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คํานิยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไดนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มาจัดทําเปนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราโชบาย 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก การพัฒนาทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในการดําเนินการตามยุทธศาสตร
ไดกําหนดพื้นที่ตามจังหวัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงรับผิดชอบไวชัดเจน ซึ่งชวยให
การดาํเนนิการตามโครงการในภาพรวมของแตละยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัราชภฏัจะครอบคลมุ
พื้นที่ในทุกจังหวัดของประเทศ

การดาํเนนิการพฒันาทองถิน่โดยใชหลกัการของพนัธกจิสมัพนัธมหาวทิยาลยักับสงัคม 
เปนปจจัยที่สงเสริมและสนับสนุนใหยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประสบความสําเร็จ ไดตอบสนองปรัชญาและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุงใหเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดกําหนดนโยบายและระบบกลไกในการใหบริการ
วิชาการในรูปแบบของพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ไดทํางานรวมกับเครือขาย
ทุกระดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงชุมชนทองถ่ินที่เขาไปใหบริการ นําอาจารยและนักศึกษาลงไป
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน สรางนักวิจัยในทองถ่ินใหมีสวนรวมในการแกปญหาให
ตรงประเด็น ทายที่สุดคือความยั่งยืนของชุมชนทองถิ่นนั้นๆ

ผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีไดนําเสนอในงานจัดการประชุมวิชาการ The 6th Engagement 
Thailand Annual Conference 2019 “พนัธกจิสมัพนัธตามศาสตรพระราชา เพือ่สรางคณุคา
และพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางยั่งยืน” ระหวางวันท่ี 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัอตุรดติถ จะสะทอนถงึผลลพัธทีส่รางคณุคาและสรรคชมุชนทองถิน่ใหไดรบัการพฒันา
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และโครงการพระราชดําริ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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การทํางานกับสังคมของมหาวิทยาลัย อยูในรูปแบบของงานบริการวิชาการและ
งานอาสาสมคัรเปนหลกั รวมถงึการทีม่หาวทิยาลยัเปนผูมสีวนไดสวนเสยีอยางแทจรงิกบัชมุชน
ในพ้ืนที่ เครือขายมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมจึงเกิดขึ้น เพื่อชวยทําใหภารกิจในทุกภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยบรรลุผลตอสังคม เชน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การวิจัยและบริการวิชาการถือเปนพันธกิจที่มีความสําคัญและจําเปนดานหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากจะชวยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ินและมียุทธศาสตรในการพัฒนาพ้ืนที่ 
และหน่ึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีผลงานเชิงประจักษคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ที่มีงานวิจัยและบริการวิชาการอยางเปนระบบ สามารถสรางความเขมแข็งแกชุมชนและ
ประเทศชาติไดอยางย่ังยนื มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถไดดาํเนนิการวิจยัและบริการวิชาการ
เพื่อรับใชสังคมใหเขมแข็งและย่ังยืนมาอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดผลงานท่ีเปนรูปธรรม
เกิดประโยชนตอสังคมอยางกวางขวาง อาทิเชน โครงการตําบลสุขภาวะ โครงการทาเหนือ
เมอืงนาอยู โครงการทองไมพรอม โครงการพัฒนาหนวยจดัการความรูและวจิยัชมุชน (TRMU) 
เปนตน ผลงานดังกลาวจึงเปนรปูแบบเฉพาะเปนทีก่ลาวขานและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย
อื่นมาอยางตอเนื่อง คือ การดําเนินงานแบบบูรณาการพันธกิจแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
หรือเรียกสั้นๆ วา “อุตรดิตถโมเดล”

ทาํใหเกดิแนวคดิในการแลกเปลีย่นเรยีนรูการทํางานในบรบิทของมหาวทิยาลยัราชภฏั 
จากการจัดการประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 
2019 “พันธกิจสัมพันธตามศาสตรพระราชา เพื่อสรางคุณคาและพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยาง
ยัง่ยนื” (Engagement with the King’s Philosophy for Highly Valued and Sustainable 
Local Development) ระหวางวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ประจําป 2562

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน
ประธาน Engagement Thailand
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Community engagement 
(Tourism, Environment, 
Well-being และอ่ืนๆ)

คณะผู�จัดทํา
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บทคัดย�อ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรใหสามารถ

ผลิตลางสาดคุณภาพในระบบเกษตรอินทรีย เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม โดยมุงเนนศึกษากระบวนการจัดการตนทางในหวงโซคุณคาการผลิต
ลางสาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับเกษตรกร ผลการศึกษาพบวา กระบวนการ
พัฒนาขีดความสามารถใหกับเกษตรกรผูปลูกลางสาดเพื่อผลิตลางสาดคุณภาพ 
ประกอบดวย 1) การจัดอบรมเพ่ือสรางความเขาใจระบบการผลิตสินคาเกษตร
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 2) การฝกปฏิบัติประเมินแปลงของตนเองและ
ของสมาชิก รวมกับผูเชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยง 3) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ระหวางเกษตรกร ผู รวบรวมผลผลิตในพื้นท่ี และนักวิชาการ และ 
4) การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานหรือเขารวมงานที่เก่ียวของกับเกษตรอินทรีย ผลจาก
การดําเนินงานสงผลใหเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายลางสาดสด เพิ่มข้ึนจาก 

ปยวรรณ ปาลาศ1 วรรณกนก เขื่อนสุข1

พจนีย แสงมณ2ี และ เจษฎา มิ่งฉาย2

1หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2หลักสูตรเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ผู�ช�วยศาสตราจารย�ป�ยวรรณ ปาลาศ
หลักสูตรวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเกษตรศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

การเพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกร
เพื่อผลิตลางสาดคุณภาพจังหวัดอุตรดิตถ



5-8 บาทตอกิโลกรัม เปน 20-25 บาทตอกิโลกรัม 
คิดเปนมูลคาที่เพิ่มขึ้น 150 เปอรเซ็นต เกษตรกร
มกีารรวมกลุมเพือ่ทาํมาตรฐานเกษตรอนิทรยี (lemon 
Farm Organic PGS) ทําใหพื้นท่ีปาไมถูกทําลาย
เพือ่ปลูกพืชเชงิเดีย่ว (จากการต้ังกฎกตกิาของกลุม) 
ไมนอยกวา 556 ไร (52 แปลง)

คําสําคัญ: ลางสาด, ขีดความสามารถ, เกษตร
อินทรีย

ที่มาและความสําคัญ
“ลางสาด” ผลไมคูบานคูเมืองของจังหวัด

อุตรดิตถ เปนของดีที่เปนอัตลักษณที่ภาคภูมิใจ
ในคําขวัญของจังหวดัท่ีวา “เหลก็น้ําพ้ีลอืเลือ่ง เมือง
ลางสาดหวาน บานพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ
ของโลก” ลางสาดเปนผลไมที่เคยสรางรายได
จนสามารถสงลกูสงหลานใหเรียนจบสูงๆ ได ในอดีต
ประมาณกอนป พ.ศ. 2550 สามารถจําหนายได
ราคาสงูถงึ 35-60 บาทตอกโิลกรมั (สชุาติ ปนจันทร, 
สมัภาษณ, 2559) มาวนัหนึง่ลางสาดกําลงัจะหายไป 
เพราะวัฏจักรของระบบตลาด เมื่อมีความตองการ
ซื้อสูง ทําใหเกิดการฝนธรรมชาติของลางสาดเพ่ือ
ตอบสนองความตองการตามกลไกตลาด ทําให

ลางสาดไมอรอย มีรสเปร้ียว แกะยาก ยางเยอะ 
ในเวลาเดียวกันก็มีลองกองที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 
หวานกวา แกะงาย ยางนอยกวา เขามาแขงขัน
ดึงความสนใจผูบริโภคลางสาดในตลาด ยิ่งทําให
ลางสาดถูกลดทอนมูลคาในความรูสึกคนที่เคยกิน 
ทําใหลางสาดไรคา ไรราคา ไมมีคนซื้อ ไมมีคนขาย 
ไมมีอนาคต ในระยะ 10 กวาปที่ผานมาลางสาด
มีราคาตกตํ่าเหลือกิโลกรัมละ 5-8 บาทเทานั้น 
ขณะท่ีกระบวนการผลิตลางสาดในระบบเกษตร
ธรรมชาติมีตนทุนเฉลี่ย 18.50 บาทตอกิโลกรัม 

และในระบบผลิตแบบใชสารเคมีมีตนทุนเฉล่ีย
สูงถึง 22.30 บาทตอกิโลกรัม ทําใหเกษตรกร
ตัดตนลางสาดทิ้ง บางสวนปลอยใหรวงหลนคาตน 
ไมไดจัดการและบํารุงตนลางสาดเหมือนกับพืช
เศรษฐกิจอื่น เชน ทุเรียน ลองกอง ซึ่งคิดเปน
มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีสูญเสียไปไมนอยกวา 219.89 
ลานบาทตอป หรือประมาณ 30,999.44 บาทตอ
ครัวเรือนตอป (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 
2561)

จากการทดลองทําลางสาดคุณภาพและ
การสํารวจความตองการและพฤติกรรมการบริโภค
ลางสาดในงาน Thailand Innovation and Design 
Expo 2017 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 และ
ทดลองจําหนายลางสาดคุณภาพใหกับรานเลมอน
ฟารมในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 พบวา 
ผู บริโภคสวนใหญชอบทานลางสาดสดเพราะมี
รสชาติอรอยและหวาน แตมีประสบการณที่ไมดี
กับลางสาดเพราะไดทานลางสาดที่มีรสเปรี้ยว 
มียางมากและมีเมล็ดเยอะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ, 2561)

ดังนั้นกระบวนการจัดการผลผลิตลางสาด
ใหมีคุณภาพตามความตองการของผูบริโภคจึงเปน
หัวใจสําคัญที่จะทําใหลางสาดกลับมามีคาและ
มรีาคาอกีครัง้ ซึง่การจดัการดงักลาวจะเกีย่วของกบั

ขีดความสามารถของผูผลิตหรือเกษตรกรผูปลูก
ลางสาด และการจดัการตลอดหวงโซคณุคา จากการ
ลงพืน้ทีส่าํรวจของทมีวจิยัพบวา เกษตรกรสวนใหญ
ยังขาดกระบวนการจัดการระบบผลิตในแปลงปลูก
ตนลางสาด ขาดการจัดการผลผลิตกอนการ
จําหนาย รวมถึงขาดความเขาใจในระบบตลาด 
ทําใหไมสามารถกระจายผลผลิตลางสาดออกสู
ตลาดนอกพื้นที่ได
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วัตถุประสงค�
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรใหสามารถผลิตลางสาดคุณภาพในระบบเกษตรอินทรีย

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยัคร้ังน้ีเปนงานวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม โดยมุงเนนศกึษากระบวนการจัดการตนทาง

ในหวงโซคุณคาการผลิตลางสาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหกับเกษตรกรผูผลิตลางสาด มีรายละเอียด
วิธีการดําเนินงานดังนี้

ประชากรในการวิจัย ไดแก เกษตรกรผูผลิตลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถ กลุมเปาหมาย ไดแก 
เกษตรกรผูผลิตลางสาดคณุภาพตาํบลแมพลู ตาํบลนานกกก อาํเภอลบัแล ตาํบลนํา้รดิ และตาํบลบานดาน
นาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีใจรัก มีความผูกพันกับลางสาด และ
อยากฟนฟูลางสาดใหกลับมามีชื่อเสียงอีกคร้ัง มีความรูและเขาใจกระบวนการผลิตลางสาด มีการดูแล
จัดการสวนดวยตนเองเขารวมโครงการ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบบันทึกขอมูล การสังเกตแบบมีสวนรวม 
การสนทนากลุมยอยแบบเปนทางการและไมเปนทางการ และการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู

การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) วิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ
กระบวนการเพิ่มขีดความสามารถใหกับกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการ มีดังนี้
1. จัดอบรมใหเกษตรกรเขาใจระบบการผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย Lemon 

Farm Organic PGS ซึ่งเปนระบบการรับรองแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System: PGS) 
และมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ของมูลนิธิเอ็มโอเอไทย (MOA Thai) ซึ่งเปนระบบการผลิตที่ไมใชปุยเคมี

และสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด ตลอดจนไมใชสิ่งขับถายจากมนุษย แตเนนการปรับปรุงดินใหมีความ
อุดมสมบูรณ มีพลังในการเพาะปลูกเหมือนกับดินในปาท่ีมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ (สุรเดช 
วิสาระเกตุ, 2561 ออนไลน)

2. สรางการเรยีนรูใหเกษตรกรจากกระบวนการฝกเปนผูประเมนิแปลงตนเอง และแปลงของสมาชกิ
แบบมีสวนรวม โดยมีฝายสงเสริมจากบริษัท สงเสริมสุขภาพ จํากัด (เลมอนฟารม) เปนพี่เลี้ยง

3. จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเกษตรกร ผูรวบรวมผลผลิตในพ้ืนท่ี กบันกัวชิาการ เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณจากการปฏิบัติ ใหไดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการผลผลิตของกลุมกอนจําหนายสูตลาด
เฉพาะ (niche market)

4. นําเกษตรกรแกนนําเขารวมจําหนายผลผลิตกับผูประกอบการในงาน Natural Expo South 
East Asia ณ เมืองทองธานี เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค
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ผลการดาํเนนิงานและประเด็นสาํคญัท่ีได�จาก
การดําเนินโครงการ

เกษตรกรที่เขารวมอบรมเขาใจแนวคิดและ
หลักการการจัดการแปลงตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย โดยมีเกษตรกร (จํานวน 26 ราย) มีการ
รวมกลุ มเพื่อผลิตลางสาดอินทรีย (premium 
grade) จําหนายในตลาด niche market สําหรับ
ลูกคาที่รักสุขภาพ โดยยื่นขอมาตรฐาน Lemon 
Farm Organic – PGS

การสรางการเรียนรูโดยใชระบบการรับรอง
แบบมีสวนรวม และฝกปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทําให
เกษตรกรสามารถประเมินแปลงตามระบบการ
รบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี PGS และเกษตรกร
ไดรวมกันกําหนดขอตกลง สรางกติกาของกลุม 
วนเกษตรอินทรีย พีจีเอส อุตรดิตถ มีทั้งหมด 
18 ขอ (พจนีย แสงมณี และคณะ, 2561) โดย
คํานึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู ทาํใหเกษตรกร
มีความม่ันใจ เขาใจ และรูวิธีการจัดการกับปญหา
ที่เกิดขึ้นกับผลผลิตในแปลงเกษตรอินทรียจาก
ประสบการณของสมาชิกในกลุม และจากผลงาน
วิจัยของนักวิชาการ เชน การใสวัสดุปูน เพื่อปรับ
สภาพดินและปองกนัโรคพชื การตดัแตงกิง่ทีไ่มจาํเปน 
และการปลดิชอดอกและใบออนในระยะ 2-3 สปัดาห

หลงัตดิชอดอก (พจนยี แสงมณี และคณะ, 2561)
การนําเกษตรกรแกนนําเขารวมจําหนาย

ผลผลิตกับผูประกอบการในงาน Natural Expo 
South East Asia ณ เมืองทองธานี วันที่ 12-15 

กรกฎาคม 2561 ทําใหเกษตรกรเห็นโอกาสทาง
การตลาดสินคาเกษตรอินทรีย และกลุ มลูกคา
เป าหมาย ทําให มีความมั่นใจและเกิดความ
ภาคภูมิใจในการเปนผู ผลิตสินคาเกษตรอินทรีย 
ดงัคาํสมัภาษณของ สมหวงั เอีย่มงิว้งาม (สมัภาษณ, 
2562) ทีก่ลาววา “...ดใีจและภมูใิจมากๆ ทีม่โีอกาส
ไดนําผลผลิตในสวนวนเกษตรของบานดานนาขาม
ไปจําหนายในบูธของเลมอนฟารม ทําใหเรามี
ความหวงั และเหน็โอกาสทางการตลาดของพชืทีอ่ยู
ในสวนปาวนเกษตร มั่นใจวาสิ่งที่รวมกลุมกันทํา 
กําลังชวยกันขับเคลื่อน จะสําเร็จ”

นอกจากน้ี ผลจากการดําเนินงานสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร สงผลให
เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายลางสาดสด
เพิ่มขึ้นจาก 5-8 บาทตอกิโลกรัม เปน 20-25 บาท
ตอกิโลกรัม คิดเปนมูลคาที่เพิ่มขึ้น 150 เปอรเซ็นต 
ในป 2561 สามารถจําหนายลางสาดสดไดมากกวา 
10 ตัน โดยในการจัดการหวงโซคุณคาใหมของ
การจําหนายลางสาดสด ทําใหเกิดการกระจาย
รายไดใหกบัคนในพืน้ที ่ไดแก เจาของสวน (45.71%) 
คนตัดลางสาด (14.29%) คนจัดเขง (2.86%) 
ผูรวบรวมผลผลติ (17.14%) คนชวยยกเขง (2.86%) 
และผูรับเหมาขนสง (17.14%) นอกจากนี้การรวม
กลุมของเกษตรกรเพ่ือทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย 

(Lemon Farm Organic – PGS) ทําใหพื้นที่ปา
ไมถกูทาํลายเพ่ือปลูกพชืเชิงเด่ียว (จากการต้ังกฎกติกา
ของกลุม) ไมนอยกวา 556 ไร (52 แปลง)
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห� 
และข�อเสนอแนะ

กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถใหกับ
เกษตรกรผูปลูกลางสาดเพื่อผลิตลางสาดคุณภาพ 

ไดแก 1) การจัดอบรมเพื่อสรางความเขาใจระบบ
การผลิตสินคาเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
2) การฝกปฏิบัติประเมินแปลงของตนเองและของ
สมาชิก รวมกับผูเชีย่วชาญ 3) การจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรูอยางตอเน่ือง ระหวางเกษตรกร ผูรวบรวม
ผลผลิตในพื้นที่ และนักวิชาการ และ 4) การจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานหรือเขารวมงานท่ีเก่ียวของกับ
เกษตรอินทรีย ซึ่งสอดคลองกับแนวทางพัฒนา
ขีดความสามารถของเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย 
ในงานวิจัยของ ปยวรรณ ปาลาศ และคณะ (2556) 

ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศการอบรมและฝกตรวจประเมินแปลง
ที่มา: พจนีย แสงมณี และคณะ (2561)

ที่พบวาวิธีที่เกษตรกรตองการพัฒนามากที่สุด คือ 
การฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร การศกึษาดงูาน การจดัการ
ความรู และการเยี่ยมใหคําปรึกษาในแปลง

อยางไรกต็ามการจดัการผลผลติใหมคีณุภาพ

จาํเปนตองมกีารจดัการตัง้แตตนทางจนถงึปลายทาง 
และมีการคืนและสงตอขอมูลซึ่งกันและกัน ดังภาพ
ที่ 2 ซึ่งในหวงโซของการจัดการจะประกอบดวย 
เกษตรกรผูปลูก ผูรวบรวมผลผลิต และผูจําหนาย
หรือตลาดปลายทาง โดยในการจัดการตนทาง 
เกษตรกรควรรวมกลุมจากการคัดเลือกของสมาชิก
ตามเกณฑและขอกําหนดของกลุม มีการจัดการ
แปลงปลูก ไดแก ดิน นํ้า การตัดแตงชอดอก/ผล 
และการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิต
ที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของผูบริโภค 
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สําหรับการจัดการกลางทาง ควรมีผูประกอบการ
หรือผูรวบรวมผลผลิตที่เปนคนในพื้นที่ ทําหนาที่
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เปนธรรม 
ทําหนาที่ตรวจเช็กปริมาณผลผลิต จัดลําดับ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามยอดสั่งซื้อ และคัดกรอง
คุณภาพลางสาดเบื้องต น รวมถึงจัดการเร่ือง
การขนสงใหเหมาะสมและทันเวลา สําหรับตลาด
ปลายทางควรเปนผูประกอบการคาท่ีมีคุณธรรม 

ไมเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรและผูบริโภค เขาใจ
และเห็นคุณคาของผลผลิตท่ีจําหนาย สามารถ
สือ่สารเรือ่งราวและสรางความเขาใจใหกบัผูบรโิภค 
ทั้งนี้ในกระบวนการจัดการตลอดหวงโซคุณคา 
จะตองมีการแลกเปล่ียนและสงตอขอมูลอยาง
ตอเน่ือง เพื่อสรางความเขาใจใหตรงกัน จนเกิด
ความเชื่อมั่น เช่ือใจ ซึ่งกันและกัน (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ, 2561)

นอกจากนี้การใชกลไกกระบวนการรับรองแบบมีสวนรวมของชุมชน (PGS) และใชการตลาด
เปนเคร่ืองมือนําการผลิต จะทําใหเกษตรกรเขาใจระบบการผลิตตามมาตรฐานจากการไดลงมือปฏิบัติ 
ไมใชเพยีงเปนผูรอรับการประเมนิอยางเดียว ทาํใหเกษตรกรเกดิความเชือ่มัน่และมกีาํลงัใจในการผลติสนิคา
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และระบบการรับรอง PGS เปนระบบท่ีทําใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
ลดความเห็นแกตัว และมีความเชื่อมั่นตอกัน

ภาพที่ 2 ระบบการจัดการผลผลิตลางสาดคุณภาพ
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (2561)
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ข�อเสนอแนะงานวิจัย
1. การสรางความเขาใจอยางแทจริงและสรางความเช่ือมั่นใหกับเกษตรกร ถือเปนหัวใจสําคัญ

ของการทาํเกษตรอนิทรยี ดงันัน้หลงัการอบรมตองมกีารปฏบิตั ิและถอดบทเรยีน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลีย่น
เรยีนรูอยางตอเนือ่งอยางนอย 1 ครัง้ตอ 3 เดือน เพือ่ทวนสอบผลการปฏิบตั ิและใหกาํลงัใจซ่ึงกันและกนั

2. กระบวนการรวมกลุมตองมีผูนําและทีมที่เขมแข็ง มีความเสียสละ มีความนาเช่ือถือ และมีการ
เชื่อมงานกับหนวยงานอื่น ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ที่เก่ียวของ

3. ควรมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรกรในระยะยาว มากกวา 1 ป
4. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรหรือคูมือเพ่ือการบริหารจัดการผลผลิตและเกษตรกรในระบบเกษตร

อนิทรีย

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
2. ทําใหเกษตรกรเห็นคุณคาในตนเอง เห็นคุณคาในวิถีชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
3. ผูบริโภคไดบริโภคผลผลิตที่มีความปลอดภัย
4. ภาควิชาการไดใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและการตลาด อธิบายสนับสนุนเหตุและผลของ

ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางความเขาใจใหกับเกษตรกร ทําใหเกิดการจัดการสวนและผลผลิตในรูปแบบ
ที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรสามารถทําได
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สมหวัง เอี่ยมเงี้ยวงาม เปนผูใหสัมภาษณ, ปยวรรณ ปาลาศ เปนผูสัมภาษณ, ที่ที่ทําการผูใหญบานหวยกั้ง 
หมู 6 ตําบลบานดานนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562.

สชุาต ิปนจนัทร เปนผูใหสมัภาษณ, ปยวรรณ ปาลาศ เปนผูสมัภาษณ, ทีส่ถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559.

