมพันธ์
สนับสนุนการสอนสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพของครูและคุณภาพ
ของนักเรียนอย่างย่ังยืน 

2. การเข้ากิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ โดยจัดฐานกิจกรรมภาษาอังกฤษเป็น 3 ฐาน ได้แก่           
ฐาน Who are you ฐาน Entertain และฐาน Amazing Asean โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
จํานวน 20 ข้อ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น สรุปผลการวิเคราะห์ ตามแบบการประเมิน 5 ระดับ 
แสดงความเห็นเหมาะสมมาก อยู่ในระดับ 3.51-4.50 ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (ค่าเฉล่ีย 4.21/
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.80) นักเรียนมีทักษะท้ัง 4 เพิ่มข้ึน กิจกรรมเป็นการเสริมแรงนักเรียนให้กล้า
แสดงออก เกิดความย่ังยืนในการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ในชุมชนและท้องถ่ินในอนาคตสู่ประเทศเพ่ือน
บ้านและประเทศอ่ืน ๆ  
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3. การนิเทศภายในโดยแบบประเมิน 2 ครั้ง พบว่า การประเมินผลครั้งท่ีหน่ึง คิดเป็นร้อยละมาก
ท่ีสุด 72.26 และร้อยละ 22.74 ระดับมาก และการประเมินครั้งท่ีสองคิดเป็นร้อยละมากท่ีสุด 100 สรุป
ได้ว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพัฒนาศักยภาพของตนเอง จัดกิจกรรม จัดทําส่ือ ในการเรียนการสอน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการนิเทศการสอน ได้รับการสนับสนุน อย่างสม่ําเสมอ และมีความต่อเน่ืองย่ังยืนใน
การพัฒนาการสอนของตนเอง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

4.ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยรวม จํานวน 20ข้อ มีผลการวิเคราะห์ ตามแบบการ
ประเมิน 5 ระดับ แสดงความเห็นเหมาะสมมาก อยู่ในระดับ 3.51-4.50 ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณ
ค่า (ค่าเฉล่ีย 3.96/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.88) สรุปได้ว่า นักเรียนกล้าแสดงออกตามบทบาทสมมติ แสดง
ละครภาษาอังกฤษ การจัดสถานการณ์ตามความเหมาะสม ได้เรียนรู้ภาษาในการส่ือสารและสามารถ
พัฒนาการส่ือสารสู่ชุมชนและประเทศเพ่ือนบ้าน โดยการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
1. การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบมี           

ส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนิเทศภายในโดย
แบบประเมิน 2 ครั้ง พบว่า การประเมินผลครั้งท่ีหน่ึงคะแนน 102.75 คะแนน และการประเมินคร้ังท่ีสอง
คิดเป็นคะแนน 110.00 คะแนน  มีค่าผลเฉล่ียของผลต่าง 7.25  S.D. มีค่าเฉล่ียผลต่าง 3.202 ค่าที 
4.529* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  น้ันหมายความว่า ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาก่อนและหลัง
การนิเทศการสอน  

2. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบ         
มีส่วนร่วมโดยรวม ของนักเรียนช้ันปะถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลบ้านเด่นเหล็ก อําเภอ
นํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย
โดยรวม ( X ) = 3.96 (S.D.= 0.88) คิดเป็นร้อยละ 22.24 ตามแบบการประเมิน 5 ระดับ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรได้พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อเป็น          

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
2. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนเพื่อเสริมแรง ให้นักเรียนมีทักษะท้ัง 4 และกล้า

แสดงออก เช่น การแสดงละครภาษาอังกฤษ สนทนาทักทายก่อนการเรียนหรือตามความเหมาะสมซึ่งกัน
และกัน 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรม จัดทําส่ือ ในการเรียนการสอนโดยการ

จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและมีความย่ังยืนในการพัฒนาการสอนของตนเองและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
2. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้าน          

เด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากและพัฒนาการเรียนรู้ ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์                          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

   
เพ็ญพักตร์ ปานเพชร1  
ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล1 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการ

งานวิจัยและพันกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสร้าง
ระบบฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัย ท่ีสามารถจัดการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และจัดเก็บลงฐานข้อมูลได้ รวมไปถึงสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์และจัดการข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาระบบคือ ภาษาพี
เอชพี (PHP) ออกแบบบนพ้ืนฐาน MVC (Model View Controller) และใช้บูทสแตรปเฟรมเวิร์ก 
(Bootstrap Framework) พัฒนาส่วนด้านหน้าเว็บไซต์ โดยใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ กรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย เจ้าหน้าท่ีหน่วย
จัดการงานวิจัย ผู้ดูแลระบบ อาจารย์และบุคคลท่ัวไป เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่าระบบท่ีพัฒนาสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ สามารถนําไปใช้งานได้จริง 
การออกแบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีความปลอดภัย โดยกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.54   

คําสําคัญ : ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์,  เว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัย,  เว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัย 

 

                                                           

1หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
 ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยงานจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร          
การนําเสนอข้อมูลท่ีอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์จึงเป็นแนวทางหน่ึงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่นและสามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพน้ันถือเป็นข้อได้เปรียบและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยในการพัฒนา
เว็บไซต์ขององค์กรหากขาดผู้เช่ียวชาญอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างนาน ดังน้ันหากมี
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สําเร็จรูปท่ีช่วยในการสร้างเว็บไซต์ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยมี
ระบบการบริหารเว็บไซต์ท่ีง่ายต่อการใช้งาน บุคลากรในองค์กรสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ได้เอง                   
และสามารถปรับเปล่ียนเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการขององค์กร ย่อมจะทําให้เกิดประสิทธิภาพต่อ
การเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยงานได้สะดวกมากย่ิงข้ึน  

หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานท่ีทํา
หน้าท่ีในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยให้แก่บุคลากรนักวิจัยในคณะ ไม่ว่าจะเป็น
คณาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุน โดยเริ่มต้ังแต่การหาโจทย์วิจัย ติดตามดูแลการทําวิจัย 
ตลอดจนการจัดทําเล่มรายงานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รวมท้ังทําหน้าท่ีใน
การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยให้กับบุคลากรในคณะได้ทราบ ปัจจุบันการอํานวย
ความสะดวกและการแจ้งข่าวสารการวิจัยต่าง ๆ ให้แก่นักวิจัยน้ันทําได้ไม่สะดวกและท่ัวถึง เน่ืองจากขาด
ระบบจัดการข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล ไม่มีศูนย์กลางข้อมูลและเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถจัดทําเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
งานวิจัยในด้านต่าง ๆ จากปัญหาดังกล่าวจึงทําให้นักวิจัยส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลข่าวสารงานวิจัย       
และไม่มีแหล่งจัดเก็บหรือดาวน์โหลดเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

ดังน้ันการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นแนวทางท่ีช่วยให้หน่วยจัดการ
งานวิจัยของคณะและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยจัดการงานวิจัยเพ่ือ
นําเสนอข้อมูลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถนําไปประยุกต์เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลการทําวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรในคณะ มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสามารถใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ     
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมไปถึงสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานท่ีคล้ายคลึงกันได้นําไป
ประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2. เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์               

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
มกราคม-มิถุนายน 2561 

กลุ่มเป้าหมาย 
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์             

และบุคคลท่ัวไป 

การดําเนินโครงการ 
ในการดําเนินงานเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ

สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ดําเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยโดยสรุปได้ดังน้ี 
 1. วิธีดําเนินการรวบรวมข้อมูล  

    1.1 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยวิธีการมีส่วนร่วมของผู้ท่ี
เก่ียวข้อง อาทิ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย กรรมการบริหารหน่วยจัดการงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนภายในคณะ รวมถึงผู้บริหารคณะ โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  

    1.2 ศึกษาข้ันตอนการทํางานของระบบงานเดิม กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ข้อมูล
งานวิจัย ข้อมูลรายงานการประชุม ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร             
โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดการงานวิจัย  

    1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยงานวิจัยน้ีมีแนวคิดจากการพัฒนาระบบจัดการ
เว็บไซต์ต้นแบบสําหรับหน่วยงานทางการศึกษา ของ ภัทรพงษ์ อักษร [1] และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์กองบิน ของกองทัพอากาศไทย ของ สําราญ ชอบใจ [2] โดยได้พัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์
ต้นแบบเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของตนเอง ซึ่งได้มีการพัฒนา
องค์ประกอบของโมดูลในการจัดการเว็บไซต์ประกอบด้วยโมดูลผู้ดูแลระบบ โมดูผู้ใช้งาน โมดูลข้อมูล
ท่ัวไป โมดูลข่าวสารกิจกรรม โมดูลบุคลากร เป็นต้น ดังน้ันจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเว็บไซต์และการจัดการระบบฐานข้อมูล 
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    1.4 ศึกษาความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ ศึกษา
เทคโนโลยีอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ในปัจจุบันท่ีจะนํามาพัฒนาระบบ  

 2. การวิเคราะห์ การออกแบบ และพัฒนาระบบ 
    2.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์การทํางานของระบบ ออกแบบส่วนการ

นําเข้า (Input) และส่วนการแสดงผลข้อมูล (Output) เพ่ือรองรับกับการทํางานของระบบงานปัจจุบัน 
โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลหน่วยจัดการงานวิจัย มีการกําหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้แต่ละ
ระดับ สามารถจัดการข้อมูล ค้นหา และรายงานข้อมูลแต่ละระดับได้ โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ใช้แผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่อจําลองข้ันตอนการทํางานของระบบ (Process Modeling) 
และใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบหรือโปรเซส (Process) ข้อมูลท่ี
เข้าและออกจากระบบ รวมท้ังข้อมูลท่ีไหลอยู่ภายในระบบจากข้ันตอนหน่ึงไปยังอีกข้ันตอนหน่ึง [3]  

    2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ โดยพัฒนา
อยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาท่ีใช้ในการ
พัฒนาระบบงานคือภาษาพีเอชพี (PHP) ถูกออกแบบบนพ้ืนฐาน MVC (Model View Controller)            
โดยใช้บูทสแตรปเฟรมเวิร์ก (Bootstrap Framework) ซ่ึงเป็น Front-End Framework ท่ีทําหน้าท่ีเป็น
ชุดโค้ดท่ีช่วยพัฒนาส่วนด้านหน้าของเว็บไซต์หรือ Front-End [4] ในส่วนของการจัดการฐานข้อมูล
ผู้พัฒนาได้ทําการเลือกใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรมเว็บเซอร์เวอร์อาพาเช่ (Apache)          
และตัวจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสําหรับระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่หรือระดับองค์กร สามารถรองรับการใช้งานแบบ Multi-user, Multi-threaded สามารถการกําหนด
สิทธ์ิและรหัสผ่านของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้ มีความปลอดภัย และมีความยืดหยุ่นสูง [5] โดยระบบ
สามารถแบ่งเป็นโมดูลหลักท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล 4 โมดูล ดังน้ี   

1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และจัดการสิทธิการเข้าใช้ระบบ 
2) ส่วนจัดการข้อมูลหน่วยจัดการงานวิจัย ได้แก่ จัดการข้อมูลเบ้ืองต้นหน่วยจัดการ

งานวิจัย จัดการข้อมูลโครงสร้างการบริหาร จัดการข้อมูลตารางกิจกรรม จัดการข้อมูลภาพกิจกรรม 
จัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ จัดการข้อมูลโจทย์วิจัย จัดการข้อมูลแหล่งตีพิมพ์ และจัดการข้อมูล
วาระการประชุม 

3) ส่วนจัดการข้อมูลไฟล์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัย  
4) ส่วนประมวลผลรายงาน ได้แก่ รายงานวาระการประชุม และรายงานการประชุมโดย

แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ผู้ดูแลระบบ มีสิทธ์ิในการบริหารจัดการ กําหนดระดับสิทธิผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้า

ใช้งานของผู้ใช้ และแสดงรายงานข้อมูลสิทธิผู้ใช้ 
2) เจ้าหน้าท่ีหน่วยจัดการงานวิจัย มีสิทธิในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน 
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3) กรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย มีสิทธิในการเรียกดูรายงานการประชุมของหน่วย
จัดการงานวิจัย และรายงานข้อมูลส่วนตัวของตนเอง 

4) อาจารย์และบุคคลท่ัวไป มีสิทธิในการเรียกดูข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย และถาม
ตอบกระดานสนทนา 
 โดยสามารถแสดงการทํางานของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดังภาพท่ี 2 

 
ภาพท่ี 2 การทํางานของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 

    2.3 ติดต้ังทดสอบและประเมินระบบงานกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทดสอบการทํางานร่วมกันของ
ระบบปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบข้อผิดพลาดของระบบ หลังการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ประเมิน
คุณภาพการทํางานของระบบและการจัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถทํางานได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้แต่ละระดับ  

    2.4 สรุปผลการวิจัย จัดทําเอกสารงานวิจัย และจัดทําคู่มือการใช้งาน  

3. กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้เช่ียวชาญจากหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
จํานวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย 5 คน เจ้าหน้าท่ีหน่วยจัดการงานวิจัย 1 คน 
ผู้ดูแลระบบ 1 คน อาจารย์และบุคคลท่ัวไป 8 คน 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
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5. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยอ่านค่าเฉล่ียและ
นําผลท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [6] ดังน้ี  

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก   

   ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
   ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
   ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน นําไป
ติด ต้ั งบน เครื่ อ งแม่ ข่ าย  ( Server)  โดยเรี ยก ใ ช้ ผ่ านระบบ ผ่าน เครื อ ข่ า ย อิน เทอร์ เ น็ ต ไ ด้ ท่ี  
http://sci.uru.ac.th/rmu/ และมีการทดลองใช้งานระบบภายในคณะ โดยระบบสามารถแบ่งเป็นโมดูล
หลักท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล 4 โมดูล ได้แก่ 1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และจัดการสิทธิการเข้าใช้
ระบบ 2) ส่วนจัดการข้อมูลหน่วยจัดการงานวิจัย 3) ส่วนจัดการข้อมูลไฟล์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหน่วย
จัดการงานวิจัย  และ 4) ส่วนประมวลผลรายงาน โดยหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธ
กิจสัมพันธ์ฯ แสดงดังภาพท่ี 3 

 

 

ภาพท่ี 3 หน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ  
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 1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และจัดการสิทธิการเข้าใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบจะมีหน้าจอในการ
จัดการสิทธ์ิการเข้าใช้งาน โดยแสดงข้อมูลผู้ใช้งานท่ีลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้ระบบ และรอการอนุมัติผู้ใช้งาน
จากผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกอนุมัติผู้ใช้งาน และกําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งาน แสดงหน้าจอดัง
ภาพท่ี 4  

 
ภาพท่ี 4 หน้าจออนุมัติการเข้าใช้งานระบบ 

 2) ส่วนจัดการข้อมูลหน่วยจัดการงานวิจัย ในส่วนงานของเจ้าหน้าท่ี เมื่อเจ้าหน้าท่ีเข้าสู่ระบบจะ
แสดงหน้าจอการใช้งานหน้าแรก โดยแสดงเมนูการบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ในส่วนต่าง ๆ ของหน่วย
จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ ได้แก่ การจัดการภาพสไลด์หน้าเว็บ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์ 
จัดการภาพกิจกรรม จัดการข้อมูลท่ัวไปของหน่วยงาน จัดการข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัย และอับโหลดไฟล์
เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ แสดงดังภาพท่ี 5 

 
ภาพท่ี 5 หน้าจอการใช้งานหน้าแรกในส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าท่ี 
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 เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยงาน ข้อมูลความเป็นมา วัตถุประสงค์ ข้อมูล 
ปรัชญา พันกิจ เป้าหมาย ข้อมูลยุทธศาสตร์งานวิจัยของคณะ และจัดการภาพกิจกรรม ดังภาพท่ี 8-9 

 
        ภาพท่ี 8 จัดการข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน           ภาพท่ี 9 จัดการข้อมูลภาพกิจกรรม 

ในส่วนของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการข้อมูลโจทย์วิจัย จัดการ
ประเภทแหล่งตีพิมพ์ ข้อมูลงานประชุมวิชาการ จัดการข้อมูลแหล่งตีพิมพ์ต่าง ๆ และค่าคะแนนนํ้าหนัก 
เพื่อเป็นข้อมูลแสดงในหน้าเว็บไซต์แก่นักวิจัยท่ีสนใจ ดังภาพท่ี 10-11 

 
           ภาพท่ี 10 จัดการข้อมูลโจทย์วิจัย           ภาพท่ี 11 แสดงข้อมูลงานประชุมวิชาการ 

3) ส่วนจัดการข้อมูลไฟล์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัย ในส่วนของแบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดการข้อมูลแบบฟอร์มเอกสารเพ่ือให้นักวิจัยสามารถดาวน์
โหลดได้ท่ีหน้าเว็บไซต์ ดังภาพท่ี 12-13 

   
          ภาพท่ี 12 จัดการข้อมูลเอกสารแบบฟอร์ม       ภาพท่ี 13 หน้าเว็บดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
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 4) ส่วนประมวลผลรายงาน ในส่วนของกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัคร
สมาชิก และเข้าสู่ระบบการใช้งาน และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ได้ และจะมี
สิทธ์ิในการเรียกแสดงรายละเอียดวาระการประชุม และรายงานการประชุมได้ ดังภาพท่ี 14  

 
ภาพท่ี 14 หน้าจอแสดงรายงานการประชุมของกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ   
ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบระบบผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ

กล่องดํา (Black box Testing) ซึ่งเป็นเทคนิคการประเมินคุณภาพการทํางานของซอฟต์แวร์หรือแอป
พลิเคชัน เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการ
ทํางานตามความต้องการของ ผู้ใ ช้ (Functional Requirement Test) 2) ด้านหน้าท่ีของระบบ 
(Functional Test) 3) การประเมินด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) และ 4) ด้านความ
ปลอดภัยของระบบและข้อมูล (Security Test) [7]  โดยทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 15 คน ได้ผล
การประเมินแสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย  

( x) 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการออกแบบระบบ  
(Functional Design Test) 

4.73 0.38 มากท่ีสุด 

2. ด้านหน้าท่ีการทํางานของระบบ  
(Functional Test) 

4.43 0.55 มาก 

3. ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test) 4.53 0.53 มาก 
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รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย  

( x) 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

4. ด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล  
(Security Test) 

4.48 0.48 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.54 0.49 มาก 

 จากตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณารายการประเมินพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ โดยมีรายการประเมินท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบระบบ            
( x=4.73, S.D.=0.38), 2) ด้านการใช้งานของระบบ ( x=4.53, S.D.=0.53) และ 3) ด้านความปลอดภัย
ของระบบและข้อมูล ( x=4.48, S.D.=0.48)  ในส่วนด้านหน้าท่ีการทํางานของระบบ ( x=4.43, 
S.D.=0.55) โดยผลการประเมินระบบในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉล่ียท้ัง 4 
ด้านเท่ากับ 4.54 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการศึกษาโมดูลท่ีใช้ในการจัดการข้อมูล
หลัก 5 โมดูล ได้แก่ 1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และจัดการสิทธิการเข้าใช้ระบบ 2) ส่วนจัดการข้อมูล
หน่วยจัดการงานวิจัย 3) ส่วนจัดการข้อมูลไฟล์เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัย 4) ส่วน
ประมวลผลรายงาน และ 5) ส่วนจัดการข้อมูลถามตอบกระดานสนทนา โดยได้ศึกษาจากเอกสาร       
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เหมาะสมสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ โดยระบบท่ีพัฒนาสามารถจัดเก็บข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลท่ี
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ มีผู้ประเมินท่ีประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานจํานวน 15 คน ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพแต่ละด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
ด้านการออกแบบระบบ (Functional Design Test) มีค่าเฉล่ีย 4.73 ท้ังน้ีเน่ืองจากระบบริหารจัดการ
เว็บไซต์ท่ีพัฒนาได้ใช้บูทสแตรปเฟรมเวิร์ก (Bootstrap Framework) มาพัฒนาในส่วนด้านหน้าของ
เว็บไซต์หรือ Front-End โดยเป็นชุดคําส่ังสําเร็จรูปท่ีใช้ในการจัดวาง Layout ของเว็บเพจ ทําให้ในส่วน
ด้านหน้าของเว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐาน โดยผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบทของ
หน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ดงสงคราม และคณะ [8] ท่ีได้ศึกษาองค์ประกอบ         
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสาขาวิชา พบว่าประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) องค์ประกอบเพ่ือนําเสนอข้อมูล 2) องค์ประกอบเพ่ือการติดต่อส่ือสาร            
และ 3) องค์ประกอบเพื่อการบริหาร ซ่ึงสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วย 
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จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นการจัดรูปแบบ
ในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งานมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นคือ การใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย 
รูปแบบการใช้ไม่ซับซ้อน การนําเสนอข้อมูลและตกแต่งมีความสวยงาม และสามารถใช้งานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้เว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2. มีฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์             