สรุเดช วสิาระเกต.ุ (2560). การทาํเกษตรธรรมชาต ิMOA. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://134.236.244.56/
netdrive/กลองความรูกินได/.../rapee_soradej.pdf
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Com
m

unity engagem
ent

บทคัดย�อ
การวิจยัเชงิปฏบิตักิารอยางมสีวนรวมครัง้นี ้มวีตัถุประสงคเพือ่พฒันาแนวทาง

และศึกษาผลกระทบของการสงเสริมกลไกการบริหารจัดการปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชมุชนในการแกไขปญหาแมลงวันของสภาผูนาํชุมชน กลุมตวัอยางคอื สภาผูนาํชุมชน 
58 คน ครัวเรือนบานพงสะตือ 191 ครัวเรือน ภาคีเครือขาย ไดแก โรงพยาบาล 
โรงเรยีน มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ วดั องคการบรหิารสวนตาํบล ปศสุตัวอาํเภอ 
สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวัด และผูประกอบการฟารม
ไกและโรงงานแปงมัน จํานวน 5 แหง มีระยะเวลาดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2560 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสงเสริมกลไกการบริหารจัดการปญหา
สิ่งแวดลอมของชุมชนในการแกไขปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชนคือ เกิดการ
รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน เกิดชุดความรูดานการจัดการแมลงวัน 

การสรางชุมชนใหนาอยู
โดยการจัดการและควบคุมแมลงวันในชุมชน
กรณีศึกษา บานพงสะตือ ตําบลบานแกง 
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

เผด็จการ กันแจม1 สุนีย กันแจม1 และ ปรารถนา ศรีชาวนา2

1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2รองประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน บานพงสะตือ 
หมู 6 ตําบลบานแกง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

อาจารย�เผด็จการ กันแจ�ม
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร� 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�



เกิดขอตกลงที่ไดรับการยอมรับระหวางชุมชนกับ
ผูประกอบการฟารมไกและโรงงานแปงมัน เกิด
เครือขายการทํางานท่ีเขมแข็งที่ลดปญหาชุมชนได 
และเกิดประโยชนรวมกันแกผู เก่ียวของทุกฝาย
เกดิฟารมตนแบบทีใ่ชสารชวีภณัฑจากชมุชนในการ
กําจัดแมลงวัน 1 ฟารม ผลกระทบประกอบดวย 
3 ดาน คือ 1) ผลกระทบทางสังคม คือปริมาณ
แมลงวันลดลง ความขัดแยงระหวางชาวบานกับ
เจาของฟารมไกลดลง เกิดการแชรวัสดุเหลือใชเพื่อ
นาํมาใชทาํสารชวีภณัฑรวมกนัระหวางเจาของฟารม
ไกและชุมชน เกิดการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
ในการควบคุมแมลงวัน มกีารสนบัสนุนและผลกัดัน
ใหเกิดคณะทํางานแกไขปญหาแมลงวันในระดับ
อําเภอ 2) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ คือสามารถ
ลดคาใชจายในการซ้ือสารเคมีกําจัดแมลงวัน เกิด
รายไดจากการขายสารชีวภัณฑ และการแปรรูป
มะมวงสกุเปนมะมวงแผน 3) ผลกระทบดานสขุภาพ 
คือจํานวนผูปวยจากโรคทองรวงไมเกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา

ขอเสนอแนะในการควบคุมแมลงวัน ตอง
ดาํเนินการอยางตอเนือ่งและไดรบัความรวมมอืจาก
ทกุภาคสวนทัง้ชมุชน หนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
ดําเนินการขับเคล่ือนโดยประกาศเปนนโยบาย
สาธารณะและมีการประกาศใชอยางเปนทางการ

โดยมีกฎหมายรองรับ

คําสําคัญ: การสรางชุมชนใหนาอยู, การจัดการ
และควบคุมแมลงวัน

ที่มาและความสําคัญ
การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งจาํเปนตองเร่ิมตน

ที่การพัฒนาคนใหรูจักตัวเอง รูปญหาของตนเอง
และชมุชน รูทรัพยากรทีม่อียูในชมุชน และเช่ือวาตน

จะพึง่ตวัเองไดจนนาํไปสูชมุชนเขมแขง็ โดยเริม่จาก
การคนพบศักยภาพของตนเอง คนพบภูมปิญญาของ
ตนเอง คนพบแนวทางท่ีจะพัฒนาตนเองจากทุนเดมิ
ที่มีอยู ซึ่งจําเปนตองอาศัยการพัฒนาการเรียนรู 
การรวมคิดรวมทํา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนมีการเช่ือมโยง และประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก เพื่อให  เ กิดการพัฒนาที่
สอดคลองและเหมาะสมกับพื้นท่ีจนเกิดชุมชน
พึ่งตนเองได พรอมทั้งนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตเปนแนวทางการดําเนินงาน 
เนนการพึง่ตนเอง โดยสรางสงัคมแหงการเอือ้อาทร
พึง่พาอาศัยกนั นาํไปสูวธิกีารคิดและการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของชุมชนตอไป ดังนั้น การพัฒนาชุมชน
ใหเขมแข็งนาอยู จะสงผลใหชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี 
และหากมีการดําเนินงานอยางกวางขวางแลวนั้น 
ยอมสงผลใหเปนประเทศท่ีนาอยูตอไป (เผด็จการ 
กันแจม, 2559)

บานพงสะตือ หมู 6 เปนหมูบานหนึ่งใน
ตําบลบานแกง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ เปน
หมู บานอาสาพัฒนาปองกันตนเอง มีครัวเรือน 
191 ครัวเรือน ประชากร 688 คน แยกเปนชาย 
331 คน หญิง 357 คน แบงการปกครองในหมูบาน
เปนคุม มีอยู 10 คุม การปกครองของหมูบานมี
ผูใหญบานเปนผูปกครองหมูบานในรูปคณะกรรมการ 

ประกอบดวย หัวหนาคุม ผูทรงคุณวุฒิของหมูบาน 
สมาชิก อบต. ตัวแทนแมบาน การบริหารจัดการ
ในหมูบาน การแกปญหาตางๆ ในหมูบานใชรปูแบบ
การประชาคมของหมูบานและมีแผนพัฒนาชุมชน
โดยใชการมีสวนรวมในการทําประชาคมเพ่ือหา
ขอตกลงและมติรวมกันของคนในหมูบาน

จากการสํารวจปญหาของบานพงสะตือ 
เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ของทีมวิจัย
และชุมชน พบปญหาที่สําคัญของหมู บ านคือ 
ปญหาดานสิ่งแวดลอมเรื่องการถูกรบกวนจาก

EnT Digest12

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



แมลงวัน สรางความรําคาญและกลิ่นเหม็นรบกวน 
การจัดการขยะในครัวเรือนโดยพบวามีการเผาขยะ
เศษใบไมตางๆ 147 ครัวเรือน ถูกรบกวนจาก
แมลงวัน ยุง หนู แมลงสาบถึง 171 ครัวเรือน ทําให
ปวยเปนโรคอุจจาระรวง ผูปวยที่เปน ผูใหญ 8 คน 
เด็ก 3 คน (โรงพยาบาลตรอน, 2561) ถูกรบกวน
จากกลิน่เหมน็ทีม่าจากฟารมไก และโรงงานแปงมนั 

74 ครัวเรือน ในชุมชนขาดกติกาของชุมชนในดาน
สิง่แวดลอม ไมมกีารจดัการขยะในครวัเรือน รวมถงึ
พืน้ทีส่าธารณะไมไดรบัการจดัการทีถ่กูวธิ ีทาํใหเกดิ
พื้นที่กอใหเกิดแมลงวัน ประกอบกับในพ้ืนที่บาน
พงสะตือมีฟารมไกและโรงงานแปงมันอยูในพ้ืนที่
จาํนวน 5 แหง ซึง่มลูไกและเศษมัน เปนแหลงกอเกดิ
แมลงวัน จากการลําดับความสําคัญของปญหา
พบวาปญหาที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของชาวบาน
มากท่ีสดุคอื ปญหาจากการถูกรบกวนจากแมลงวัน 
(สมรส มั่นกําเนิด, 2560) สงผลใหชุมชนตองการ
แกไขปญหาแมลงวัน

ในการแกไขปญหาดังกลาวคนในชุมชน
ตองเปนผูขบัเคลือ่นงานและแกไขปญหาในชมุชนเอง 
ดังน้ันในชุมชนจึงจําเปนตองมีแกนนําในการขับ
เคลือ่นงานในชมุชน โดยแกนนําชมุชนตองมบีทบาท
สาํคญัทีจ่ะทาํใหชมุชนสามารถแกปญหาชมุชนและ
เกิดการพัฒนาตอไปไดในอนาคต คือเปดโอกาสให

คนในชุมชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาชุมชน 
เปนตวักลางท่ีจะประสานงานระหวางประชาชนกบั
ภาครัฐ และเปนหัวใจสําคัญในการดําเนนิงานแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชน แกนนําเปนบุคคลที่มี
บทบาทที่สําคัญในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาตางๆ 
ในชุมชนท้ังบทบาทภายในชุมชน แกนนําน้ันเปน
บุคคลสําคัญในการกระตุนใหชาวบานเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน โดยการรวมกันวิเคราะห
ปญหาและความตองการของคนในชมุชน เพือ่ใหเกดิ
กระบวนการเรียนรูรวมกันในการเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกชุมชน สวนบทบาทภายนอกชุมชน 
เปนบทบาทในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
ภายนอกชุมชน เชน หนวยงานของรัฐ เอกชน และ
บุคคลภายนอก เชน นักวิชาการ นักพัฒนา และ
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ เพื่อดึงความชวยเหลือมาสู
ชุมชน เพื่อพัฒนาความเปนอยู ของคนในชุมชน
ใหดีขึ้นสามารถพ่ึงตนเองไดและเกิดความเขมแข็ง
ของชุมชนในที่สุด

เกลน แลฟเวอแรค (2007, อางถึงใน 
อํานาจ ศรีรัตนบัลล, 2559) ไดกลาวไววา การเสริม
พลังอํานาจใหกับแกนนําชุมชนในการขับเคลื่อน
เพื่อที่จะแกไขปญหาของชุมชนนั้นๆ การแกไข
ปญหาโดยการเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) 
เปนความแตกตางท่ีสําคัญระหวางการเสริมพลัง
ชมุชนและแนวคิดชมุชนเปนฐานอ่ืนๆ คอื ความรูสกึ
ของการตอสูและการไดรับอิสรภาพ ซึ่งผูกอยูกับ
กระบวนการที่ทําใหเกิดพลัง ซึ่งพลังนั้นไมอาจจะ
ใหกันได ผูอยากไดตองสรางขึ้นมาหรือยึดมาจาก
ผูมีอํานาจหนาที่ (Authority) การเสริมพลังชุมชน
จึงเปนกระบวนที่ชุมชนทําใหไดมาซ่ึงการควบคุม
เหนอืการตดัสนิใจหรอืทรพัยากรทีม่อีทิธพิลตอชวีติ
ของตนซึง่รวมถึงปจจัยกาํหนดสขุภาพ การเสรมิพลงั
ชมุชนเร่ิมจากระดับบุคคล ไปสูกลุม ไปสูการรวมตัว
ที่ใหญขึ้น และรวมถึงเจตนาท่ีจะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง ผลดีที่เกิดขึ้น
กบั “ชมุชน” การเสริมพลังอาํนาจเปนการหนุนเสริม
ศกัยภาพใหกบัแกนนาํชุมชนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในดานองคความรู ทกัษะในเรือ่งการทาํงานในชมุชน
เพื่อประเมินปญหาไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการ
เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถแกปญหาของ
ชุมชนได โดยมีแนวคิดหลักคือ การพัฒนากลไก
การจัดการในชุมชน ที่เรียกวา “แกนนําชุมชน” 
3 มีองคประกอบหลัก คือ คณะกรรมการชุมชน
ตามโครงสรางท่ีมอียูเดมิ และตัวแทนจากกลุมตางๆ 
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ภายในชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของ
ชมุชนรวมกับคณะผูวจิยัเพ่ือคนหาปญหาของชุมชน 
มีการเก็บขอมูลในพื้นที่เพ่ือสามารถระบุถึงขนาด
และความรุนแรงของปญหานั้นๆ อยางชัดเจนและ
รวมกันคดิแนวทางการแกไขปญหา มกีารจัดทาํเปน
แผนชมุชนพึง่ตนเอง นอกจากนีแ้กนนาํชมุชนยงัเปน
แบบอยางใหแกสมาชิกชุมชนในแตละเร่ือง และ

สามารถรวมพลังทุกกลุมในชุมชนมุงมั่นทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายและผลลัพธตามแผนชุมชน 
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานการเรียนรูของ
คนในชุมชน สรางการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ดี
ของชมุชนใหเปนไปอยางยัง่ยนืจนกลายเปนวิถชีวีติ 
และเกิดวัฒนธรรมที่สรางสุขภาวะใหมๆ ขึ้นใน
ชุมชน

วัตถุประสงค�
1. เพือ่พฒันาแนวทางการสงเสริมกลไกการบริหารจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนในการแกไข

ปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชน
2. เพือ่ศกึษาผลกระทบของการสงเสรมิกลไกการบรหิารจดัการปญหาสิง่แวดลอมของชมุชนในการ

แกไขปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินโครงการคร้ังน้ีเปนการวิจยัเชงิปฏิบตักิารอยางมสีวนรวม โดยแบงขัน้ตอนการดําเนนิงาน

ออกเปนขั้นตอนดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตดานกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ
 •  กลุมเปาหมาย ไดแก สภาผูนําชุมชน 58 คน และครัวเรือนบานพงสะตือ 191 ครัวเรือน
 •  ภาคเีครอืขาย ไดแก โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลยัราชภัฏอตุรดติถ วดั องคการบริหาร

สวนตําบล ปศุสัตวอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

 • ผูประกอบการฟารมไกและโรงงานแปงมัน จํานวน 5 แหง
 ขอบเขตดานเน้ือหา ในการศึกษาน้ีจะใชแนวคิดที่เก่ียวของประกอบดวย
 • แนวคิดสถานภาพการเสริมพลังอํานาจ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการไดรับทรัพยากร 

ดานการไดรับสนับสนุน ดานการไดรับขอมูลขาวสาร ดานการไดรับโอกาส
 • แนวคิดชุมชนเขมแข็ง ประกอบดวย 9 มิติ ไดแก การมีสวนรวม ภาวะผูนํา โครงสรางองคกร 

การประเมินปญหา ความสามารถของชุมชนในการ “ถามวาทําไม” (ความตระหนักอยางมี
วิจารณญาณ) การระดมทรัพยากร การเชื่อมโยงกับองคกรและบุคคลอื่นๆ ความสัมพันธกับ
ตัวแทนหนวยงานภายนอก และการบริหารจัดการโครงการ

 ขอบเขตระยะเวลา
 • เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 – วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

EnT Digest14

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



2. นิยามศัพทเฉพาะ
การสรางชุมชนใหนาอยู (Creating a healthy community) หมายถึง การปฏิบัติของสภาผูนํา

ในการทําใหชมุชนมีความสามารถในการปฏิบตังิานใหบรรลุเปาหมาย โดยการสรางแรงกระตุนเพ่ิมแรงจูงใจ
เพือ่ใหเกดิความเชือ่มัน่ รบัรูความสามารถและศกัยภาพของตนเองและสามารถควบคมุและจดัการแมลงวนั
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แกนนําชุมชน (Community Leader) หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีศักยภาพตอการชักนําความคิด 
และความเห็นของชุมชนไปสูการตัดสนิใจแกปญหาสุขภาพของชุมชน ดวยความสมัครใจและเปนท่ียอมรับ
ของชุมชน ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย กรรมการหมูบาน ตัวแทนคุม จิตอาสา ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทน 
อปท. กรรมการสถานศึกษา กลุมสูบนํ้า แกนนําเยาวชน แกนนําผูสูงอายุ กลุม อปพร. กลุม อสม. และ
สมาชิก อบต.หรือเรียกไดอีกอยางหน่ึงวา สภาผูนําชุมชน

สรปุผลการดาํเนนิงานและประเด็นสาํคญัท่ีได�
จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

1. รูปแบบการสงเสริมกลไกการบริหาร
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนในการแกไข
ปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชน จากการวิจัย
พบวา รูปแบบการสงเสริมกลไกการบริหารจัดการ
ปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนในการแกไขปญหา
แมลงวันของสภาผูนําชุมชน เพื่อใหสามารถจัดการ
ตนเองไดอยางเขมแข็งนั้นมีรูปแบบและขั้นตอน
ดังตอไปน้ี

รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน 
(Partnership)

จุดเริ่มตนของการแกไขปญหา เริ่มจากสภา
ผูนาํชมุชนโดยผูใหญสมรส มัน่กาํเนดิ คณุปรารถนา 
ศรีชาวนา และคณะทํางานในหมูบาน ประชุม
หารือรวมกับอาจารยเผด็จการ กันแจม หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
รวมพัฒนาชุมชนใหนาอยูโดยวางแผนเก็บขอมูล
ดานส่ิงแวดลอม จัดทําประชาคมปญหาและหา
แนวทางแกไขปญหา จากนัน้สภาผูนาํบานพงสะตอื
จึงชักชวนกันจัดต้ังกลุมแกนนําเพื่อขับเคลื่อนงาน 
โดยแกนนําไดเชิญชวนใหผู ที่มีความสนใจอยาก

แกไขปญหาชุมชน รวมกลุมโดยความสมัครใจ โดย
คัดเลือกจากตัวแทนกลุม/ตัวแทนคุม ตัวแทนของ
กรรมการหมูบาน เพือ่มุงเนนใหเกดิการเปล่ียนแปลง
ดานสิ่งแวดลอม และรวมถึงของบประมาณจาก 
สสส. เพื่อดําเนินการแกไขปญหา

การดําเนินงานแกไขปญหาในชุมชนชวงแรก
ทางหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรไดเขามาดําเนนิการ
หนนุเสริมสภาผูนาํบานพงสะตือในการขับเคล่ือนงาน 
โดยมุงเนนใหสภาผูนาํมกีารใชขอมลูในการวางแผน
และออกแบบการจัดกจิกรรมแกไขปญหาของชุมชน 
ดงันัน้การทาํงานชวงแรกคอืรวมกันวเิคราะหปญหา
ของชุมชนและแนวทางแกไขปญหารวมกับผู นํา
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ชุมชน ตัวแทนกลุมตางๆ ในชุมชน ตัวแทนจาก
โรงพยาบาล ตวัแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
อาจารยและนกัศกึษาในหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีการใช
เครื่องมือในทํางานรวมกับการบูรณาการการเรียน
การสอนคือ เครื่องมือ 7 ชิ้น สามเหลี่ยมวิเคราะห
ปจจยักาํหนดสุขภาพ ตนไมปญหาและบันไดผลลัพธ 
เพื่อใชในการสะทอนขอมูลใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ไดรับทราบและหาแนวทางการแกไขปญหาของ
ชุมชนรวมกัน

หลงัจากน้ันในระยะทีส่อง ทางมหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถและสภาผูนําบานพงสะตือจึงได
รวมกันจัดตั้งคณะทํางานแกไขปญหา โดยใชชื่อวา 
สภาผูนํา เพื่อรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมแกปญหา
ชมุชนโดยชมุชนเอง สภาผูนาํไดมกีารจดัต้ังโครงสราง
และกําหนดบทบาทของสภาผูนํา และวางขอตกลง
ในการเปนแบบอยางทีด่ขีองสภาผูนาํ โดยใหอาจารย
เผดจ็การ กนัแจม จากมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ 
เปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน และในระยะที่สาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดหนุนเสริมสภาผูนํา
โดยมกีารจดัเวทกีารเรยีนรูและแลกเปลีย่น การตดิตาม
ประเมินผลกิจกรรมแบบมีสวนรวม รวมถึงพัฒนา
ศักยภาพของสภาผูนําใหมีความเขมแข็ง สามารถ
สื่อสารและถายทอดความรู ไปยังบานใกลเคียง

หรือในละแวกบานตนเองได ซึ่งในการดําเนินงาน
รวมสรางชุมชนบานพงสะตือใหนาอยู ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถไดเขามามีบทบาทที่สําคัญในการ
ดําเนินงานรวมกับชุมชนดังนี้

รวมวางแผนการจัดกจิกรรมรวมกนั (Plan) 
โดยใหนกัศกึษาเขามามสีวนรวมในการสาํรวจขอมลู 
วเิคราะหขอมลูชมุชน ประชาคมหมูบานเพ่ือนาํไปสู
การวางแผนดาํเนินงานใหตรงกบัปฏทินิชมุชน และ
ในสวนของอาจารยในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ได เข ามาหนุนเสริมในเร่ืองการสรางขอตกลง

รวมกันในการแกไขปญหาการจัดการและการ
ควบคุมแมลงวันที่ได รับการยอมรับจากชุมชน
และใหชาวบานหันมาสนใจสุขภาพตนเองมากข้ึน 
รวมถึงการออกแบบกิจกรรม วางแผนการติดตาม
กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองกับผลลัพธที่ตองการ
ใหเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามแผนงาน (Do) อาจารย
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมีการกระตุนการ
ดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาตามแผนปฏิบัติการ
ที่ไดวางแผนไว โดยเขาไปสังเกตการณทุกกิจกรรม
ทีช่มุชนไดจดัขึน้รวมถงึการสงนกัศกึษาเขาไปมสีวน
รวมในการจัดกิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ
ผลการจัดกิจกรรมผานสือ่ตางๆ ทัง้ทางเสยีงตามสาย
ของหมูบาน ไลน เฟซบุก รวมถึงผานสื่อบุคคล
โดยเนนการพูดปากตอปาก เพื่อเปนการกระตุน
ใหคนชุมชนใหเกดิความตระหนักในการแกไขปญหา
รวมกัน

การตรวจสอบ (Check) มีการติดตาม
ผลปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (ARE) โดยใหผู ที่
เกี่ยวของทุกสวนรวมกันวิเคราะหขอมูลผลการ
ดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่องทุกเดือน ในการ
ดําเนินงานการแกไขปญหาชุมชนจะมุงเนนการใช
ขอมูลในการแกไขปญหา ดังนั้นโดยสภาผูนําจะมี
นําขอมูลจากการดําเนินงานมาหารือกับอาจารย

ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรกอนแลวนําผลการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานไปนําเสนอในท่ีประชุม
ที่มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
โรงพยาบาล โรงเรียน ปศุสัตวอําเภอ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และองคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อหารือเพ่ือหาขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
ตอไป

การปรับปรุงแกไข (Act) สภาผูนาํจะมกีาร
ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมรวมกับอาจารย
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร หลังจากมีการ
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ตรวจสอบและไดรบัขอเสนอแนะจากภาคเีครอืขาย 
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องและย่ังยืนและขยายผล
ไปยังชุมชนอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงตอไป รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของสภาผูนําในการขับเคลื่อนงาน
อยางตอเนื่อง ทั้งในเร่ืองของการออกแบบกิจกรรม 
วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ แนวทาง
การแกไขปญหา การขยายเครือขายการทํางาน

หัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันของ
สภาผูนําบานพงสะตือและหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตรคือ มีขอตกลงการทํางานรวมกันที่ไดรับ
การยอมรับจากชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ มีการวางแผนการดําเนินการแกไข
ปญหารวมกนัทีส่อดคลองกบัปฏิทนิการทาํงานของ
หลักสูตรฯ และปฏิทินชุมชน มีการกําหนดหนาที่
ของสภาผูนําที่ชัดเจน คือ ชวนคิด ชวนทํา และ
เลาสูกันฟง และขอใหแสดงความคิดเห็นรวมกัน
มกีารติดตาม ประเมินผล ใหกาํลงัใจ และใหคาํปรึกษา
กับชาวบาน มีการสงขอมูลถึงกันอยางตอเน่ือง 
การขับเคลื่อนงานของสภาผูนําจึงมีการตัดสินใจ
รวมกัน โดยคิดรวมกัน ตัดสินใจรวมกันทั้งทีมสภา
และชาวบาน มีการสื่อสารและการถายทอดความรู
โดยผู ใหญบานจะประชาสัมพันธเสียงตามสาย
และสื่อสารโดยถายทอดจากหัวหนาคุมที่ตองนํา
ขอมูลขาวสารไปยังชาวบานหลังมีการทํากิจกรรม

ตางๆ ทุกครั้ง โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ไดเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่องทั้งในเรื่องการใหคําปรึกษาในเชิงวิชาการ
ดานการวเิคราะหขอมลู การประเมินและติดตามผล 
รวมถึงการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ
สภาผูนําใหกับอาจารยในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นกัศกึษาและผูทีเ่กีย่วของอยางตอเนือ่ง

2. ผลกระทบของการสงเสรมิกลไกการบรหิาร
จัดการปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนในการแกไข
ปญหาแมลงวันของสภาผูนําชุมชน มีดังตอไปนี้

เกิดการเรียนรูรวมกันและนําไปสูผลงาน
วชิาการ (Knowledge sharing and scholarship)

การทาํงานรวมกนัของสภาผูนาํบานพงสะตอื
กับอาจารยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรส งผล
ใหเกิดการเรียนรูรวมกันคือ เกิดบทเรียนสําคัญ
ในการขับเคล่ือนชุมชนท่ีนําสูการเกิดผลลัพธตาม
เปาหมายคือสภาผูนําตองมีการประชุมหารือกัน
ตอเนื่องและมีการติดตามและรวมกันแกไขปญหา
ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมรวมกัน และทําประชาคม
รวมกันเพือ่หาขอตกลงของชมุชนในการแกไขปญหา
สุขภาพในชุมชน เสริมสรางความรูใหกับชาวบาน 
การรณรงคสงเสริมใหคนในชุมชนจัดการครัวเรือน
ตนเองใหสะอาดและรวมกนัทําความสะอาดในพืน้ท่ี
สาธารณะโดยใชสารชีวภัณฑ สภาผูนําไดมีทํางาน
ตามความรู ที่ชุมชนยอมรับสามารถทําไดจริงใน
หมูบาน ตามหลักวิชาการ ตามความคาดหวังของ
ชุมชน ทํางานตามความรูที่ไดจากการปฏิบัติจริง
ทําใหเกิดการเรียนรู รวมกัน ภาคีเครือขายตอง
หนุนเสริมอยางตอเนื่อง ทั้งเรื่องดานวิชาการ 
การติดตามประเมินผลอยางมีสวนรวม 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรไดเขาไปพัฒนา
องคความรูใหกับสภาผูนําและพัฒนาแหลงเรียนรู
ในหมู บานพงสะตือจนสามารถสรางนักสื่อสาร
สุขภาพในชุมชนใหเกิดในชุมชนได จนนําไปสู 
การเปนพื้นท่ีตนแบบและใหกับ สสส. สํานัก 6 
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ในการเปนตนแบบในการพัฒนาสภาผูนําเพ่ือแกไข
ปญหาชุมชนใหกับผู เสนอโครงการชุมชนนาอยู
ป 2560 รวมถึงเปนแหลงเรียนรู ใหกับชุมชน
ใกลเคยีงในระดบัตาํบล อาํเภอและจงัหวดัไดผลงาน
ที่โดดเดนในป 2560-2561 ดังนี้คือ

 1) เกิดชดุความรูดานการจัดการแมลงวัน 
โดยมีขอตกลงท่ีไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน 
คือ (1) ทุกครัวเรือนตองมีการคัดแยกขยะแหง
และขยะเปยก (2) ทกุครวัเรือนตองทาํความสะอาด
ครัวเรือนและตรวจสอบแหลงกอใหเกิดแมลงวัน
ในครัวเรือนตนเองอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
(3) ทุกครัวเรือนตองรวมกันทําความสะอาดพ้ืนที่
สาธารณะในหมูบาน และปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 
เชน ถนน โรงเรียน ศาลาอเนกประสงค ในวนัสาํคญั
ตางๆ โดยมีครัวเรือนที่ยินดีปฏิบัติตามทุกครัวเรือน 
(191 ครัวเรือน)

 2) เกิดชดุความรูดานการจัดการแมลงวัน
โดยใชสารชีวภัณฑในการควบคุมปริมาณแมลงวัน
โดยฉดีบริเวณเพาะพันธุแมลงวนั เชน คอกหมู คอกววั 
หรือบริเวณที่กอเกิดแมลงวันอยางตอเน่ือง โดยมี

สูตรการทําสารชีวภัณฑ คือ เหลาขาว 28-40 ดีกรี 
1 ขวด นํา้สมสายชู 2 ขวด กากน้ําตาล/นํา้ตาลทราย
แดง 1 ลิตร/กิโลกรัม EM สูตรขยาย 1 ลิตร 
นํ้าเปลา 6 ลิตร หมักประมาณ 21 วัน โดยปริมาณ
สารชีวภัณฑ 15 ซีซี สามารถใชผสมนํ้าได 1 ลิตร 
โดยมีครัวเรือนท่ีใชสารชีวภัณฑในการควบคุม
แมลงวัน 152 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 79.58 
โดยปจจุบันชุดความรู นี้ไดรับการเผยแพรไปยัง
ชุมชนอื่นท่ัวภาคเหนือแลว 69 ชุมชนแลว (หนวย
จัดการชมุชนนาอยู, 2562)

 3) เกิดขอตกลงท่ีไดรับการยอมรับกับ
ผูประกอบการฟารมไกและโรงงานแปงมนั 4 ขอคอื 
(1) หามนาํมลูไกออกตากหลงัพดัลม (2) ปแูกลบดบิ
ใตกรงเลี้ยงไกเพื่อดูดซับความชื้น (3) ใชนํ้าสม
ควันไมหรือจุลินทรียอีเอ็มฉีดพนลดกล่ินใตกรงไก
และลานตากมูลไก สัปดาหละ 2 ครั้ง (4) ฟารมจะ
ตองทาํมุงคลมุลานตากมลูไกและฉดีพนสารปองกนั
การเกิดของแมลงวัน โดยมีเจาของฟารมไกและ
โรงงานแปงมันยินดีปฏิบัติตามขอตกลงท้ัง 4 แหง 
สวนอีก 1 แหงใชสารชีวภัณฑจากชุมชน
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 4) เกิดเครือขายการทํางานท่ีเขมแข็ง
ที่สามารถทํางานรวมกันจนสามารถขับเคลื่อนงาน
จนลดปญหาชุมชนได และไดรับการแตงต้ังจาก
นายอําเภอ ในการทํางานควบคุมแมลงวันในระดับ
อําเภอ ประกอบดวย สภาผู นําบานพงสะตือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  วัด โรงเ รียน 
โรงพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปศุสัตว
อําเภอตรอน เกษตรอําเภอตรอน สาธารณสุข
อําเภอตรอน สาธารณสุขจังหวัดและไดรับการ
สนับสนุนทรัพยากรจาก สสส. ในการดําเนินงาน

ปจจุบันบานพงสะตือเกิดการเปลี่ยนแปลง
คือปริมาณแมลงวันลดลง แหลงกอเกิดแมลงวัน
ในชุมชนไดรับการแกไขตามขอตกลงของชุมชน
โดยการฉดีสารชวีภาพอยางตอเนือ่งทกุเดอืน ครวัเรอืน
มกีารทาํความสะอาดในครวัเรอืนตนเองอยางตอเนือ่ง 
และรวมกันทาํความสะอาดในพืน้ทีส่าธารณะ ไดแก 
ถนนในหมูบาน โรงเรยีน อาคารอเนกประสงค บรเิวณ
ที่กอใหเกิดแมลงวัน จํานวน 5 แหลง ประกอบ
ไปดวย บานที่เลี้ยงหมู 3 แหลง และเลี้ยงวัว 
2 แหลง ไดรับการฉีดสารชีวภัณฑอยางตอเนื่อง 
เกิดฟารมตนแบบที่ใชสารชีวภัณฑจากชุมชน เพื่อ

ลดตนทุนการผลิตแทนสารเคมีและไดผลอยาง
ชัดเจน 1 ฟารม

สวนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ไดแหลงเรียนรู แหงใหม เพื่อเพิ่มการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเปนแหลงเรียนรู
ทีส่ามารถบูรณาการการเรียนการสอนของหลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรได ไดเครือขายการทํางานดาน
ชุมชนเพ่ิมข้ึน ไดนวัตกรรมทางความคิดในเร่ือง
การพัฒนาสุขภาพชุมชน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ ไดเครือขายการทํางาน
พนัธกิจสัมพันธเพ่ิมข้ึน มตีนแบบการเรียนรูในชุมชน
ที่ไดผลเพ่ิมขึ้น สามารถขยายผลไปประเด็นอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วของกับวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
ศกึษา ดานสงัคม ดานการจดัการ ดานเทคโนโลยไีด

นกัศกึษาไดเรยีนรูจากสถานการณจรงิ ทาํให
มีประสบการณตรงในการทํางานชุมชน ไดแนวทาง
การเปนนกัจดัการสขุภาพ รวมถงึทกัษะการเปนผูนาํ
ที่ดี สงผลใหเกิดเรียนรูไดเต็มท่ีและเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพตอไป

ผลกระทบต�อสังคมที่ประเมินได� (Measurablesocialimpact) ในด�านต�างๆ ดังนี้
ดานสังคม
1. ปริมาณแมลงวันลดลง ทําใหผลกระทบท่ีมาจากแมลงวันของชาวบานพงสะตือลดลง สามารถ

ดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข
2. พื้นที่ในหมูบานมีความสะอาดปราศจากแมลงวัน
3. ความขัดแยงของชาวบานและเจาของฟารมไกลดลง
4. เกิดการแชรวัสดุเหลือใชเพื่อนํามาใชทําสารชีวภัณฑรวมกันระหวางเจาของฟารมไกและชุมชน
5. เกดิการมีสวนรวมขององคกรภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ในการสนับสนุนการควบคุม

แมลงวันโดยสนับสนุนอุปกรณ รถ ในการทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
6. ผูบรหิารสงูสดุระดบัอาํเภอ ไดแก นายอาํเภอ ผูอาํนวยการโรงพยาบาล สาธารณสขุอาํเภอ และ

ปศุสัตวอําเภอ สนับสนุนและผลักดันใหเกิดคณะทํางานแกไขปญหาแมลงวันในระดับอําเภอ
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ดานเศรษฐกิจ
1. ชาวบานสามารถลดคาใชจายในการซื้อสารเคมีมาควบคุมแมลงวัน โดยมาใชสารชีวภัณฑ

ที่สามารถทําเองในครัวเรือนมาใชเองได 152 หลังคาเรือน
2. เกดิรายไดจากการขายสารชีวภณัฑใหกบัเจาของฟารมไกและการแปรรูปมะมวงสกุ เปนมะมวงแผน 

ซึ่งเปนการลดปริมาณมะมวงสุกซึ่งเปนแหลงกอเกิดแมลงวัน

ดานสุขภาพ
จาํนวนผูปวยจากโรคทองรวงไมเกดิขึน้ในชวงระยะเวลา 1 ปทีผ่านมา (โรงพยาบาลตรอน, 2561)

ดานการศึกษา
นกัศกึษาเกิดการเรียนรูในสถานการณจรงิ เกดิประสบการณตรง ทาํใหสามารถวิเคราะหการทํางาน

กับชุมชนไดอยางเหมาะสม สวนชุมชนมีการเรียนรูที่จะแกไขปญหาชุมชนตอไปและมีการตรวจสอบ
การจัดการแมลงวันและการใชสารชีวภัณฑ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเน่ืองในการสงเสริมการลด
การใชสารเคมีในการควบคุมแมลงวันรวมถึงทางการเกษตร รวมไปถึงขยายผลไปท้ังตําบลบานแกงตอไป 
เพื่อสงเสริมใหคนในตําบลบานแกงไดรับผลกระทบจากแมลงวัน รวมถึงไดบริโภคผักและอาหารที่สะอาด
ปลอดภัยปราศจากแมลงวัน ในสวนของสภาผูนําไดมีการขับเคลื่อนงานอยางตอเนื่องโดยมีการประชุม
ตอเน่ือง ทบทวนและคัดเลือกเลือกสภาผูนําใหมโดยยึดหลักแบบประชาธิปไตยและสมัครใจ โดยการ
คดัเลือกทมีมาจากตวัแทนกลุมตางๆ เนนการบรหิารจดัการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได การบรหิารงาน
ใชหลักการมีสวนรวมเนนใหคนในชุมชนมีสวนรวมมากข้ึนทั้งในดานการรวมตัดสินใจ รวมคิด รวมทํางาน 
รวมรับประโยชน ฝกใหคนชุมชนใหมคีวามสามารถในดึงทรัพยากรจากในชุมชนมารวมทํางานไดใหมากข้ึน
และมีการตอยอด เชื่อมโยงการทํางานรวมกับกลุมตางๆ ทั้งในและนอกชุมชน มีการติดตอประสาน
เชื่อมโยงในชุมชนเปนระบบ ในลักษณะของการรวมดําเนินการ (ลงแรง/ลงเงิน/ลงของ) และมีการติดตอ
ประสานเช่ือมโยงกับนอกชุมชน ไดแกโรงพยาบาล เกษตรอําเภอ มหาวิทยาลยัราชภัฏ และชมุชนใกลเคยีง 
รวมถึงการสรางแผนงานการเช่ือมงานในและนอกชุมชนและจัดทําเปนแผนชุมชนเพ่ือจัดการแกไขปญหา

ของชุมชนตอไปอยางย่ังยืน

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�
การดําเนินงานแกไขในชุมชน พบวาสภาผูนํามีความเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการแกไข

ปญหาตามแผนงานและขอตกลงของชมุชน จนนาํไปสูปญหาแมลงวนัในชุมชนบานพงสะตอืไดรบัการแกไข
อยางถูกหลักสุขอนามัย จนทําใหปริมาณแมลงวันลดลงอยางชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากคณะผูวิจัยไดเสริมพลัง
ใหกบัสภาผูนาํอยางตอเนือ่งใหเกดิกลไกการทาํงานในชมุชน ทัง้ในเรือ่งการสรางขอตกลงของชมุชนทีไ่ดรบั
การยอมรบัจากทกุภาคสวน การออกแบบตดิตามผลการดาํเนนิการและวเิคราะหผลการดาํเนนิงานรวมกนั
อยางตอเนื่อง มีการควบคุมแหลงกอเกิดแมลงวันใหอยูในสภาพไมเอื้อการตอเกิดแมลงวันอยางตอเน่ือง 
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ทั้งนี้ไดสอดคลองกับแนวคิดของเกลน แลฟเวอแรค (2007, อางถึงใน อํานาจ ศรีรัตนบัลล, 2547) 
ที่ไดกลาวไววาการเสริมพลังชุมชนจึงเปนกระบวนท่ีชุมชนทําใหไดมาซ่ึงการควบคุมเหนือการตัดสินใจ
หรือทรพัยากร ทีม่อีทิธพิลตอชวีติของตนซึง่รวมถงึปจจยักาํหนดสขุภาพ การเสรมิพลงัชมุชนเร่ิมจากระดบั
บุคคลไปสูกลุม เกิดการรวมตัวที่ใหญขึ้น และรวมถึงเจตนาที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการเมือง ผลดีที่เกิดขึ้นกับ “ชุมชน” การเสริมพลังอํานาจเปนการหนุนเสริมศักยภาพใหกับแกนนํา
ชุมชนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ ในดานองคความรู ทักษะในเรื่องการทํางานในชุมชนเพื่อประเมินปญหา
ไดอยางเหมาะสม ดังนั้นการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถแกปญหาของชุมชนและสอดคลอง
กับการศึกษาของ กิบสัน Gibson (1991, อางถึงใน อารียวรรณ อวมตานี, 2549) ไดกลาวไววาถึง
การเสริมสรางพลังอํานาจเปนแนวคิดที่อธิบายกระบวนการทางสังคม การแสดงถึงการยอมรับและ
ชื่นชม การสงเสริม การพัฒนาและเสริมสรางความสามารถของบุคคลในการตอบสนองความตองการ
ของตนเองและแกปญหาดวยตนเอง รวมถึงความสามารถในการใชทรัพยากรท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต 
เพ่ือใหเกิดความรูสึกเชื่อม่ันในตนเองและรูสึกวาตนเองมีอํานาจสามารถควบคุมความเปนอยูหรือวิถีชีวิต
ของตนเองได

ข�อเสนอแนะ
1. ในการควบคมุแมลงวนัตองดาํเนินการอยางตอเนือ่งและตองไดรบัความรวมมอืจากทกุภาคสวน 

ทั้งตัวชุมชนเอง หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
2. ในการควบคุมแมลงวันในพ้ืนที่บานพงสะตือและตําบลบานแกงตองดําเนินการขับเคล่ือน

โดยประกาศเปนนโยบายสาธารณะและมีการประกาศใชอยางเปนทางการและมีกฎหมายรองรับ เพื่อให
ผูที่มีสวนไดสวนเสียปฏิบัติตาม

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. สภาผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถจัดการแกปญหาในชุมชนไดอยางเขมแข็ง
2. ปญหาแมลงวันไดรับการแกไขอยางถูกตองตามหลักสุขอนามัย
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บทคัดย�อ
การวจิยัมวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาภาวะผูนาํท่ีสงผลตอการมสีวนรวมของชมุชน

ในธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่การทองเท่ียวพิเศษจังหวัดนาน เปนการวิจัย
เชงิปริมาณ กลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังนีค้อื ผูบริหารธุรกิจ Vacation 
Farm ในเขตพ้ืนที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน จํานวน 74 ธุรกิจในจังหวัดนาน 
(ขอมูลจากพาณิชยจังหวัดนาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2561) โดยใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple Random Sampling) และเปนจาํนวน 20 เทาของตวัแปร โดยใช
กระบวนการเลือกกลุมตัวอยางของ Hair (1998) โดยงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรตน 
จํานวน 7 ตัวแปร และตัวแปรตาม จํานวน 4 ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 11 ตัวแปร จึงตอง
ใชกลุมตัวอยางไมนอยกวา 220 ตวัอยาง เคร่ืองมอืทีใ่ชในวจิยัครัง้นีค้อื แบบสอบถาม
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี 4 ตอน ซึ่งขอคําถามในแตละตอนไดรับ
การตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญพจิารณา

ภาวะผูนําที่สงผลตอการ
มีสวนรวมของชุมชนในมุมมอง
ของผูบริหารธุรกิจ Vacation Farm 
เขตพื้นท่ีการทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน

พลกฤต รักจุล1 ภัทรสุดา กันใจแกว2

สิริวิมล อินผอง3 และ วิวัฒน โลหิรัณ4

1,2,3,4อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

อาจารย�พลกฤต รักจุล
อาจารย�ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�



ความสอดคลอง ไดคา IOC อยูระหวาง .50-1.00 
วิเคราะหการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) ผลที่ไดจาก 
EFA สามารถลดจํานวน ตัวแปรสังเกตไดโดยการ
สรางตวัแปรใหมในรูปขององคประกอบรวม (Joreskog 
and Sorbom, 1996) และตรวจสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability)

ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําที่สงผลตอการ
มีสวนรวมของชุมชนจะมีทั้งสิ้น 6 ตัวแปรจาก 
11 ตัวแปรตามทฤษฎี โดยสรุปจากขอคําถาม
ดังนี้ Factor 1: ทักษะวิสัยทัศนในการทํางาน 

(Reliability=0.775), Factor 2: ทักษะดานความ
สมัพนัธ (Reliability=0.834), Factor 3: การบริหาร
จดัการแบบมีสวนรวม (Reliability=0.829), Factor 
4: ทัศนคติที่ดี (Reliability=0.738), Factor 5: 
เหน็คณุคาของทรัพยากรในชุมชนชน (Reliability=
0.689), Factor 6: มเีปาหมายทีช่ดัเจน (Reliability=
0.722)

คําสําคัญ: ภาวะผูนํา, การมีสวนรวมของชุมชน, 
การจัดการธรุกจิ Vacation Farm, พืน้ท่ีการทองเทีย่ว
พิเศษจังหวัดนาน

ที่มาและความสําคัญของป�ญหา
จังหวัดนานเปนจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนบนท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีความนาสนใจ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการทองเที่ยวในมิติทางวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ เนื่องจากสถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดนานมี
เรื่องราวทางประวัติศาสตรที่ยาวนาน สภาพวิถีชีวิตในแตละยุคสมัย วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงสินคา
พืน้เมอืงในชมุชน การทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมจงึเปนการทองเทีย่วทีส่รางคณุคาทางจติใจ และสามารถสราง
รายไดใหเกดิขึน้ในทองถ่ิน รวมไปถึงเปนเคร่ืองมือสาํคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมในพ้ืนทีใ่หคงอยูตอไป อกี
ทั้งมีรายไดจากการทองเที่ยว 2,057 ลานบาทตอป โดยมีนักทองเท่ียวรวม 1,461 ลานคนตอป ในจํานวน
นักทองเที่ยวทั้งหมดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย http://www.mots.go.th 
ขอมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2561) จังหวัดนานไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวใหเปนเมืองทองเท่ียวใน
เขตภาคเหนือ ในยุทธศาสตรจงัหวัดนานสงเสริมใหเปนเมืองแหงการทองเท่ียว อยางไรก็ตามปจจบุนัจงัหวัด
นานมีการรองรับนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นในทุกๆ ป สงผลใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยว

เขาสูจังหวัดนาน
ปจจบุนัองคกรตางๆ เริม่ใหความสนใจวาจะทาํอยางไรถงึจะมคีวามไดเปรยีบทางการแขงขนัท่ียัง่ยนื

ได (Sustainable Competitive Advantage) สิ่งหนึ่งท่ีผูบริหารใหความสําคัญและถือวาเปนปจจัยที่จะ
ทาํใหองคกรไดเปรียบทางการแขงขนัคอื ทรพัยากร (Resources) ตามแนวคิดเก่ียวกับ Resources Based 
View (RBV) ที่ไดกลาวถึงทรัพยากร ตามแนวของ Barney (1991) หมายถึง สินทรัพย (Assets) ความ
สามารถ (Capabilities) กระบวนการทํางานในองคกร (Organizatio Process) เอกลักษณหรือคุณสมบัติ
ของธุรกิจ (Firm Attributes) ขอมูลสารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) ซึ่งทรัพยากร
เหลานี้ องคกรสามารถใชประโยชนและควบคุมได สอดคลองกับ Wernerfelt, Birger (1984) ที่กลาววา
ทรัพยากรมทีัง้ทีจ่บัตองไดและจบัตองไมได (Tangible and Intangible) ดงัเชน ตราสนิคา (Brand Names) 
องคความรูทางดานเทคโนโลยี (In-house Knowledge of Technology) ทักษะการทํางานของบุคลากร 
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(Employment of Skilled Personal) การติดตอทางการคา (Trade Contacts) เครื่องจักร กระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Procedures) ทุน (Capital) และอื่นๆ ทั้งนี้ลักษณะสําคัญของทรัพยากรเชิง
กลยุทธทีจ่ะกอใหเกดิความไดเปรียบทางการแขงขนัได โดยเฉพาะอยางย่ิงความสามารถของบริษทัในการสราง
ผลิตภัณฑใหม (Deeds, DeCarolis and Coombs, 1999) ตลอดจน ชวยเปล่ียนทรัพยากรที่มีอยูใหเปน
ผลกําไรของบริษัท (Wu & Wang, 2007) ดังนั้นกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จและเปนความทาทาย
สาํหรับผูบรหิารสาํหรบัธรุกจิ Vacation Farm ทีส่ามารถทาํใหประสบความสาํเรจ็ไดนัน้ควรมกีารปรบัเปลีย่น
วิธีการและรูปแบบการดําเนินงานโดยการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานมากย่ิงข้ึน ธุรกิจ
ควรเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันมากข้ึน ผูบริหารควรสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในการ
สรางเอกลักษณมีผลตอการดําเนินงานขององคกร โดยการสรางความสัมพันธระหวางองคกรกับชุมชน
เพราะการทําธุรกิจ Vacation Farm ลักษณะคือ การทําธุรกิจพรอมกับเปดฟารมใหกับนักทองเที่ยว
ไดมสีวนรวมในการทําธรุกจิซึง่เปนลกัษณะใหมทีต่รงกับความตองการของนักทองเท่ียว จากการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและคานิยมของกลุมนักทองเที่ยว อีกท้ังการธุรกิจประเภทนี้จําเปนจะตองใชทรัพยากรรวมกับ
ชมุชนจงึจาํเปนทีต่องสรางความสมัพนัธอนัดกีบัชมุชน งานวจิยัฉบับจงึเลง็ความสาํคญัดงักลาวเพือ่ใหธรุกจิ
ไดทราบถึงทิศทางในการสรางความสัมพันธระหวางธุรกิจและชุมชนจึงไดศึกษางานวิจัยดังกลาวเพื่อเปน
แนวทางในการสรางกลยุทธในการทําธุรกิจตอไป

วัตถุประสงค�การวิจัย
เพื่อศึกษาภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพ้ืนท่ี

การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหาร
ผูบรหิารในการจัดการ คอื การรูจกันาํเอาความรูตางๆ (ทฤษฎีความรูเกีย่วกบัการบริหาร) ทีม่กีฎเกณฑ

แนนอน ชวยเปนแนวทางมาปรับใช (ศิลปะ) ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูจริง เพื่อใหไดผล
ในทางปฏิบติั ถกูตองตามทีต่องการมากท่ีสดุ หลกัการบริหารจะชวยเปนแนวทางใหนกับรหิารทาํงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพราะการมีหลักเกณฑยอมชวยใหนักบริหารไมตองไปเสียเวลาเส่ียงทําทุกสิ่งทุกอยาง
โดยไมมีจุดมุงหมาย การมีวิชาความรูเพียงอยางเดียวโดยไมมีศิลปะหรือประสบการณและความชํานาญ
ในการปรับใชใหตรงกับปญหาเพ่ือใหเกิดประโยชนสงูสดุ ซึง่สมรรถนะของผูบรหิารท่ีควรมีในการจัดการธุรกิจ
ในปจจุบัน (best, 1985) คือ ทัศนคติ หมายถึงแนวความคิดเห็นความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอสิ่งตางๆ 
รวมทั้งตนเองโดยมีเหตุผลประกอบ อารมณ หมายถึง สิ่งท่ีถูกรู หรือถูกรับรู, สิ่งท่ียึดหนวงจิตโดยผานทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ที่เปล่ียนแปลงไปตามส่ิงกระตุนท้ังจากภายใน และภายนอก บุคลิกภาพ 
หมายถึง ลักษณะนิสัยและภาพลักษณเฉพาะของแตละคน การสื่อสาร หมายถึง การบอกตอหรือเผยแพร
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ถอยคําขอความ หรือหนังสือ ที่ไดจากการฟง พูด อาน เขียน จากบุคคลหนึ่ง หรือสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกบุคคลหน่ึง หรืออีกสถานที่หนึ่ง ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการนําเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับ
ความสําเร็จของผูนํา การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาไตรตรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางรอบคอบกอนลงมือ
กระทํา การตัดสินใจมีความสําคัญในกระบวนการจัดการ ทักษะในการปฏิบัติงาน หมายถึง ศิลปะเพ่ือใช
ในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี อยางไรก็ตามเทคนิคและทักษะของนักสังคมสงเคราะหจําเปน
ตองพัฒนาควบคูไปกับความรู