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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การออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5         
ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก                                

อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์    

   
คทาวุธ ชาติศักด์ิยุทธ1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบริบทและความต้องการจําเป็นของครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านเด่นเหล็กท่ีมี ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5                    
2) ออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้ตอบสนอง
ต่อบริบทและความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก แบ่งข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
เป็น 3 ระยะ ดังน้ี ระยะท่ี 1 ศึกษาบริบทและความต้องการจําเป็นของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่น
เหล็กเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล และการ
สนทนากลุ่ม ระยะท่ี 2 การออกแบบและการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยนําผลการวิเคราะห์
จากระยะท่ี 1 มาเป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านความ
คิดเห็นและคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 คน ระยะท่ี 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์           
โดยนําผลจากระยะท่ี 2 ไปดําเนินการในพื้นท่ีโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับท่ีสูงกว่าร้อยละ 80 โดยมี
ค่าเฉล่ียรวม ร้อยละ 89.58 ค่าสูงสุดอยู่ท่ีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง เศษส่วนอย่างตํ่า ร้อยละ 92 
รองลงมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองเศษส่วนท่ีเท่ากัน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง เศษส่วนท่ี
เท่ากับจํานวนนับ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง เศษส่วนแท้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง จํานวน
คละ มีค่าร้อยละ 90.67 และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน มีค่าร้อยละ 
90.22 ซึ่งคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง เศษส่วน มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 9.68 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.30 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน เร่ือง เศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  14.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 

                                                           

1สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

568  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจส่วนมากอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ
ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทุกคนซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.95 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10  ด้านการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทําเป็น ด้านการจัดการ
เรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นกลุ่มมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.27 และด้านการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.28 

คําสําคัญ : การออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์, บริบทและความต้องการ 

ท่ีมาและความสําคัญ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใช้วิธีการสอนหรืออธิบายเน้ือหาสาระแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดก็เป็น

การเพียงพอ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) หรือใช้วิธีการสอนคณิตศาสตร์ตามวิธีการท่ีตนเองถนัดวิธีการ         
เดิม ๆ 2-3 วิธี ซึ่งแท้จริงแล้วครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมความรู้ หรือทดลองค้นหาวิธีการ
สอนใหม่ๆมาเพิ่มเติมเรื่อย ๆ เพ่ือทําให้การสอนของตนเองเหมาะสมกับช้ันเรียน มีความน่าสนใจ          
และครอบคลุมข้อดีด้านต่าง ๆ มากย่ิงข้ึน (ทิศนา แขมมณี, 2551)  โดยธรรมชาติของนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว ทําให้ธรรมชาติของนักเรียนมีความช่ืนชอบ
การเล่นมากกว่าเรียน ครูผู้สอนจึงควรออกแบบหรือหากิจกรรมต่าง ๆ มาใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
นักเรียนได้เกิดองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์การจัดกิจกรรมท่ีครูนํามาให้อีกท้ังวิธีสอนท่ีหลากหลาย
สามารถทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นย่ิงข้ึน มีความอยากรู้ อยากเห็น สนุกกับการได้ร่วมกิจกรรม
ใหม่ๆ มากกว่าการเรียนการสอนตามปกติ ย่ิงคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบ ย่ิงเป็น
หน้าท่ี ท่ีสําคัญของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ต้องค้นหา และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความแปลกใหม่
เสมอ (รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์, 2556) ทุกวันน้ีหลักการสอน หรือวิธีการสอนคณิตศาสตร์น้ันมีแนวคิด       
หรือหลักการใหม่ๆเกิดข้ึนมาเรื่อย ๆ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรนําส่ิงเหล่าน้ันมาปรับใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ          
ครูจะต้องมุ่งให้นักเรียนเกิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จากประสบการณ์ในช้ันเรียน ซ่ึงในปัจจุบันสาระสําคัญท่ีครูควรให้ความสําคัญเป็นอย่างย่ิงคือ
ทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การเช่ือมโยงความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเรียนคณิตศาสตร์ (วิสุทธ์ิ คงกัลป์, 2558) นอกจากน้ัน
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์น้ันจําเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ท่ีแตกต่างกันออกไปตามศักยภาพหรือบริบททางสังคม ท้องถ่ินท่ีนักเรียนอยู่อาศัย เช่นนักเรียนท่ีอาศัยอยู่
เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก็จะเป็นรูปแบบหน่ึง 
ส่วนนักเรียนท่ีอาศัยอยู่พ้ืนท่ีทางการเกษตร ชนบท ความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนมีความต้องการ  
หรือมีความจําเป็นกับนักเรียนมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน บทเรียนท่ีนักเรียนได้รับการเรียนรู้น้ัน นักเรียนต้อง
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สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงมองเห็นความเก่ียวข้องเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวัน 
(อัมพร ม้าคนอง, 2558)  ซ่ึงโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ) อ.1-ม.3 (อยู่ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ตามยุทธศาสตร์พันธกิจสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีกท้ังทางโรงเรียนมีความพร้อมทางด้านบุคลากร และสถานท่ีสามารถ
ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอําเภอนํ้าปาดได้ ดังน้ันการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของนักเรียนจึงมีความสําคัญ
เป็นอย่างย่ิงเพื่อช่วยในการยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้สูงย่ิงข้ึน และตอบโจทย์การนําคณิตศาสตร์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาบริบท และความต้องการจําเป็นของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กท่ีมีต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. ออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5               

ให้ตอบสนองต่อบริบทและความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 พฤษภาคม-มีนาคม 2561 (ปีการศึกษา 2561) 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ครู ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  านเด่นเหล็กโรงเรียนบ้                 
อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
ระยะท่ี 1 : การศึกษาบริบท และความต้องการจําเป็นของครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านเด่นเหล็ก ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาช้ันประถมศึกษา และโรงเรียนขนาดกลาง 
ตลอดจนลักษณะต่าง ๆ ของพ้ืนท่ีโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังวัดอุตรดิตถ์ 

2. กําหนดและจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
3. ดําเนินการติดต่อกับทางเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 

เพื่อช้ีแจงและขอความร่วมมือในการดําเนินการวิจัย 
4. ออกแบบเครื่องมือบันทึกข้อมูล และข้อคําถามหลักสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร 

กรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 
5. ลงพ้ืนท่ีศึกษาบริบท ความต้องการจําเป็นท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ของผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก โดยใช้การ
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สังเกต สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วบันทึกวีดิทัศน์โดยผู้วิจัย ตามแบบสัมภาษณ์และข้อคําถาม
หลักท่ีได้ออกแบบไว้  

6. ดําเนินการถอดบทสนทนากลุ่ม และบทสัมภาษณ์ท้ังหมดแล้ววิเคราะห์ข้อมูลหาบริบท          
และความต้องการจําเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านเด่นเหล็ก  

7. นําข้อสรุปท่ีได้รับจากการวิเคราะห์คืนข้อมูลกลับไปร่วมอภิปรายกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก เพื่อย่ืนยันความเช่ือม่ันของผลการวิเคราะห์ 
ระยะที่ 2 : การออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดกลาง ตลอดจนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2551 ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบท และความต้องการของโรงเรียน
บ้านเด่นเหล็ก 

2. ดําเนินการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน โดยใช้บาร์
โมเดลร่วมกับเกมช้ันประถมศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบท และความต้องการของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 

3. นํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญ 3 คน เพื่อหาความเหมาะสมของแผนและกิจกรรมการจัดการเรียรู้ จํานวนท้ังส้ิน 12 แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

4. นํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาท่ีปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้เช่ียวชาญปรึกษากับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียน 

5. ผลิตส่ือการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ระยะที่  3 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 

1. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้กับ
ครูผู้สอนและนักเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้ออกแบบในระยะท่ี 2 โดยลงพื้นท่ีดําเนินกิจกรรม          
ท่ีโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 

3. ลงพ้ืนท่ี นิเทศติดตาม สอบถามการดําเนินการของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน          
บ้านเด่นเหล็ก อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มเพื่อปรับปรุงให้เหมาะส  

4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5           
ของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน และระดับความพึงพอใจ
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของท้ังครูและนักเรียน โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบวัด
ความพึงพอใจ  

5. ถอดบทสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลท้ังด้านด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และระดับความพึงพอใจ แล้วจัดทํารูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก เป็นโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสทาง

การศึกษา) จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมตอนต้น มีพื้นท่ีบริการได้แก่ บ้านเด่นเหล็ก 
เหล็กจัดเป็นวยแค บ้านท่าโพธ์ิ บ้านต้นม่วง และบ้านแก่งปลาจ๋อย โรงเรียนบ้านเด่นบ้านนานํ้าพาย บ้านห้

โรงเรียนขนาดมีบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 22 คน และนักเรียน จํานวน 266 คน คิดเป็นอัตราส่วน 
ครู 1 คนต่อนักเรียน 13 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีนักเรียนจํานวน 26 คน เป็นนักเรียนชาย
จํานวน 8 คน นักเรียนหญิงจํานวน 18 คน ของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กการสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

องการส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือช่วยใหมีความต้  ้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาคณิตศาสตร์ได้ง่าย
และรวดเร็วย่ิงข้ึน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์เสนอว่าการใช้ส่ือจะสามารถทําให้นักเรียนสัมผัสจับต้อง          
และเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จากรูปธรรมสู่นามธรรมมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ครูผู้สอนเองมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บาร์โมเดล ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ มีการใช้แถบบาร์แทนจํานวนใช้การเล่ือนแถบบาร์
แทนการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเน้ือหาท่ีเหมาะสมและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
มีความสนใจจะใช้บาร์โมเดลคือเรื่อง เศษส่วน ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีมีความจําเป็นกับชีวิตประจําวันของนักเรียน 
และจากประสบการณ์ของครูผู้สอนพบว่าเน้ือหาเรื่องเศษส่วนเป็นเน้ือหาท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในระดับตํ่า จาก ษณ์นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ีการสัมภา  5 พบว่านักเรียนส่วนมากมีเจตคติท่ีไม่
ดีกับวิชาคณิตศาสตร์ เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียากต่อการทําความเข้าใจ ทําให้เวลาเรียนไม่
น่าสนใจประกอบกับการสอนโดยการบรรยายทําให้นักเรียนไม่กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ รวมไปถึงปริมาณ
ของงาน หรือการบ้านท่ีได้รับจากครูผู้สอนมีมากจนเกินไปทําให้นักเรียนรู้สึกเบ่ือหน่ายไม่อยากทํา            
ไม่อยากเรียน ซ่ึงถ้าครูผู้สอนสามารถอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายจะสามารถทําให้นักเรียนไม่รู้สึกท้อ 
และถ้าการจัดการเรียนรู้มีลักษณะของกิจกรรม หรือเกมส์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมก็จะสามารถกระตุ้นให้
นักเรียนกลับมาสนใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มากย่ิงข้ึน ตลอดจนถ้าปริมาณงาน หรือการบ้านลดลง 
เปล่ียนเป็นงานกลุ่ม หรือแบบฝึกหัดในช้ันเรียน ใช้คะแนนจากการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนมากย่ิงข้ึน          
ก็จะเป็นส่ิงท่ีดีมาก 

แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับท่ีสูงกว่าร้อยละ 80 โดยมีค่าเฉล่ียรวม ร้อยละ 
89.58 ค่าสูงสุดอยู่ท่ีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง เศษส่วนอย่างตํ่า ร้อยละ 92 รองลงมาเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องเศษส่วนท่ีเท่ากัน แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 เรื่อง เศษส่วนท่ีเท่ากับจํานวนนับ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง เศษส่วนแท้ แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 เรื่อง จํานวนคละ มีค่าร้อยละ 
90.67 และแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน มีค่าร้อยละ 90.22 ซ่ึงคะแนน
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จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง เศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 9.68 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.30 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียน เรื่อง เศษส่วน มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการ
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจส่วนมากอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทุกคนซึ่งมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.95 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10  
ด้านการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทําเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการ
ทํางานเป็นกลุ่มมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 และด้านการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.84 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการ
จัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะเป็นเกม หรือกิจกรรม เน่ืองจากนักเรียนในระดับประถมชอบท่ีจะเล่น          
ชอบการแข่งขัน ชอบกิจกรรมท่ีได้เคล่ือนไหวสอดคล้องกับ รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์(2556) ท่ีกล่าวถึงธรรมชาติ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีจะชอบของ การเล่นมากกว่าการเรียน ชอบความสนุกสนานมากกว่าเคร่งเครียด 
ชอบการเคล่ือนไหวมากกว่าน่ังน่ิง ชอบการแข่งขัน ชอบพูดแสดงความคิดเห็น ชอบเล่นเกม ชอบการ
ยอมรับจากเพ่ือนและครู การจัดการเรียนรู้จึงต้องมีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บาร์โมเดล เป็นคําแนะนําจากครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีอยากให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องท่ีง่ายกว่าเดิม สามารถเข้าใจ              
และมองเห็นภาพได้ง่ายข้ึน และความคิดเห็นของตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันท่ีอยาก
ให้ครูสอนคณิตศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2543) ท่ีกล่าวว่าการ
เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีสามารถสัมผัสได้ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจความหมายก่อนท่ีจะ

ท่ีทําใหพิสูจน์อย่างเป็นข้ันตอน กิจกรรม  ้ จะช่วย มองเห็นภาพจริง หรือภาพในใจ ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย 
คล่องตัว และสร้างสรรค์ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. เกิดความรู้ ความเข้าใจในบริบทและความต้องการจําเป็นของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

สามารถนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของพ้ืนท่ี  
2. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3. ครูและนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และตระหนักถึงความจําเป็นของวิชา

คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
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การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV EDLTV สําหรับครู                         
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโรงเรียนยอดโพธ์ิทอง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์                                  

ปีการศึกษา 2561  

  
สมุทร สีอุ่น1 

เชาวฤทธ์ิ จ่ันจีน1, พิสุทธ์ฺ ศรีจันทร์1   

บทคัดย่อ 
การทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของ

มหาวิทยาลัย เป็นพันธกิจท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา จากการบริการวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน
กว่า 20 ปีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบว่า โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธ์ิทอง 1         
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ต้ังอยู่ท่ี อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล   
ถึงช้ัน ป.6 มีนักเรียนรวมจํานวน 60 คน มีครูและผู้บริหารรวม 7 คน ซ่ึงครบตามช้ันเรียนท่ีเปิดสอน        
เป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการของโรงเรียนในพ้ืนท่ีนอกจากน้ันโรงเรียนยังประสบกับปัญหาการจัดการศึกษาอย่าง
อ่ืนอีกหลายประการ โดยในเบ้ืองต้นน้ีทางโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสอนด้วยระบบโทรทัศน์
ทางไกล DLTVกับครู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ EDLTV สําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยได้รับการ
สนับสนุนทุนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในโครงการพ่ีเล้ียงสถานศึกษาในปีการศึกษา 2560 
และได้รับการติดตามและพัฒนาในปี 2561 ซ่ึงโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อติดตามประเมินการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV  EDLTVสําหรับครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธ์ิทอง 1 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ DLTV/EDLTV ร่วมกับส่ือ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ 3. พัฒนาให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใน
การทํากิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถ่ิน โดยมีกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมท่ี 1 
การติดตามและประเมินทักษะการสอนด้วย DLTVกับครู ณ.โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอด         
โพธ์ิทอง 1 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมทักษะการสอนด้วย EDLTV ร่วมกับการใช้ส่ือ 60 พรรษาสมเด็จ

                                                           

1 อาจารย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/คณะครุศาสตร ์
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พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ DLTV /EDLTV                    
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

ผลการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV  EDLTVสําหรับครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนโรงเรียนยอดโพธ์ิทอง๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2561 พบว่าครูทุกคนมีการใช้ส่ือ
การจัดการเรียนรู้ DLTV โดยผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ EDLTV โดยใช้ External 
Drive ครูได้รับความรู้จากการอบรมในการใช้ DLTV /EDLTV ร่วมกับการใช้ส่ือ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ตัวแทนนักศึกษา ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการ
อบรม ได้มีการติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ DLTV และ EDLTV  

คําสําคัญ : การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้, DLTV, EDLTV  

ท่ีมาและความสําคัญ 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามยุคสมัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้วง

การศึกษาในประเทศไทยจําเป็นต้องตอบสนองต่อความท้าทายท่ีต้องเผชิญอยู่น้ี เราต้องการรูปแบบการ
ทํางานท่ีสามารถพัฒนากรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อท่ีสามารถจัดการศึกษา
ตอบสนองต่อความต้องการท่ีกําลังเปล่ียนแปลงของสังคมซึ่งเยาวชนไทยกําลังเผชิญอยู่ ซึ่งนิยามของ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี21 น้ันพบว่าผู้เรียนในอนาคตมีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ วิถีทางของการคิด คือ 
สร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้และตัดสินใจ (Ways of Thinking, Creativity, 
Critical Thinking, Problem-solving, decision- Making and Learning) วิถีทางของการทํางาน คือ 
กา ร ติด ต่อ ส่ื อสา รและการ ร่ ว มมื อ  (Ways of Working. Communication and Collaboration) 
เครื่องมือสําหรับการทํางาน คือเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ด้านข้อมูล (Tools for Working, 
Information and Communications Technology, and Information Literacy) และทักษะสําหรับ
ดํารงชีวิตในโลกปัจจุบัน คือ ความเป็นพลเมืองชีวิตและอาชีพ และ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(Skills for Living in the World, Citizenship, Life and Career, and Personal and Social 
Responsibility) ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนต้องมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน (โชติมาพร ไชยสิทธ: 
2559) 

การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี(Technology-based Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต
(Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (Satellite broadcast) แถบบันทึกเสียง
และวิดีทัศน์(Audio/Video Tape) และซีดีรอม (CD-ROM) เป็นต้น การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็น
วิธีการเรียนรู้ท่ีมีความสําคัญมากข้ึน แต่จากการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิงของเทคโนโลยีทําให้
ผู้สอนจําเป็นต้องศึกษา หาความรู้และเตรียมพร้อมตนเองเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหล่าน้ีในการเรียนการสอนวิธีการเตรียมตัวในการใช้เทคโนโลยีในการสอนคือ เทคนิครู้เขารู้เรา โดยส่ิงท่ี
ครูต้องรู้มี 2 ประการคือ การรู้และเข้าใจศักยภาพของทรัพยากรท่ีโรงเรียนมีเช่น ครูต้องรู้ว่าในโรงเรียนมี
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อะไรท่ีสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้, และครูต้องมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ท่ี
เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ส่ือภาพและเสียง วีดีทัศน์ข่าวและประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจ เป็นต้น 
เทคโนโลยีท่ีครูสามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิด มี
จํานวนมาก และครูสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัดหรือความสนใจ รายละเอียดดังน้ี (บุปผชาติ 
ทัฬหิกรณ์: 2551) นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง ม่ังค่ัง 
และย่ังยืน โดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการพระราชดําริ            
ซึ่งหน่ึงในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นความสําคัญของการส่งเสริมบทบาทให้
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นท่ีเป็นพ่ีเล้ียงให้แก่สถานศึกษาในท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือร่วมผลักดัน ขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาในท้องถ่ิน
เพื่อเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของท้องถ่ินให้เกิดผลการพัฒนาการเรียนการสอนได้ใน
ทุกมิ ติ Engagement Thailand ได้ กําหนดความหมายของ “University Engagement” ไ ว้ ดัง น้ี                 
การทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมใน พันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บน
หลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกัน
แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) 
และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาตอนล่างเห็นว่า การทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุก
ด้านของมหาวิทยาลัย เป็นพันธกิจท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดย จากการบริการวิชาการและการ
เรียนรู้ร่วมกันกว่า 20 ปีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบว่า โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอด
โพธ์ิทอง๑ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ต้ังอยู่ท่ี อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอน
ระดับช้ันอนุบาลถึงช้ัน ป.6 มีนักเรียนรวมจํานวน 60 คน มีครูและผู้บริหารรวม 7 คน ซ่ึงครบตามช้ันเรียน
ท่ีเปิดสอน เป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการของโรงเรียนในพื้นท่ี นอกจากน้ัน โรงเรียนยังประสบกับปัญหาการจัด
การศึกษาอย่างอ่ืนอีกหลายประการ โดยในเบ้ืองต้นน้ี ทางโรงเรียนมีได้รับการพัฒนาทักษะการสอนด้วย
ระบบโทรทัศน์ทางไกล DLTVกับครู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ EDLTV สําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดบริการวิชาการโดยการติดตามและพัฒนาครูในการใช้ส่ือ 
DLTV/EDLTV ร่วมกับส่ือ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ให้กับครูโรงเรียน
แห่งน้ี 
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วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อติดตามประเมินการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV  EDLTV สําหรับครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธ์ิทอง1  
 2.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ DLTV/EDLTV ร่วมกับส่ือ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 

3.พัฒนาให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทํากิจกรรม
บริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถ่ิน 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
 เป้าหมายการดําเนินงานจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนท้ังส้ิน ประกอบด้วย  

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 5 คน  รวม 8 คน 
2.  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธ์ิทอง 1 : ผู้บริหาร 1 คน ครู 6 คน  
     และนักเรียน 60 คน รวม 67คน   

วิธีดําเนินการวิจัย 
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
โรงเรียน : ตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธ์ิทอง 1 
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV  และ EDLTV โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนยอดโพธ์ิทอง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมและการดําเนินการ  

กิจกรรม เน้ือหาท่ีดําเนินการ 
1. ติดตามและประเมินทักษะการสอน

ด้วย DLTV/EDLTV 
ประชุมติดตามการใช้ DLTV/EDLTV ของครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธ์ิทอง1 
- ติดตามผลการใช้ DLTV ผ่านระบบการศึกษาทางไกล 
- ติดตามผลการใช้ EDLTV โดยใช้ External Drive 

2. การอบรมทักษะการสอนด้วย 
DLTV/EDLTV ร่วมกับส่ือ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีฯ 

จัดอบรมทักษะการสอนด้วย DLTV/EDLTV ร่วมกับส่ือ 60 
พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  
ให้กับครู ประกอบด้วยเน้ือหาดังต่อไปน้ี 

1. การใช้ส่ือ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ 

2. การจัดกิจกรรมเสริม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ด้วย 
EDLTV 
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ตารางท่ี 1 รูปแบบการจัดกิจกรรม 

ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV และ EDLTV ตามการศึกษากระบวนการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาบทเรียน ตามทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอส์ (Innovation 
Adoption Theory) ซึ่งนักการศึกษาและนักวิจัยให้การยอมรับว่าสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิรูป
การเรียนรู้ ในโรงเรียนได้ ในสาระสําคัญของทฤษฎีน้ี โรเจอส์(Roger. 1962: 76-120) ได้อธิบาย               
ไว้ถึงกระบวนการการยอมรับนวัตกรรม (Adoption Process) ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้ันตอนได้แก่                     
1. ข้ันตระหนัก 2. ข้ันสนใจ 3. ข้ันประเมิน 4. ข้ันทดลอง และ  5. ข้ันยอมรับ จากการวิเคราะห์
กระบวนการเหล่าน้ีพบว่า การยอมรับนวัตกรรมอาจไม่ได้ส้ินสุดอยู่ท่ีข้ันการยอมรับ และอาจเกิดข้ึนโดย      
ไม่เรียงตามลําดับข้ันของกระบวนการดังกล่าวก็ได้ เช่น การประเมินอาจเกิดข้ึนได้ตลอดกระบวนการ
มากกว่าท่ีจะเกิดข้ึนในข้ันประเมินเท่า น้ัน โรเจอส์และซูมาเกอร์ (Rogers; & Shumaker. 1971:            
101-118) จึงได้นําเสนอกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรม (Innovation-Decision Process) ข้ึนมา
ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 1. ข้ันความรู้ 2. ข้ันความรู้สึก 3. ข้ันตัดสินใจ  และ 4. ข้ันยืนยัน 
ต่อมาโรเจอส์ (Rogers. 1983: 163-169) ได้ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรมอีกครั้งจน
เป็นท่ียอมรับในปัจจุบันซ่ึงมี 5 ข้ันตอน ได้แก่ 1. ข้ันความรู้ 2. ข้ันจูงใจ 3. ข้ันตัดสินใจ 4. ข้ันนํามาใช้ 
และ 5. ข้ันยืนยัน 

ตัวบ่งช้ีท่ีเป็นองค์ประกอบของการยอมรับในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้          
ของครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้เช่ียวชาญภายนอก และศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการศึกษา                
และพัฒนาบทเรียนให้สอดคล้องกับความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของบุคคลในแต่ละข้ันตอนของ
กระบวนการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังตาราง 1  

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม เน้ือหาท่ีดําเนินการ 
 3. การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน EDLTVเบ้ืองต้น 
3. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้EDLTV/DLTV 

ภายในโรงเรียน 
นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และชุมชน มุมการใช้แหล่ง
เรียนรู้EDLTV ภายในโรงเรียน 
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กระบวนการ
ตัดสินใจ
เก่ียวกับ

นวัตกรรมของ 
โรเจอส์ 

ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละขั้นตอน
ตามกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับนวัตกรรม

ของโรเจอส์ 

องค์ประกอบซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีถึง
การยอมรับในการศึกษา       

และพัฒนาในโครงการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

DLTV EDLTV สําหรับครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนยอดโพธ์ิทอง 1         
จังหวัดอุตรดิตถ์                           

ปีการศึกษา 2561 
1. ข้ันความรู้ ศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเช้าใจ

เก่ียวกับนวัตกรรมในด้านต่อไปน้ี 
- หลักการ ทฤษฎี ข้อเท็จจริง หรือเป้าหมาย

ท่ีอยู่เบ้ืองหลังของการใช้นวัตกรรม 
- ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้สามารถนํานวัตกรรมมา

ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
- แนวทางการดําเนินงานในการใช้นวัตกรรม 

1. การมีความเข้าใจใน
ความสําคัญของการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
DLTV  EDLTVสําหรับครู
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนโรงเรียนยอดโพธ์ิ 
ทอง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์               
ปีการศึกษา 2561 

2. การมองเห็นประโยชน์จากการ
นําการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
DLTV/EDLTV 

 3. การสนับสนุนและยืนยันให้มี
การนํา DLTV / EDLTV มาใช้ 
ในโรงเรียน 

 

2. ข้ันจูงใจ สามารถพิจารณาความเหมาะสมและคุณค่า
ของนวัตกรรมท่ีมีต่อบุคคลและหน่วยงาน 
ตามสภาพการทํางานท่ีเป็นอยู่ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์และโทษเม่ือมีการนํานวัตกรรม      
มาใช้ 

3. ข้ันตัดสินใจ สามารถประมวลความรู้ความเข้าใจท่ีมีต่อ
นวัตกรรม ความเหมาะสมและคุณค่าของ 
การนํานวัตกรรมมาใช้เพ่ือตัดสินใจท่ีจะ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม 

4. ข้ันนํามาใช้ นํานวัตกรรมมาใช้ในสถานการณ์จริง        
และสืบสอบเพ่ือให้ได้คําตอบในส่ิงท่ีเคลือบ
แคลงสงสัยเก่ียวกับความเหมาะสมและคุณค่า
อันเกิดจากกการใช้นวัตกรรม ข้อจํากัดของ
การใช้นวัตกรรม และเสนอทางออกให้
ข้อจํากัดน้ันได้ รวมถึงสามารถให้รายละเอียด
เม่ือมีการปรับปรุง 

 4. ครูมีการใช้ DLTV/EDLTV     
มาใช้ในโรงเรียน 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

580  

กระบวนการ
ตัดสินใจ
เก่ียวกับ

นวัตกรรมของ 
โรเจอส์ 

ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละ
ขั้นตอนตามกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับ

นวัตกรรมของโรเจอส์ 

องค์ประกอบซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีถึง
การยอมรับในการศึกษา       

และพัฒนาในโครงการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้ DLTV EDLTV สําหรับครู
โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนโรงเรียนยอดโพธ์ิ
ทอง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์                           

ปีการศึกษา 2561 
5. ข้ันยืนยัน แสดงออกถึงการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนให้

มีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอีก 
5. ครูมีการใช้ DLTV/EDLTV      

มาใช้ในโรงเรียนและมี
กระบวนการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการยอมรับในการศึกษาและพัฒนาบทเรียนของผู้ที่ มี        
ส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาบทเรียนจากการวิเคราะห์วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลตาม
กระบวนการตัดสินใจของโรเจอร์ 
การดําเนินการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 ติดตามและประเมินทักษะการสอนด้วย DLTV/EDLTV 

ประชุมติดตามการใช้ DLTV/EDLTV ของครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธ์ิทอง 1    
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้พบว่าครูมีความต่ืนตัวในการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการ
เพิ่มจํานวน External Drive จาก 2 เครื่อง เป็น 6 เครื่อง ด้วยงบประมาณส่วนตัวของครู มีการติดต้ัง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเอกชนนอกเหนือจากทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดย
ใช้งบประมาณของครูเพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ทําให้สามารถรับชม EDLTV            
ผ่านระบบออนไลน์ได้  
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมทักษะการสอนด้วย EDLTVร่วมกับส่ือ60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ ประกอบด้วยเน้ือหาดังต่อไปน้ี 

1. การใช้ส่ือ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 
2. การจัดกิจกรรมเสริม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย EDLTV 
3. การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน EDLTVเบ้ืองต้น 

ผลการประเมินการจัดอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนยอดโพธ์ิทอง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 7 คน และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีได้แก่ โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม บุญพร้ิง จํานวน 7 คน และโรงเรียนบ่อเบ้ีย 2 คน รวม 16 คน 
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รายการประเมิน SD X 
ระดับการ
ประเมิน 

1. ด้านการบริหารโครงการ/กระบวนการ   
  1.1 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 0.48 4.69 มากท่ีสุด 
  1.2 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัด

โครงการ 
0.52 4.50 มาก 

  1.3 มีการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 0.51 4.56 มากท่ีสุด 
  1.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ 0.50 4.38 มาก 
  1.5 การติดต่อประสานงาน  การอํานวยความสะดวก 0.48 4.31 มาก 
  1.6 ความเหมาะสมของสถานท่ีอบรม 0.50 3.88 มาก 
  1.7 อาหารว่าง/อาหาร 0.45 4.25 มาก 
  1.8 ความในการเดินทาง 0.40 4.19 มาก 
  1.9 ภาพรวมของการจัดการโครงการ 0.40 4.19 มาก 

รวม 4.32 มาก 
2. ด้านวิทยากร 
  2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง 0.25 4.06 มาก 
  2.2 ความรู้ความเช่ียวชาญของวิทยากรความรู้ความสามารถ     

ในการบริการเช่น การตอบคําถาม ช้ีแจงข้อสงสัย แนะนํา 
0.40 4.19 มาก 

  2.3 เน้ือหาสาระท่ีได้จากการอบรมมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

0.34 4.13 มาก 

  2.4 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรม  0.40 4.19 มาก 
  2.5 มีการวิเคราะห์และช้ีแนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน   

ตรงประเด็น 
0.34 4.13 มาก 

รวม 4.14 มาก 
3. ด้านการนําไปประยุกต์ใช้ 
  3.1 สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนําไป

ปฏิบัติงานได้จริง และถ่ายทอดได้ 
.57 4.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 มากที่สุด 
                        ผลรวม              4.33                                             มาก 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินโครงการการอบรมทักษะการสอนด้วย EDLTVร่วมกับส่ือ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 
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จากตาราง ผลประเมินโครงการอบรมทักษะการสอนด้วย EDLTVร่วมกับส่ือ60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนําไปประยุกต์ใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.53 รองลงมาคือ ด้านการบริหารโครงการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก               
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 และ ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 

กิจกรรมท่ี 3 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ DLTV /EDLTV 
1. ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ sever สําหรับบริการครูในการจัดการเรียนการสอนและนักเรียน             

เพื่อความสะดวกในการทบทวนบทเรียนให้มีความสมบูรณ์  และพร้อมใช้งาน 
2. ปรับปรุงป้ายนิเทศให้ความรู้มุม EDLTV สําหรับครูและนักเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกของเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาตอนล่างเห็นว่า การทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจ         
ของมหาวิทยาลัย เป็นพันธกิจท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดย จากการบริการวิชาการและการเรียนรู้
ร่วมกันกว่า 20 ปีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุตรดิตถ์และจังหวัดน่านมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการ มีศักยภาพส่งเสริม            
และสนับสนุนให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียนถ่ินธุรกันดาร โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําให้เกิด
ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  

เอกสารอ้างอิง 
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แนวทางการมีส่วนร่วมของนักเรียน และชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย                      
ในโรงเรียนร่มเกล้าตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

   
สุภารัตน์ คําเพราะ1          

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาต้นทุนชีวิตของนักเรียนเพ่ือหาแนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริม

ประชาธิปไตย กรณีศึกษาโรงเรียนร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเป็น
การวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เครื่องมือท่ีใช้ คือแบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
กลุ่มตัวอย่างมาจาก นักเรียน ครู และตัวแทนชุมชน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนชีวิตของนักเรียนมี 5 ด้าน สูงสุดคือ 1) พลังในตัวเอง ร้อยละ 27.57)               
พลังครอบครัว ร้อยละ 22.80 3) พลังปัญญา ร้อยละ 19.06 4) พลังเพ่ือนและกิจกรรมร้อยละ 17.685)           
พลังชุมชน และสภาพของการมีส่วนร่วมร้อยละ 12.89 สภาพการมีส่วนร่วมยังขาดการประสานร่วมมือกัน
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาประชาธิปไตยในชุมชนและโรงเรียน           
และปัญหาการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบภาคประชาชน ประชาชนในชุมชนคิดว่าควรจะเป็นหน้าท่ีทาง
โรงเรียนท่ีจะให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนร่มเกล้ามี 4 ข้ัน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจห้องเรียนประชาธิไตย 2) เวทีอิสระ              
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมธนาคารความดี 

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, กิจกรรมการเรียนรู้, ประชาธิปไตย 
 
 
 
 

                                                           

1 สังกัดสํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์       
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ท่ีมาและความสําคัญ 
ตามท่ีพระราชบัญญัติการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีระบุให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข และ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมิน คุณภาพภายนอกด้านผู้เรียน มาตรฐานท่ี 1 ท่ีกล่าวว่าผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม           
ท่ีพึงประสงค์ ซึ่งส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา มีความ ซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ เป็นต้น           
และผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

ผู้ วิ จัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันท่ี 16-17 มีนาคม 2560                            
ท่ีประกอบด้วย  ผู้นําชุมชน เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มแม่บ้าน อสม. รพสต. ผู้ปกครอง และครู
โรงเรียนร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเรียงตามลําดับความรุนแรงของ
ปัญหาท่ีชุมชนต้องการให้ช่วย แก้ปัญหา ได้แก่ ปัญหาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน 
ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรนํ้าในชุมชน ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย และปัญหาการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบภาคประชาชน ตามลําดับ และจากปัญหาท่ีพบผู้วิจัย
ได้ทําการวิเคราะห์แล้วพบว่า ประเด็นท่ีสะท้อนสภาพ ปัญหาในชุมชนและในโรงเรียนร่มเกล้า ได้แก่ ปัญหาด้าน
นักเรียนขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเส่ียงต่าง  ๆเช่น การติดเกม 
เด็กแว้น มาโรงเรียนสาย ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งสะท้อนถึงการขาดระเบียบวินัย
ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส่วนปัญหาท่ีผู้ปกครองพบ ได้แก่ เด็กก้าวร้าวไม่มีมารยาทไม่เช่ือฟัง
พ่อแม่ การแก้ไขปัญหาท่ีย่ังยืนคือการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ น้ันคือการผสานความร่วมมือทํากิจกรรมกับทาง
โรงเรียน บ้าน และชุมชน เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งประชาธิปไตยไม่ได้ หมายความเพียง
รูปแบบการปกครองเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง การมีระเบียบ วินัย การยอมรับฟังความคิดเห็น ท่ีแตกต่างอย่างมี
เหตุผล เป็นต้น  

จากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนได้โดยกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. ;1981 (อ้างถึงในวารสารวิจัยวิชาการปีท่ี 2 
ฉบับท่ี1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) 4 ข้ัน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมของกลุ่มท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องตามแบบประชาธิปไตยจากประชาชนอย่างสมัครใจใน 3 ประการคือเป็นเรื่องท่ีสนับสนุนต่อ
การพัฒนา การมีส่วนร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นผลจากการพัฒนาน้ัน (มิดเกลย์และคนอ่ืน ๆ 
(Midgley & Others, 1986: 25) เพื่อให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป็นแนวทางในการปลูกฝังการดําเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน 
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วัตถุประสงค์ 
ศึกษาต้นทุนชีวิตของนักเรียนเพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน           

ร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
  1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2562 

กลุ่มเป้าหมาย  
 มีผู้เข้าร่วม 80 คน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้นําชุมชน ดังน้ี 1) ครู 5 คน 2) นักเรียน              
65 คน 3) ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน 10 คน (ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหาร            
ส่วนตําบล)  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน  
  ดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานตามกระบวนการของโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน นักวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
โดยมีลําดับข้ันตอน การสนทนากลุ่ม ดังตารางภาพต่อไปน้ี 
แนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังน้ี   
ภาพท่ี 1 การดําเนินโครงการและ กิจกรรม 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม                   

การประชุมกลุ่มย่อย เวทีประะชาคม และแบบวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ดังภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย     

 

 

ต้นทุนชีวิตของนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า 
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยวิธีการ จัดเวทีประชาคม ใช้ทฤษฎี
ต้นไม้ปัญหา เวทีประชาคม ประชากร 

ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู ผู้นําชุมชน

แนวทางกิจกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริม
ประชาธิปไตย       4 กิจกรรม ได้แก่  1) การมีส่วน
ร่วมตัดสินใจกิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย รับรู้
กิจกรรมเวทีอิสระ 2) การมีปฏิบัติการในกิจกรรม
รณรงค์การเลือกต้ังสู่ชุมชน 3) การมีส่วนร่วมรับ

ประโยชน์ในกิจกรรมหน้าเสาธง และ 4) การมีส่วน
ร่วมประเมินผลกิจกรรมธนาคารความดี

จัดตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน และจัดทํา Workshop              
กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนร่มเกล้า

เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย                               
ในโรงเรียนร่มเกล้า อ.วันฒนานคร จ.สระแก้ว
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ภาพท่ี 2 การสนทนากลุ่มย่อย                                                                                                             
(วันท่ี 6-7 มีนาคม 2560 ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน) 

ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนนํามาใช้มี 5 ข้ันตอนดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากเอกสาร ตํารา หนังสือ ข้ันตอนท่ี 2 นําผลจากการศึกษา