แนวคิดและทฤษฎีการมีสวนรวม
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (People’s Participation) ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนาชนบท ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5 ที่มุงเนนคนเปนสําคัญมากกวา
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลาง (Top-down) 
มาเปนจากระดับลางขึ้นบน (Bottom-up) แนวทางดังกลาวสอดรับกับแนวคิดของ Oakley (1984: 17) 
ไดกลาววาแนวทางจากระดับลางข้ึนบนนี้เกี่ยวของอยางยิ่งกับแนวคิด การมีสวนรวมของประชาชนซ่ึงเปน
สิ่งที่ขาดหาย (Missing ingredient) ในกระบวนการพัฒนา การมีสวนรวมของชุมชนนั้นจะตองประกอบ
ดวยองคกรหลัก 3 องคกร คือ รัฐบาล (Government) ประชาชน (People) และชุมชน (Community) 
ซึ่งองคกรชุมชนนั้นเปนองคกรที่มีความสําคัญของการเปนรากฐานของประเทศ มีสวนสําคัญยิ่งตอการ
ขับเคลื่อนและการพัฒนาสังคมใหกาวหนาตอไป ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการ
หลายทานไดใหความหมายไวดังน้ี Cohen and Up Hoff (1981: 6) ไดใหความหมายการมีสวนรวม
ของชุมชนวา สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน 4 มิติ ไดแก 1. การมีสวนรวมการตัดสินใจวา
ควรทําอะไรและทําอยางไร 2. การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมท้ังลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจ 
3. การมสีวนรวมในการแบงปนผลประโยชนทีเ่กดิขึน้จากการดําเนนิงาน 4. การมสีวนรวมในการประเมินผล
โครงการ สรุปการมีสวนรวม คือ การมีสวนรวมในแงของรูปแบบของการมีสวนรวมได 4 รูปแบบดังนี้ คือ 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ อาจเปนการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตั้งแตระยะเริ่มตนและ
การตัดสินใจในชวงของการดําเนินกจิกรรม 2. การมสีวนรวมในการดาํเนนิกจิกรรม ทีเ่ปนไปท้ังในรูปแบบ

ของการเขารวม โดยการสนับสนุนทางดานทรัพยากรหรือการเขารวมในการบริหาร รวมลงแรง รวมใจ 
3. การมีสวนรวมในการประเมินผล ในรูปแบบนี้ นับเปนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม
ทั้งหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
อาจเปนประโยชนทางวัตถุ ทางสังคมหรือโดยสวนตัวอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางควบคูกันไป
สมมติฐานในการวิจัย
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย
ภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ Vacation Farm 

เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน

H1: ภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ Vacation Farm 
เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน

ประโยชน�ที่จะได�รับ
1. ผูบริหารของธุรกิจ Vacation Farm มีกลยุทธในการจัดการธุรกิจเพื่อสรางความไดเปรียบทาง

การแขงขัน
2. สรางสมรรถนะใหกบัผูบรหิารตอการจดัการการมีสวนรวมของชุมชนในธรุกจิ Vacation Farm

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริหาร

ธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่การทองเที่ยว
พิเศษจังหวัดนาน โดยแยกตามระดับการบริหาร 
3 ระดับ คือ ระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง จํานวน 

74 ธุรกิจ ในจังหวัดนาน (ขอมูลจากพาณิชยจังหวัด
นาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2561) กลุมตัวอยาง
ในการวจิยัคร้ังนีค้อื ผูบรหิารธรุกจิ Vacation Farm 
ในเขตพ้ืนทีก่ารทองเท่ียวพเิศษจังหวัดนาน ซึง่ไดมา
โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) และเปนจํานวน 20 เทาของตัวแปร 
โดยใชกระบวนการเลือกกลุมตัวอยางของ Hair 
(1998) โดยงานวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรตน จํานวน 
7 ตัวแปร และตัวแปรตาม จํานวน 4 ตัวแปร 
รวมท้ังสิ้น 11 ตัวแปร จึงตองใชกลุ มตัวอยาง

ไมนอยกวา 220 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในวิจัย
คร้ังนีค้อื แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ มี 4 ตอน ซึ่งขอคําถามในแตละตอนไดรับ
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผูเช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอง 
IOC (Index of Item Objective Congruence) 

ไดคา IOC อยูระหวาง .50-1.00 วิเคราะหการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) เปนการวิเคราะห เพือ่สาํรวจ
และระบุองคประกอบรวม (Common Factor) 
ที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง ตัวแปร
สังเกตได ผลท่ีไดจาก EFA สามารถลดจํานวน 
ตัวแปรสังเกตไดโดยการสรางตัวแปรใหมในรูปของ
องคประกอบรวม มักใชในกรณีที่นักวิจัยยังไมมี
ทฤษฎี สนับสนุนท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบที่ตองการวัดกับคะแนนที่เปน

ภาวะผู�นําของผู�บริหาร 
best (1985)

การมีส�วนร�วมของชุมชน 
Cohen and Up Hoff (1981)

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

H1
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ผลจากการวัดตามตัวบงชี ้(Joreskog and Sorbom, 
1996: 409-426; นงลักษณวิรัชชัย, 2542: 40) 
และตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องภาวะผู นําที่ส งผลตอการมี

สวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ 
Vacation Farm เขตพ้ืนที่การทองเท่ียวพิเศษ
จังหวัดนาน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเพื่อสํารวจ
และระบุองคประกอบรวม (Common Factor) 

ที่สามารถอธิบายความสัมพันธระหวาง ตัวแปร
สังเกตได ผลท่ีไดจาก EFA สามารถลดจํานวน 
ตัวแปรสังเกตไดโดยการสรางตัวแปรใหมในรูปของ
องคประกอบรวม มักใชในกรณีที่นักวิจัยยังไมมี
ทฤษฎี สนับสนุนท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบที่ต องการวัดกับคะแนน
ที่เปนผลจากการวัดตามตัวบงช้ี (Joreskog and 
Sorbom, 1996: 409-426; นงลักษณวิรัชชัย, 
2542: 40) ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตารางพรอม
คําบรรยายโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1.1  ผลการวิเคราะหภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ 
 Vacation Farm เขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน

Factor 1 2 3 4 5 6 (Reliability)

comm2 .914 0.775

comm4 .911

per4 .910

Lead2 .904

Emo4 .900

per2 .900

Emo2 .892

comm3 .914 0.834

Lead1 .897

comm1 .892

per3 .749

per1 .722

PIE3 .889 0.829

Job4 .869

Job3 .772

PIE2 .711

PID1 .706

PIE4 .654
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Factor 1 2 3 4 5 6 (Reliability)

Att3 .828 0.738

Emo1 .718

Emo3 .705

Att1 .703

PIE1 .843 0.689

Job2 .787

PID4 .584

PIB1 .545

Dec4 .857 0.722

PIB3 .857

PID3 .452

จากตารางที ่1.1 พบวา ภาวะผูนาํทีส่งผลตอ
การมีสวนรวมของชุมชนจะมีทั้งสิ้น 6 ตัวแปรจาก 
11 ตัวแปรตามทฤษฎี โดยสรุปจากขอคําถามดังนี้

Factor 1: ทักษะวิสัยทัศนในการทํางาน 
ประกอบไปดวย (1) สามารถสรางแรงจูงใจใหกับ
สมาชิกในชุมชนโดยรวมกันดูแลนักทองเที่ยว
ที่มาใชบริการในชุมชน (2) มีกระบวนการติดตอ
สื่อสารที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ธุรกิจกับชุมชนอยูเสมอ (3) สามารถสรางแรงจูงใจ
ใหกับสมาชิกในชุมชนโดยรวมกับดูแลนักทองเที่ยว
ที่มาใชบริการในชุมชน (4) เปนผูที่มีอุดมการณ

และยึดมั่นคุณธรรมในการทํางานรวมกับชุมชน 
(5) มีความพรอมทกุครั้งที่ชุมชนขอความชวยเหลือ 
(6) ตระหนักเสมอวาการจัดการธุรกิจ Vacation 
Farm มีคุณคาตอชุมชน (7) เห็นวาการทํางาน
รวมกับชุมชนเพ่ือใหธุรกิจมีความเปนเอกลักษณ
และตอบสนองความตองการของชุมชน

Factor 2: ทักษะดานความสัมพันธ  
ประกอบไปดวย (1) สามารถชีแ้จงใหสมาชกิในชมุชน
เขาใจวัตถุประสงคของธุรกิจ Vocation Farm 
(2) นาํบริบทของชุมชนมากําหนด วสิยัทศันเปาหมาย 

และแผนปฏิบตังิานไดอยางมปีระสิทธภิาพ (3) เลอืก
วธิกีารสือ่สารไดอยางมปีระสทิธภิาพและสอดคลอง
กับสถานการณตางๆ (4) มีความอดทนตอการ
ทํางานกับคนหมูมาก (5) มีมนุษยสัมพันธอันดีตอ
สมาชิกในชุมชน

Factor 3: การบริหารจัดการแบบมี
สวนรวม ประกอบไปดวย (1) รวมประชุมกบัชุมชน
เพื่อประเมินกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจท่ีนําเสนอ
นักทองเที่ยว (2) นําผลการประเมินมาทบทวน
นโยบาย ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานรวมกับ
ชุมชน (3) กํากับดูแล ติดตามและประสานงาน

รวมกับชุมชนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายภายในกรอบเวลาท่ีกาํหนด (4) รวมกับ
ชุมชนในการสรางความประทับใจจากนักทองเที่ยว 
(5) รวมกับชุมชนเพื่อพัฒนาธุรกิจภายในทองถิ่น
เพือ่ตอบสนองความตองการของชมุชนอยางแทจรงิ 
(6) รวมกับชุมชนในการพัฒนาธุรกิจท่ีตรงกับความ
ตองการของนักทองเท่ียว

Factor 4: ทัศนคติที่ดี ประกอบไปดวย 
(1) มีความภูมิใจในการเปนสวนหน่ึงของชุมชน 
(2) สามารถสรางการทํางานรวมกับชุมชนไดเปน
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อยางดี (3) มีความใสใจกับการทํางานรวมกับ
ชุมชนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ (4) เห็นดวยกับการ
พัฒนาชุมชนดวยการมีสวนรวม

Factor 5: เห็นคุณคาของทรัพยากรใน
ชุมชนชน ประกอบไปดวย (1) รวมประชุมกับ
ชุมชนในการสรุปขอมูลขาวสาร กิจกรรม จากการ
ดาํเนนิงานและนาํมาปรบัปรงุการดาํเนนิงานอยูเสมอ 
(2) สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (3) รวมกับชุมชนเพ่ือ
การตัดสินใจในการใชทรัพยากรทองถ่ินมาเปน

สวนหนึ่งของการทองเที่ยวหรือผลิตภัณฑชุมชน 
(4) มสีวนรวมกบัชมุชนในดานงานพฒันาทรพัยากร
ทองถิ่นที่มีอยูในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุด

Factor 6: มีเปาหมายท่ีชัดเจน ประกอบ
ไปดวย (1) มีมาตรฐานในการตัดสินใจเพื่อแก
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นตอการทํางานรวมกับชุมชน 
(2) เปนสวนหนึ่งในการสรางรายไดใหกับสมาชิก
ในชุมชน (3) รวมคิดและเสนอแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจเพื่อแกไขและลดปญหาที่จะสงผลกระทบตอ
ทองถิ่น

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําที่สงผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในมุมมองของผูบริหารธุรกิจ 

Vacation Farm เขตพ้ืนที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนาน อภิปรายผลไดดังนี้ ภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร
กับการมีสวนรวมของชุมชนตอการจัดการธุรกิจ Vacation Farm มีคุณสมบัติที่จําเปน 6 ประการ ดังนี้ 
ดานวิสัยทัศนในการทํางาน ดานความสัมพันธ ดานการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ดานทัศนคติที่ดี 
ดานเห็นคุณคาของทรัพยากรในชุมชนชน ดานการมีเปาหมายท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ (Seltzer & 
Bass, 1990) ความเปนผูนําดานการเปล่ียนแปลง โดยท่ัวไปความเปนผูนําในการเปล่ียนแปลงจะมี
ประสิทธิผลมากกวาการเปนผูนําในการทําธุรกิจ (Gardner & Stough, 2002) ขอสรุปวา ความเปนผูนํา
ดานการเปล่ียนแปลงมีความสัมพันธกับความเปนผูนําดานการทําธุรกรรมมากข้ึนโดยมีผลผลิตและ
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น (Lowe et al., 1996) วัฒนธรรมระดับองคกรที่สูงข้ึน (Block, 2003) และความฉลาด
ทางอารมณระดับสูง (Gardner & Stough, 2002; Yammarino & Dubinsky, 1994) สรุปไดวาภาวะผูนํา
หมายถึง “กระบวนการท่ีผูนําใชอิทธิพลและอํานาจท่ีมีของตนกระตุนชี้นําใหบุคคลอ่ืนเกิดความเต็มใจ

แลวกระตือรือรนปฏิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคการ”

ข�อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
1. ผูบริหารมีแนวทางในการจัดการธุรกิจ Vacation Farm โดยมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน

เพราะน่ันจะทําใหธุรกิจเกิดความย่ังยืนและสามารถสรางรายไดใหกับชุมชน
2. ผูบรหิารสามารถสรางกลยทุธในการบรหิารจดัการระหวางธรุกจิใหตรงกับบรบิทของชุมชนและ

สามารถสรางจดุเดนหรือกจิกรรมตางๆ ทีส่ามารถตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่วซึง่เปรยีบเสมอืน
ลูกคาของธุรกิจ
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ขอจํากัดของวิจัยครั้งนี้
ดานระยะเวลาในการทําวิจัยคอนขางนอยจึงทําใหกลุมตัวอยางในครั้งนี้สอบถามไดฝงธุรกิจเพียง

ฝายเดียว อาจจะทําใหขอมูลที่ไดรับเปนการแสดงความคิดเห็นเพียงฝงเดียว ดังนั้นในงานวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยจะเพ่ิมกลุมตัวอยางเปนฝงชุมชนเพ่ือใหยืนยันขอมูลวาสมรรถนะผูบริหารแบบไหนในการทําธุรกิจ
ในชุมชนที่สามารถสรางการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางสมรรถนะผูบริหารกับการมีสวนรวมของ

ชุมชนตอการจัดการธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพื้นที่การทองเที่ยวพิเศษจังหวัดนานขอเสนอแนะ
การวจิยัคร้ังตอไปโดยใหความสาํคญักบัการศกึษาสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมกบัชมุชนในการดาํเนนิธรุกจิ 
Vacation Farm
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บทคัดย�อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคศึกษากลยุทธสําหรับการแกไขปญหาความยากจน

และยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีสวนรวม โดยสํารวจเจาะลึกไปท่ีกลุมตัวอยาง
ประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 112 คน นอกจากนั้นยังไดสังเคราะหกลยุทธการแกไขปญหา
ความยากจนและยกระดับคณุภาพชวีติแบบมีสวนรวมโดยใช TOWS matrix model 
ผลการศึกษาพบวา กลยทุธในการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวติ
แบบมีสวนรวมสามารถแบงได 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเปนแนวทางการแกไข
ปญหาชุมชนอยางเรงดวน ไดแก (1) กลยุทธเชิงรุก โดยการใหหนวยงานภาครัฐ
ควรเขาไปเสริมทักษะดานการเกษตรใหแกประชาชน และสรางกลุมอาชีพทาง
เกษตรกรรมโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากชุมชนมีแหลงทรัพยากร
ทางการเกษตรที่สมบูรณ และ (2) กลยุทธเชิงรับ โดยการจัดหาผูเชี่ยวชาญเขาไป

กลยุทธสําหรับการแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีสวนรวม
ของชุมช นบานคลองบางโพธิ์ ตําบลคูขวาง 
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

ภัทรเวช ธาราเวชรักษ
อาจารยประจํางานศึกษาท่ัวไป สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

อาจารย�ภัทรเวช ธาราเวชรักษ�
อาจารย�ประจํางานศึกษาทั่วไป สํานักส�งเสริมการเรียนรู�และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี



อบรมทําบัญชีครัวเรือนและพัฒนาผลิตภัณฑดวย
เทคโนโลยี และแนวทางทีส่องเปนแนวทางการแกไข
ปญหาชุมชนอยางไมเรงดวน ไดแก (1) กลยุทธ
เชิงปองกัน โดยการใหประชาชนรวมกลุมกันจัดทํา
บญัชคีรวัเรอืน และจดัหาเทคโนโลยไีวใชงานรวมกนั
เปนศูนยกลาง และ (2) กลยุทธเชิงแกไข โดยการ
จัดตั้งกลุ มอาชีพ ศึกษาตลาด และการพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยมีมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวม

คาํสาํคญั: กลยุทธแกไขปญหาความยากจน, การยก
ระดบัคณุภาพชวีติแบบมสีวนรวม, จงัหวดัปทมุธานี

ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยไดรับการพัฒนาจากเศรษฐกิจ

รายไดนอยมาสูเศรษฐกิจที่มีระดับรายไดมากขึ้น
แตยังไมสามารถยกระดับเขาสูประเทศท่ีมีรายได
สูงได เนื่องจากเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจและ
สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ทําใหเปน
สาเหตุที่ประเทศไทยยังคงติดอยูในกับดักรายได
ปานกลาง (Middle Income Trap) อยางไรก็ตาม 
การตดิอยูในกบัดกัรายไดปานกลางของประเทศไทย
จําเปนตองมีการพิจารณาสาเหตุที่ติดอยูในกับดัก
รายไดปานกลาง และศึกษาชองทางการยกระดับ

เปนประเทศรายไดสงู (สมเกียรติ ตัง้กจิวานิชย และ
นณริฏ พิศลยบุตร, 2561) อีกสาเหตุที่สําคัญตอ
การยกระดับใหประเทศไทยเขาสูประเทศรายไดสูง
ไดอยางยั่งยืน ตองมุงไปที่การแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชนในประเทศเปนหลักและเปน
ปญหาระดบัชาตทิีค่วรไดรบัการพฒันาอยางเรงดวน 
ทัง้น้ี เพ่ือเปนการเสริมสรางอาชีพทีก่อใหเกดิรายได
และความมัน่คงตออตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ป ญหาความยากจนของประชาชนใน
ประเทศไทยเกิดจากการท่ีประชาชนอยูในสภาวะ

ที่ขาดแคลน ไมมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
การมีหนีส้นิ ซึง่สาเหตุเหลานีไ้ดเช่ือมโยงไปถึงอัตรา
การวางงานของประชาชนในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ และ
ความเหลือ่มลํา้ในการกระจายรายได ตลอดจนทาํให
คุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนเหลานี้
ไมเทาเทียมกับประชาชนที่มีรายไดประจํา จนสง
ผลกระทบตอปญหาทางดานสงัคมตามท่ีมา อาทิเชน 
อาชญากรรม ขาดการศึกษา ขาดการรักษาพยาบาล 
และสุขภาพจิตใจ เปนตน (ธนพล สราญจิตร, 
2558) รัฐบาลจึงไดมีแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ของประเทศไทย และยทุธศาสตรเกษตรและสหกรณ 
20 ป ระหวางป พ.ศ. 2560 ถงึป พ.ศ. 2579 ทีน่อมนาํ
เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนน
การพัฒนาแบบย่ังยืน และคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
ทีม่อียูในชุมชนมาเปนแนวทางในการดําเนินนโยบาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายไดของ
ประชาชน โดยมุงแกไขปญหาเชงิโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตร เสรมิสรางความม่ันคงทางอาหาร พฒันา
โภชนาการและความปลอดภยัดานอาหารเพือ่นาํไปสู
ความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2559)

ชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบลคูขวาง 
อาํเภอลาดหลมุแกว จงัหวดัปทมุธาน ีเปนหนึง่ชุมชน
ที่มีความตองการแกไขปญหาความยากจนและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต เนื่องจากเปนชุมชนท่ีมี
ประชาชนไมผานเกณฑขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.) หมวดการมีงานทําและรายได กวารอยละ 
40 ของประชาชนท้ังหมูบาน และชุมชนดังกลาว
ยังเปนหน่ึงในพ้ืนท่ีเปาหมายของมหาวิทยาลัย
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชปูถัมภ จงัหวดั
ปทุมธานี การวิจัยนี้จึงไดทําการวิเคราะหกลยุทธ
สําหรับการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คณุภาพชีวติของประชาชนชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ 
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
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โดยใชเคร่ืองมือ TOWS matrix model และ
กระบวนการบริหารจัดการกลุมอันสงผลตอการ
สรางกลุ มอาชีพเพื่อลดปญหาความยากจนและ
ยกระดับคณุภาพชีวติตามขอมลูความจําเปนพืน้ฐาน
ในหมวดการมีงานทําและรายไดอยางย่ังยืน

วัตถุประสงค�
เพื่อวิเคราะหกลยุทธสําหรับการแกไข

ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธิ์ ตําบล
คูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
การวจิยัน้ีมรีะยะเวลาดาํเนนิการตัง้แตเดือน

พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562

กลุ�มเป�าหมาย
ประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ ตาํบล

คูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี

การดําเนินโครงการ
งานวิจัยนี้ ได  เริ่มจากการศึกษาบริบท

ชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ ตําบลคูขวาง อําเภอ
ลาดหลมุแกว จงัหวดัปทมุธาน ีโดยมขีอบเขตศกึษา
เจาะลึกเฉพาะประชาชนท่ีเปนประชาชนด้ังเดิม
ในทองถิ่น ไดแก ผูนําชุมชน และประธานกลุม
ตางๆ ในชุมชน อาทิเชน กลุมเยาวชน กลุมสตรี 
กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนตน 
และการสุมกลุมตัวอยางจะเจาะจงไปที่ประชาชน
ผูเขารวมการประชมุสมาคมหมูบาน ประชาชนทีไ่ด

จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามสํารวจรายครัวเรือน
จํานวน 112 คน จากประชาชนทั้งหมด 350 คน 
ซึง่การเกบ็รวบรวมขอมลูใชวธิกีารบนัทกึการประชมุ
ในรูปแบบการจดบันทึก การบันทึกภาพและเสียง 
การสังเกตการณอยางมีสวนรวมระหวางประชาชน
ในชุมชนและผูวิจัย (Participant Observation) 
(Spradley, 2016) นอกจากน้ี การวิจยันีย้งัไดทาํการ
จดัประชมุกลุมยอย (Focus Groups) (Kitzinger, 
1995) รวมกับผู นําและประชาชนในชุมชนเพ่ือ
วิเคราะหและสรุปกลยุทธสําหรับการสรางกลุม
อาชีพเพ่ือแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตโดยใช TOWS matrix model 
(Weihrich, 1982) ตลอดจนนําขอมูลที่ไดจาก
การวเิคราะหไปเปดเวทปีระชาคมเพือ่เลอืกโครงการ
ที่เปนไปไดสําหรับการแกไขปญหาความยากจน
และยกระดับคณุภาพชีวติ ซึง่รวมไปถึงการยกระดับ
กลุ มอาชีพของชุมชน และข้ันตอนสุดทายของ
การวิจัยนี้ได สรุปผลของการวิจัยเปนแบบเชิง
พรรณนา

สรุปผลการดําเนินงาน
บริบทชุมชน พบวา อดีตประชากรใน

ชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ ตําบลคูขวาง อําเภอ

ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี สวนใหญเปน
ชาวมอญท่ีอพยพมาจากประเทศพมาและมีการ
ใชวิถีชีวิตตามแบบชาวมอญมาโดยตลอด วิถีชีวิต
ที่ยังอนุรักษตามเอกลักษณของชาวมอญคือการ
กวนกะละแมทุกเทศกาลสงกรานต และการอาศัย
อยูกับบริเวณท่ีมีแหลงน้ําและมีความสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากนี้ ในปจจุบันยังพบวาประชากร
ในชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ ตําบลคูขวาง อําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ไดขยายตัวเพ่ิมข้ึน
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มากถึง 350 คน ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนกวา 88 
หลังคาเรือน แตยังคงความเปนวิถีชาวมอญ โดย
สังเกตไดจากการปลูกบานตามแนวชายคลอง
บางโพธิท์ีเ่ชือ่มมาจากคลองพระอดุม จวบจนผลจาก
การลงพืน้ทีส่มัภาษณนายวรีะ ชมเพลนิใจ ผูใหญบาน 
หมู 4 พบวา สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงเขาสูยุค
อุตสาหกรรมทําใหประชากรบางสวนตองหันไปทํา
อาชีพรับจางท่ัวไป และพนักงานบริษัทเอกชน 
ประมาณรอยละ 40 ของประชากรในชุมชน 
เนื่องจากเปนชองทางสรางรายไดมาหลอเล้ียง
ครอบครัว และรอยละ 50 เปนผูสูงอายุที่ทําอาชีพ
เกษตรกรรม ไดแก ทํานา เลี้ยงเปดไข เลี้ยงปลา 
ปลูกกลวย และมะมวง สวนที่เหลือรอยละ 10 
เปนประชากรวัยกําลังศึกษา

อยางไรก็ดี ยังมีประชากรมากกวารอยละ 
50 เปนประชากรสูงอายุและมีการทําเกษตรกรรม
ในการเลี้ยงชีพท่ียังขาดการแนะนํากระบวนการ
ทําเกษตรกรรม และกวารอยละ 40 ยังจัดเปน
ผูขาดรายได ทําใหประชาชนในชุมชนตองไดรับ
การยกระดบัคุณภาพชวีติและเสรมิสรางรายไดอยาง
เรงดวน ซึง่จากการประชุมกลุมยอยรวมกับประชาชน
และผูนําชุมชน พบวา การรวมกลุมอาชีพสามารถ
ทําใหลดปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตไดอยางย่ังยืน ซึ่งผลการวิเคราะหกลยุทธ
สาํหรบัการพฒันาปญหาความยากจนและยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบานคลอง
บางโพธิ์ ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี ไดแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 กลยทุธสาํหรบัการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชนในชุมชน

จุดแข็ง (Strengths)
1. ประชาชนมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง
2. ประชาชนมีทกัษะดานเกษตรกรรม
3. ประชาชนไมมีความแตกตางทาง

ดานสังคม
4. ประชาชนมีความพรอมที่จะพัฒนา

คุณภาพชีวิต
5. พื้นที่ชุมชนมีวัตถุดิบที่เหมาะ

แกการทําเกษตรกรรม

จุดออน (Weakness)
1. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน

การบริหารจัดการกลุมอาชีพ
2. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน

การตลาดท่ีจริงจัง
3. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ

โอกาส (Opportunity)
1. รัฐบาลมีนโยบายแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป เพื่อลดปญหาความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคมและมุงเนน
พัฒนาธุรกิจฐานราก

2. มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชน

SO: กลยุทธเชิงรุก
S2O3: หนวยงานภาครัฐควรเขาไป
เสริมทักษะดานการเกษตรใหแก
ประชาชน 
S5O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ควรผลักดันใหประชาชนในชุมชน
ดําเนินการสรางกลุมอาชีพ
ทางเกษตรกรรม

WO: กลยุทธเชิงแกไข
W1O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ควรเขาไปสงเสริมดานการบริหาร
จัดการกลุมอาชีพ
W1O3: หนวยงานภาครัฐควรเขาไป
สงเสริมดานการบริหารจัดการ
กลุมอาชีพ

ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก
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จากตารางท่ี 1 สามารถสังเคราะหกลยุทธ
เพื่อลดปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธิ์ 
ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

ออกเปน 2 แนวทางหลักๆ ดังนี้
แนวทางการดําเนินงานเพื่อลดปญหาความ

ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนอยางเรงดวน ไดแก (1) กลยุทธเชิงรุก 
โดยการใหหนวยงานภาครัฐควรเขาไปเสริมทักษะ
ดานการเกษตรใหแกประชาชน และใหมหาวทิยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถมัภ เขาไป
ผลักดันใหประชาชนในชุมชนดําเนินการสราง
กลุมอาชีพทางเกษตรกรรมเนื่องจากชุมชนมีแหลง
ทรัพยากรทางการเกษตรท่ีสมบูรณ และ (2) กลยทุธ

จุดแข็ง (Strengths)
1. ประชาชนมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง
2. ประชาชนมีทกัษะดานเกษตรกรรม
3. ประชาชนไมมีความแตกตางทาง

ดานสังคม
4. ประชาชนมีความพรอมที่จะพัฒนา

คุณภาพชีวิต
5. พื้นที่ชุมชนมีวัตถุดิบที่เหมาะ

แกการทําเกษตรกรรม

จุดออน (Weakness)
1. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน

การบริหารจัดการกลุมอาชีพ
2. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน

การตลาดท่ีจริงจัง
3. ประชาชนขาดการสงเสริมดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ

3. หนวยงานภาครัฐและเอกชน
เห็นความสําคัญของการยกระดับ
ขีดความสามารถคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน

W2O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ควรเขาไปสงเสริมดานการตลาด
W3O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ควรเขาไปสงเสริมดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ

อุปสรรค (Threats)
1. ชุมชนไมมีโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล
2. ประชาชนไมมีการทําบัญชี

ครัวเรือน
3. ประชาชนไมใชเทคโนโลยีในการ

พัฒนาทองถิ่น

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

WT: กลยุทธเชิงรับ
W1T2: ประชาชนควรรวมกลุมกัน
เพื่อจัดหาผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชี
ครัวเรือนมาฝกอบรม
W3T3: ประชาชนควรสงเสริม
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
ดวยเทคโนโลยี

ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

เชิงรับ โดยการใหประชาชนรวมกลุมกันเพื่อจัดหา
ผูเช่ียวชาญทางดานบัญชีครัวเรือนและการพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีมาฝกอบรม

แนวทางการดําเนินงานเพื่อลดปญหาความ

ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนอยางไมเรงดวน ไดแก (1) กลยุทธเชิง
ปองกัน โดยการใหประชาชนรวมกลุมกันจัดทํา
บัญชีครัวเรือน และจัดหาเทคโนโลยีไวใชงาน
รวมกันเปนศูนยกลาง และ (2) กลยุทธเชิงแกไข 
โดยการใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ เตรียมความพรอมเขาไป
อบรมเก่ียวกบัการบรหิารจัดการกลุมอาชีพ การตลาด 
และการพัฒนาผลิตภัณฑหลังจากผลักดันใหมี
การเกิดกลุมอาชีพ 
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อภิปรายผลการดําเนินงาน
กลยทุธสาํหรบัการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวติของชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ 

ตาํบลคูขวาง อาํเภอลาดหลุมแกว จงัหวัดปทุมธานี หากมีการบริหารจัดการตามการวิเคราะห TOWS matrix 
model จะทําใหชุมชนสามารถสังเคราะหกลยุทธและแนวการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตไดอยางเต็มรูปแบบ ผลสุดทายของการวิจัยนี้จะนําไปสูแนวทางการรวมกลุมอาชีพโดยการ
บรูณาการแบบมสีวนรวม รวมถงึการนาํทรพัยากรทีม่อียูในทองถิน่มาใชประโยชนเพือ่สามารถแกไขปญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไดอยางยั่งยืน

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. กลยุทธสําหรับการแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ ตําบล 

คูขวาง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
2. แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบานคลองบางโพธ์ิ ตําบลคูขวาง 

อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ที่เขารวมกลุมอาชีพ
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บทคัดย�อ
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ถูกจัดใหเปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แตดวยสภาวะปญหาภัยแลงท่ีเกิดขึ้นเปนประจําทุกป ทําใหชุมชนประสบปญหา
ขาดแคลนนํา้ในการทาํการเกษตร อยางไรกต็าม ชมุชนบานดานมกีารทาํเกษตรกรรม
ทีห่ลากหลาย แตยงัขาดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน ดงันัน้ผูวจิยัจงึรวมกับชุมชน
ศึกษาพ้ืนที่เพื่อการพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวการเรียนรูเชิง
เกษตรแบบมสีวนรวมของชมุชน ตาํบลบานดาน อาํเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพตนทุนทางทรัพยากรทองถ่ิน และพัฒนาใหเกิด
เปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเชิงเกษตร และศึกษาความตองการมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินในชุมชนบานดาน ผูวิจัยใชวิธีการลงพื้นท่ี
สาํรวจชุมชน (Community survey) ทัง้ท่ีเปนการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) 

การพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น
เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวการเรียนรูเชิงเกษตร
แบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลบานดาน 
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

อรวรรณ สิทธิวิจารณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ

อาจารย�อรวรรณ สิทธิวิจารณ�
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�ในพระบรมราชูปถัมภ�



และใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
interview) หลังจากน้ันนําขอมูลที่ไดมาจัดเวที
สนทนากลุม (Focus group) แลกเปล่ียนองคความรู
ระหวางชมุชน มปีระชากรในชุมชนบานดาน จาํนวน 
50 คน เขารวมในการจัดกจิกรรมและรวมสงัเคราะห
ในประเด็นเก่ียวกับการจัดการแหลงเรียนรูและ
การทองเที่ยวเชิงเกษตร

ผลการวิจัยพบวาชุมชนบานดานมีความ
ไดเปรียบเชิงพื้นที่เนื่องจากเปนเสนทางผานในการ
เดินทางเขาสูตลาดโรงเกลือและดานอรัญประเทศ
ตามถนนสุวรรณสร (หมายเลข 33) และมีเกษตรกร
ในพ้ืนที่ หมู 3 บานไทยสามารถ ที่ทดลองทํานา
เกษตรอินทรียประสบความสําเร็จที่ดี เปนชาวนา
ที่ปลูกขาวขายแลวไดกําไร ชุมชนจึงยกใหเปน
ปราชญชาวบานดานเกษตรอินทรีย จากการสํารวจ
ความตองการของชุมชนบานดานพบวามีความ
ตองการรวม กลุมกันทําการเกษตรอินทรียเพราะ
เห็นตัวอย างจากผู ที่ลงมือทําจริงและประสบ
ผลสาํเร็จ จากการจัดเวทสีนทนา กลุมและแลกเปล่ียน
เรยีนรูระหวางนักวชิาการ ผูนาํชมุชน และเกษตรกร 
ทําใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความคิด
จากเดิมที่นิยมทําการเกษตรโดยใชพื้นที่มากเพ่ือ
ใหไดผลผลิตสูง เปล่ียนมาเปนการทําเกษตรแบบ
อนิทรียหรอืการเกษตรปลอดสารพิษขนาดยอมแทน 

เปนการชวยลดปญหาการใชนํ้าในชวงฤดูแลง 
นอกจากน้ีชุมชนยังมีการรวมกันเสนอแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางเปน
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู เชน การ
ใหความรูอันเกิดจากภูมิปญญาชาวบาน การนําชม
แปลงนาเกษตรอินทรยี หรอืแปลงสาธิตการเพาะปลูก
พชืผกัผลไมปลอดสารพิษ ซึง่จะทําใหชมุชนเกิดความ
ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถิ่นและอัตลักษณของ
ตนเอง ทั้งยังเปนการสรางความยั่งยืนควบคูกันไป
ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

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

ที่มาและความสําคัญ
ตําบลบานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัด

สระแกว ปจจุบันมีหมูบาน 7 หมู (ม.) ประกอบดวย 
ม.1 บานดาน ม.2 บานหนองขาม ม.3 บานไทย
สามารถ ม.4 บานตุน ม.5 บานโรงเรียน ม.6 บาน
กุดมวง ม.7 บานสุขมงคล ทั้ง 7 หมูบาน มีจํานวน 
1,350 หลังคาเรือน (ขอมูลเมืองอรัญประเทศ, 
2559) อรญัประเทศถูกจัดใหเปนพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แตด วยสภาวะปญหาภัยแลงที่ เกิดข้ึน
เปนประจําทุกป กอปรกับลักษณะพื้นที่จังหวัด
สระแกวมีแหลงนํ้าไมมาก ไมมีแมนํ้าสายหลัก
ไหลผาน ทําใหชุมชนประสบปญหาขาดแคลนนํ้า
ในการทําการเกษตร (ขอมูล สวท.สระแกว สํานัก
ประชาสัมพันธเขต 7 กรมประชาสัมพันธ, 2559) 
หากชุมชนตองพึ่งพาอาศัยการใชนํ้าจากแหลงนํ้า
ธรรมชาติหรือแหลงนํ้าสาธารณะเพ่ือทําการเกษตร
เพียงอยางเดียวก็จะสูญเสียโอกาสพัฒนาในดาน
อื่นๆ ไป

ชุมชนบานดานมีเกษตรกรในพื้นที่ ม.3 
บานไทยสามารถ ที่อาจจะนําไปสูการพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ไดประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการทํานาเกษตรอินทรีย แตยังขาด
กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน จากสมมติฐาน
ดังกลาวผูวิจัยรวมกับผูนําชุมชนจึงรวมกันศึกษา
พืน้ทีเ่พือ่พฒันาทรพัยากรทองถ่ินทีม่เีปนตนทนุเดมิ
อยูแลวในพืน้ท่ีใหเกดิเปนแหลงการเรยีนรูเชิงเกษตร
แบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลบานดาน อําเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
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วัตถุประสงค� 
1. เพือ่ศึกษาสภาพตนทุนทางทรัพยากรทองถิน่และพัฒนาใหเกดิเปนแหลงทองเทีย่วเพือ่การเรยีนรู

เชิงเกษตร
2. เพือ่ศกึษาความตองการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาทรพัยากรทองถ่ินในชุมชนบานดาน

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

กลุ�มเป�าหมาย
องคการบริหารสวนทองถิ่น ผูบริหารเทศบาลตําบลบานดาน ผูนําชุมชนและชุมชนตําบลบานดาน 

อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินเพื่อเปนแหลงทองเท่ียวการเรียนรูเชิงเกษตร

แบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลบานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เปนการศึกษาท่ีมุงเนน
ดานการเรียนรูวิถีเกษตรกรรมของชาวชนบท ในการดําเนินกิจกรรมใหเกิดการเรียนรูดานการเกษตร
และวิถีการดํารงชีวิต และเปนการนําเอาทรัพยากรที่มีอยูสรางใหเกิดแหลงการเรียนรู เปนการอนุรักษ
ควบคูไปกับการทองเท่ียวเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนและผลกระทบตอสภาพส่ิงแวดลอม มุงให
ความสําคญักบัภาคประชาชนและชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการจัดการสิทธชิมุชนกับการมีสวนรวมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ผูวิจัยใชวิธีการลงพ้ืนท่ีสํารวจชุมชน 
(Community survey) โดยการสังเกตสภาพแวดลอมของชุมชน สภาพความเปนอยู วิถีชีวิต ภูมิทัศน

ของชุมชน ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
(Non-participant observation) เพ่ือใหเขาใจบริบทชุมชนท้ังวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอยาง
ชัดเจน มีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) เจาหนาที่องคกรสวนทองถิ่น เลขานุการ
นายกเทศบาลตําบลบานดาน ผูใหญบาน ม.3 บานไทยสามารถ ปราชญชาวบานดานเกษตรอินทรีย 
สมาชิกกลุมเกษตรกรบานไทยสามารถ เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับบริบทชุมชน วิถีชีวิต เพื่อเปนแนวทาง
การพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นและจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาจัดเวที
สนทนากลุม (Focus group) และแลกเปลีย่นองคความรูระหวางชมุชน มปีระชากรในชมุชนตาํบลบานดาน 
จํานวน 50 คนเขารวมในการจัดกิจกรรมน้ี ผูวิจัยใชเคร่ืองมือการวิจัยชุมชนท่ีเรียกวาการวิเคราะหแบบ
ผีเสื้อขยับปก และรวมสังเคราะหในประเด็นเก่ียวกับการจัดการแหลงเรียนรูและการทองเท่ียวเชิงเกษตร
รวมกับชุมชน
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การลงพื้นท่ีสํารวจชุมชน (Community survey) ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม 

(Participant observation) และการสังเกตแบบไมมสีวนรวม (Non-participant observation) การลงสํารวจ
พื้นที่ในตําบลบานดาน พบความไดเปรียบเชิงพื้นที่เนื่องจากเปนเสนทางผานในการเดินทางเขาสูตลาด
โรงเกลือและดานอรัญประเทศตามถนนสุวรรณสร (หมายเลข 33) มีการตัดถนนลาดยางและทําสะพาน
ขามคลองพรหมโหดทาํใหการสญัจรเขาไปยงับรเิวณพืน้ทีเ่ปาหมายตาํบลบานดานมคีวามสะดวก หากชมุชน
สามารถพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นที่มีอยูเดิมที่เปนแปลงนาอินทรีย ทําเปนแปลงสาธิตใหกับชุมชนไดเขาไป
เรียนรูรวมกัน จนสามารถนําไปสูการจัดทําเปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตรไดแลวนั้น ก็จะเปนการสรางโอกาส
ในการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปศึกษาการทํานาเกษตรอินทรียและวิถีชุมชน อันจะเปนการ
สรางรายไดใหแกชุมชนอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 1-2 สาธารณูปโภคที่ใชสําหรับเดินทางเขาสูพื้นที่ชุมชนบานดาน

กิจกรรมที่ 2 การสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(In-depth interview) แบบไมมโีครงสราง โดยการ
มีสวนรวมของผู บริหารเทศบาลตําบลบานดาน 

ผูนําชุมชนที่เปนทางการและไมเปนทางการ อาทิ 
ผูใหญบาน ม.3 บานไทยสามารถ ปราชญชาวบาน
ดานการทํานาเกษตรอินทรีย และสมาชิกกลุม
เกษตรกรบานไทยสามารถ เปนการสรางแนวคาํถาม
ประเด็นสภาพในปจจุบันที่เก่ียวของกับบริบทพ้ืนที่
ความรูความคิดวิสัยทัศนในการพัฒนาทรัพยากร
ทองถ่ินเพือ่จัดเปนแหลงเรยีนรูเชงิเกษตรเพือ่รองรับ
นกัทองเทีย่วในอนาคต และความตองการ ตลอดจน
ความพรอมของชุมชนในการมีสวนรวม จากการ
ลงพืน้ทีส่มัภาษณปราชญชมุชนดานนาเกษตรอินทรยี 

พบวานาเกษตรอินทรียทําไดเพียงปละ 1 ครั้ง ชวง
ฤดูฝน มีการตัดสินใจรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ีให
แปลงนาอินทรียในพื้นที่ ม.3 บานไทยสามารถ 

ของนายสอน ฉุดกระโทก เปนแปลงตนแบบในการ
ทาํนาอนิทรยีทีใ่หผลไมมากแตมรีายไดตอปมากกวา
การทาํนาแบบทัว่ไป พืน้ทีท่ัง้หมดท่ีใชทาํการเกษตร
มีประมาณ 7 ไร โดยแบงแปลงนาออกเปนแปลง
ยอยๆ แปลงละ 2 งาน เพื่องายตอการบริหาร
จดัการนํา้ เกษตรกรไมจาํเปนตองใชพืน้ท่ีเพาะปลกู
มาก แตอาศยัการดแูลทีด่แีละใชภมูปิญญาชาวบาน
ซึ่งสามารถเกื้อกูลกันได ขาวอินทรียที่มีคุณภาพ
และผานการตรวจสอบมาตรฐานแลวมีราคาสูงกวา 
3-4 เทาเม่ือเทียบกับผลผลิตจากนาขาวแบบท่ัวไป 
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นอกฤดูการทํานาก็มีการปลูกพืชผักผลไมแบบ
ผสมผสาน แตยังคงมุงเนนดานการทําเกษตรแบบ
ปลอดสารพิษ เชน การทดลองทําแปลงปลูกเมลอน
ขนาดยอม ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยม
อยูในขณะนี้

กิจกรรมที่ 3 การจัดเวทีสนทนากลุ ม 
(Focus group) และจัดกิจกรรมการเรียนรู  
มีชุมชนตําบลบานดานเขารวมกิจกรรมนี้ จํานวน 
50 คน โดยแบงชุมชนออกเปนกลุม กลุมละ 10 คน 
คนในชุมชนตองการพัฒนาพ้ืนท่ีเดิมเพื่อสรางเปน
แหลงทองเที่ยวแหงใหม แปลงนาเกษตรอินทรีย
ขนาดยอมในพื้นที่ ม.3 บานไทยสามารถ ตําบล
บานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 
จดัเปนตนแบบทีใ่หผลผลิตเปนทีน่าพอใจ จนชาวบาน

ภาพที่ 3-4 การดําเนินกิจกรรมดานเกษตรอินทรีย
เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูของชุมชน

ในชุมชนเร่ิมเห็นวามีผู ประสบความสําเร็จจาก
การทํานาอินทรีย จึงมีความตองการเปลี่ยนแปลง
วิถีเดิมของการปลูกขาวท่ีสวนใหญเมื่อทําแลว
ไดกําไรนอยหรือขาดทุนมาเปนวิถีใหมคือการ
ทํานาอินทรีย การสรางพื้นที่เกษตรกรรมใหเปน
เขตการทําการเพาะปลูกแบบอินทรีย และหา
ชองทางปอนสินคาเขาสูระบบตลาดโดยใหรัฐบาล
หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนชวยสงเสริม
ดานนโยบาย ภายใตกรอบระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) 
เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม
เปนไปตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติที่ตองการ
สรางการเจริญเติบโตของชุมชนบนคุณภาพชีวิต
ที่ เป นมิตรกับสิ่งแวดล อมนอกจากน้ีองค การ
สหประชาชาติยังไดกําหนดกรอบความคิดท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล อมให มีความ
เช่ือมโยงกัน เรียกวาเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
เพื่อใชเปนทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก 
ตั้งแตป พ.ศ. 2558 ถึงป พ.ศ. 2573 ประกอบ
ไปดวย 17 เปาหมาย (Goals) การวิจัยเชิงพื้นท่ี
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินเพ่ือเปนแหลง 

ทองเท่ียวการเรียนรูเชิงเกษตรแบบมีสวนรวมของ
ชุมชนตําบลบานดาน อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว มีความสอดรับกับเปาหมายที่ 1 ประเด็น
การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกพื้นที่ และ
รวมถึงเปาหมายท่ี 8 ประเด็นการสงเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน
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สรางนวัตกรรมอันเกิดจากภูมิปญญาชาวบานเพ่ือขับเคล่ือนกิจกรรมดานการทองเท่ียวเชิงเกษตร
ในชุมชนอันจะสงผลดีทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม แตยังคงไวซึ่งวิถีเดิมของชุมชน เกิดแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน พบตัวอยางของ
เกษตรกรในพืน้ทีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการทาํเกษตรอนิทรยีโดยการนาํเอาแบบอยางแนวคดิของในหลวง
รัชกาลท่ี 9 มาปรับใช นายสอน ฉุดกระโทก เปนปราชญชาวบานท่ีจะมีสวนสําคัญในการชักนําชุมชน
ในพื้นที่ละแวกใกลเคียงใหหันกลับมาสนใจสภาพสิ่งแวดลอม ลด ละ เลิก การใชสารเคมีเพ่ือการทํา
เกษตรกรรม และหากในพื้นที่สามารถรวมกลุมกันไดจนเกิดเปนวิถีการทําเกษตรรูปแบบใหมไมใช
สารเคมี จะเปนจุดขายที่สําคัญใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมกระบวนการทํานาแบบอินทรียและชุมชน
ก็ขายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงขึ้น เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑการเกษตร และตอยอดเปน
แหลงทองเที่ยวการเรียนรูเชิงเกษตรไดอีกทางหนึ่งดวย 

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�และข�อเสนอแนะ 
การรวมกลุมกันเพื่อพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นเพื่อจัดทําเปนแหลงเรียนรูเชิงเกษตร เพื่อใหเกิด

การตระหนักถึงปญหาภัยแลง การสงเสริมใหมีนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในชุมชน ใหนักทองเท่ียวไดสัมผัส
กบัวถิชีวีติของคนในชุมชนเปนการทองเท่ียวท่ีมกีลไกในกระบวนการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวม
ในการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอมและธรรมชาติทีอ่ยูในพ้ืนทีแ่หลงทองเท่ียว และทําใหประชาชนในพ้ืนทีม่สีวนรวม

ในการกําหนดแนวทางเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางยัง่ยนื โดยมุงเนนใชทรัพยากร
ในชุมชนอยางยั่งยืน มีการบํารุงรักษา เพื่อใหมีทรัพยากรคงอยูกับชุมชนอยางยั่งยืน ซึ่งผูรับผิดชอบ
ในการพัฒนาการทองเที่ยวจําเปนตองประสานงานกับองคกรปกครองทองถิ่น และหนวยงานราชการ
ที่เกี่ยวของในการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในชุมชน (สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2556)

ในแหลงทองเทีย่วเชิงเกษตรแตละแหงควรจะมีกจิกรรมท่ีจะใหบรกิารนักทองเท่ียวหลายๆ กจิกรรม 
แลวแตสภาพจุดทองเที่ยวเชิงเกษตรแตละแหง ไดแก ประเภทนักทองเท่ียวรวมกิจกรรมระยะส้ัน ไดแก 
การเขาชมสวนเกษตร โดยนักทองเท่ียวอาจเก็บผลผลิตในสวนหรือซ้ือผลผลิตโดยเลือกเก็บได และ
ทํากจิกรรมพื้นบานระยะสั้นรวมกับชาวบาน เชน ขี่ควาย นั่งเกวียน และอื่น ๆ การอบรมใหความรูเกษตร
แผนใหมและความรูที่เปนภูมิปญญาชาวบาน การทําการเกษตรแผนใหม เชน การปลูกและการดูแลรักษา 