ข้อมูลคณะผู้วิจัยนําแบบการวัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ฉันทนา จันทร์บรรจง, 2541) มาใช้เป็นแบบในการหา
ข้อมูล ข้ันตอนท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีคณะผู้วิจัยสร้างข้ึนให้ผู้ทรงวุฒิพิจารณาความเหมาะสม ข้ันตอนท่ี 4           
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในแบบสอบถาม แล้วนําคะแนนจากผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ของการสร้าง IOC ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 สูงกว่าเกณฑ์           
ท่ีกําหนดไว้ คือ 0.80 ทุกข้อ ข้ันตอนท่ี 5  นําแบบสอบถามท่ีไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะคล้ายคลึง
กับประชากรท่ีจะศึกษาต้ังแต่ จํานวน 30 คน นําผลการตอบมาวิเคราะห์ค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม            
ด้วยสูตรการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s � - coefficient) ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามมีค่าความเท่ียง รวม = 0.96 และข้ันตอนท่ี 6 ตรวจสอบแบบสอบถามอีกครั้ง ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต้นทุนชีวิตโดยใช้แบบสอบถาม  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
ผลการวิเคราะห์ระดับต้นทุนชีวิตนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยใช้แบบสอบถาม
จํานวน 48 ข้อ ข้อท่ีตอบใช่จะได้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 ข้อท่ีตอบไม่ใช่จะได้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 หลังจาก
น้ันจึงทําการรวมคะแนนและแปลผลได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือของสุริยาเดว ทรีปาตีและคณะ              
(2553: 55) พบว่า ต้นทุนชีวิตของนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าด้านพลังตัวตนส่วนใหญ่มีพลังตัวตนคือเช่ือว่า
การได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างมากจํานวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือยึดมั่นใน
พฤติกรรมท่ี จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 47.69 และต้นทุนชีวิตท่ีน้อยท่ีสุด คือฉันสามารถคบคุม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธได้ดี เม่ือเกิดการโต้เถียงหรือขัดแย้ง 
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07  
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สําหรับข้อมูลท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์คือผลการวิเคราะห์ต้นทุนชีวิตของนักเรียนโรงเรียน        
ร่มเกล้า โดยนําพลังชีวิตในแต่ละด้านมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยดูจากพลังชีวิตท่ีน้อยท่ีสุด ส่วนข้อมูลด้าน
สภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าน้ันได้จากการจัดเวทีระดมความคิด ซึ่งสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์ต้นทุนชีวิต สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา 

พลังต้นทุนชีวิตที่มีปัญหา สภาพปัญหาของนักเรียน การแก้ไขปัญหา 
พลังตัวตน 
     เ ข า ไม่ ส า ม า ร ถ ค วบ คุ ม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง
ได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลา
โกรธได้ดี เม่ือเกิดการโต้เถียง
หรือขัดแย้ง 

พลังครอบครัว 
     เ ข า ไ ม่ ส า ม า ร ถ พู ด คุ ย 
แลกเป ล่ียนเรี ยนรู้ เ รื่ อ งร าว
เก่ียวกับส่ือ เช่น วิทยุ ทีวี ส่ือ
ประเภทอ่ืน ๆ ภายในครอบครัว
เป็นประจํา 

พลัง ปัญญา เ ข า ไ ม่ ใ ฝ่ รู้ ภู มิ
ปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน 

พลังเพ่ือนและกิจกรรม 
     เขาไม่ได้เล่นกีฬาหรือออก
กําลังกายเป็นประจํา 

พลังชุมชน เขาไม่รู้สึกว่าคนใน
ชุมชนให้ความสําคัญและเห็น
คุณค่าของเด็กและเยาวชน  เขา
ไ ม่ ไ ด้รั บมอบหมายบทบา ท
ห น้ า ท่ี ท่ี มี คุ ณ ค่ า  แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ปัญหาติดเทคโนโลยี 
     เด็กติดเกมติดโทรศัพท์ เข้า
ร้านเกม หนีโรงเรียนไปเล่นเกม 
ติดทีวี  

ปัญหาความรุนแรง 
     ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ เถียงกับพ่อ
แม่ ใช้คําพูดหยาบคาย รังแก
เพ่ือน รังแกน้อง ทุบตีพ่อแม่ 
ทะเลาะวิวาทเล่นการพนัน ไม่มี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ในชุมชน 

ปัญหายาเสพติด 
     มีพฤติกรรมเส่ียงกับสารเสพ
ติดเริ่มทดลองสูบบุหรี่  

ปัญหาการเรียน 
     ข้ีเกียจ ไม่รักเรียน 

ปัญหาด้านความคิด 
     ความเห็นขัดแย้ง แตกแยก 
การไม่ยอมรับความคิดเห็นคน
อ่ืน ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่
ตัว 

ผู้นําชุมชน 
     สร้างกิจกรรมเรียนรู้ชุมชน
เ ช่ น  ก า ร ล ง แ ข ก ดํ า น า ป่ั น
จักรยานท่องเท่ียวปางสีดา 

ครู 
     สร้างกิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนชุมชน  

ผู้ปกครอง 
     สร้างกิจกรรมข้ึนมาเพ่ือลด
พฤติกรรม เส่ียงและเป็นการ
ป้องปรามการเข้าใกล้ยาเสพติด 
เช่นการประชุมผู้ปกครอง การ
เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญกับ
ทางโรงเรียน 

นักเรียน 
     สร้ า ง กิ จกรรม กีฬา แ ละ
ดนตรี กิจกรรมการเสริมอาชีพ
เพ่ือให้มีส่งเสริมอาชีพติดตัวไป 
กิจกรรมค่ายธรรมะ กิจกรรมจิต
อาสา 
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ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียนร่ม
เกล้า จังหวัดสระแก้ว วันท่ี 30  มีนาคม  2561 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งน้ี ผู้เข้าร่วมประชุม              
ได้ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และออกแบบรูปแบบกิจการ       
และวางแผน การดําเนินงานกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคือผู้นําชุมชน ครู ผู้ปกครอง 
วิเคราะห์สภาพปัญหา เพ่ือศึกษาหารูปแบบ และเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนร่มเกล้า ดังตารางท่ี 2  

ตารางท่ี 2 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กิจกรรม
คณะกรรมการสภา

นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนร่ม
เกล้า เยาวชน 

โรงเรียนร่มเกล้าแต่ละ
สายช้ัน 

โรงเรียนร่มเกล้า 

กิจกรรมห้องเรียน
ประชาธิปไตย 

เยาวชนและประชาชน
ผู้สนใจ 

บูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม

สาระ 

โรงเรียนร่มเกล้า          
และ องค์การบริหาร

ส่วนตําบล 

กิจกรรมเวทีอิสระ โรงเรียนร่มเกล้า 
โรงเรียนชุมชนร่มเกล้า

พัฒนา 
องค์การบริหารส่วน

ตําบล 

กิจกรรมรณรงค์การ
เลือกต้ังสู่ชุมชน 

นักเรียนโรงเรียนร่ม
เกล้า ชุมชน 

ชุมชน 
โรงเรียนร่มเกล้า 

ชุมชนร่มเกล้าพัฒนา 

กิจกรรมธนาคาร
ความดี 

เยาวชนและประชาชน วัด บ้าน โรงเรียน 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลและโรงเรียน

ชุมชน 

ผลการวิเคราะห์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยแบบสอบถาม
ความ คิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในแต่ละกิจกรรมและพิจารณา เป็นรายข้อดังน้ี 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย (x)̅ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนร่มเกล้า โดยรวมท้ัง 5 กิจกรรม ดังน้ี 
ตารางท่ี 3 ตารางการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย 
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย ระดับปฏิบัติการ (n= 100) 

 X S.D. ระดับ อันดับ 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย 3.83 0.60 มาก 6 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมเวทีอิสระ 3.88 0.57 มาก 5 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกต้ังสู่ชุมชน 3.99 1.67 มาก 1 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 3.94 0.68 มาก 3 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมธนาคารความดี 3.90 0.53 มาก 4 

จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตย            
โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเมื่อพิจารณา 
เป็นรายกิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ีย จากมากไปหาน้อย 
คือ กิจกรรมเวทีอิสระ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 ค่ามาตรฐานเท่ากับ 1.67กิจกรรมรณรงค์การเลือกต้ังสู่ 
ชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.68 กิจกรรมธนาคารความดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90          
ค่ามาตรฐานเท่ากับ0.53 กิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 ค่ามาตรฐานเท่ากับ 
0.57 และกิจกรรมท่ีนักเรียนมีความคิดเห็น ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ กิจกรรมคณะกรรมการสภานักเรียน              
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.60 ตามลําดับ    

 
ภาพท่ี 2 สรุปวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย                                             

ในโรงเรียนร่มเกล้า 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
1. การมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในกิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย พบว่า ความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโดยภาพรวม นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม            
ตามเกณฑ์ห้องเรียน เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันและมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้อง
กับคู่มือกิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียนวัดลาญบุญ (2554) พบว่า โรงเรียนโรงเรียนประสบผลสําเร็จในการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นทีม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นยอมรับความ
คิดเห็นของเพ่ือนใช้เหตุผลในการทํางาน แก้ไขปัญหาต่าง ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีพึ่งประสงค์สําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา สําหรับกิจกรรมเวทีอิสระ พบว่า นักเรียนรู ้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเสียสละ         
และสามารถทํางานร่วมกันได้ รู้จักแบ่งหน้าท่ี ทํางานและหน้าท่ีรับผิดชอบ สอดคล้องกับ (สมพงษ์จิตระดับ, 
2553) การหล่อหลอมประชาธิปไตยในระบบการศึกษาน้ันครูต้องทําให้เด็กมีโอกาสอภิปรายโต้ตอบแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยมีแนวทางในทางปฏิบัติ โดยการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2. การมีร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติการในกิจกรรมรณรงค์การเลือกต้ังสู่ชุมชน พบว่า 
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเฉพาะบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเชิญชวนไป
เลือกต้ังผู้นําชุมชน หรือกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง สอดคล้องกับ (วัลลยา อุบลพงษ์, 2557) ได้ศึกษาเรื่องการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดลานบุญเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พบว่า กิจกรรม
คณะกรรมการสภานักเรียน เป็นแกนนําเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองของชุมชน รองลงมาคือ               
การตัดสินใจแบบผสมการตัดสินใจแบบกลุ่มตัวแบบผู้นํา ตัวแบบสถาบัน เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางชุมชนมากข้ึน 

3. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ท้ังทางบวกและทางลบในกิจกรรมหน้าเสาธง  พบว่าความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองเห็นว่ากิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง เป็นการสร้างนิสัย ทําให้นักเรียนมีวินัยก่อให้เกิด
การเคารพกฎระเบียบ นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เคารพ
ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ซ่ึงสอดคล้องกับ (วัลลยา อุบลพงษ์, 2557) การพัฒนาการ 
ดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547 พบว่านักเรียนขาดวินัยการ
เข้าแถว  

4. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลกิจกรรมธนาคารความดี พบว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยกับการ
บันทึกความดี โดยพ่อแม่คอยตรวจเชค และรับรู้พฤติกรรมของลูกผ่านสมุดสะสมความดีท่ี นักเรียนต้ังใจทํา
ความดี เคารพในกฎเกณฑ์และความคิดเห็นของผู้อ่ืน รู้จักยอมรับ ฟังความคิดเห็นทุก ๆ ภาคส่วนซ่ึง สอดคล้
องกับ (ลัดดา แซ่ป่ัง อ้างถึงใน วัลลยา อุบลพงษ์, 2557) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่ม สร้างงานคุณภาพเพ่ือลด
พฤติกรรมไม่ต้ังใจ เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนจํานวน 16 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 8 คนโดยกลุ่ม ทดลองได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ส่วนกลุ่ม
ควบคุมได้รับการสอนปกติผลการทดพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมไม่ต้ังใจเรียนลดลงกว่าการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

ประโยชน์ที่ได้รับ  
ได้แนวทางของการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตยท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนร่มเกล้า ตําบลหนอง

ตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ 
การจัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนา

ชุมชน และควรมีการคืนผลข้อมูลให้กับคนในชุมชนได้รับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหา 

เอกสารอ้างอิง  
คู่มือกิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียนวัดลาญบุญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554.  
ฉันทนา จันทร์บรรจง. (2541).  รูปแบบที่พึงประสงค์ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการในจังหวัด

ภาคเหนือตอนล่างการศึกษาด้วยเทคนิคเดลไฟ. รายงานการวิจัย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
นิคม สุมงคล. (2549). คู่มือเตรียมสอบ O-NET สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร. ซีเอ็ด. 
วารสารวิจัยวิชาการ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2562). 
วัลลยา อุบลพงษ์. (2557). การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดลานบุญ เขตลาดกระบัง   

กรุงเทพฯ. หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  

สมพงษ์ จิตระดับ [ออนไลน์] เข้าถึงข้อมูลได้ท่ี http://www.dailynews.co.th, 2553).  
โรงเรียนร่มเกล้า. (2560). ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 จังหวัดสระแก้ว (ออนไลน์) เข้าถึงข้อมูล

ได้ท่ี, http://www.romklao.org.  
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การสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างรายได้ชุมชนอย่างย่ังยืน                                 
ตามโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว 

   
คณิต เรืองขจร1 

กีรฉัตร วันช่วย1 

บทคัดย่อ 
การสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างรายได้ชุมชนอย่างย่ังยืน ตามโครงการสระแก้วเมือง         

แห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้วครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการเสริมสร้าง
รายได้ของชุมชนอย่างย่ังยืน 2) ศึกษาความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร้างรายได้ของชุมชนอย่างย่ังยืน  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ การถอดบทเรียน มีการกําหนดขอบเขตด้านพ้ืนท่ี 2 พ้ืนท่ี ประกอบด้วย  
บ้านคลองอ่ึงดํา ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ และพ้ืนท่ีบ้านทับทิมสยาม 05 ตําบลคลองไก่เถ่ือน  
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการดําเนินการของชุมชน ประกอบด้วย  
3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การลดรายจ่าย 2) การเพิ่มรายได้ และ 3) การสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ       
ในการขับเคล่ือนชุมชนให้เกิดความสําเร็จในการเป็นต้นแบบด้านรายได้ดี และนอกจากน้ันยัง               
ค้นพบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านรายได้ดี ประกอบด้วย 1) จุดเริ่มต้นจากการพบปัญหา          
2) การเตรียมความพร้อม 3) การเรียนรู้ 4) กิจกรรมการพัฒนา 5) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 6) การสร้าง
เครือข่ายและขยายผล 

คําสําคัญ : กระบวนการ, รายได้, สระแก้วเมืองแห่งความสุข 

 

 

                                                           

1 หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ีมาและความสําคัญ 
จังหวัดสระแก้ว ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเป็น “สระแก้วเมืองแห่งความสุข” โดยมี

การกําหนดนโยบายภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการสร้างความสุข ๔ ด้านได้แก่ การเป็นคนดี  สุขภาพดี ส่ิงแวดล้อมดี       
และรายได้ดี โดยการดําเนินนโยบายดังกล่าวจะให้มีความครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวจังหวัดสระแก้วโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว (สํานักงานจังหวัดสระแก้ว, เว็บไซต์, 2561) จากการดําเนินนโยบายของ
จังหวัดสระแก้วโดย มีการกําหนดพื้นท่ีนําร่องตามโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ๔ ดีวิถีพอเพียง มิติ
ด้านรายได้ดี ซ่ึงมีการกําหนดพื้นท่ีเป้าหมายในมิติแต่ละด้าน ให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีดําเนินนโยบายในการส่งเสริม
การเป็นสระแก้วเมืองแห่งความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีความร่วมมือกันในการในแต่ละด้านของ
ประชาชนในพื้นท่ี จํานวน 2 พื้นท่ี ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 ตําบลคลองไก่เถ่ือน อําเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยได้มีการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร และชุมชน
บ้านลองอ่ึงดํา ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมขนท่ีมีการรวมกลุ่มการปลูกพืชผัก
สวนครัว จึงเป็นพื้นท่ีท่ีถูกกําหนดให้เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว
และเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการดําเนินนโยบาย “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน” ได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ได้ลงพื้นท่ีชุมชน ในการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ทําความร่วมมือกับจังหวัดสระแก้ว ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 4 ดี            
วิถีพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายมอบหมาย
ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ลงพื้นท่ีเพ่ือทําการศึกษาพื้นท่ีในจังหวัดสระแก้ว และศึกษารูปแบบการพัฒนา
สระแก้วให้เป็นเมืองแห่งความสุขตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว 

เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสําเร็จในการดําเนินนโยบายของชุมชนต้นแบบจากการกําหนดพ้ืนท่ี
เป้าหมายดังกล่าว จึงทําให้คณะผู้ถอดบทเรียนจึงมีความสนใจในการศึกษากระบวนการดําเนินงาน          
ของชุมชนต้นแบบท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย ว่ามีการดําเนินงานให้เกิดความสําเร็จได้ตรงตามตัวช้ีวัดหรือไม่ 
และมีการนําผลท่ีเกิดจากความสําเร็จไปใช้ในการขยายผลต่อชุมชนอ่ืนเพ่ือให้เกิดความสําเร็จได้อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างรายได้ของชุมชนอย่างย่ังยืน 
2. ศึกษาความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร้างรายได้ของชุมชนอย่างย่ังยืน 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีเริ่มดําเนินงานต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561 
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กลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยกรณีศึกษา ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ บ้านทับทิมสยาม 05 ตําบล

คลองไก่เถ่ือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และชุมชนบ้านคลองอ่ึงดํา ตําบลวังทอง อําเภอ              
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นพื้นท่ีท่ีจังหวัดสระแก้วคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างประชากรของชุมชนท่ีมี
การปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) โดยกระจายครอบคลุมชุนชน และมีความหลากหลายทางด้าน
รูปแบบกระบวนการการสร้างรายได้ 

แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดการมีรายได้อย่างย่ังยืน 
 บทความจาก กรุงศรี กูรู (2562) ได้อธิบายทฤษฎีการมีรายได้อย่างย่ังยืน เป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพ โดยมีหลักในการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การมีทัศนคติท่ีดีต่องาน ต้องมีความรักในงาน และช้ีให้เห็นประโยชน์ว่า การทํางานน้ัน ๆ          
จะสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างไร  

2. การทํางานด้วยความมุ่งม่ันต้ังใจ ต้องมีความต้ังใจอย่างแท้จริงในการทํางาน และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และนําข้อเสนอแนะมาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

3. เริ่มต้นจากขอบเขตงานเล็ก ๆ  แล้วนํามาศึกษาปรับเปล่ียนวิธีไปตามความเหมาะสม            
เมื่อประสบความสําเร็จแล้วค่อย ๆ ขยายการดําเนินงานออกไป 

4. เน้นความจําเป็นพ้ืนฐานเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ การทํางานย่อมมีงบประมาณท่ีจํากัด 
โดยควรเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ด้วยความเหมาะสม ไม่เกินความจําเป็น  

5. เน้นการรวมกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเกิดการ
รวมกลุ่มในการทํางานท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และก่อให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกัน 

6. การส่ือสาร ควรเน้นความเข้าใจภายในกลุ่มสมาชิก  โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจง่าย เพ่ือทําให้
การทํางานบรรลุเป้าหมาย 

7. มีการวางแผนร่วมกัน เป็นการลดความซํ้าซ้อนในการทํางาน ทําให้สมาชิกรู้ ถึงหน้าท่ี               
และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงสามารถตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานได้ 

8. นําความรู้มาพัฒนาเพิ่มเติม สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างองค์ความรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ รวมท้ังนําองค์ความรู้จากหลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้ 

9. มี่คุณธรรม การทํางานร่วมกับผู้อ่ืนต้องใช้คุณธรรมพ้ืนฐานในการสร้างความสามัคคี และเป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางานอย่างมีความสุข 
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี การวิจัยท่ีมุ่งวิเคราะห์ แปลความหมายเก่ียวกับรูปแบบการ

เสริมสร้างกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเป็นการอธิบาย
ภาพรวมของความรู้สึกนึกคิด ความช่ืนชอบ ความไม่ชอบ ความเช่ือและประสบการณ์ ในช่วงระยะเวลา
หน่ึงซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลักษณะของการวิเคราะห์จากส่วนย่อยแล้วสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหญ่ท่ี
เรียกว่า การวิเคราะห์อุปมาน (Inductive approach) (สุภางค์ จันทวานิช, 2547) ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
โดยใช้วิธีการวิจัยใน 2 วิธี ดังต่อไปน้ี 