ภาพที่ 5, 6 และ 7 การจัดเวทีสนทนากลุมและดําเนินกิจกรรมเพื่อการเรียนรู
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การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาจมีการใหใบประกาศนียบัตรดวย การเรียนรูภูมิปญญาชาวบาน 
เชน การศึกษาแมลงที่มีประโยชน พืชผักพื้นเมืองที่กินได ฯลฯ เปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมใหแกชุมชน
และนักทองเท่ียวได ตลอดจนการจัดจําหนายสินคาและผลิตภัณฑเกษตรสินคาหัตถกรรมพ้ืนบานของ
เกษตรกร ผลไมสด ดอกไมสด เมล็ดพันธุ พืชท่ีนาสนใจใหนักทองเท่ียวซ้ือไปปลูกก็เปนสิ่งท่ีชุมชน
สามารถใชเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวไดเชนกัน หากชุมชนรวมกันพัฒนาทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อจัดเปน
แหลงทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูจะชวยยกระดับรายไดของชุมชนใหเห็นไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เพราะ
เปนธุรกิจที่ใหผลตอบแทนเร็ว การทองเท่ียวในลักษณะน้ีนอกจากจะชวยเอ้ือประโยชนใหแกเกษตรกร
แลวยังเปนหนทางที่ชวยภาคเอกชนที่รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอีกดวย

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. ชาวบานมีโอกาสกําหนดทิศทางและรวมตัดสินใจเพื่อพัฒนาทองถิ่น
2. ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตทองถิ่นและอัตลักษณของตนเอง
3. สรางความย่ังยืนควบคูกันไปทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
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บทคัดย�อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพ

ของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนผูสูงอายุในบานกุดปลาดุก ไดมา
โดยการกําหนดขนาดกลุมตวัอยางแบบสมัครใจ จาํนวน 40 คน เคร่ืองมอืทีใ่ชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถ่ี 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ

ผลการวิจัยพบวา กลุมวัยผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป พบปญหาเรื่องการคัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นอกจากน้ีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
ดานอาหาร พบวา มีการเติมผงปรุงรส เชน ผงชูรส รสดี ทุกครั้งท่ีปรุงอาหาร ปฏิบัติ
เปนประจาํ (  = 2.60, SD = 0.54) ดานการออกกําลงักาย พบวามกีารออกกําลงักาย
รวมกบัคนในครอบครัว เพือ่นหรือกลุมคนท่ีรกัการออกกําลงักาย สวนใหญคอื ไมเคย
ปฏบิตัเิลย (  = 1.48, SD = 0.68) ดานการดูแลสขุภาพ พบวา เมือ่มอีาการเจ็บปวย

การจัดการตนเอง
ในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 
ตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ

อรนุช วงศวัฒนาเสถียร
สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
E-mail: wongnuc@yahoo.com

อาจารย�อรนุช วงศ�วัฒนาเสถียร
สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ทานมักจะไปพบแพทยแผนปจจุบันรักษา (  = 2.70, SD = 0.52) ผูสูงอายุใชรูปแบบการสงเสริมสุขภาพ
โดยการรบัประทานอาหารพ้ืนบาน เชน ผกัพืน้บาน และนํา้สมนุไพร คดิเปนรอยละ 70.00 รองลงมาทําสมาธิ 
คดิเปนรอยละ 10.00 ดานผูวจิยัไดมกีารเพ่ิมเติมรปูแบบการจัดการสุขภาพของผูสงูอายุ โดยการอบสมุนไพร 
ซึ่งดัดแปลงสุมไกเปนการเขากระโจมอบไอนํ้าสมุนไพร และการนวดฝาเทา นวดกดจุดที่ฝาเทา

คําสําคัญ: การจัดการตนเอง, ผูสูงอายุ

ที่มาและความสําคัญ
การเปลี่ยนโครงสรางทางอายุประชากรไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ กลาวคือ ประเทศไทย

มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ตั้งแตป 2548 และคาดวาป 2564 ประเทศไทยจะกาว
เขาสูสังคมสูงอายุอยางสมบูรณ คือ ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 (ภาครัฐกับการเตรียม
ความพรอมเขาสูสงัคมสงูวยั, 2561) ผูสงูอายมุปีญหาสขุภาพทีเ่กดิจากการเจ็บปวยดวยโรคความดันโลหติสงู 
ถึงรอยละ 31.7 โรคเบาหวานรอยละ 13.3 โรคหัวใจ รอยละ 7.0 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ รอยละ 1.6 
โดยผูสูงอายุเพศหญิงมีสัดสวนการเจ็บปวยดวยโรคเหลานี้สูงกวาผูสูงอายุเพศชาย (มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุไทย, 2555) องคการบริหารสวนตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยไดรับการสนับสนุนจากดานงบประมาณ ความรู
ทางวิชาการจากหลายภาคสวน มกีารดําเนินกจิกรรมท้ังสงเสริมสขุภาพ ปองกัน และฟนฟสูขุภาพผูสงูอายุ 
นอกจากน้ีเร่ิมมกีารสรางโรงเรียนผูสงูอายุ เปนองคความรูในการสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมความมั่นคงทางสังคมของผูสูงอายุ

ปญหาเชิงพ้ืนทีข่องตําบลกดุปลาดกุ อาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญคือ ปญหาสขุภาพตามกลุมวยั 
ป 2561 พบวาวัยผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป มีขอมูลปญหาสุขภาพที่สําคัญคือ 1. ขอมูลประเภทผูสูงอายุ 
ติดสังคม ติดบาน ติดเตียง 2. การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากอัตราปวยดวยโรคเบาหวาน 
ป 2557-ป 2560 ประชาชนมีภาวะเสี่ยงสูง และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น พบผูปวยรายใหมเพิ่มขึ้นทุกป และ

พบวาผูปวยเบาหวาน มีภาวะแทรกซอนทางเทา และตา มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นสูง 3. โรคหลอดเลือดสมอง 
4. ผูปวยโรคซึมเศรา (รายงานประจําปของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดปลาดุก, 2561) โครงการ
ดแูลสุขภาพผูปวยโรคเร้ือรัง ในกลุมประชาชนทุกกลุมโรคเรือ้รัง และโครงการควบคุมปองกันโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ในกลุมวัยทํางาน (15-59 ป) ยังไมมีการดําเนินการ ดังนั้นทางผูวิจัยจึงดําเนินการจัดทํา
โครงการการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุขึ้น เพื่อแกไขปญหากลุมผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพ
ที่ดี แข็งแรง ไมปวยเปนโรคเรื้อรัง และเพื่อสรางการเรียนรูในการดูแลตนเองของกลุมผูสูงอายุ ตอไป

วัตถุประสงค�
เพื่อศึกษาการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ต.กุดปลาดุก อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ
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ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาในชวงเวลาระหวาง 1 ตุลาคม 2560 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2561

กลุ�มเป�าหมาย
ประชากรในการศึกษาคือ ประชากรกลุมวัยผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปที่อาศัยในพื้นที่ตําบลกุดปลาดุก 

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 419 คน
กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศึกษาคือ ผูสงูอายใุนบานกดุปลาดุก ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตวัอยาง

แบบสมัครใจ จํานวน 40 คน เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณที่จํากัด ผูวิจัยจึงใชเกณฑในการคัดเลือก
กลุมตัวอยางคือ 1. สมัครใจเขารวมโครงการการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 2. สามารถ
เขารวมโครงการไดตลอดระยะเวลา 4 เดือน 3. สามารถสื่อสารได 4. ไมเปนคนไขติดเตียง

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบการวิจัยเพื่อการวิเคราะหขอมูลเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

(Participatory action Research) ดังนี้

1. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
 1.1 แบบสมัภาษณแบบมโีครงสรางซึง่พฒันาจากงานวิจยัของ สมยั อาจหาญ (2555) ประกอบดวย 

3 ตอน ดังน้ี
 ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสถานภาพสมรส อาชีพ รายได ฯลฯ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมา 
ไดขอคําถามเปนลักษณะเลือกตอบและเติมคําในชองวางจํานวน 14 ขอ

 ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจํานวน 21 ขอ ลักษณะคําตอบเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ชนิด 3 ระดับ คือ 3, 2 และ 1 มีเกณฑการเลือกตอบ การใหคะแนน และ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้

 ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ปฏิบัติในขอความนั้นทุกครั้ง
 ปฏิบัติบางคร้ัง หมายถึง ปฏิบัติในขอความนั้นเปนบางครั้ง
 ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ไมเคยปฏิบัติในขอความนั้นเลย
 การใหคะแนน
 ปฏิบัติเปนประจํา 3 คะแนน
 ปฏิบตัิบางคร้ัง 2 คะแนน
 ไมเคยปฏิบัติเลย 1 คะแนน
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 1.2 วิเคราะหขอมูล
 คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 อยูในระดับ ไมเคยปฏิบัติเลย
 คาคะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 อยูในระดับ ปฏิบัติบางครั้ง
 คาคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 อยูในระดับ ปฏิบัติเปนประจํา
 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ

2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการดังนี้
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  ทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลไปยังหนวยงาน อบต.กุดปลาดุก
ขั้นตอนที่ 2  ทาํการเกบ็รวบรวมขอมลูการดแูลสขุภาพของผูสงูอาย ุโดยใชแบบสอบถามเกบ็ขอมลู 

ไดแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสมบูรณทั้งสิ้น 40 ฉบับ
ขั้นตอนที่ 3  การลงพื้นที่ทํากิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้
กจิกรรมที ่1 การใหความรูโดยการบรรยายเกีย่วกบัอาหารพืน้บานไทยรวมถงึผกัพืน้บาน, ผลไมไทย

และน้ําสมุนไพรดวย กิจกรรมที่ 2 การบรรยายและปฏิบัติการอบสมุนไพร โดยดัดแปลงสุมไกเปนการ
เขากระโจมอบไอนํ้าสมุนไพร กอนเขาอบจะตองทําการวัดความดันเลือดกอน และแนะนําวา ถามีอาการ
เวียนหัว มีไข มีประจําเดือนก็ไมควรอบสมุนไพร กิจกรรมท่ี 3 การบรรยายและฝกปฏิบัติการบริหาร
แบบไทยทาฤาษีดัดตนเปนวิธีการบริหารรางกายที่เปนภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะคือผู ปฏิบัติ
จะเคล่ือนไหวสวนของรางกายตามทาทางท่ีกําหนด กิจกรรมที่ 4 การนวดฝาเทาและนวดกดจุดที่ฝาเทา 
เปนการนวดผอนคลาย บรรเทาอาการปวดเมื่อยจากการทํางาน

3. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลดังนี้
 3.1 วิเคราะหแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยนํามา

วิเคราะหแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ที่ได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

กลุ มตัวอยางเปนผู สูงอายุที่มีอายุเฉล่ีย 
67.77 ป สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
70.00 สถานภาพคู รอยละ 57.50 ระดับการศึกษา
จบ ป.4 หรือ ป.6 คิดเปนรอยละ 90.00 อาชีพ
สวนใหญทาํนา/ทาํไร/ทาํสวน คดิเปนรอยละ 60.00 

รายไดตํ่ากวา 2,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 
77.50 พักอาศัยอยูกับสามี/ภรรยา คิดเปนรอยละ 
42.50 สทิธิในการรักษาพยาบาลใชบตัรทอง คดิเปน
รอยละ 85.00 สวนใหญไมสูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 
72.50 และไมดื่มแอลกอฮอลคิดเปนรอยละ 75.00 
มโีรคประจาํตวั คดิเปนรอยละ 50.00 ไมมกีารใชยา 
คิดเปนรอยละ 62.50
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พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู สูงอายุ
ในแตละดานมีดังนี้ 1. ดานอาหาร พบวา มีการ
เตมิผงปรงุรส เชน ผงชรูส รสด ีทกุครัง้ทีป่รงุอาหาร 
ปฏิบัติเปนประจํา (  = 2.60, SD = 0.54) 2. ดาน
การออกกําลังกาย พบวา มีการทํากิจกรรมที่มีการ
เคลื่อนไหวรางกายจนเหงื่อออก เชน การทํางาน
บาน กวาดบาน ถูบาน เปนตน (  = 2.63, SD = 
0.59) 3. ดานการดูแลสุขภาพ พบวา เมื่อมีอาการ
เจ็บปวยทานมักจะไปพบแพทยแผนปจจุบันรักษา 
(  = 2.70, SD = 0.52)

การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพแบบ
มีสวนรวมของชุมชน

การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของ
ผู สูงอายุ พบวาสวนใหญผู สูงอายุมีการปฏิบัติ
โดยการรบัประทานอาหารพืน้บาน เชน ผกัพืน้บาน 
และน้ําสมุนไพร คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมา
ทําสมาธิ คิดเปนรอยละ 10.00 ทางผู  วิจัยได
มีการเพ่ิมเติมรูปแบบการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
โดยใชภูมิปญญาพื้นบานไทย โดยการอบสมุนไพร
ซึ่งดัดแปลงสุมไกเปนการเขากระโจมอบไอน้ํา
สมุนไพรคือการนําสมุนไพรสดหรือแหงก็ได ซึ่งมี
สวนประกอบคือใบหนาด 1 กาํมอื ใบเปลา 1 กาํมอื 
ไพล 1 กํามือ ขมิ้นชัน 1 กํามือ ตะไครหอม 1 กํามือ 

ผิวมะกรูด 1 กํามือ ใบมะขาม 1 กํามือ เกลือ 
1 ชอนโตะ การบูร 1 ชอนโตะ พิมเสน 1 ชอนโตะ 
มาตมโดยตั้งไวใตเกาอี้ในสุมไกตมจนเดือดแลวแงม
ฝาหมอทีละนอยๆ ใหไอนํ้าออกมา เพื่อใหเกิดไอนํ้า
ขึ้นภายในสุมไก ใชอบตัว และไดมอบสุมไกไวที่กุด
ปลาดกุ จาํนวน 1 หลงั พบวาผูสงูอายมุกีารไหลเวียน
โลหิตดีขึ้น ชวยผอนคลายกลามเน้ือ บรรเทาอาการ
ปวดเมื่อยจากการทํางาน นอกจากนี้สงเสริมดาน
การนวดแผนไทย โดยฝกการนวดฝาเทาและนวด
กดจุดที่ฝ าเทาพบวาผู สูงอายุมีความสนใจท่ีจะ

เรียนรูการฝกนวด และไดนําไปนวดตนเองที่บาน 
เปนการชวยใหเลือดลมไหลเวียนดีขึ้น และชวย
ในการผอนคลายกลามเน้ือจากการทํางานไดดวย 
ดังภาพที่ 1 และ 2

นอกจากนี้ผู สูงอายุต องการใหมีบริการ
สุขภาพท่ีบาน คือ การเย่ียมบาน เนื่องจากผูปวย
ไมสามารถที่จะมารับบริการได การเยี่ยมบานเปน
กลวิธีหนึ่งที่ช วยในการดูแลสรางเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค และฟนฟูสุขภาพของผูสูงอายุ ดังภาพ
ที่ 3 และ 4

ภาพที่ 1-2 แสดงการอบสมุนไพรดวยสุมไก

และการนวดฝาเทา
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�แบบกระชับและข�อเสนอแนะ
ปญหาสถานการณดานสุขภาพของผูสูงอายุ
จากการศึกษาปญหาสถานการณดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชน ตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมือง 

จังหวัดอํานาจเจริญ พบวาปญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมากเปนอันดับ 2 และสถานการณความ
ตองการการดูแลของผูสูงอายุโรคเรื้อรัง พบวา ผูสูงอายุโรคเรื้อรังและผูดูแลหลักตองการบริการสุขภาพที่
บานโดยการเย่ียมบาน ซึง่สอดคลองกับ พรทิพย สารโีส และคณะ (2560) ศกึษาสถานการณ ปญหาสุขภาพ
และความตองการการดแูลของผูสงูอายโุรคเรือ้รัง: เขตเทศบาลเมอืงเชยีงราย พบวา ผูสงูอายโุรคเรือ้รงัและ
ผูดูแลหลักตองการบริการสุขภาพที่บานโดยมีการเยี่ยมบาน

นอกจากน้ีพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุเฉลี่ยอยูในระดับปฏิบัติเปนประจํา (  = 2.37, SD = 
0.70) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุขเกษม รวมสุข (2553) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยใชแบบสอบถามแบบเลือกตอบ พบวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ อยูในระดับดีปจจัยรวมที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ ไดแก อายุและสถานภาพสมรส

ภาพที่ 3-4 แสดงการเย่ียมที่บาน
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พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในดานอาหาร พบวา มีการเติมผงปรุงรส เชน ผงชูรส รสดี ทุกครั้ง
ที่ปรุงอาหาร ปฏิบัติเปนประจํา (  = 2.60, SD = 0.54) ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ วาสนา รวยสูงเนิน 
(2018) ศกึษาสถานการณการรบัประทานอาหารโซเดียมสงูและการรบัรูเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารโซเดียมสงู
กับการเกิดโรคไตเร้ือรังของผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง พบวา สถานการณการบริโภคเกลือโซเดียมในผูปวย
โรคไมติดตอเรื้อรังมีความเชื่อมโยงกับวิถีการบริโภคอาหารของครอบครัวและชุมชน โดยการคงรสชาติ
ความอรอยแบบที่เคยรับประทาน และการใชเครื่องปรุงรสหลากหลายชนิดในอาหารที่ปรุงแตละประเภท 
เปนสิ่งที่ผูปวยรวมทั้งคนในชุมชนปฏิบัติกันทั่วไป นอกจากนี้การใชความรูสึกวารสชาติไมเค็มเปนเกณฑ
กําหนดปริมาณโซเดียมในอาหารท่ีรับประทาน ผูวิจัยจึงมีการใหความรูเรื่องการไมควรใชผงชูรสในอาหาร 
และผลเสียจากผงชูรส

การจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
พบวาสวนใหญผูสูงอายุปฏิบัติโดยการรับประทานอาหารพื้นบาน เชน ผักพื้นบาน และนํ้าสมุนไพร 

คิดเปนรอยละ 70.00 สอดคลองกับ วัชรพลประสิทธิ์ กอนแกว (2557) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสงูอายทุีอ่าศยัในเขตเทศบาลตาํบลคลองตาํหร ุจงัหวดัชลบรุ ีพบวามพีฤตกิรรมดานการรบัประทานอาหาร
เปนพฤติกรรมดีทีส่ดุ นอกจากน้ีผูวจิยัไดมกีารเพ่ิมเตมิรปูแบบการดูแลสุขภาพของผูสงูอายุโดยใชภมูปิญญา
พื้นบานไทย คือ 1. การอบสมุนไพร โดยดัดแปลงสุมไกเปนการเขากระโจมอบไอนํ้าสมุนไพร ประโยชนคือ
ชวยใหการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ชวยผอนคลายกลามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อย ชวยใหระบบการหายใจ
ดีขึ้น บํารุงผิว รักษาผดผื่น บรรเทาอาการคัน เปนตน (กัญจนา ดีวิเศษ, 2544) และ 2. การนวดแผนไทย
งานวิจยันีเ้นนการนวดฝาเทาเพ่ือสขุภาพ เพือ่ชวยในการผอนคลายกลามเน้ือ กระตุนการทํางานของอวัยวะ
ในรางกาย ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวยในเบ้ืองตนได การนวดเทาแบบโดยรวมเปนการกระตุนท้ังหมด
ตามแนวเสนตางๆ เปนการกระตุนเสนสายใหลมเดินสะดวก โดยเริ่มที่ฝาเทา หลังเทา แลวไปท่ีขา เปนตน 
พบวาผูสูงอายุมีความสนใจท่ีจะเรียนรูการฝกนวด และไดนําไปนวดตนเองที่บาน เปนการชวยใหเลือดลม
ไหลเวียนดีขึ้น และชวยในการผอนคลายกลามเนื้อจากการทํางานไดดวย 

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. ผูสูงอายุมีการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพทําใหมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. การนาํผลวจิยัไปใชโดยนาํมาสรางแผนกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพผูสงูอาย ุโดยกาํหนดเปนนโยบาย

ระดับทองถ่ินในการจัดการตนเองในการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เพื่อลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุได

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

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562 53



เอกสารอ�างอิง
กัญจนา ดีวิเศษ. (2544). คูมืออบรมการนวดไทย. โครงการพัฒนาตํารา มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา. 

พิมพครั้งที่ 4. สามเจริญพาณิชย. กรุงเทพ.
พรทิพย สารีโส และคณะ. (2560). สถานการณ ปญหาสุขภาพและความตองการการดูแลของผูสูงอายุ

โรคเรื้อรัง: เขตเทศบาลเมืองเชียงราย. วารสารพยาบาลศาสตรและสุขภาพ, 40(2), 85-95.
ภาครฐักบัการเตรียมความพรอมเขาสูสงัคมสงูวยั. (2561). วารสารขาราชการ สาํนกังาน ก.พ., 60(4), 16.
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. (2555). รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย ประจําป 2553. 

กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย.

รายงานประจําปของโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลกุดปลาดุก. (2561). แผนงานโครงการแกไขปญหา
สาธารณสุข.

วชัรพลประสทิธิ ์กอนแกว. (2557). พฤติกรรมสุขภาพของผูสงูอายุทีอ่าศัยในเขตเทศบาลตาํบลคลองตําหรุ 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป), 
มหาวิทยาลัยบูรพา.

วาสนา รวยสูงเนิน และคณะ. (2018). สถานการณการรับประทานอาหารโซเดียมสูงและการรบัรูเก่ียวกับ
การบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคไตเร้ือรังของผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรัง. Journal of 
Nursing and Health Care, 36(3), 242-250.

สมัย อาจหาญ. (2555). การเรียนรูของชุมชนท่ีสงผลตอการดูแลสุขภาพของตนเองของประชาชน
บานหวยไคร อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม. วทิยานพินธศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ (การสงเสริม
สุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

สุขเกษม รวมสุข. (2553). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ. วารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน, 5(2).

EnT Digest54

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



Com
m

unity engagem
ent

บทคัดย�อ
โครงการรวมพลังสรางสรรคเด็กไทยสงเสริมนิสัยรักการอาน เปนโครงการ

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

โครงการรวมพลังสรางสรรคเด็กไทย
สงเสริมนิสัยรักการอาน

รังรอง สมมิตร และ กณิการ พงศพันธุสถาพร
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย� ดร.รังรอง สมมิตร
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร� 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



การอาน-เพิ่มประสบการณการฟง ทําใหเกิดนักอานรุนเยาว และพ่ีอาสานักอานท่ีมีความสุขกับการอาน 
ผูปกครองมีการอานใหลูกฟงเพ่ิมมากข้ึน ชุมชนเร่ิมเขามามีบทบาทในการสรางบรรยากาศการอาน
ใหกับเด็กโดยการมีจุดอานนิทานในชุมชนจํานวนมากขึ้น กิจกรรมของโครงการฯ มีการวางแผนใหเกิด
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรูปแบบรับใชสังคม (service learning)

คําสําคัญ: นิสัยรักการอาน, การอานใหฟง, การเรียนการสอนรูปแบบรับใชสังคม

ที่มาและความสําคัญ
การอานเปนขมุทรพัยแหงปญญาของผูคนและสังคม แตการทําใหเกิดนสิยัรกัการอานไมอาจเร่ิมตน

จากการฝกทักษะหรือสิ่งใดท่ีเปนหลักการอันเครงเครียด กุญแจสําคัญของการสรางวัฒนธรรมการอาน
ใหเกิดขึ้นในสังคมตองเร่ิมจากการใหการอานนํามาซ่ึงความสุขความเพลิดเพลินแกคนอาน แลวจึงคอยๆ 
ยกระดับความเพลิดเพลินเปนการพัฒนาปญญาเพ่ือนําสูสุขภาวะในวิถีชีวิตทั้งในระดับปจเจกและระดับ
สงัคม ผลการสํารวจป 2561 พบวากลุมเด็กวยัเรียนในระดบัการศกึษาข้ันพืน้ยงัคงประสบปญหาอานไมออก
และอานไมคลองรอยละ 42.9 และ 26.5 ตามลําดับ ยังพบวาการอานในกลุมเด็กเล็กตํ่ากวา 6 ป พอแม
ผูปกครองไมอานหนังสือใหฟงเพราะเขาใจวาเด็กยังเล็กเกินไป สูงถึงรอยละ 63.8 ทําใหเด็กจํานวนมาก
ขาดโอกาสการเขาถึงการอาน และความเขาใจเชนนี้เปนสาเหตุสําคัญท่ีสุดเมื่อเทียบกับเหตุผลอื่นๆ ที่เด็ก
กลุมน้ีไมอานและพัฒนาการอานไดลาชาเมื่อถึงวัยเรียน (สํานักอุทยานการเรียนรู, 2561) ขอมูลดังกลาว
สอดคลองกับการสํารวจขอมูลพื้นฐานระดับจังหวัดท้ังจังหวัดสระแกวและนครนายกในประเด็นปญหา
ความออนแอดานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มศว ไดตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องการอาน
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมจึงไดดําเนิน “โครงการรวมพลังสรางสรรคเด็กไทยสงเสริมนิสัย
รักการอาน” อยางตอเนื่องมานับตั้งป พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร ผูปกครอง ศึกษานิเทศกและ
ผูที่สนใจทั้งระดับปฐมวัยและเด็กวัยเรียน การดําเนินที่ผานมาทําใหเกิดเครือขายโรงเรียนดําเนินกิจกรรม
สงเสริมนสิยัรกัการอานในจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแกวซึง่เปนพืน้ทีใ่นเขตบริการของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมุงเนนการสรางความเขมแข็งอยางตอเน่ืองในระดับโรงเรียนและการหายุทธวิธี
ในการทํางานสงเสริมการอานระดับครอบครัวและชุมชน การดําเนินกิจกรรมของโครงการรวมพลัง
สรางสรรคเด็กไทยสงเสริมนิสัยรักการอานดําเนินมาอยางตอเนื่องจนถึงโครงการฯ ป 2561: การสราง
ความเขมแข็งและความยั่งยืนของโรงเรียนเพื่อการรวมพลังสรางสรรคเด็กไทยสงเสริมนิสัยรักการอาน 
ระยะท่ี 2 ทําใหเกิดพื้นที่การทํางานท่ีเอื้อประโยชนอยางยิ่งตอการบูรณาการเรียนการสอนของนิสิตครู 
ผานรูปแบบการเรียนการสอนแบบรับใชสังคม (service learning) การใชกรณีศึกษา (case study) 
การฝกทักษะการไตรตรองสะทอนคิด (reflective thinking) อยางมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบการพัฒนา
กระบวนการทํางานของนิสติในการลงพ้ืนทีจ่ริงในแตละคร้ังอยางเปนระบบตามวงจรการทํางานเชิงพัฒนา
เพื่อหลอหลอมใหนสิิตครูเกิดสมรรถนะทางวิชาชีพครูที่สําคัญ (พิมพันธ เดชะคุปต และพรทิพย แข็งขัน, 
2555) นอกจากน้ียังเปนโอกาสสําคัญของนิสิตที่ไดฝกภาวะผูนําที่เขาใจสภาพสังคม มีจิตสาธารณะท่ีจะ
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เอื้อประโยชนแกผูอื่นบนฐานของความรูและความตระหนักถึงความเปนพลเมืองที่ตื่นตัว (active citizen) 
ซึ่งเปนทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพที่นิสิตสามารถนําไปปรับใชไดจริงในการทํางานตอไป 

วัตถุประสงค�
1. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานการอานและการคิด ผานการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพ ในระดับโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน สามารถปรับใชและขยายผลได
2. เพื่อพัฒนาครูดานความรูและทักษะในการใชหนังสือเพื่อการเรียนรูและการคิด
3. เพือ่พัฒนากระบวนการมสีวนรวมกบัผูปกครองในการสรางพืน้ฐานการอานและการคดิโดยการ

ประสานความรวมมือบานและโรงเรียน
4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการอาน การคิด และ

การศึกษากับชุมชน

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2562

กลุ�มเป�าหมาย
นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา นิสิตครูการศึกษาปฐมวัย ครูและผูบริหารสถานศึกษา 

ผูปกครองเด็กระดับปฐมวัย

การดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได�จาก
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการไดดาํเนนิกจิกรรมสาํคญัเพือ่ใหเกดิ
ผลตามวัตถุประสงค ประกอบดวยกิจกรรมสําคัญ 
4 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ 1: การประชุม
คณะทํางานเพื่อวางแผน เตรียมความพรอมและ
ติดตามประเมินผลแตละกิจกรรม (planning & 
BAR & AAR) กิจกรรมที่ 2: การประชุมเพื่อสื่อสาร
ความเขาใจระหวางโรงเรียน บาน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนและจัดเตรียมความพรอม
รวมกัน (Start up) กิจกรรมที่ 3: เสริมสรางความ

เขมแขง็ใหกบัโรงเรียนครอบครัวนกัอานและติดตาม

ความกาวหนาของนองนักอาน (Empowerment) 
และกิจกรรมที่ 4: การประชุมเพื่อถอดบทเรียน
และแลกเปล่ียนเรียนรูกิจกรรมการอานระหวาง
โรงเรียน บานและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (Lesson 
Learned) โดยแตละกิจกรรมมีจุดประสงคและ
ลักษณะของกิจกรรม ดังแสดงในภาพที่ 1
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อภิปรายผลการดาํเนนิงานและข�อเสนอแนะ
ผลการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ

โครงการสรุปไดโดยสังเขปดังนี้
1. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีพื้นฐานการอาน

และการคิด ผานการออกแบบกิจกรรม และ
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพทั้งในระดับโรงเรียน 

ครอบครัว  และชุมชน  สามารถปรับใช และ
ขยายผลได โครงการไดกําหนดตัวชี้วัดไว คือ 
มนีกัเรียน “นกัอานรุนเยาว” และ “พีอ่าสานักอาน” 
จํานวน 300 คน จากดําเนินกิจกรรม Start up 
และ Empowerment ในกลุมเปาหมาย พบวา
ทุกโรงเรียนใหความรวมมือในการจัดชวงเวลา
ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมทั้งนิทานคาราวาน
นักอาน ตลาดนัดและหนังสือนิทานภาพ รวมถึง
จัดนักเรียนช้ัน ป.4-6 มาเปนพี่อาสานักอาน 
การจัดกิจกรรมที่สรางบรรยากาศของการอาน

ภาพที่ 1 กิจกรรมสําคัญของโครงการ

ที่มีความสุข มีความสมํ่าเสมอและตอเนื่องเพียงพอ
ทาํใหเกิดนกัอานรุนเยาวบรรลุตามเปาหมาย นกัอาน
รุนเยาวมโีอกาสไดรูจกัหนงัสอืนทิานภาพทีโ่ครงการ
ไดคัดสรรใหเหมาะกับการอานในระยะแรกเริ่ม 
(early literacy) รวมท้ังสงเสริมใหพี่อาสานักอาน
ของแตละโรงเรียนจัดกิจกรรม “อานใหฟง” อยาง

สมํ่าเสมอ มีการทําความเขาใจและสงเสริมให
ผูปกครอง “อานใหฟง” เม่ือกลับไปท่ีบาน อนึ่ง
การอานใหฟงของพ่ีอาสานักอานนอกจากจะเปน
การชวยใหนองปฐมวัยซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก
ไดรับประสบการณในการอานผานการอานใหฟง
แลว ยังสงผลตอการพัฒนาการอานของพ่ีอาสา
นักอาน ฝกความรับผิดชอบและการมีจิตอาสา
ของพี่นักอานอีกดวย
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2. เพื่อพัฒนาครูดานความรูและทักษะ

ในการใชหนังสือเพื่อการเรียนรูและการคิด พบวา
ครูมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบัการใชหนงัสอืนิทาน
ภาพมากขึน้ ทัง้นีห้นงัสอืนทิานภาพสาํหรบัเดก็เปน
หนังสือที่ถูกออกแบบมาเพ่ือ “การอานใหฟง” ซึ่ง
เปนบันไดกาวแรกทีส่าํคญัสูการอานของเดก็ในระยะ
ตอไป แตมักเปนกาวยางที่ถูกละเลยและผลักไสให
เด็กเริ่มตนการอานออกดวยการสะกดคํา ในขณะท่ี
เด็กยังขาดทักษะการฟง การสนใจจดจอ คลังคํา
ศัพท และความสามารถในการเขาใจ “ความ” ของ
เร่ืองราวท่ีมคีวามหมายตอตวัเด็ก การอานสะกดคํา 

ภาพที่ 2 การทํางานของพี่อาสานักอานและนิสิตในชุมชน

หรือท่ีผูใหญคาดหวังใหเด็กอานออกเขียนไดโดย

ขาดทกัษะเบือ้งตนดงักลาว ทาํใหการเริม่ตนการอาน
ไมสนุก เปนกระบวนการท่ียาก เนิ่นชา และอาจ
สงผลตอนิสัยรักการอานของเด็กในระยะยาว อนึ่ง
การเขาไปดําเนินกิจกรรมของโครงการไดรับความ
รวมมืออยางดยีิง่จากผูบรหิารและคณะคร ูทาํใหครู
ที่เขารวมกระบวนการมองเห็นความสุขของเด็ก
จากการอานหนังสือที่เหมาะกับชวงวัย และคุณคา
ของ “การอานใหฟง”

3. เพื่อพัฒนากระบวนการมีสวนรวมกับ
ผูปกครองในการสรางพ้ืนฐานการอานและการคิด
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โดยประสานความรวมมอืบานและโรงเรยีน โครงการ
ไดกําหนดตัวช้ีวัดใหเกิดเครือขายครอบครัวรัก
การอาน จํานวน 20 ครอบครัว จากการลงพ้ืนที่
เพื่อจัดกิจกรรมเดือนละครั้งตอเนื่องตลอดภาค
การศึกษา พบวาผูปกครองใหความสนใจเขารวม

4. เพือ่บรูณาการการเรียนการสอนรายวิชา
ที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาการอานการคิดและ
การศึกษากับชุมชน เปนการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบรับใชสังคม (service learning) โดย
ประสานการเรียนรูดานความรับผดิชอบของพลเมือง

ตอชุมชนและสังคมกับการพัฒนาความรูทางทักษะ
วิชาการ เนนการทักษะการคิดวิเคราะห วิพากษ
และการคิดอยางมีวิจารณญาณ อาจารยผู สอน
มีบทบาทในการกระตุนในนิสิตเกิดความสนใจ
ในปญหาและความตองการของชมุชน เกดิแรงจงูใจ
ในการเขาไปศึกษาเรียนรูขอเท็จจริงตางๆ จากนั้น
นํามาวางแผนรายละเอียดในการทํากิจกรรม 

กิจกรรม และจากการติดตามพบวามีการนํา
หนังสือนิทาน และใช “การอานใหฟง” ไปใชตอ
ที่บาน และมีการรายงานความกาวหนาผาน line 
กลุ มเพ่ือสื่อสารกับกลุ มครอบครัวนักอานของ
โครงการ (ดังภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ผูปกครองสงภาพบรรยากาศการอานใหฟงที่เกิดขึ้นที่บานหลังจบกิจกรรม Start up

ลงมือปฏิบัติตามแผนโดยการเก็บและบันทึกขอมูล
จากการปฏิบัติการนั้นแลวนําขอมูลตางๆ ที่ได
มาวเิคราะห อภปิรายและสรางขอสรปุเปนความคดิ
รวบยอดตอไป อนึ่งการจัดการเรียนการสอนใน
รปูแบบดงักลาวจาํเปนตองใชการบรูณาการระหวาง

อาจารยผูสอนรายวชิาทีเ่กีย่วของ รวมกนัคดิ วางแผน
การจัดการเรียนรูในลักษณะการสอนแบบทีม หรือ
การสอนแบบรวมมือ (co-operative teaching) 
ในการออกแบบการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
รูและการประเมินผลการเรียนรูของนิสิตในรูปแบบ
การสอนแบบรับใชสังคมใหมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพนิสิตไดอยางเปนรูปธรรม
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ประโยชน�ที่ได�รับ
จากกิจกรรมถอดบทเรียนรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชนของโครงการฯ ผูปกครองสวนหนึ่ง

สะทอนวาตนสามารถมีสวนในการสงเสริมการอานใหกับลูกหลานไดมากขึ้น การลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรม
การอานในชุมชนทําใหผูปกครองและชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการสรางบรรยากาศการอาน ขณะนี้
ทางคณะครู ผูปกครอง และชุมชนทั้งสองจังหวัดในโครงการ กําลังรวมกันสราง “พื้นที่การอาน” เพื่อให
ลกูหลานในชมุชนมโีอกาสสมัผสักบัหนงัสอืนทิานภาพและการ “อานใหฟง” จากผูใหญและพีอ่าสานกัอาน
ที่อยูชุมชน นับเปนกาวสําคัญที่โครงการจะไดติดตามผลและทําความเขาใจกับสภาพการณเพื่อรวมกัน
พัฒนาตอไป 

การดําเนินการในระยะต�อไป
การดําเนินโครงการฯ ในระยะตอไป (ป 2562) เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอยอดการสรางบรรยากาศ

การอานในชมุชนทีม่ลีกัษณะการมีสวนรวมมากยิง่ข้ึน ทางโครงการฯ ไดทาํความรวมมือกบัองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในแตละตําบลของพ้ืนที่ที่โครงการฯ ใหบริการเพ่ือสรางความเขาใจกับผูบริหารระดับทองถ่ิน
เก่ียวกับการสรางบรรยากาศและพ้ืนที่การอานข้ึนในชุมชน โดยยังคงความรวมมือกับทางโรงเรียนในการ
สรางพี่อาสานักอานซึ่งเปนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พรอมไปกับการขยายฐานนักอานหนาใหม
ไปยังกลุมเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ี โดยใชรูปแบบของกิจกรรมเชนท่ีเคยไดรับผลสําเร็จ
มาแลวในระดับโรงเรียน ไดแก “การสรางบรรยากาศการอาน – เพิ่มประสบการณการฟง” เปดโอกาส

ภาพที่ 4 จุดอานนิทานในชุมชน อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว
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ใหเด็ก ครูผูดูแลเด็กและผูปกครองไดสัมผัสกับหนังสือนิทานภาพสําหรับเด็กใหมาก มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ “การอานใหฟง” ในระหวางกลุมครูและครูผู ดูแลเด็ก และระหวางผูปกครองกันเอง
ใหมากข้ึนเพ่ือไดรับรูเทคนิควิธีการในการอานใหฟงซ่ึงเปนขั้นตอนพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งของการสรางนิสัย
รกัการอาน และเพือ่เปนการเสรมิพลงั (empowerment) ใหกบัผูใหญทีแ่วดลอมเดก็ในพืน้ทีว่าตนสามารถ
เปนสวนหน่ึงในการสรางนิสัยรักการอานใหกับลูกหลานของตนเองไดตอไป
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ธุรกิจบัณฑิตย.

สํานักอุทยานการเรียนรู. (2561). ผลการสํารวจการอานของประชากรไทย พ.ศ. 2561. สืบคนจาก 
https://www.tkpark.or.th/tha/articles_detail/412
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บทคัดย�อ
โครงการการบริหารเชิงกลยุทธและการวางแผนพัฒนาอาชีพเสริมเปน

อาชีพหลักที่จัดทําไดทําขึ้นนี้ มีการแบงการทํางานเปนขั้นตอนอันประกอบดวย 
การวางแผนและการลงพื้นที่จริงเพื่อสัมผัสปญหาที่แทจริงและเก็บขอมูลเพื่อนํามา
จดัแผน ในข้ันตอนการวิเคราะหโครงการไดนาํความรูเรือ่ง SWOT Analysis มาวิเคราะห
เพือ่ใหเหน็จุดแข็ง จดุออน โอกาสท่ีทาํใหประสบความสําเร็จและอุปสรรคของแคบหมู
แมปอง นอกจากนี้ยังใชความรูเรื่อง Balanced Score Card มาใชในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย รวมท้ังกลยุทธ และ การดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตางๆ ทีว่างแผนไวรวมกับชุมชน มกีารนําเสนอผานทางการคํานวณดอกเบ้ีย
การกูเงินและผลตอบแทนในกรณีที่ผูเขารวมโครงการตองการกูเงินเพื่อขยายธุรกิจ
ใหใหญขึน้ ขณะทีเ่พือ่สรางความชดัเจนของการเริม่โครงการใหเกดิขึน้ไดมกีารนาํคา 
NPV มาคํานวณเพื่อวิเคราะหความคุมทุนของโครงการ จากการนําเครื่องมือ

การบริหารเชิงกลยุทธ 
และการวางแผนพัฒนาอาชีพเสริมเปนอาชีพหลัก

ศุภนันทา รมประเสริฐ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. ศุภนันทา ร�มประเสริฐ
คณะเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



มาวิเคราะหพบวาโครงการนี้มีความคุมคาหากเกิดการดําเนินการในการลงทุน เนื่องจากคา NPV มีคา
เปนบวก เม่ือพิจารณาตอถึงความคุมทุนแลวควรตองมีการพิจารณารวมถึงประโยชนของสังคมท่ีไดรับ
ควบคูไปดวยวา เมื่อโครงน้ีเกิดขึ้นแลวจะสามารถตอยอดถึงข้ันแผนพัฒนาผลิตภัณฑระยะท่ี 2 (แผน
ระยะยาว) นําไปสูการกอใหเกิดตนแบบทางดานการพัฒนากลยุทธทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจ
ขนาดยอม (SME) เพื่อเปนแหลงการเรียนรูแกชุมชนบานเนินใหม และชุมชนใกลเคียงตอไป 

คําสําคัญ: การบริหารเชิงกลยุทธ, การวิเคราะหโครงการ, พัฒนาธุรกิจขนาดยอม

ที่มาและความสําคัญ
ในป 2562 ทางคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดลงพื้นที่นี้เปนปที่ 3 ทางกลุม

นิสิต คณาจารย เจาหนาที่สายสนับสนุน และวิทยากรจากธนาคารเพื่อการเกษตร และปราชญชาวบาน 
ลงพื้นที่รวมกันเพื่อรวมกับชาวชุมชนในการวางแผนพัฒนาอาชีพเสริมที่ชาวชุมชนทําอยูใหเปลี่ยนรูปแบบ
เปนอาชีพหลัก โดยในเวลาตอมาสมาชิกที่เขารวมโครงการตั้งแตป 2560 คือ คุณจินตนาไดเขามา
ขอคําปรึกษาในเร่ืองการประกอบอาชีพที่ทําอยูในปจจุบันในรูปแบบอาชีพเสริมใหพัฒนาตอยอดเปน
อาชีพหลักของครอบครัวได โดยสมาชิกทานอื่นในกลุมมีขอตกลงรวมกันวาจะคนหาความเปนอัตลักษณ
ของแตละครัวเรือนและรวมกันสรางใหเปนแตละฐานการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งฐานของชุมชน
ในอนาคต ซึ่งอาชีพเสริมนี้คือการทําแคบหมูขายเอง โดยมีลักษณะพิเศษคือ เปนแคบหมูแบบโบราณที่หา
รับประทานไดยาก จึงมีโจทยคิดรวมกันกับชุมชนในเร่ืองของความตองการใหผลิตภัณฑแคบหมูผาน อย. 
ความตองการในเร่ืองการวิเคราะหตนทุนและกําไรเพ่ือการไดมาซึ่งกําไรใหไดมากท่ีสุด การตลาดเพ่ือใหมี
ชองทางการขายแคบหมูใหไดมากขึ้น การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑแคบหมูใหมีความนาเช่ือถือและ
การบรรจุที่สวยงามเพื่อความนารับประทานของผลิตภัณฑ เพื่อการขยายความมีอัตลักษณของครัวเรือน
ในชุมชนไปสูการเปนฐานการเรียนรูสําหรับชุมชนตนแบบของบานเนินใหมในอนาคต

วัตถุประสงค�
เพื่อสรางเสริมความเขาใจในเร่ืองการวางแผนธุรกิจใหกับสมาชิกในชุมชน
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ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
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กลุ�มเป�าหมาย
สมาชิกกลุมบานเนินใหม อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
วิเคราะหตนทุนการผลิตแคบหมูของบานพ่ีสุวรรณา โดยมีการชวยวางกลยุทธในการวางแผน

ธุรกิจ ดังนี้
การวิเคราะหกําไรจากการทําแคบหมูแบบเดิม

ตารางที่ 1 ตนทุนการผลิตแคบหมูตอหนึ่งสัปดาห

วัตถุดิบ ปริมาณ ราคา/กิโลกรัม (บาท) ต�นทุน/สัปดาห� (บาท)

หนังหมู 125 กิโลกรัม 60 7,500

ใบเตย 2 ใบ - -

หนังยาง 1 กิโลกรัม 80 80 

ถุงรอนขนาด 7*11 0.5 กิโลกรัม 76 38 

ถุงรอน ขนาด 5*6 0.5 กิโลกรัม 76 38

แกส 15 กิโลกรัม 370 370

คาขนสง - - 1,000

รวม 9,026
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ตารางที่ 2 รายไดจากการขายแคบหมูตอหนึ่งสัปดาห

กําไรจากการขายแคบหมูตอหน่ึงสัปดาห 16,660 – 9,026 = 7,634 บาท หรือไดกําไรตอเดือน
เทากับ 30,563 บาท

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑระยะที่ 1 (ระยะสั้น)
กลุมเปาหมาย: รานขายของชําตลาดสดในเสนทางรังสิต-นครนายก รานกวยเต๋ียวในชุมชนและ

รอบๆ ชุมชน

ตารางที่ 3 การวางแผนการทําธุรกิจ (4P) ผลิตภัณฑ (Product)

ปริมาณทอด ปริมาณหลังทอด ขนาดบรรจุภัณฑ� จํานวนบรรจุภัณฑ� รายได�

125 กิโลกรัม 50 กิโลกรัม ถุงเล็กบรรจุ 30 กรัม
ราคา 10 บาท

1,666 ถุง 16,660 บาท

Before After

1. Logo ไมมี

2. บรรจุภัณฑ

3. ขนาดแคบหมู

4. ระยะเวลาการเก็บรักษา 10 วัน 1-6 เดือน
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ตนทุนที่ใชในการลงทุนหากปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑตามกลยุทธที่คิดขางตน
เครื่องซีล 399 บาท ลดราคาหนังยางท่ีตองใชในการผลิตในระยะเวลา 1 ป
โลโก 0.5-1 บาท/ดวง เพิ่มตนทุน 0.5-1 บาท/ถุง

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑระยะท่ี 2 (ระยะยาว)
มีการลงทุนกับตนทุนคงท่ี เชน โรงงานผลิตแคบหมู เครื่องจักร เปนตน ซึ่งหาวงเงินกู ดังนี้

ตารางที่ 4 ตารางคํานวณการชําระเงินกู

ตารางที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียน

ธนาคาร
ประเภท
สินเช่ือ

อัตรา
ดอกเบี้ย

ชําระต�อ
เดือน

(วงเงิน 5 
แสนบาท)

ชําระ
ต�อเดือน 
(วงเงิน 

8 แสนบาท)

ชําระ
ต�อเดือน 
(วงเงิน 

1 ล�านบาท)

ชําระ
ต�อเดือน 
(วงเงิน 

2 ล�านบาท)

ชําระ
ต�อเดือน 
(วงเงิน 

3 ล�านบาท)

ธนาคาร 
SME

สินเชื่อ
เพ่ือยกระดับ 
เศรษฐกิจชุมชน

0.656% 6,091.72 9,746.75 12,183.44 24,366.88 36,550.32

สินเชื่อคนตัวเล็ก 1% 6,165.62 9,865.00 12,331.25 - -

หมายเหตุ  ระยะเวลาไมเกิน 7 ป จากตารางขางตนสามารถสรปุไดวาธนาคารทีเ่หมาะสมกบัการกูยมืเพือ่มาลงทนุ
 ในโครงการน้ีคือ ธนาคาร SME ประเภทสินเชื่อคนตัวเล็ก วงเงินสูงสุดไมเกิน 1 ลานบาท

รายการท่ีต�องลงทุน ราคา/หน�วย จํานวน (เคร่ือง) ราคา (บาท)

โรงผลิตแคบหมู 
(ราคาคาดการณ)

300,000 - 300,000

เครื่องอบลมรอน 38,000-62,500 3 187,500

เคร่ืองบรรจุแนวตั้ง 
ระบบสายพาน 
(ราคาคาดการณ)

100,000 1 100,000

เครื่องห่ันหมู 
(ราคาคาดการณ)

60,000 1 60,000

อื่นๆ เชน คาแฝง 152,500 - 152,500

รวม 800,000
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สมมติฐานในกระบวนการผลิต
ผลิตแคบหมู 1 กิโลกรัม หลังอบลมรอนเหลือเพียง 0.25 กิโลกรัม 
บรรจุถุงละ 20 กรัม แพ็คได 12.5 ถุง/กิโลกรัม

ตารางที่ 6 สินทรัพยหมุนเวียนที่ตองใชตอการผลิตหนึ่งวัน

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

ดังนั้น งบประมาณขั้นตํ่าที่ควรใชในการลงทุนสินทรัพยหมุนเวียนคือ 182,000 บาท/เดือน หรือ 
2 แสนบาทเดือน ตนทุนตอถุง 9,100/1,250 = 7.28 บาท/ถุง หรือประมาณ 8 บาท/ถุง