1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าตําราทางวิชาการ 
เอกสารทางราชการ รายงาน ระบบข้อมูลออนไลน์ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนํามาอ้างอิงเป็นข้อค้นพบ (Finding) 
อันจะทําให้ผลงานวิจัยเกิดความน่าเช่ือถือ (Reliability) และความแม่นตรง (Validity) 

2. การสัมภาษณ์ (Interviews) โดยการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการใช้การสัมภาษณ์ โฟกัสกรุ๊ป        
หรือเสวนากลุ่มย่อยและการกรอกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม  

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
การดําเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน ตามโครงการสระแก้ว

กระบวนการสําคัญการศึกษาถึงแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายตามโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข 
เป็นการค้นหาชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านการสร้างรายได้ดี การถอดบทเรียน           
ครั้งน้ีทําการศึกษาในพื้นท่ีบ้านทิมสยาม 05 ตําบลคอลงไก่เถ่ือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว         
และ บ้านคลองอ่ึงดํา ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดังน้ี  

 
ภาพท่ี 1 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านการสร้างรายได้ดี 

1.จุดเริ	มต้น

2.การเตรียม
ความพร้อม

3.การเรียนรู้

4.กจิกรรมการ
พฒันา

5.การ
เปลี	ยนแปลงที	

เกดิขึ$น

6.การสร้าง
เครือข่ายและ
ขยายผล

รายได้ดี 
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ภาพท่ี 2  การสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

รูปแบบกระบวนการสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านการสร้างรายได้ดี 
คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลข้ันปฐมภูมิ พบว่า ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จท่ีจะนําไปสู่การขยายผลและสร้างความเป็นรูปธรรม จนประสบผลสําเร็จ สามารถอธิบาย        
ได้ดังน้ี 

1. การลดรายจ่าย จากเดิมพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมายมีการประกอบอาชีพการทําไร่แปลงใหญ่ มีการ
ใช้ค่าใช้ใช้จ่ายจํานวนมากในการประกอบอาชีพ ทําให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ จึงได้มีการ
ส่งเสริมให้มีการทําบัญชีครัวเรือนของครัวเรือนในชุมชนเพื่อทําให้เกิดการควบคุมค่าใช้จ่ายและลด
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีความจําเป็นของครัวครัว ทําให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และลด ละ เลิก อบายมุข
และส่ิงท่ีไม่จําเป็นในครัวเรือน 

2. การเพิ่มรายได้  เป็นกระบวนการสร้างอาชีพเสริมของชุมชน เพ่ือให้เกิดรายได้เพิ่มมาก
ย่ิงข้ึน และต้องเป็นอาชีพท่ีต้องไม่ใช้การลงทุนมาก และมีความเส่ียงเรื่องการขาดทุนน้อย เพราะหากมี
ความเส่ียงมากจะทําให้เกิดปัญหาหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน โดยได้มีการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปร
รูปสมุนไพร และชุมชนบ้านลองอ่ึงดํา ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมขนท่ีมีการ
รวมกลุ่มการปลูกพืชผักสวนครัว 

3. การสร้างเครือข่าย คือการทํางานร่วมกันโดยการแลกเปล่ียนข้อมูล ประสบการณ์ระหว่าง
กัน ช่วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน และเป็นการสร้างเครือข่ายของ
ความสําเร็จให้มากย่ิงข้ึน 
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กระบวนการในการทํางานวิจัยท่ีใช้ในการทํางานของโครงการ (ในลักษณะ สร้างคน  สร้างงาน  
สร้างเครือข่าย แบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และภาคี)  

1) สร้างคน บ้านคลองอ่ึงดําเกิดกระบวนการร่วมกันในการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มผู้ปลูกผักสวน
ครัวอย่างต่อเน่ืองเก่ียวกับวิธีการดูแลรักษาและวิธีการเพาะปลูก โดยกําหนดให้มีการวางแผนในการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการปลูก การหาตลาดรองรับ หรือ การแลกเปล่ียนความรู้
เก่ียวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารอินทรีย์กําจัดวัชพืช ในส่วนบ้านทับทิมสยาม 05 ได้มีการคิดวางแผน
ร่วมกับทีมการถอดบทเรียนถึงวิธีการสร้างรายได้เพิ่มจาการจัดจําหน่ายพืชสมุนไพรแปรรูป ทําให้สมาชิก
เกิดความเข้าใจ และแนวทางในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการจัดจําหน่าย ตามมาตรฐานและคุณภาพ 

2) สร้างงาน บ้านคลองอ่ึงดํา เกิดการแลกแรงงานเพ่ือใช้ในการเก็บเก่ียวผลผลิต โดยเกิดการ  
จ้างงานในพื้นท่ีแบบหมุนเวียนแรงงานซ่ึงกันและกันในการเก็บเก่ียว ทําให้มีรายได้เพิ่มข้ึนนอกเหนือจาก
การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เป็นรายได้อีกทางหน่ึง ทําให้นํารายได้ในส่วนดังกล่าวมาใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการครัวเรือนของตนเองให้ดีข้ึน บ้านทับทิมสยาม 05 มีการจัดสรร พ้ืนท่ีอยู่อาศัย บางส่วน เพ่ือใช้เป็น
แปลงในการปลูกพืชสมุนไพร และใช้พ้ืนท่ีจัดสรรของ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ทับทิม           
สยาม 05 ทําให้เกิดการจ้างงานในการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต อีกท้ังงยังมีการจ้างงาน ณ กลุ่ม
วิสาหกิจกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรแปรรูป อีกด้วย 

3) สร้างเครือข่าย บ้านคลองอ่ึงดํา และบ้านทับทิมสยาม 05 กลุ่มผู้ปลูกได้มีการแลกเปล่ียน
ข้อมูลต่าง ๆ ทําให้เกิดการติดต่อประสานงานเพ่ือให้ได้รับข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดยมีการบันทึกข้อมูล
การติดต่อ กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอคําปรึกษาในการแก้ไขปัญหา หรือ ขอรับการส่งเสริม           
และสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดในอนาคตของกลุ่มผู้ปลูกต่อไปได้  

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
เป้าหมายสูงสุดของการถอดบทเรียนในคร้ังน้ี เพื่อศึกษากระบวนการสร้างรายได้ดีของ          

บ้านคลองอ่ึงดํา ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ และ บ้านทับทิมสยาม 05 ตําบลคลองไก่เถ่ือน                
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลต้นแบบท่ีจะสามารถนําไปถ่ายถอดและประยุกต์ใช้
กับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงได้ต่อไป 

ระบบการทํางานร่วมกันกับชุมชนและภาคี การถอดบทเรียนครั้งน้ี ทําให้เกิดองค์ความรู้
ทางด้านกระบวนการ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านข้อมูลระหว่าง ชาวบ้าน ชุมชน และผู้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการดําเนินงาน ทําให้เกิดการวางแผนการทํางานของชุมชนต้นแบบด้านรายได้ดีในอนาคต  
เกิดการสะท้อนปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ สามารถเสนอแนะได้ ดังน้ี 
1) บ้านคลองอ่ึงดํา หมู่ท่ี 7 ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย

ของการปลูกพืชผักสวนครัว มีข้อเสนอแนะดังน้ี 
- ชาวบ้านในพ้ืนท่ียังมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ในการเพาะปลูก ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของการ

เพาะปลูกท่ีค่อนข้างสูง ทําให้การเพาะปลูกมีรายได้เม่ือหักต้นทุน มีรายรับคงเหลือไม่มากเท่าท่ีควรจะเป็น 
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ดังน้ัน ควรมีการส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์ และสารกําจัดวัชพืช ท่ีไม่ใช้สารเคมี และไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภค  

- ชาวบ้านกลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวยังขาดความรู้เรื่องการดูแล รักษา ดินท่ีใช้ในการปลูก ควร
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้าไปดําเนินการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับดินปลูก และควรส่งเสริมให้
เกษตรกรผู้ปลูกมีความรู้เรื่องการดูและ บํารุงรักษา ดินปลูกด้วยตนเองได้ 

- การเข้าถึงตลาดของผู้ปลูก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการจัดหาแหล่งจัดจําหน่ายให้กับ
เกษตรกร โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทําให้เกษตรกร ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลไกลของ
ราคาท่ีควรจะเป็น 

- ควรดําเนินการให้ความรู้เก่ียวกับการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง การให้ความรู้ด้านมาตรฐาน
สินค้าด้านการเกษตร และควรส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับการวางแผนการผลิต เพื่อไม่ให้สินค้าพืชผักสวน
ครัว เกิดการล้นตลาด จนทําให้ราคาตกตํ่า หรือ สินค้าขาดตลาด ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสร้าง
ความรู้และความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้ปลูก 

2) บ้านทับทิมสยาม 05 ตําบลคลองไก่เถ่ือน อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายของการปลูกพืชสมุนไพร  มีข้อเสนอแนะดังน้ี 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้การส่งเสริมด้านการแปรรูปสมุนไพร กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร     
แปรรูป เพื่อจัดจําหน่ายเอง เน่ืองจาก มีต้นทุนด้านทรัพยากร คือ พืชสมุนไพร อยู่แล้ว ดังน้ันจึงควร
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน และควรหาตลาดรองรับให้แก่กลุ่มผู้ปลูก 

- ควรสนับสนุนเรื่องเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สมาชิก กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรแปรรูป เน่ืองจาก 
ปัจจุบัน มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย ทําให้การเงินของกลุ่มไม่สามารถนํามาจ่ายปันผลให้แก่สมาชิกได้ตรงตาม
เวลาท่ีกําหนด 

- ควรมีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปท่ีทันสมัยมากย่ิงข้ึน เพ่ือลดระยะเวลาในการ
แปรรูปพืชสมุนไพร จะทําให้เป็นการลดข้ันตอนการทํางานของสมาชิก อีกด้วย 

- ควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกนอกพื้นท่ี ท่ีสนใจ เพื่อป้องกันการขาดแคลน
วัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งในปัจจุบันความต้องการพืชสมุนไพรมีเป็นจํานวนมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
แต่กําลังการปลูกในพื้นท่ีมีความกํากัดเร่ืองกําลังคนในการดูแลการเพาะปลูก จึงควรส่งเสริมและขยาย
พ้ืนท่ีการเพาะปลูกไปยังเครือข่ายต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะต่อผู้เก่ียวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ควรดําเนินการให้ความรู้
ทางด้านการบริหารจัดการกลุ่มผู้ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร อย่างจริงจัง เน่ืองจากเป็นการ
กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ การจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทําให้รายได้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง 
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นวัตกรรม  องค์ความรู้ ชุดความรู้ และอะไรดี ๆ ท่ีเกิดขึ้น ท้ังท่ีคาดคิดและไม่คาดคิด          
จากโครงการ 

1) บ้านคลองอ่ึงดํา หมู่ 7 ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จากการส่งเสริมให้มี
การปลูกผักสวนครัวเพ่ือจําหน่าย ยังมีการส่งเสริมเกษตรกร โดยจะมีการแข่งขันการประกวดการจัด
นิทรรศการจากพืชผีกสวนครัว ของตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ ทําให้เกิดการทํางานร่วมกันของชุมชน 
และเป็นการเผยแพร่ ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีปลูกพืชผักสวนครัวแหล่งใหญ่ แหล่งหน่ึงท่ีมีอยู่ในจังหวัด
สระแก้ว นอกจากน้ัน นายสํารวย ต้นพนม ผู้ใหญ่บ้านคลองอ่ึงดํา ยังส่งเสริมให้ชุมชนได้พัฒนาให้เป็น
ชุมชนท่องเท่ียว 

2) บ้านทับทิมสยาม 05 หมู่ ท่ี 10 ตําบลคลองไก่เถ่ือน อําเภอคอลงหาด จังหวัด สระแก้ว            
เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จึงทําให้พ้ืนท่ีดังกล่าวมีกฎกติกา ในการ
กําหนดการปลูกพืชไร่อย่างชัดเจน และการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 
05 ยังทําให้สมาชิกเกิดความเข้มแข็งในการสร้างงานและรายได้ ทําให้เกิดการทําบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์
รายรับ และค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด ทําให้ชาวบ้านมีการลดค่าใช้จ่ายในส่ิงฟุ่มเฟือยอย่างเห็นได้ชัด            
เกิดการวางแผนรวมกันของชุมชนอย่างเข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 ควรมีการดําเนินกิจกรรมและนโยบายอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดเวทีแสดงความ

คิดเห็น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการขับเคล่ือนนโยบายเพ่ือให้เกิดการพัฒนา โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ทํางานร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ  อย่างบูรณาการ และสร้างความเป็นเจ้าของชุมชน ในการ
ขับเคล่ือน เพ่ือเสริมสร้างแรงผลักดันให้เกิดผลสําเร็จ 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรนําข้อมูลจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาทําการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นส่วนประกอบใน
การศึกษาการถอดบทเรียน ซ่ึงจะทําให้มีข้อมูลในส่วนของปัจจัยของความสําเร็จท่ีหลากหลายด้าน หลากหลาย
มุมมองและควรนําการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ในการศึกษาควบคู่กัน เพ่ือจะทําให้การวิเคราะห์ผลการวิจัยมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และควรทําการศึกษาเปรียบเทียบในต้นแบบของความสําเร็จท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลท่าแยก               
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

   
ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนภายใน
เขตพื้นท่ีตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยในการดําเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนและการดําเนินงานป้องกันยาเสพติด และ 2) ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดและนําเสนอร่างกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด  

ผลการศึกษาพบว่า  
(1) การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของพ้ืนท่ีตําบลท่าแยกในภาพรวม อยู่ในระดับ        

ปานกลาง ค่าเฉล่ียท่ี 3.41 โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับมาก ค่าเฉล่ียท่ี 
3.77 โดยโรงเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียท่ี 3.46 และชุมชนมี        
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียท่ี 3.02 

(2) ผู้วิจัยได้ร่างกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันการเรียน          
ของโรงเรียนในพ้ืนท่ีวิจัย โดยได้มีการนําไปสอบถามข้อมูลย้อนกลับกับโรงเรียนและนักเรียนกลุ่ม          
นําร่องอีกครั้งหน่ึง ซึ่งผลการทดสอบความเหมาะสมของกิจกรรมพบว่า อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 3.94             
และร่างกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติด กิจกรรมวัดความรู้    
ยาเสพติด และกิจกรรมสร้างแผนภาพ/โปสเตอร์ยาเสพติด  
 
 
 
 
 
                                                           

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
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ท่ีมาและความสําคัญ  
 จากสถิติข้อมูลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในปี 2559 พบว่า จํานวนคดียาเสพติดในพ้ืนท่ีสถานี
ตํารวจภูธรปางสีดามีจํานวนท้ังส้ิน 95 คดี มีผู้เสพจํานวน 84 คน ซ่ึงสอดคล้องกับผลจากการสํารวจ
สภาวการณ์ทางสังคมของจังหวัดสระแก้วและจากการลงพ้ืนท่ีของคณะผู้วิจัย พบว่า ในตําบลท่าแยก       
ซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสระแก้วยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษภายในเขตอําเภอเมือง  
 ในข้ันตอนการวิจัยสํารวจถึงสภาพประเด็นปัญหาการป้องกันยาเสพติดภายในพ้ืนท่ีอําเภอท่าแยก 
ผู้วิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของพ้ืนท่ีตําบลท่าแยกในภาพรวม อยู่ในระดับ         
ปานกลาง ค่าเฉล่ียท่ี 3.41 โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับมาก ค่าเฉล่ียท่ี 
3.77 โดยโรงเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียท่ี 3.46 และชุมชนมี        
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียท่ี 3.02  

ตารางท่ี 1 ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  

ข้อคําถาม ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับการ      
มีส่วนร่วม 

ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ            
ป้องกันยาเสพติด 

3.02 0.53 ปานกลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการ             
ป้องกันยาเสพติด 

3.46 0.28 ปานกลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการ                  
ป้องกันยาเสพติด 

3.77 0.58 มาก 

รวม  3.41 0.26 ปานกลาง 

 ในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงมีอยู่หลายมาตรการ แต่มาตรการท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาคือ การเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีท่ีกําหนดเพ่ือป้องกัน และสร้างคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน โดยค้นหา/คัดกรอง/จําแนกกลุ่มนักเรียน
ตามภาวะความเส่ียงประเภท จัดกิจกรรมในสถานศึกษาท่ีเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
เยาวชน ป้องกันยาเสพติดและภาวะเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน  
 ในพ้ืนท่ีตําบลท่าแยกน้ัน โรงเรียนสังกัดสํานักงานพ้ืนฐานการศึกษาในพ้ืนท่ีองค์การบริหาร       
ส่วนตําบลมีจํานวน 2 แห่งซึ่งในช่วงการวิจัยดําเนินโครงการจัดการสอนหลักสูตร D.A.R.E. โดยความ
ร่วมมือกับสถานีตํารวจปางสีดา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเลือกจัดระดับช้ันละ 1 ภาคการศึกษา
เท่าน้ัน หากจะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดจําเป็นต้องดําเนินอย่างต่อเน่ือง  
และครอบคลุมทุกระดับช้ันการศึกษา 
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จากข้อมูลท่ีกล่าวมา การมีกิจกรรมการเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดท่ีเหมาะสมของสถานศึกษา
ในพ้ืนท่ีเพ่ือให้นําไปเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายในสถานท่ีศึกษา สามารถเป็นการดําเนินการเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนกลุ่มเส่ียงได้  

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีตําบลท่าแยก 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
 มีนาคม 2560-ธันวาคม 2561 

กลุ่มเป้าหมาย  
   ตัวแทนจากครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองผักขม  ตําบลท่าแยก 
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 

การดําเนินโครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 1. องค์ความรู้ท่ีได้ : จากการดําเนินโครงการ ทําให้ผู้วิจัยได้ร่างกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกัน         
ยาเสพติดท่ีเหมาะสมกับระดับช้ันการเรียนของโรงเรียนในพ้ืนท่ีวิจัย โดยการออกแบบจากเครื่องมือการ
สร้างแบบการเรียนรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติดของ Foundation for Drug Free World และ Scholastic 
โดยได้มีการนําไปสอบถามข้อมูลย้อนกลับกับโรงเรียนและนักเรียนกลุ่มนําร่องอีกครั้งหน่ึง ซึ่งผลการ
ทดสอบความเหมาะสมของกิจกรรมพบว่า อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 3.94  
 

ระยะที่ 1 สํารวจ สภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนและการดําเนินงานป้องกัน
ยาเสพติด  

ระยะท่ี 2 พัฒนา 

1. การวิเคราะห์เอกสาร 
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด 
3. การนําเสนอร่างกิจกรรมการเรียนรู้การป้อง กัน        

ยาเสพติด 
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 โดยร่างกิจกรรมดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากหลักสูตรครูแดร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
โดยร่างกิจกรรมมีการนําเร่ืองทักษะส่ือสารสนเทศท่ีจําเป็นสําหรับนักเรียนในยุคปัจจุบันมาปรับใช้ในการ
ร่างกิจกรรมการเรียนรู้ และเน้นการให้นักเรียนได้มามีสอนส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากข้ึนผ่านกระบวนการ
สอนแบบร่วมมือ (collaborative learning)  

ตารางท่ี 2 ร่างกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดท่ีจะนําไปทดลองใช้ในสถานศึกษาเขตพ้ืนท่ี           
ตําบลท่าแยก  

ร่างกิจกรรม  วัตถุประสงค์ 
1) กิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติด  

1.1 บทเรียนประเภทของยาเสพติดต้องโทษ
ตามกฎหมาย  

1.2 ส่ือการเรียนการสอนแบบInfographic  

เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงประเภทของยาเสพติด
ต้องโทษตามกฎหมาย  

2) กิจกรรมวัดความรู้ยาเสพติด  
2.1 แบบวัดความรู้ยาเสพติดต้องโทษตาม

กฎหมาย  

เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนด้านยาเสพ
ติดต้องโทษตามกฎหมาย  

3) กิจกรรมสร้างแผนภาพ/โปสเตอร์ยาเสพติด 
3.1 การอบรมการสร้างแผนภาพข้อมูล  
3.2 การประกวดการออกแบบแผนภาพข้อมูล 

เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างช้ินงานกับ
โครงการป้องกันยาเสพติด  

  
ภาพท่ี 1 : ตัวอย่างการใช้โปรแกรม Typorama ในการสร้างส่ือประกอบโปสเตอร์/การสอน   
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 2. เช่ือมโยงกับแผนจังหวัด 

ความเชื่อมโยงกับมิติการพัฒนา 
ความเชื่อมโยง          
กับแผนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ความมั่นคง 
 

SDG 
Good Health 

Partnership for the 
Goals 

 
 

นโยบายสาธารณะ 
7+1 

การบริหารจัดการ
ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม 

 

แผนพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว 

(2561- 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1  

การเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถ

ปรับตัว ประกอบอาชีพ 
และมีสภาพแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

อภิปรายผลการดําเนินงาน   
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนน้ันไม่สามารถกระทําได้เพียงฝ่ายเดียวจําเป็นต้องมีการมี
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ  
มานพ คณะโต (2554) ท่ีได้ศึกษาสถานการณ์แพร่ระบาดไอซ์ ว่าเป้าหมายการดําเนินงานแก้ไขปัญหาไอซ์ 
และพบว่า การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย เริ่มต้ังแต่ครอบครัวโรงเรียน โดยการกําหนด
ภารกิจร่วมให้แก่ทุกภาคส่วนของแผ่นดินทุกหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และทุกพ้ืนท่ีถือว่าการป้องกัน        
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วน และเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบโดยท่ีจะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทํา
และร่วมแก้ไขปัญหาให้บรรลุ และการกําหนดพ้ืนท่ีหลักในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ การกําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีชัดเจน และใช้กลไกพ้ืนท่ีควบคุม             
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จะทําให้การแก้ไขปัญหามีความม่ันคงและย่ังยืน  
 แนวทางน้ียังสอดคล้องแนวคิดของ จิราพา พิพิธภัณฑ์ (2555) ท่ีได้ให้ข้อเสนอ ว่า กลุ่มนักเรียนท่ี
ไม่เคยใช้หรือไม่เคยเก่ียวข้องกับยาเสพติด เป็นการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดแก่กลุ่มนักเรียนท่ีไม่มี
ประสบการณ์ ในการใช้ยาเสพติดเป็นการดําเนินการในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว โดย
มีมาตรการดําเนินงานต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้หรือผนวก เน้ือหาเก่ียวกับยาเสพติดเข้าไว้ ในวิชาต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตาม สายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในโรงเรียน การฝึกทักษะชีวิตเพ่ือให้ รู้จักปฏิเสธยาเสพติด และการใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน นอกจากน้ี         
กลุ่มนักเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการใช้หรือเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดบางชนิด แต่ยังไม่ถึงข้ันเสพติด             
การดําเนินงานในกลุ่มน้ี เป็น ความจําเป็นเร่งด่วน ท่ีต้องรีบดําเนินการ ก่อนท่ีนักเรียนจะใช้ยาเสพติด            
ท่ีรุนแรงข้ึน ซึ่งการหยุด พฤติกรรมดังกล่าว ควรให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน โดยจัดให้มีมุมบริการ
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ปรึกษาแนะแนวหรือให้ การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ แก่นักเรียนท่ีมีปัญหา ใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือนเพื่อปรับ
พฤติกรรมให้อยู่ใน กรอบท่ีเหมาะสม จัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
และประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 จากผลการดําเนินงานโครงการ ผู้วิจัยเห็นว่า เพื่อสร้างความต่อเน่ืองในเชิงนโยบายกับแผน
จังหวัดสระแก้ว ส่ิงท่ีควรดําเนินการต่อให้เป็นรูปธรรมในด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อการพัฒนาสังคม
คุณภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนท่ีจังหวัด
สระแก้วประกอบไปด้วย  
 1. กําหนดเป็นนโยบายให้โรงเรียนจัดทําแผนป้องยาเสพติด  
 2. กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันยาเสพติดในทุกระดับช้ัน  
 3. ควรแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการโรงเรียนร่วมด้วย  
 4. จัดกิจกรรมเก่ียวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน   

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1) ได้ทราบสถานการณ์ด้านการป้องกันยาเสพติดภายในพื้นท่ีการศึกษา    
 2) ได้กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษาในพื้นท่ีเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันใน
การป้องกันยาเสพติด   
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สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2552). บทเรียนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม             
ยาเสพติด. 

มานพ คณะโต. (2554). รายงานผลการศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ์. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. 
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การพัฒนาตัวตนภายในของครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม                                    
ด้วยการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง 

    
จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค1 

วิมลมาศ บุญย่ังยืน1, สุริยา บุตรพันธ์1, นิธิมา สุทะพินธ์1  
ปิยพรรณ อําไพวิทย์2, นิภา บุญเสาร์3, พิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ3 

บทคัดย่อ 
 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ให้ครูมีบทบาทเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ มีความสําคัญมากต่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้อาศัยหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ตัวตนภายในของคุณครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม ด้วยการเรียนรู้ เ พ่ือการเปล่ียนแปลง 
(Transformative Learning) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะภายในให้กับคุณครู ในด้านการฟังด้วยหัวใจ             
การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อ่ืน นํามาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมฐานกาย กิจกรรมฐานใจ และกิจกรรม
ฐานคิด และมีสุนทรียสนทนาเป็นเคร่ืองมือหลักในการส่ือสารตลอดกระบวนการ นอกจากน้ียังมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างพลังกลุ่มในช่วงเดือนสุดท้ายของการฝึกอบรม 
ผลการดําเนินงานพบว่าคุณครูเกิดการเปล่ียนแปลงภายในตัวเองมากข้ึน มีทักษะในการฟังด้วยหัวใจ          
การฝึกสติ และการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเองมากข้ึน ซึ่งเป็นประโยชน์ท้ังต่อการส่ือสารกับ
นักเรียนและเพื่อนร่วมงาน คุณครูสามารถสร้างพ้ืนท่ีแห่งความไว้วางใจให้เกิดข้ึนในกลุ่มได้ และเกิดการ
ระเบิดจากข้างในในการขับเคล่ือนสุขภาวะในโรงเรียนด้วยกิจกรรมแยกขยะ กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์
                                                           

1 กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
2 งานแผนและพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
3 งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมโฮมรูมเพื่อนครู และกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนเม่ือเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษา 2562 

คําสําคัญ : ตัวตนภายใน, ครู, การเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง, สุขภาวะ, โรงเรียนการกุศลวัดไตร          
รัตนาราม 

ท่ีมาและความสําคัญ  
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาแห่งแรกและแห่งเดียว

ของจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีก่อต้ังข้ึนเพ่ือช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษาให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนยังมีความขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถ่ินของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นพ่ีเล้ียงให้กับโรงเรียนมา
ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 จากการดําเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนใน 2 ปีท่ีผ่านมา ผู้ดําเนินโครงการ 
และคุณครูของโรงเรียนเห็นตรงกันว่าปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนคือการพัฒนาศักยภาพ
ของครู ท้ังทักษะภายนอก เช่น เทคนิคการสอน ความรู้ความเข้าใจและทักษะท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการ
เด็ก และทักษะภายในของครู เช่น การฟัง การเข้าใจตนเอง และการส่ือสารกับนักเรียน กระบวนการ
ดังกล่าวจะช่วยปรับท่าทีของครูให้เป็นผู้อํานวยการการเรียนรู้ (facilitator) ของผู้เรียนทุกคนได้มากข้ึน 
ไม่เฉพาะเด็กท่ีเรียนได้แต่รวมถึงเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้วย ดังน้ันในปีงบประมาณ 2562 
วิทยาเขตกาญจนบุรีจึงเริ่มต้นโครงการด้วยกิจกรรมการพัฒนาตัวตนภายในของครูด้วยการเรียนรู้เพ่ือการ
เปล่ียนแปลง (Transformative Learning) ซ่ึงคณะผู้ดําเนินโครงการเคยผ่านการฝึกอบรมทักษะกระบวน
กรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และการดําเนินงานครั้งน้ีก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่าง
ดีจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นพ่ีเล้ียงและให้คําปรึกษาเก่ียวกับแนวทางการ
จัดกระบวนการ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังท่ีจะเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะของคุณครู ซึ่งจะช่วย
ยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนในการสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่นักเรียน  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะภายใน ได้แก่ การฟังด้วยหัวใจ การเข้าใจตนเอง               

และการเข้าใจผู้อ่ืน ให้กับคุณครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ   
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 

กลุ่มเป้าหมาย   
คุณครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม  



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

609  

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
การพัฒนาตัวตนภายในของครูด้วยการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงน้ีอาศัยหลักการพัฒนาตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” กล่าวคือ 
กระบวนกรจะเป็นผู้เริ่มทําความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของคุณครูผ่านการรับฟังด้วยหัวใจในวง
สุนทรียสนทนา (วิศิษฐ์ วังวิญญู, 2548) และเปิดโอกาสให้คุณครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นตลอดช่วงของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดให้กับคุณครูเดือนละ 1 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง             
ท่ีโรงเรียน รูปแบบของการฝึกอบรมท่ีเป็นการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 
2551; Mezirow, 2003) มุ่งเน้นให้คุณครูเกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 แบบหลัก ๆ 
คือ กิจกรรมฐานกาย กิจกรรมฐานใจ และกิจกรรมฐานคิด ขณะเดียวกันก็อาศัยสุนทรียสนทนา (วิศิษฐ์  
วังวิญญู, 2548) เป็นเครื่องมือหลักในการส่ือสารท้ังก่อนเริ่มจัดกิจกรรมเพ่ือประเมินความพร้อมของคุณครู
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างทํากิจกรรม และเพ่ือสะท้อนการเรียนรู้ของคุณครูหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละครั้ง ซึ่งท่าทีของกระบวนกรและปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดังกล่าวช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนกรให้เข้าถึงคุณครูได้มากข้ึน และยังช่วยให้คุณครูเกิดความไว้วางใจในการ
ทําโครงการครั้งน้ีให้สําเร็จร่วมกัน การท่ีคุณครูเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาตัวตนภายในและยอมรับ
ท่ีจะเรียนรู้และเปล่ียนแปลงน้ันคือเกิดการระเบิดจากข้างใน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคล่ือนให้คุณครูทํางานอย่าง
มีความสุขและสามารถสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่นักเรียนได้ 

นอกจากน้ีคณะผู้ดําเนินโครงการยังมีการประชุมทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review, 
AAR) เพ่ือสรุปส่ิงท่ีทําได้ดีและส่ิงท่ียังต้องปรับปรุงหลังเสร็จส้ินการจัดกระบวนการในแต่ละวัน และนํา
ข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการออกแบบกระบวนการครั้งต่อไปเพ่ือนําพาให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
โดยเน้ือหาในการฝึกอบรมท้ังหมดประกอบด้วย 3 ประเด็นเช่ือมโยงกัน ได้แก่ การฟังด้วยหัวใจ (ภาพท่ี 1) 
การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อ่ืน (ภาพท่ี 2) ในเดือนสุดท้ายของการฝึกอบรมยังมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานท่ี 3 วัน 2 คืน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สร้างพลังกลุ่มของคุณครูในการทํางาน 
และทบทวนทักษะต่าง ๆ จากการฝึกอบรมท่ีผ่านมาเพื่อขับเคล่ือนงานท่ีคุณครูอยากจะนําเอาทักษะท่ีได้
ไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีโรงเรียนมากข้ึน (ภาพท่ี 3) 

 
ภาพท่ี 1 : การฝึกสุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังด้วยหัวใจ 
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ภาพท่ี 2: กิจกรรม “กงล้อส่ีทิศ” เพื่อเรียนรู้เข้าใจตนเองและทําความเข้าใจผู้อ่ืน 

 
ภาพท่ี 3: กิจกรรม “สายธารกิจกรรม” เพื่อทบทวนส่ิงท่ีได้เรียนรู้ตลอดโครงการ 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
จากการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา คุณครูหลายท่านยอมรับว่าทําให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงภายในตัวเองมากข้ึน คุณครูรู้จักวิธีการฟังด้วยหัวใจ การฝึกสติ และการจัดการอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองมากข้ึน ทําให้ได้เครื่องมือท่ีเป็นประโยชน์ท้ังต่อการส่ือสารกับนักเรียนและเพ่ือน
ร่วมงาน ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหมู่เพ่ือนร่วมงานของคุณครูก็เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากคุณครูมีความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการ
สังเกตของผู้ดําเนินโครงการท่ีพบว่าท่าทีของคุณครูเปล่ียนไป จากในระยะแรกของการฝึกอบรมท่ีคุณครู
ยังคงมีท่าทีไม่ค่อยฟังกันหรือตัดสินผู้อ่ืนเป็นบางครั้ง แต่ในระยะหลังคุณครูกลับมีท่าทีท่ีรับฟังโดยไม่
ตัดสินกันมากข้ึน ทําให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระในบรรยากาศท่ี             
ผ่อนคลาย โดยเฉพาะในช่วงของการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีท่ีคุณครูสามารถสร้างพื้นท่ีแห่งความไว้วางใจ
ให้เกิดข้ึนในกลุ่มได้ ทําให้สามารถเช่ือมโยงความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนได้มากข้ึนจนเกิดเป็นความเข้าใจ 
นอกจากน้ีคุณครูยังต้ังใจท่ีจะขับเคล่ือนงานจากส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาเพื่อให้เกิดสุขภาวะในโรงเรียนเม่ือเปิด
ภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ กิจกรรมแยกขยะในโรงเรียน กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์พัฒนาการเรียน
การสอน กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือนครู และกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ 
 นโยบายการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้ท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีบทบาทเป็นผู้อํานวยการ
เรียนรู้ มีความสําคัญมากต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2562) ท้ังน้ีจิตวิญญาณความเป็นครู
ต้องเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในตัวครูเอง ครูท่ีสามารถรับฟังผู้เรียนด้วยหัวใจ ตระหนักรู้เข้าใจตนเอง 
และเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน จะสามารถส่ือสารเช่ือมโยงลงไปในหัวใจของผู้เรียนได้ และช่วยให้ครู
ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกจากน้ี
การสร้างวัฒนธรรมของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อนครูด้วยสุนทรียสนทนา ยังช่วยให้คุณครูค้นหา
วิธีการปฏิบัติท่ีดีหรือการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมในการทํางาน และเป็นการสร้างพื้นท่ีสําหรับโอบอุ้ม
ความรู้สึกและสร้างพลังใจให้กันและกันในการทํางานด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณครูสามารถทํางานได้อย่างมี
ความสุข (รุจิเรศ ธนูรักษ์, 2554) ท้ังน้ีการพัฒนาตัวตนภายในของคุณครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม
ด้วยการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง ได้นําพาคุณครูมาถึงความท้าทายในการสร้างสุขภาวะให้เกิดกับ
นักเรียนตามท่ีคุณครูได้ต้ังปณิธานไว้ ผ่านกิจกรรมท่ีคุณครูจะเป็นผู้ดําเนินการเองต่อจากน้ีตามท่ีได้กล่าว
มาแล้ว โดยยังคงมีคณะผู้ดําเนินโครงการเป็นพี่เล้ียงดูแลและให้คําปรึกษา 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 คุณครู ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะภายในท่ีเป็นพ้ืนฐานสําคัญของครูในบทบาทของ
ผู้อํานวยการเรียนรู้และครูท่ีปรึกษา มีการส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานดีข้ึน เกิดสุขภาวะในการทํางานรวมกัน 
 โรงเรียน ซ่ึงมีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท่ีจํากัด ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนา
ศักยภาพของครูอย่างท่ัวถึงทุกคน มีความต่อเน่ือง และสอดคล้องกับความต้องการของคุณครูอย่างแท้จริง 
การขับเคล่ือนกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรม เมื่อเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างสุขภาวะในโรงเรียน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับด้านการให้บริการ
วิชาการแก่โรงเรียนในชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยู่ 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

612  

เอกสารอ้างอิง 
ชลลดา ทองทวี, จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, ธีรพล เต็มอุดม, พงษธร ตันติฤทธิศักด์ิ, และสรยุทธ รัตนพจนา

รถ. (2551). จิตตปัญญาพฤกษา : การสํารวจและสังเคราะห์ความรู้จิตตปัญญาศึกษาเบ้ืองต้น. 
กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยและจัดการความรู้จิตตปัญญาศึกษา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพและศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. 

รุ จิเรศ ธนูรักษ์ .  (2554). ครูกล้าสอน... ด่ังผีเ ส้ือขยับปีก. กรุงเทพฯ : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

วิศิษฐ์ วังวิญญู. (2548). สุนทรียสนทนา. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา. 
สํา นักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2562). นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ                 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562. สืบค้นจาก https://www.obec.go.th/wp-
content/uploads/2018/10/OBECPolicy62.pdf 

Mezirow, J. (2003). Transformative learning as discourse. Journal of transformative 
education, 1(1), 58-63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

613  

ระบบฐานข้อมูลครัวเรือน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

    
ภาคภูมิ ว่องเจริญพรม1  

กฤษณะ ท้าวอิน1, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล1 

บทคัดย่อ 
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอํานาจหน้าท่ี ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน/ร่วมมือและพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในเขตภาคเหนือตอนบน 

อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จํานวนหลังคาเรือน 15,077 หลังคาเรือนและจํานวนประชากร 
55,826 คน สถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ีประชากรเป็นกลุ่มของชาวบ้านท่ีมีการค้ายาเสพติดและปลูกพืช 
เสพติด จากการรายงานสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดพบสถานการณ์การลักลอบปลูกฝ่ิน
ในปี 2560 จากการสํารวจพื้นท่ีในจังหวัดเชียงใหม่ 1,373 ไร่พบพื้นท่ีตัดทําลาย 618 ไร่ คิดเป็นร้อยละ           
ท่ีตัดทําลาย 45.05 เปอร์เซ็นต์ จากปัญหาดังกล่าวทางโครงการร้อยใจรักษ์ เป็นโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวงท่ีเข้ามาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ห่างไกลปัญหายาเสพติด โดยพระเจ้าลูกเธอ               
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์  

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์จึงร่วมกันศึกษาข้อมูลในพ้ืนท่ีเพื่อแก้ปัญหาพ้ืนท่ีดังกล่าว จึงร่วมกันกับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน อําเภอ 
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่สําหรับการรวบรวมข้อมูล 

โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ 1) สถานประกอบการณ์สํานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (DEPA) ในการสนับสนุนให้คําปรึกษาควบคุมการพัฒนา 
2) สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมในการประสานงาน 3) อาจารย์ท่ีปรึกษาในการให้คําปรึกษา
ด้านเทคนิค และ 4) ผู้พัฒนา เพื่อให้ระบบออกมาตามความต้องการของผู้ใช้ 

                                                           

1หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ระบบฐานข้อมูลครัวเรือน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เป็นระบบสําหรับในการเก็บบันทึก
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอําเภอแม่อาย เช่น ข้อมูลครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน/การแปรรูปผลผลิต
การเกษตร/รายละเอียดการปลูกพืชระยะส้ัน/การปลูกพืชยืนต้น/พืชรองท่ีปลูกในแปลง/ยานพาหนะ        
และเครื่องจักรกล/เครื่องใช้ในบ้าน/การทําหัตถกรรมในครัวเรือน/แหล่งเงินกู้ยืม/ดินท่ีมีโฉนด/ยุ้งฉาง  
และตําแหน่งครัวเรือนในแผนท่ี เป็นต้น การออกแบบการนําเข้าข้อมูลโดยการออกแบบให้เป็น           
เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web application) เพื่อให้สามารถนําเข้าข้อมูลในพื้นท่ีได้สะดวกและสามารถผ่าน
อุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile device) เช่น แล็ปทอป (Labtop) โทรศัพท์ (Mobile phone) หรือแท็ปเลต 
(Tablet) เป็นต้น เครื่องมือท่ีเลือกใช้คือ ภาษาพีเอชพี (PHP) และลาราเวลแฟรมเวริค (Laravel PHP 
Framework) เพ่ือความสะดวกในการพัฒนา ซึ่งจะมีจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น การนําเข้าข้อมูล การค้นหา
ข้อมูลการแสดงข้อมูล และรายงานสรุป เป็นต้น จากการประเมินผลพบว่าการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบความพงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเท่ากับ 4.36 และมีรายการประเมินท่ีมีค่าความพึงพอใจ
สูงสุดอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเท่ากับ 4.45 

งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน ประชากรในอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการรายงานสรุปข้อมูล สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายนการใช้กระดาษ รวมไปถึงสนับสนุนสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจขององค์กรภาครัฐ 

คําสําคัญ : ระบบฐานข้อมูลครัวเรือน, ลาราเวลแฟรมเวริค, สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, แม่อาย 

ท่ีมาและความสําคัญ 
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอํานาจหน้าท่ี ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน/ร่วมมือและพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในเขตภาคเหนือตอนบน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
จํานวนหลังคาเรือน 15,077 หลังคาเรือนและจํานวนประชากร 55,826 คน สถานการณ์ปัญหาในพ้ืนท่ี
ประชากรเป็นกลุ่มของชาวบ้านท่ีมีการค้ายาเสพติดและปลูกพืชเสพติด จากการรายงานสถาบันสํารวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติดพบสถานการณ์การลักลอบปลูกฝ่ินในปี 2560 จากการสํารวจพื้นท่ีใน
จังหวัดเชียงใหม่ 1,373 ไร่พบพ้ืนท่ีตัดทําลาย 618 ไร่ คิดเป็นร้อยละท่ีตัดทําลาย 45.05 เปอร์เซ็นต์ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์จึงร่วมกันศึกษาข้อมูลในพ้ืนท่ีเพื่อแก้ปัญหาพ้ืนท่ีดังกล่าว จึงร่วมกันกับ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการรวบรวมข้อมูล
ในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล 
2. เพ่ือเก็บข้อมูลสํารวจนพ้ืนท่ีและเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล   
3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ 
ระยะเวลาการดําเนินงาน มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากรในเขตอําเภอแม่อาย 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
1. วางแผนการทํางานการพัฒนาโดยมีร่วมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ

ตอนบน (DEPA) เพ่ือออกแบบตัวอย่างฐานข้อมูลต้นแบบเพ่ือนําเสนอสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์ 

2. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทําการแปลงเก่ียวกับระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล 
2.1 รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง ตัวอย่างระบบงานและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องรวมถึงปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ซ่ึงมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
2.2 การรวบรวมข้อมูล เป็นข้อมูลปฐมภูมิพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ รายงาน สรุป 

และบันทึกข้อความเป็นต้น และเอกสารท่ีรวบรวมอยู่ในรูปแบบกระดาษ (Documents) เว็บไซต์ (Web 
site) และเอกสารดิจิทัล (Digital documents)  เช่น MS-Word , MS-Excel และ PDF เป็นต้น 

2.3 การนําเข้าข้อมูล ซ่ึงท่ีได้มาต้องนํามาผ่านนําเข้าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจําต้องถูกนําเข้า
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล บางชนิดอยู่ในรูปแบบเข้ารหัสเอกสารจําเป็นต้องนําเข้า
ด้วยวิธีแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบท่ีสามารถใช้งานได้สะดวก 

2.4 การจัดรูปแบบข้อมูล ทําการการจัดรูปแบบข้อมูลเพ่ือจะสามารถนําไปแปลงเพื่อสร้างให้
อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล (Database) โดยระบบจัดการฐานข้อมูลท่ีผู้วิจัยเลือกใช้คือ มายเอสคิวแอล 
(mySQL) 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
3.1 เก็บความต้องการหลังจากออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลนําเสนอข้ันตอนถัดไปคือนําเสนอ

กับหน่วยงานสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ เพ่ือเก็บความต้องการใช้ข้อมูล โดย
มีออกแบบโดยมีส่วนร่วมระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลเพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศ
ต่อไป 

3.2 ออกแบบแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ การออกแบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบ 
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ภาพท่ี 1 ร่วมออกแบบฐานข้อมูลกับตัวแทนสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ 

การออกแบบฐานข้อมูล 
จากการท่ีได้เก็บความต้องการจากผู้ใช้ข้อมูลคือ หน่วยงานสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่             

และโครงการร้อยใจรักษ์ได้ข้อมูลท่ีต้องการใช้คือ  ข้อมูลครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน/การแปรรูปผลผลิต
การเกษตร/รายละเอียดการปลูกพืชระยะส้ัน/การปลูกพืชยืนต้น/พืชรองท่ีปลูกในแปลง/ยานพาหนะ           
และเคร่ืองจักรกล/เครื่องใช้ในบ้าน/การทําหัตถกรรมในครัวเรือน/แหล่งเงินกู้ยืม/ดินท่ีมีโฉนด/ยุ้งฉาง  
และตําแหน่งครัวเรือนในแผนท่ี เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์ (ER-diagram) ของฐานข้อมูลครัวเรือน  
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การออกแบบระบบ 
  การออกแบบการนําเข้าข้อมูลโดยการออกแบบให้เป็น เว็บแอพพลิเคช่ัน (Web application) 
เพื่อให้สามารถนําเข้าข้อมูลในพ้ืนท่ีได้สะดวกและสามารถผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Mobile device) เช่น 
แล็ปทอป (Labtop) โทรศัพท์ (Mobile phone) หรือแท็ปเลต (Tablet) เป็นต้น เครื่องมือท่ีเลือกใช้คือ 
ภาษาพีเอชพี (PHP) และลาราเวลแฟรมเวริค (Laravel PHP Framework) เพื่อความสะดวกในการ
พัฒนา ซึ่งจะมีจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น การนําเข้าข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแสดงข้อมูล และรายงาน
สรุป เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 4 แสดงตัวอย่างการนําเข้าข้อมูลครัวเรือน (ซ้าย) และการแสดงข้อมูล (ขวา) 

1.3 สํารวจข้อมูล 
ทางสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ได้ทําการสํารวจข้อมูลในพ้ืนท่ี

ส่วนผู้วิจัยได้สนับสนุนเรื่องการจัดการระบบให้สามารถทําการสํารวจได้เป็นปกติ 
1.4 ประมวลเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ประเมินผลประสิทธิภาพของข้อมูล และประเมิน

การใช้งานระบบ จากความพึงพอใจของตัวแทนสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ซึ่ง
ได้ได้ผลการประเมินดังน้ี   

 

 

 

ข้อมูล

ครัวเรือน 
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ตารางท่ี 1 ตารางเกณ์การอ่านค่าเฉล่ียของแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบงานเพ่ือระบุคุณภาพ 

ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
ความหมาย 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
ปรับปรุง 
ไม่เหมาะสม 

4.60 - 5.00 
3.60 - 4.59 
2.60 - 3.59 
1.60 - 2.59 
1.00 - 1.59 

ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก 
ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับดี 
ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับพอใช้ 
ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับปรับปรุง 
ระบบท่ีพัฒนาอยู่ในระดับไม่เหมาะสม 

โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลครัวเรือน ประเมินท้ังส้ิน 4 ด้านมีผลการ
ประเมินเฉล่ียท้ังส่ีด้านอยู่ในระดับ ดี ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย  

(x) 

ค่ า เ บ่ีย ง เบน 
ม า ต ร า ฐ า น 
(SD) 

ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 
1. ด้านความสามารถในการทํางานตามความพงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบ (Function Requirement Test) 
2. ด้านหน้าท่ีการทํางานของระบบ (Function test) 
3. ด้านการใช้งานของระบบ (Usability test) 
4. ด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล                

(Security test) 

4.45 
 

4.33 
4.37 
4.29 

0.54 
 

0.60 
0.56 
0.64 

ดี 
 
ดี 
ดี 
ดี 

ค่าเฉล่ีย 4.36 0.58 ดี 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน ประชากรในอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการรายงานสรุปข้อมูล สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายนการใช้กระดาษ รวมไปถึงสนับสนุนสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจขององค์กรภาครัฐ 

จากการประเมินผลพบว่าการประเมินประสิทธิภาพของระบบความพงพอใจเฉล่ียอยู๋ในระดับดี 
โดยมีค่าเท่ากับ 4.36 และมีรายการประเมินท่ีมีค่าความพงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเท่ากับ 4.45 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ 
  ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนประชากรอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จะช่วยในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครัวเรือนให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลท่ีสามารถนําไปประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาพื้นท่ีอําเภอแม่อายให้ยาเสพติดในพื้นท่ีลดลงและหายไปในท่ีสุด 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. บูรณาการการเรียนกับการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ 
2. ได้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน 

สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ 
3. ได้ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีอําเภอแม่อาย 

เอกสารอ้างอิง   
Stauffer, M. (2 019 ) .  Laravel : Up & Running : A Framework for Building Modern PHP 

Apps. Sebastopol, United States: O'Reilly Media, Inc, USA. 
ปะสีละเตสัง, บ. (2007). คู่มือการพัฒนาเว็บด้วย PHP 5 และ MySQL 5. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด

ยูเคช่ัน, บมจ. 
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การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานในสภาพจริง                                
สําหรับงานวิศวกรรมโรงแรม กรณีศึกษา ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ  

     
อนันต์ สันติอมรทัต1 

กิตติศักด์ิ จิตต์เก้ือ1, สิรินญา จันทร์ศักด์ิสูง1,  
จารุวรรณ พรหมเงิน1, ณัฐสิทธ์ิ ฤทธิสังข์2, ภาสกร พรหมแดน2 

บทคัดย่อ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต              

ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการศึกษา เน้นความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิตและการ
บริการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ ศักยภาพ 
ความพร้อมในเชิงการแข่งขันและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงเกิดความร่วมมือ
กับสถานประกอบการโรงแรมและชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมจังหวัดภูเก็ตเพื่อการจัดการศึกษา          
เชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) โดยหลักสูตรฯ ได้เชิญบุคลกร
ของชมรม ซ่ึงทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าช่างโรงแรมในหลายๆ แห่ง เข้ามาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร         
ในรายวิชาปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องและส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษา Internship และสหกิจศึกษา 

จากการส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษา Internship และสหกิจศึกษาพบว่า ระบบปรับอากาศภายใน
ห้องพักของโรงแรมเกิดปัญหาข้อขัดข้องบ่อยครั้ง โดยโรงแรมบางแห่งยังขาดการบํารุงรักษาท่ีดี โดยมาก
มักจะซ่อมบํารุงเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance คณะผู้วิจัยจึงนําเสนอแนวคิดวิธีการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน ร่วมกับแผนกช่างซึ่งเป็นกรณีศึกษาของโรงแรมแห่งหน่ึงและนําเทคนิคการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อนํามาสู่การทําแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(แผนการ PM) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการใช้งานจริง ท้ังน้ีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางในการแก้ไข
ปัญหาและรวมไปถึงการเรียงลําดับปัญหาท่ีมีผลทําให้เกิดปัญหามากท่ีสุด คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ 7 QC Tool ประกอบด้วย (1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) (2) ผังก้างปลา (Cause-and-
Effect Diagram) (3) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)  

                                                           

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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คําสําคัญ : การศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน, การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน, 7 QC Tool 

ท่ีมาและความสําคัญ  
ตามท่ีรัฐบาลได้กําหนดแนวยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีต้องบูรณาการการดําเนินงานตามกรอบ

สร้างฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคงและย่ังยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีเก่ียวข้องเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ความพร้อม
ในเชิงการแข่งขันและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ แนวทางหน่ึงน้ันคือ               
การปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการศึกษา เน้นความเช่ือมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิตและการ
บริการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ จึงเกิดความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการโรงแรม เพ่ือบริการวิชาการ สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการ
ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) งานท่ีเก่ียวข้องในแผนก ฝ่าย งานช่างท่ัวไป งานวิศวกรรม
บํารุงรักษา มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้และผสมผสานความรู้ทางทฤษฎี ฝึกปฏิบัติในสถาน
ประกอบการท่ีอยู่ในโลกแห่งความจริงและสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีตรงตาม
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต จะช่วยทําให้ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะสูง สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึงสอดคล้องกับแนวทางการบริหารและ
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

จากความร่วมมือกับชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมจังหวัดภูเก็ตท่ีผ่านมา โดยหลักสูตรฯ ได้เชิญ           
บุคลกรของชมรม ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าช่างโรงแรมในหลาย ๆ แห่ง เข้ามาจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรในรายวิชาปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องและส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษา Internship และสหกิจศึกษาพบว่า 
ระบบปรับอากาศภายในห้องพัก ของโรงแรมเกิดปัญหาข้อขัดข้องบ่อยครั้ง โดยโรงแรมบางแห่ง ยังขาด
การบํารุงรักษาท่ีดีโดยมากมักจะซ่อมบํารุงเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance) ทําให้แขก       
ผู้เข้าพักเกิดความไม่สะดวกและความพึงพอใจ บางคร้ังอาจใช้เวลานานและส่งผลกระทบต่ออายุการใช้
งานของเคร่ืองปรับอากาศ คณะผู้วิจัยจึงนําเสนอแนวคิดวิธีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ร่วมกับแผนกช่างซึ่ง
เ ป็นกรณีศึกษาของโรงแรมแห่งหน่ึงและนําเทคนิคการบํารุ งรักษาเชิงป้อง กัน (Preventive 
Maintenance) เพื่อนํามาสู่การทําแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (แผนการ PM) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
การใช้งานจริง 

วัตถุประสงค์  
เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานในสภาพจริงสําหรับงานวิศวกรรมโรงแรมโดย

ใช้สถานประกอบการโรงแรมเป็นกรณีศึกษา ด้านงานปรับปรุงระบบการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ  

ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 ระยะเวลาท้ังหมด 16 สัปดาห์ 
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กลุ่มเป้าหมาย  
 งานบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ในแผนกวิศวกรรมของโรงแรมแห่งหน่ึง ในจังหวัดภูเก็ต 

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
การดําเนินงานน้ีมุ่งเน้นการปรับปรุงการบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการ

เส่ือมสภาพ โดยนําหลักการของการบํารุงเชิงป้องกัน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ  
มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 1) ศึกษาข้อมูลของเครื่องปรับอากาศ 2) สํารวจและรวบรวมเก็บข้อมูล             
3) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 4) เลือกเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 5) แก้ไขปัญหา 6) สรุปผล
การดําเนินงาน  

เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาเป็นกระบวนการนําสาเหตุท่ีพบมาทําการวิเคราะห์เพ่ือหาทางในการ
แก้ไขปัญหาและรวมไปถึงการเรียงลําดับปัญหาท่ีมีผลทําให้เกิดปัญหามากท่ีสุด โดยใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ 7 QC Tool (ศรินทร์รัศม์, 2559) ประกอบด้วย (1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) คือการ
รวบรวมหรือเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและบันทึกไว้เพ่ือเป็นหลักฐานในการดําเนินงาน (2) ผังก้างปลา 
(Cause-and-Effect Diagram) เป็นแผนภูมิการวิเคราะห์สาเหตุตามลําดับจากขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็ก
ช่วยให้การวิเคราะห์เห็นสาเหตุได้ง่ายย่ิงข้ึน (3) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) เป็นแผนภูมิท่ี
แยกแยะหรือลําดับสาเหตุหรือสถิติของผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
จากการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องพบว่า การเกิดปัญหาหรือเหตุขัดข้องท่ีผ่านมา ขาดการ

บํารุงรักษาท่ีเป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้ ทําให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ไม่
นานและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเป็นจํานวนมาก หลังจากการสํารวจและดําเนินงานคณะทํางาน              
ได้นําปัญหาทําการวิเคราะห์เพ่ือหาปัญหา (ภาพท่ี 1-3) ความถ่ีในการเกิดความเสียหาย โดยใช้พาเรโต
และแผนผังแสดงเหตุและผล (ผังก้างปลา) จัดทําใบตรวจสอบเครื่องปรับอากาศรายเดือนและใบรวบรวม
ปัญหา ข้ึนมาเพ่ือติดตามสถานะและเพ่ือป้องกันสาเหตุของปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังตารางท่ี 1 และภาพท่ี 4 นํามาสู่การสร้างใบตรวจสอบการบํารุงรักษา (อิงควัตและศิวดล, 2560), 
(เกษม, 2552) แสดงดังตารางท่ี 2  
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          (ก) นํ้าแข็งเกาะบริเวณรอบท่อส่งนํ้ายา                  (ข) ตรวจสอบระบบและหารอยร่ัว 

  
              (ค) ช่องระบายความร้อนเส่ือมสภาพ                     (ง) เปล่ียนคอมเพรสเซอร์ 

ภาพท่ี 1 การตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูล 

 
ภาพท่ี 2 การสํารวจข้อมูลก่อนดําเนินงานปรับปรุง 
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ภาพท่ี 3 การวิเคราะห์หาสาเหตุ 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลังทําการแก้ไขปัญหา 

 

ลําดับ 
 

ปัญหา 
ความถี่ก่อน 

การแก้ไข 

ความถี ่
หลัง 

การแก้ไข 

1 พัดลมคอยล์เย็นทํางาน แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางาน 15 11 

2 พัดลมทํางานมีเสียงดัง และคอมเพรสเซอร์มีเสียงดัง 8 5 

3 เครื่องปรับอากาศไม่ทํางาน 7 5 

4 นํ้าหยดจากเครื่องเป่าลมเย็น 6 3 

5 ห้องปรับอากาศมีอุณหภูมิสูง 5 3 

6 คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออก ปล่อยไว้นานคอมเพรสเซอร์จะไหม้ 5 2 

7 แคปรันขาดลัดวงจร 4 2 

8 ท่อน้ํายาด้านดูดและด้านส่งมีนํ้าหรือนํ้าแข็งเกาะ 3 2 

9 โอเวอร์โหลดตัดวงจรและคอมเพรสเซอร์หยุดทํางานหลังจากเริ่มสตาร์ท
ใหม่ในช่วงระยะเวลาส้ันๆ 

2 1 
 

รวม 55 34 
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ภาพท่ี 4 ผลจากการดําเนินงานหลังดําเนินงานปรับปรุง 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างใบตรวจสอบการบํารุงรักษา 

ช่ืออุปกรณ์...................................................................       
ยี่ห้อ.............................................................................          
รุ่น................................................................................ 

ช่ือผู้ตรวจ.........................................................          
วันท่ี.................................................................
สถานท่ี............................................................. 

ลําดับ รายละเอียดการบํารุงรกัษา 

ผลการตรวจสอบ 

หมายเหตุ 

ปกติ ชํารุด แก้ไข 

ตรวจสอบ / บํารุงรักษา  ( การตรวจสอบระยะเวลา 1 เดือน ) 
การทําความสะอาด 

1    แผ่นกรองอากาศ     

2    หน้ากากรับและจ่ายลมหรืออากาศ     

3    ใบพัดลมระบายความร้อน     

4    ระบบน้ําท้ิง / ถาดน้ําท้ิง / ท่อนํ้าท้ิง     
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การตรวจเช็ค / ตรวจสอบ 

1    สวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิ     

2    สายไฟควบคุมระดับอุณหภูมิ     

3    รีเลย์/เบรคเกอร์/ET16     

4    มอเตอร์     

5    ช่องรีเทิร์นอากาศบนเพดาน / ช่องฝ่า     

6    แผงขดท่อระบายความเย็น     

7    แผงขดท่อระบายความร้อน     

8    น้ํายาและสารทําความเย็น     

9    คอมเพรสเซอร์ และ แผงวงจรไฟ     

10    ท่อทองแดง หรือ ท่อจ่ายน้ํายา     

11    ตัวโครงเครื่องคอมเพรสเซอร์     

อภิปรายผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 
ผลการดําเนินงานปลังการปรับปรุง มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) การเก็บข้อมูลล่าช้า เน่ืองจากห้องพัก

ภายในโรงแรมมีแขกเข้ามาพัก ทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลตามระยะท่ีกําหนดได้ 2) การตรวจสอบคอน
เดนซิ่งหลังห้องพักไม่สามารถเข้าเก็บข้อมูลได้เน่ืองจากประตูห้องพักด้านหลังเช่ือมต่อกันท้ังหมด               
3 ห้อง จึงต้องประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เข้าพักท้ังหมดก่อนเข้าทําการเก็บข้อมูล 3) พนักงานขาด
พ้ืนฐานการดูแลเครื่องปรับอากาศ และขาดคู่มือในการบํารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ ท้ังน้ีควร
ดําเนินการจัดให้มีระบบหรือรูปแบบการดูแลและตรวจสอบ รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ          
เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ควรจัดการจัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน
แผนกช่างซ่อมบํารุงและแผนกอ่ืน ๆ เพื่อสร้างทักษะความรู้และความร่วมมือของพนักงานท้ังหมดรวมถึง
การกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบอุปกรณ์ท้ังหมด ก่อนท่ีแขกจะเข้าพักหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยภายหลังการตรวจสอบควรให้มีการรายงานทุกครั้งเพ่ือเก็บสถิติการเสียหายประจําตึกหรือห้องพัก  
และคํานวณค่าใช้จ่ายของการซื้อเครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นได้  
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 จากการดําเนินงานโดยส่งนักศึกษาเข้าไปทํางานในสถานประกอบการ ทําให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การปฏิบัติงานในสภาพจริงในหลังจากได้เรียนรู้ทฤษฎี ทําให้ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืน            
ต่างแผนก เกิดการต้ังข้อสังเกตุ การคิดวิเคราะห์หาเหตุผล การตัดสินใจและการเอ้ืออาทรระหว่างกัน         
ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงท่ีเพ่ิมพูนศักยภาพของนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จ
การศึกษา 
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Promotional Campaign for a Restaurant Reservation System of Stars 
Restaurant of Inn at Perry Cabin, Belmond, Maryland, USA 

     
 Pariwat Somnuek1 

(1) Rationale of the Study 
 A business is all about reciprocation and it is a must to nail down the best way to 
encourage more customers. Many businesses are building their own mobile apps and 
there are many reasons why you should invest in a mobile app because it is a digital era. 
Mobile apps are great way to reach out potential customers. It can enhance the 
experience of customers by building the best mobile app. People spend a lot of time on 
social media and mobile apps are the future of social interaction. Online marketing is very 
important for every type of product. Business owners need to improve and develop the 
marketing process by using social media, digital media, especially phones. It is very 
necessary every day as well as mobile applications that support the marketing process to 
increase the convenience and comfort. Speed to market and communicate between 
customers and business owners. Therefore, the researcher has recognized the importance 
of restaurants and mobile applications at present and seeks the ways to create a 
restaurant reservation application of the Stars restaurant. In order to publicize the Stars 
restaurant and increase the convenience, and satisfaction of the customers. 

                                                           

1 Chairman of Tourism and Hospitality Innovation Master Degree Program, Faculty of Liberal Arts, 
Ubon Ratchathni University and Fuangfar Vitojit 

 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

629  

 
Stars restaurant is a part of the Inn at Perry Cabin by Belmond, Maryland, USA. 

From the results of study is Inn at Perry Cabin by Belmond has website, but it’s quite hard 
to find a real website of the hotel because when you find a word that “Inn at Perry Cabin 
by Belmond”. It will show a lot of results from other agencies. The Inn at Perry Cabin 
website which the customers can book rooms, but they cannot book any tables in the 
Stars restaurant. The author has seen these problems of the Stars restaurant of Inn at 
Perry Cabin By Belmond, USA. Therefore, I have paid attention and found ways to create 
a restaurant reservations of the Stars restaurant. Bringing the technology that we use in 
our daily lives to create this project. In order to increase conveniences for customers, 
impress customers and come back to the restaurant continuously. The most important 
thing of this project is the Stars restaurant can overcome the other restaurants in the 
United States. 

Keywords : Promotion, Campaign, Reservation, System 

(2) Objective of the study 
1. To study the services of the Stars Restaurant of Inn At Perry Cabin, Maryland, 

USA  
2. To study the mobile applications to create a restaurant reservation system 

catering of Stars restaurant of Inn At Perry Cabin By Belmond, Maryland, USA  
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3. To study the user satisfaction of a restaurant reservation system on mobile 
applications of Stars restaurant of Inn At Perry Cabin By Belmond, Maryland, USA  

(3) Duration of Project 
This project started from 22 June to 22 December 2018, 6 months 

(4) Scope of the study  
This project focuses on application program so that it can be create as an 

application for reservations of Stars restaurant of Inn At Perry Cabin By Belmond, Maryland, 
The United State of America. It also includes an evaluation of the customer satisfaction 
that used a restaurant reservation system. The place where the researcher studied Inn At 
Perry Cabin, Maryland, United State. 

(5) Expected Results from this project 
 1. The stakeholders recognized the services of Stars restaurant and took them to 
design a restaurant reservation system.  

2. Customers felt impressed with a restaurant reservation system catering for 
guests of Stars restaurant of Inn At Perry Cabin By Belmond, Maryland, USA.  

3. The restaurant could use this project for improvement its services in the future. 

(6) Methodology 
6.1 Population and Sampling  

The population of this study was the customers of Star Restaurant of Inn At               
Perry Cabin, Maryland, USA who comes to use a service in the restaurant between 06.00 
p.m.-09.00 p.m. in 6 months, 6,023 people, and the population from employees in the 
Star restaurant.  

The researcher selected the sampling. The method of selecting was purposive 
sampling. The sample was customers of Star Restaurant of Inn At Perry Cabin, Maryland, 
USA, who comes to use a service in the restaurant between 06.00 p.m.-09.00 p.m. and 
who are the guest of the hotel in 6 months, 35 people. Stars Restaurant’s staffs of Inn At 
Perry Cabin who have worked more than 1 year, 10 people and restaurant managers about 
5 people. Altogether were 50 samples. 
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6.2 Instrument and Testing  
6.2.1 Tools used for questionnaire  

The tools used to generate the user satisfaction questionnaire are  
Part 1 : General information of the respondents. For example, what is 

your gender?  
Part 2 : Characteristics and objectives of travel of respondents. For example, 

have you ever been to Star's restaurant?  
Part 3 : Satisfaction with the application of Stars Restaurant  

*- Information of the application  
*- Application Design and Formatting  
*- The benefits of the application.  

6.2.2 The tools used to design a restaurant reservation system or mobile 
application is Appstylo.  

Appstylo is an online app builder. Being a Saas on the cloud, design and 
build mobile application all with a web browser. The platform supports creation the native 
app for IOS, android, windows and mobile web site. By dragging and dropping the UI 
elements, anyone even without coding skills can build the magical apps in minutes. 

6.2.3 Application analysis and design  
Design a reservation restaurant system of the Inn at Perry Cabin, 

Maryland, USA. The analysis and design of this application in order to meet the needs of 
users by the classification of each menu, including breakfast menu, lunch menu, dinner 
menu. It also includes a dessert menu and a poolside menu. The menus will show prices 
and food ingredients because some customers have food allergies. Therefore the menus 
must show the ingredients of each food to make sure that customers can order those 
foods to eat and not harm.  

The important thing customers can know the menu in advance. 
Customers do not have to go to the restaurant to see the menu before deciding to book 
a table.  The application can also provide customers to book the table or the customer 
can directly call the restaurant. This will add convenience and fast to the customer. 

6.3 Tools used to store data  
The research instruments were a questionnaire for user a Star Restaurant 

mobile application.  
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Criteria for Satisfaction: Level 5 refers to very satisfied. Level 4 refers to very 
good. Level 3 refers to OK. Level 2 refers to dissatisfied. Level 1 refers to very dissatisfied. 

The mean of satisfaction is as follows. Average 4.51 - 5.00 means very satisfied. 
Average 3.51-4.50 means very good. Average 2.51-3.50 means OK. Average 1.51-2.50 mean 
dissatisfied. Average 1.00-1.50 means very dissatisfied. 

6.4 Tool testing  
After creating the application, the researcher has tested the use of the 

application by myself first. After that, I brought the application to the project consultant, 
Miss Carla Ibarra and Mr. Miguel Herrera, manager of Star's restaurant, as well as Miss 
Khampha YingKhong, and Mr. Phornchai Suksirisopon, Tourism Advisors of Faculty of 
Liberal Arts of Ubon Ratchathani University, to check, comments and providing advice on 
how to improve the application Including the questionnaire for user satisfaction with the 
application. 

6.5 Collecting Data  
Data Collection Start by studying the importance of mobile application. 

Therefore analyzed and adapted to Star Restaurant's application. After that, the design of 
the application is suitable for Stars Restaurant and brought the application to consult with 
the manager so that they could recommend making the application better. After that, 
update the application and let the manager check again. In order to check accuracy and 
then later test this application with the restaurant staff first and bring this app to 
experiment with guests in the restaurant. 

Data gathering Researchers plan to collect data by myself through the 
cooperation of the guests, Food and Beverage employee, and Food and Beverage 
Supervisor at Inn at Perry Cabin in Maryland, USA, from September, 01, 2018 to October, 
31, 2018, totally 2 months. Data collection the details are as follows  

Step 1: Distribute the questionnaire to the guest who has the Star Restaurant 
Reservation Application, 35 sets, 10 sets for food and beverage employees, and 5 sets for 
food and beverage managers at Inn at Perry Cabin in Maryland, USA.  

Step 2: Check the questionnaire that has been answered as completely as we 
designed.  

Step 3: Collect questionnaires and analyze data 
 
 



 

รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 

 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
 

  

633  

6.6 Analysis and conversion of research results  
Quantitative method is by allowing users to evaluate the quality of the 

application. Population is customers who come to use the Stars restaurant from July to 
December, 6,023 people. Sampling is probability sampling. Therefore, the researcher 
therefore randomly selected a specific model which is a sample selection to meet the 
following criteria  

1. People who come to use the Star restaurant between 06.00 pm-09.00 pm, 
which is the time when Star's restaurant is open for dinner.  

2. Being a person who uses the Jane restaurant and is a guest in the Inn At 
Perry Cabin, Maryland, USA.  

And collecting data from the staff of Star's restaurant, 10 people, with criteria 
for selection of the staff of Star's Restaurant and working at the Stars restaurant for 1 year 
or more. Finally, the researcher has collecting data from the restaurant manager of Star's 
restaurant, 5 people 

(7) Summary of Results 
( 7 .1)  The services of The Stars Restaurant of Inn At Perry Cabin, Maryland, 

USA  
The Stars Restaurant of Inn At Perry Cabin Is a restaurant that serves breakfast, 

lunch, afternoon tea and dinner. Open from 06.00 AM. - 09.00 PM. every day. There are 
totally 100 tables for services . If customers are interested in coming to the restaurant can 
call to book or walk in to make reservations at the front of the restaurant. 

(7.2 ) The process of designing the reservation application of the Stars 
Restaurant  

From website design and production, it was found that the process of designing 
and creating applications For Stars restaurant There are 6 steps for the operation, namely  

1) Determination of objectives. To create applications and promote Star's 
restaurant  

2) Targeting groups is a group of customers who come to use the Star restaurant 
between 06.00 p.m. - 09.00 p.m. and the guests of Inn At Perry Cabin, Maryland, USA, 35 
people. Also, the employee in Food and Beverage of Star restaurant including staffs who 
have worked more than 1 year, 10 people, and the restaurant manager of Star restaurant, 
5 people.  
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3) The design of the reservation application of Star's restaurant. Researchers have 
designed applications that are easy to use which has a button showing the commands 
displayed on the page of the application that is clear which consists of a menu button, 
dessert, reservation and contact us which users can access various information just by 
clicking on the information button  

4) After the completion of the application of Star's restaurant, then the researcher 
tested the application first. After that, the researcher brought it to the project consultant, 
Miss Carla Ibarra and Mr. Miguel Herrera, manager of Star's restaurant, as well as Miss 
Khampha YingKhong and Mr. Phornchai Suksirisopon, Tourism Advisor of Faculty of Liberal 
Arts of Ubon Ratchathani University, to test the application, and this application whether 
satisfied or not and which parts should be improved or developed.  

5) Improving a restaurant reservation system catering. After testing the application 
The researcher then introduced advice from the project consultant. To make 
improvements and develop applications, in order to the application will be better 
features, and have tested the application again. The result shows that the application 
have appropriate features, and are ready to be brought to customers of the restaurant, 
Star restaurant has tried it.  

6) Testing the application with a sampling. After developing and improving, then 
the researcher introduced the application of the Stars Restaurant reservation to the 
sample population, including customers of Star restaurant, the employee in Food and 
Beverage of Star restaurant including staffs and the restaurant manager of Star restaurant  
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Figure 1 : How to work of this application 
Image 1 : Home of the application 

Start 

Access into the application 

Choose the Menu or Dessert 

The application displays 
information. 

Choose a reservation 
Choose contact us if you have any 
questions or do you want to a reservation  

The End 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

636  

 
Image 2 : If you choose a menu, the application will show you like this 

 
Image 3 : If you are interested in breakfast menu, the program will show you all the 

breakfast menu include prices and food ingredients. 
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Image 4 : If you are interested in dessert menu, the program will show you all the 

dessert menu include prices and dessert ingredients for you. 

 
Image 5 : If you want to reservation you can choose at Reservation and then the 

program will show you the ways that you can reservation include by call or e-mail. 
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Image 6 : If you want to reservation by call direct to the Stars Restaurant you can 

choose at call. 

 
Image 7 : If you want to reservation by e-mail you can choose at e-mail. 

 

 
Image 8 : If you have any questions you can choose at contact us and then you will 

know a way that you can contact us. 
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(7.3) Mobile Application recreating result  

Design a reservation restaurant system of the Inn at Perry Cabin. The analysis 
and design of this application in order to meet the needs of users by the classification of 
each menu, including breakfast menu, lunch menu, dinner menu. It also includes a dessert 
menu and a poolside menu. The menus will show prices and food ingredients because 
some customers have food allergies. Therefore the menus must show the ingredients of 
each food to make sure that customers can order those foods to eat and not harm.  

The important thing customers can know the menu in advance. Customers 
do not have to go to the restaurant to see the menu before deciding to book a table.  
The application can also provide customers to book the table or the customer can directly 
call the restaurant. This will add convenience and fast to the customer.  

The application development of Stars Restaurant different from another 
application because the Stars restaurant application can show a menu offers the prices 
and ingredients of each menu item. Customers can also book a table online or call a table 
directly to the restaurant. Customers can also share the application or menu to family or 
friends.  

(7.4) Satisfaction of users of the Stars Restaurant application  
Most respondents were female, aged between 46-55 years. From the total 

of 50 satisfied respondents, satisfaction with Star Restaurant application is “very good” 
From the classification, it was found that the application design and formatting was the 
highest because the application is beautiful, attractive and easy to use. Follow by the 
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satisfaction rating of the benefits of the application and the information of the application, 
respectively. The reason that the information of the application is the least satisfied, as 
some food menus may change a composition of the food or there may be a price change. 
For example, there may be an increase or decrease in the price of the weekend or 
holidays.  

The survey found that most of the clients were female. The average age is 
36-45 years. The results showed that satisfaction with using Star Restaurant application 
was very good. The mean was 4.35 and standard deviation was 0.75. The highest 
satisfaction was found in application design and formatting was 4.48. The benefit of the 
application was 4.39 and the information of the application was 4.17, respectively. 

(8) Discussion and Recommendations 
(8.1) Mobile Application  

From the design of applications, it was found that the process of designing 
and creating the Stars restaurant reservation application, Inn At Perry Cabin, Maryland, 
USA. There are 10 steps in the operation process include  

1) A great imagination leads to a great app  
2) Identify  
3) Design your app  
4) Identify approach to develop the app - native, web or hybrid  
5) Develop a prototype.  
6) Integrate an appropriate analytics tool.  
7) Identify beta-testers. Listen to their feedback and integrate relevant ones.  
8) Release / deploy the app  
9) Capture the metrics  
10) Upgrade your app with improvements and new features.  
But it conflicts with the research of Kannika Horhum (2013) who have studied 

the about mobile application for traveling Thailand national park. Found that there are            
4 steps to create applications: Planning, Design, Content writing and Publish. In this regard, 
the research has used the 7 steps of the operation process because they want to separate 
the issues clearly for more convenience and understanding. 

(8.2) Satisfaction of users of the Star Restaurant application  
According to studies, it has been found that most of the surveyed hotels 

have engaged with mobile marketing and mobile applications by providing hotel websites 
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in mobile version which are specially designed and optimized for internet enabled mobile 
devices display. In addition, hotels have also provided special offers and promotion to 
mobile device users and have offered hotel applications for Smartphone and tablet users. 
The use of mobile applications for hotels marketing communications is effective for almost 
every hotel  Mobile applications act as an efficient PR tool, build brand awareness, build 
positive image, improve user experience, enhance customer relationship and are creasing 
important as a revenue generating channel. As mentioned above which this project is 
similar to the hotel booking application that helps increase convenience and speed for 
customers. 

(8.3) Suggestions for using the application  
1. Stars restaurant reservation applications can work through the Internet 

network Therefore, users can access to online information anytime 24 hours.  
2. This application, the researcher offers food menus with prices and food 

components, so users can order food menus in advance while making reservations with a 
notification of when to arrive at the restaurant. 

(8.4) Suggestions from research results  
1. Inn At Perry Cabin, Maryland, USA should have training for the hotel staffs. 

For employees know and understand the application including the use of applications 
especially the front staff of the hotel. That must meet with the guests as the first part 
since the guests walk in. In order for the employee to be able to recommend Star's 
restaurant reservation application and is also promoting the Star restaurant and hotel.  

2. Inn At Perry Cabin, Maryland, USA should continue to develop applications 
from just booking a restaurant of Stars restaurant to can develop applications to be able 
to book hotel rooms as well.  

3. Stars restaurant application should have updated information of the 
restaurant every month. To always keep new information. 

 

 

 

 



 
รายงานการสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ 
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019 
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”  

 

   

642  

(9) References 
A Mobile Application for Online Accommodation Booking. [online]. Website :  

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/1YBv [August, 27,2018]  
Ahmet Bulent, Ozturk Anil Bilgihan,and Nan Hua. 2016. Understanding the mobile 

payment technology acceptance based on valence theory: A case of 
restaurant transactions. [online]. Website :  
https://www.emeraldinsight.com/[August, 27,2018]  

BusinessofApps. 2017. Benefits of a Mobile App. [online]. Website:  
          http://www.businessofapps.com/news/mobile-app-benefits/[August, 28, 2018]  
Cheewan Charoensook. 2014. Consumer Behavior. [online]. Website:  
          https://xn--12ca1ddig2elng4ld4e1p.blogspot.com/[August, 28,2018]  
Cristian Morosan and Agnes DeFranco. 2015. Modeling guests’intentions to use mobile 

apps in hotels: The roles of personalization, privacy, and involvement. 
[online]. Website : https://www.emeraldinsight.com/[August, 30,2018]  

New Generation Applications Pvt Ltd. 2017. 10 steps to create a successful mobile app. 
[online]. Website : https://www.newgenapps.com/blog/bid/219838/10-steps-to-
create-a-successful-mobile-application [August, 30,2018]  

Pinyaphat Tasatanattakool, Pinthusorn Pasanajano, Apichat Chokriensukchai, and Suthin 
Kasetratanachai. The development application for planning seasonal tourism. 
[online]. Website :  
http://www.rdi.rmutsb.ac.th/2011/digipro/002/proceedings/[September, 01, 2018]  

Vividus. 2017. Benefits of mobile apps. [online]. Website :  
https://vividus.com.au/benefits-of-mobile-apps/[September, 02, 2018]  

Yu-San Ting and Yu-Lun Hsu. 2013. Global Hotel Reservation Trends in Terms of Mobile 
App Application via Smartphone. [online]. Website:  
          https://pdfs.semanticscholar.org/843a/[September, 06, 2018] 
 
 