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบกําไรและตนทุนตอถุงของการผลิตแคบหมูแบบเดิมและแบบใหม

คํานวณกําไรในการผลิตแคบหมูแบบใหมตามปริมาณการผลิตตอวันดังนี้
ตนทุนที่ตองนํามาคิดตอการผลิตหนึ่งถุง
ตนทุนแคบหมูตอถุง 8 บาท ราคาขายสง แคบหมูหนึ่งถุง 18 บาท
กําไรตอถุง ราคาขาย – ตนทุน = กําไร คอื 18 – 8 = 10 บาท/ถุง

รายการท่ีต�องลงทุน ราคา/หน�วย จํานวนผลิตต�อวัน ราคา (บาท)

บรรจุภัณฑ 1 1,250 ถุง 1,250

คนงาน 350 5 คน 1,750

คาขนสง - - -

หนังหมู 60 100 กิโลกรัม 6,000

อื่นๆ เชน เครื่องปรุงรส 100 - 100

รวม 9,100

ปริมาณ
วัตถุดิบ 

(กิโลกรัม)

ต�นทุน
วัตถุดิบ 
(บาท)

ปริมาณ
หลังแปรรูป 
(กิโลกรัม)

ปริมาณ
แพ็ค

(กรัม)

จํานวน
ที่แพ็คได� 

(ถุง)

ราคาขาย
(บาท)

ต�นทุนหมู
ต�อถุง 
(บาท)

กําไร
ต�อถุง 
(บาท)

เดิม หมู 1 60 0.4 30 13 10 4.6 5.4

ใหม หมู 1 60 0.25 20 12.5 18 8 10
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กรณีที่ 1 ผลิตแคบหมู 100 กิโลกรัมตอ 1 วัน
ผลิตแคบหมู 100 กิโลกรัม หลังอบลมรอน 25 กิโลกรัม จํานวนที่แพ็คได 1,250 ถุง
คํานวณหากําไร กําไร 1,250 x 10 = 12,500 บาท/วัน 
ผลิตแคบหมู 100 กิโลกรัมตอ 1 วัน ไดกําไรตอวันเทากับ 12,500 บาท
ถาทําการผลิตแคบหมู 20 วันตอ 1 เดือน จะไดกําไร 12,500 x 20 = 250,000 บาท
1 ป จะไดกําไร 250,000 x 12 = 3,000,000 บาท

กรณีที่ 2 ผลิตหมู 75 กิโลกรัมตอ 1 วัน
ผลิตหมู 75 กิโลกรัม หลังอบลมรอน 18.75 กิโลกรัม จํานวนที่แพ็คได 937 ถุง
คํานวณหากําไร กําไร 937 x 10 = 9,370 บาท/วัน
ผลิตแคบหมู 75 กิโลกรัมตอ 1 วัน ไดกําไรตอวันเทากับ 9,370 บาท
ถาทําการผลิตแคบหมู 20 วันตอ 1 เดือน จะไดกําไร 9,370 x 20 = 187,400 บาท
1 ป จะไดกําไร 2,248,800 บาท

กรณีที่ 3 ผลิตหมู 50 กิโลกรัมตอ 1 วัน
ผลิตหม ู50 กิโลกรัม หลังอบลมรอน 12.5 กิโลกรัม จํานวนที่แพ็คได 600 ถุง
คํานวณหากําไร กําไร 600 x 10 = 6,000 บาท/วัน 
ผลิตแคบหมู 50 กิโลกรัมตอ 1 วัน ไดกําไรตอวันเทากับ 6,000 บาท 
ถาทําการผลิตแคบหมู 20 วันตอ 1 เดือน จะไดกําไร 6,000 x 20 = 120,000 บาท 
1 ป จะไดกําไร 1,440,000 บาท

กรณีที่ 4 ผลิตหมู 25 กิโลกรัมตอ 1 วัน
ผลิตหมู 25 กิโลกรัม หลังอบลมรอน 6.25 กิโลกรัม จํานวนที่แพ็คได 300 ถุง
คํานวณหากําไร กําไร 300 x 10 = 3,000 บาท/วัน 

ผลิตแคบหมู 25 กิโลกรัมตอ 1 วัน ไดกําไรตอวันเทากับ 3,000 บาท 
ถาทําการผลิตแคบหมู 20 วันตอ 1 เดือน จะไดกําไร 3,000 x 20 = 60,000 บาท 
1 ป จะไดกําไร 720,000 บาท
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การวิเคราะห SWOT Analysis

ตารางที่ 8 SWOT Analysis ของโครงการ

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธของรานแคบหมูแมปอง โดยกําหนดเปนกลยุทธหลัก 
(Strategic Themes) ที่สําคัญขององคกร วิสัยทัศนภายใน 5 ปขางหนารานแคบหมูแมปองจะตองมี
สวนแบงการตลาดไมนอยกวา 20% ในจังหวัดนครนายก พันธกิจ ผานมาตรฐานตางๆ เชน มาตรฐาน อย. 
ทําการตลาดในตลาดออนไลนโดยเพิ่มกลุมเปาหมายคือ กลุมคนวัยรุน

ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการดําเนินการเพื่อใหไปถึงเปาหมายตามการกําหนดกลยุทธ เปาหมาย
ระยะยาว: ภายใน 5 ปขางหนารานแคบหมูปองจะสามารถจัดจําหนายในรานสะดวกซ้ือและรานขายของ
ฝากได ไดแก 7-Eleven Lotus CJ Express เปนตน สถานะการเงินของรานแคบหมแูมปองอยูในเกณฑทีด่ี
และเครดติในการกูสามารถขอไดงาย รานแคบหมแูมปองมผีลติภณัฑจากแคบหมทูีห่ลากหลาย เชน แคบหมู
ปรงุรส นํา้พริกแคบหมู เปนตน เปาหมายระยะส้ัน: มกีารบริหารหน้ีสนิอยูในเกณฑทีด่ ีปรบัปรุงทําโรงผลิต
แคบหมูโดยอาศัยวงเงินกูจากธนาคารท่ีชวยเหลือSME ผานมาตรฐาน อย. ขยายการขายไปยังตลาดใหมๆ
และรกัษาลูกคาเกาอยางเขมแข็ง ขยายกําลังผลิตตอวันใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายตลาด ปรับปรุง

บรรจุภัณฑใหนาซื้อยิ่งขึ้น กลยุทธ ทําการตลาดดวยหลัก 4P การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
ทําตลาดออนไลน ทํารูปแบบจัดสง Delivery และจัดสงทางไปรษณีย ทํารูปแบบบรรจุภัณฑใหนาสนใจ 
ทําการตลาดในรูปแบบไวรัล

ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมขอมูลตางๆ เชนผลกําไร ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาราน เพื่อการ
บริหารงานและติดตามผลการดําเนินงานในแตละชวงประกอบดวยชวงกอนลงปฏิบัติ

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

ขั้นตอนการทําแคบหมู
เปนแบบโบราณ แคบหมู
เขาถึงผูบริโภคไดงาย 
สามารถนําแคบหมู
ไปตอยอดในการทํา
ผลิตภัณฑอื่นๆ ได เชน 
นํ้าพริกแคบหมู แคบหมู
รสชาติตางๆ เชน 
รสบารบีคิว รสชีส

มีคูแขงในตลาดมาก 
(ตลาดแขงขันสมบูรณ) 
ผลิตภัณฑไมหลากหลาย
และไมนาดึงดูดผูบริโภค 
ขั้นตอนการผลิตแคบหมู
ยังไมไดมาตรฐาน วัตถุดิบ
ในการผลิตแคบหมูยังมี
มาตรฐานที่ไมคงที่

ไดรับโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากนิสิต

การเขาถึงเงินลงทุน
ครอบครัวยึดติดกับ
แนวคิดเดิมไมกลาลอง
สิ่งใหมๆ
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ตารางที่ 9 ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�แบบกระชับ และข�อเสนอแนะ

ตารางที่ 10 ประมาณการกระแสเงินสด (บาท)

ผลผลิต ผลลัพธ�

1. บรรจุภัณฑมีความนาดึงดูด เปนฐานการเรียนรูในการสรางอาชีพเสริมเปนอาชีพหลักใหแกชุมชน

2. บรรจุภัณฑมีคุณภาพมากขึ้น บานเนินใหม สินคามีความเปนมาตรฐานสากล ทําตลาดในยุค 
E-commerce

งบประมาณ เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 เดือนที่ 5 เดือนที่ 6 ป�ที่ 1

รายรับ
กูเงิน 1 ลาน - - - - - - -

กําไร
จากหมู 
100 กก.

- - - 250,000 250,000 250,000 250,000 2,500,000 

กําไร
จากหมู 
25 กก.

- - - 60,000 60,000 60,000 60,000 600,000

รายจาย
ลงทุนโรง 300,000 150,000 150,000 - - - - -

เครื่อง
อบลม

187,500 - 187,500 - - - - -

เครื่อง
บรรจุ
แนวต้ัง

100,000 - 100,000 - - - - -

เครื่องหั่น 60,000 - 60,000 - - - - -

สินทรัพย
หมนุเวียน

200,000 - - 200,000 200,000 200,000 200,000 800,000 

อื่นๆ 152,500 - 152,500 - - - - -
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จากการคํานวณคา NPV ไดคํานวณจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 1,000,000 บาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ย 1% ทั้งกรณีใชหมู 100 กิโลกรัม และ 25 กิโลกรัมในการผลิต จะไดคา NPV คือ 
18,689,534.08 และ 3,725,488.18 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาทั้งสองกรณีมีคามากกวา 0 จึงเหมาะสม
แกการลงทุน

ประโยชน�ที่ได�รับ
เมื่อโครงการนี้สามารถตอยอดถึงขั้นแผนพัฒนาผลิตภัณฑระยะท่ี 2 (แผนระยะยาว) จะกอใหเกิด

ตนแบบทางดานการพัฒนากลยุทธทางการตลาดและการพัฒนาธุรกิจขนาดยอม (SME) เพ่ือเปนแหลง
การเรียนรูแกชุมชนบานเนินใหม อีกทั้งกลุมของนิสิตก็ไดรับประสบการณจากการลงพื้นที่จริงและไดเห็น
ปญหานํามาวเิคราะหรวมกับความรูทีเ่รยีนไปประยกุตใชในโครงการเพือ่เปนการแบงปนความรูและแนวทาง
รวมกับสมาชิกในชุมชนนี้ไดจริง ในสวนของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนิน
นโยบายรับผิดชอบตอสังคมตลอดมาดังพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่วาเปน “มหาวิทยาลัยรับใชสังคม”
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บทคัดย�อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและทดสอบความเหมาะสมของนวัตกรรม

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

การยกระดับมูลคาใบยางนา
ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สูผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณพื้นถิ่น 
ตําบลยางเน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

รวิภา ยงประยูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.รวิภา ยงประยูร
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง



การประเมินปริมาณการกําจัดใบยางและดอกยาง
ที่ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการขยะชุมชน สงผล
ใหเกิดการสรางมูลคาใบยางและดอกยาง ตลอดจน
ชุมชนสามารถจัดการตนเองใหเปนชุมชนนาอยู 
ในที่สุด

ผลการวิจัยพบวา นวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการสรางมูลคาใบยางและดอกยาง ของชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลยางเนิ้ง จังหวัดเชียงใหม คือ 
กระถางปลูกตนไมและกระถางประดับจากใบยางนา 
เพื่อสรางคุณคาของใบยางนาและดอกยางนาจาก
มูลคาเชิงสังคมหรืออัตลักษณพื้นถิ่น ดวยการ
ดําเนินงานตามรูปแบบการเขามามีสวนรวมของ
ชมุชน ในการปรบัปรงุสตูรการทาํกระถางใบยางนา
โดยกระบวนการ PAR นี้ สงผลใหเกิดนวัตกรรม 
ตนน้ํา-กลางนํา้-ปลายนํา้ ซึง่เกดิการถายโอนความรู
การพัฒนากระถางใบยาง จากนักวิชาการไปสู
กลุมผูสูงอายุในชุมชน และนักเรียนในโรงเรียน 
ภายในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของเทศบาล จํานวน 
3 นวัตกรรม ไดแก กระถางประดับจากใบยาง
ภายในระยะเวลา 1 วัน และหลักสูตรการอบรม
การทาํกระถางจากใบยางดวยวสัดุใกลตวั ตลอดจน
หลักสูตรการทํากระถางใบยางสําหรับผูสูงอายุ

คําสําคัญ: การแปรรูปขยะ, ใบยาง, ดอกยาง

ที่มาและความสําคัญ
ชือ่ของ “ตาํบลยางเน้ิง” มาจากลักษณะของ

ตนยางอายุกวา 120 ป ที่มีลักษณะ “เนิ้ง” หรือ 
“โนม” เขาหากัน ขึ้นเรียงรายกวาหนึ่งพันตน
บนถนนทีท่อดยาวระยะทาง 10 กโิลเมตรจากอาํเภอ
สารภีมุงเขาสูจังหวัดเชียงใหม ไดสรางอัตลักษณ
ใหกบัตาํบลยางเนิง้มาอยางยาวนาน ซึง่เปนท่ีมาของ
การจัดทําเทศบัญญัติในการรวมกันอนุรักษและ

ดูแลตนยางภายใตโครงการอนุรักษต นยางนา
รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจตั้งแตป 2548 นอกจาก
ตนยางจะเปนอัตลักษณของพื้นที่แลว ในชวง
เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธของทุกๆ ปจะมีการ
ผลัดใบและออกดอกเปนผล โดยปริมาณของใบ
ยางนาทีผ่ลดัใบตอตนตอวนัมีคาเฉลีย่ท่ี 10 กโิลกรมั 
หากคํานวณตามจํานวนตนยางที่ทอดยาวตามถนน
ตนยางนีพ้บวาจะมปีรมิาณใบยางนาทีผ่ลดัใบตอวนั
ถึง 10 ตัน และจะผลิตขยะประเภทใบไมแหงถึง 
900 ตัน กลายเปนภาระที่เทศบาลและประชาชน
ที่อาศัยรอบตนยางตองจัดการภายใตเทศบัญญัติ
ดังกลาว

ภาพที่ 1 (บน) ถนนตนยางในอดีต 

(ลาง) ถนนตนยางในปจจุบัน
ที่มา: รายการรูคาพลังงาน ชอง 3HD
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จากการลงพืน้ทีข่องทมีวจิยัในวนัที ่9 มถินุายน 
2560 รวมกบัเทศบาลตาํบลยางเนิง้ จงัหวดัเชยีงใหม 
ในประเด็นการแปรรูปขยะภายใตโครงการวิจยัของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําใหเห็น
ทนุเดิมของชุมชนในพ้ืนทีม่อีงคความรูในการจัดการ
ขยะและมีความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
ตางๆ อีกทั้งเคยจัดตั้งกลุ มดอกไมประดิษฐจาก
ใบยางนา แตประสบปญหาดานการตลาดจึงตอง
หยุดกิจกรรมไป นอกจากนี้ทางเทศบาลยังมีระบบ
เก็บขยะแตยังประสบปญหาการจัดการขยะจําพวก
เศษกิง่ไมใบไมทีเ่กดิจากการตดัแตงกิง่ของครวัเรอืน
ในเขตความรับผดิชอบของเทศบาล เคยมีการเสนอ

แนวคิดโดยเจาหนาที่งานโยธาของเทศบาล ที่จะ
นํากิ่งไมใบไมที่เก็บตามบานไปขายใหกับบริษัท 
สหโคเจน ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ในการ
ใชเปนเชื้อเพลิงใหกับโรงงาน แตเมื่อคํานวณตนทุน
คาใชจายแลวยังไมคุ มทุน เนื่องจากทางบริษัท
รับซื้อในราคาท่ีถูกกวาคานํ้ามันซ่ึงเปนตนทุน
ของการดําเนินการของเทศบาล และเมื่อสอบถาม
ความตองการของคนในพ้ืนที ่พบวามคีวามตองการ
ในการสรางมูลคาใบยางและดอกยาง โดยหาม
นํามาแปรรูปในลักษณะของการเผาใหเกิดควัน 
เนื่องจากเปนขอตกลงรวมกันของชุมชนภายใต
เทศบัญญัติตําบลยางเนิ้ง

วัตถุประสงค�
1. เพือ่สรางกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการผลติผลติภณัฑจากใบยางนาโดยชุมชนมสีวนรวม
2. เพื่อประเมินการยกระดับอัตลักษณพื้นถ่ินดวยผลิตภัณฑจากใบยางนาโดยชุมชนมีสวนรวม

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต มิถุนายน 2560 ถึง ตุลาคม 2561

รูปที่ 2 ปริมาณใบยางนา รูปที่ 3 การลงพื้นที่ของทีมวิจัย รูปที่ 4 การทดลองปฏิบัติรวมกับชุมชน

ที่มา: รายงานการวิจัยนวัตกรรมการสรางมูลคาใบยางและดอกยาง

โดยชุมชนมีสวนรวมของเทศบาลตําบลยางเน้ิง จังหวัดเชียงใหม, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2561
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กลุ�มเป�าหมาย
สมาชิกของศูนยผูสูงอายุตําบลยางเน้ิง จํานวน 70 คน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินการโครงการมีลักษณะของกระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Models) ในการ

ผสานเคร่ืองมอืวจิยัหลายรปูแบบทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ (วลันกิา ฉลากบาง, 2560) โดยใชกระบวนการ
วจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม (Participation Action Research: PAR) เปนหวัใจหลักในการขับเคล่ือน
กระบวนการดังกลาว ซึ่งขอมูลที่ใชในการวิจัยมี 2 ประเภทคือ ขอมูลท่ีไดจากเอกสาร หลักฐานจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ระบบขอมูลตําบล ขอมูลเฉพาะดานของทรัพยากรภายในชุมชนเปาหมาย และ
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามตามแผนการดําเนินการวิจัยท่ีใช เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
ในโครงการวจิยันีไ้ดแก แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ เวทรีะดมความคดิเหน็ ผานรูปแบบตางๆ อาท ิแผนผัง
ประเดน็ บตัรคาํ ตลอดจนแผนผังเวลา เปนตน อนัประกอบดวยกิจกรรมหลักๆ จาํนวน 3 กจิกรรม ไดแก

1. การแสวงหาขอมูลแนวคิด/ความตองการ/ตนทุนองคความรูที่เกี่ยวของกับใบยางนา และ
ผลิตภัณฑภายในชุมชน โดยมีวิธีการประเมินจากความเที่ยงตรงท่ีเกิดจากสมดุลระหวางมุมมองของ
คนในซึง่คอืชมุชนทองถิน่ และคนนอกซึง่คอืนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั โดยสรปุออกมาเปนขอมลูทีจ่ะใช
ในการวางแผนเพื่อกําหนดกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จะนํามาใชตอไป

2. การกําหนดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เก่ียวของในการ
แปรรูปขยะจากใบยางนา ใหกลายเปนผลิตภัณฑที่แสดงอัตลักษณพื้นถิ่นของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง โดย
มีวิธีการประเมินมูลคาในเชิงปริมาณของขยะใบยางนา ที่นําเขาสูกระบวนการผลิตกระถางใบยางนา 
นําไปสูการประเมินการลดปริมาณคารบอนไดออกไซดจากการเผาในท่ีโลง เมื่อใบยางนาถูกนํามาใชเปน
วัตถุดิบในการทํากระถาง และการประเมินคุณภาพตามลักษณะทางกายภาพของกระถางใบยางนา

3. การยกระดับมูลคาใบยางนาตอคนในชุมชนใหสามารถจัดการตนเองใหเปนชุมชนนาอยู โดย
มีการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรม ตลอดจนการสัมภาษณสมาชิกของ

ศนูยผูสงูอายุตาํบลยางเนิง้ จาํนวนกจิกรรมตอเนือ่งและขยายผลโดยสมาชิกของศนูยผูสงูอายุตาํบลยางเนิง้
ท่ีถูกบรรจุอยูในแผนการปฏิบัติงานของเทศบาล

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. ตนทนุความรูทีเ่ก่ียวของกับตนยางภายในชุมชน ซึง่มอียูในกลุมผูสงูอายุซึง่เปนสมาชิกของศูนย

ผูสูงอายุในเทศบาล แตเน่ืองจากการมีเทศบัญญัติไมสามารถนําสวนตางๆ ของตนยางมาใชประโยชน
ไดอยางอิสระ ทําใหคนในชุมชนทําไดเพียงการกวาดเศษใบยางนามากอง แลวใหทางเทศบาลมาเก็บไป
จัดการตอไป สําหรับขอมูลที่ถูกนําจะใชในการวางแผน ซึ่งประเด็นสําคัญท่ีใชในการกําหนดกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรที่จะนํามาใชตอไป ไดแก รูปแบบการทํากระถางจากใบยางนา ทั้งในสวนการทําเปน

EnT Digest78

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



กระถางปลูกและกระถางประดับ ซึ่งคนในชุมชนพิจารณาเลือกตามศักยภาพของชุมชน ที่ตอบสนองตอ
ขอบัญญัติการอนุรักษตนยางของเทศบาลตําบลยางเนิ้ง

2. ผลการประเมินจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร ไดแก
 • มลูคาในเชิงปริมาณของขยะใบยางนาท่ีนาํเขาสูกระบวนการผลิตกระถาง โดยการทํากระถาง

ใบยางนาทั้งในสวนการทําเปนกระถางใบยางสําหรับปลูก รายละเอียดของสวนผสมใน 
1 กระถาง ดังนี้ ใบยางนาท่ีปนเปนช้ินเล็กๆ มวล 100 กรัม แปงมัน 200 กรัม นํ้า 1.5 ลิตร 
ใยและขุยมะพราว 50 กรัม และแกลบ 100 กรัม สวนกระถางใบยางประดับนั้นมีสวนผสม
ที่คลายคลึงกัน ตางกันตรงท่ีใชกาวใส จํานวน 1 ขวด ทดแทนกาวแปงเปยก เปนการชวยลด
ปริมาณใบยางนาออกจากการเปนขยะมูลฝอยไดคร้ังละ 100 กรัมตอการผลิต 1 กระถาง 
ซึง่จากการประเมนิกาํลงัผลติจากการจดักิจกรรมของศูนยผูสงูอายมุคีาเฉลีย่อยูที ่10 กระถาง
ตอการจัดอบรม 1 ครั้ง คิดเปนปริมาณของใบยางนาถูกนํามาใชเปนวัตถุในการทํากระถาง
เทากับ 1 กิโลกรัม

ทีม่า: รายงานการวิจยันวัตกรรมการสรางมลูคาใบยางและดอกยางโดยชุมชนมสีวนรวมของเทศบาลตําบลยางเนิง้ 
จังหวัดเชียงใหม, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, 2561

รูปที่ 5 สวนผสมการทํากระถาง

รูปที่ 6 กระถางปลูกจากใบยาง รูปที่ 7 กระถางประดับจากใบยาง
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 • มูลคาในเชิงปริมาณของขยะใบยางนา 1 กิโลกรัม มีตนทุนในการผลิตกระถางประดับ 
เทากับ 70 บาทตอใบ มาจากคาแรงและคากาวนํ้าที่ใช ทําใหลดปริมาณคารบอนไดออกไซด
จากการเผาในท่ีโลงได 1 ตันตอป (กระบวนการ LCA, 2561)

 • การประเมินคณุภาพตามลักษณะทางกายภาพของกระถางใบยางนาเฉพาะสูตรกระถางปลูก 
(เตือนใจ ปยัง และคณะ, 2561) ในประเด็นการดูดซับนํ้า มีคาเทากับ 95 เปอรเซ็นต 
การทดสอบการพองตัว มีคาเทากับ 94 เปอรเซ็นต และการทดสอบการเปล่ียนแปลงของ
ความเสื่อมทางชีวภาพของกระถาง ไมเกิน 15 วัน ตามลําดับ

3. ผลประเมินการยกระดับมูลคาใบยางนา ไดแก ผลการประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
จากการจัดกิจกรรม ตลอดจนการสัมภาษณสมาชกิของศูนยผูสงูอายตุาํบลยางเนิง้ คาเฉลีย่ของความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมในการทํากระถางปลูกและกระถางประดับจากใบยางนา เทากับ 4.54 และ 4.85 
ตามลําดับ ซึ่งสามารถแปลผลไดวามีคาอยูระหวางพึงพอใจมากจนถึงพอใจมากที่สุด สวนคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.86 และ 0.90 ซึ่งแสดงถึงขอมูลชุดนั้นไมมีการกระจาย สามารถสะทอนไดจากคะแนน
ของแบบประเมินความพึงพอใจท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะในดานการนําความรูไปใชของกลุมเปาหมาย
จํานวนกิจกรรมตอเน่ืองและขยายผลโดยสมาชิกของศูนยผูสูงอายุตําบลยางเนิ้งที่ถูกบรรจุอยูในแผน
การปฏิบัติงานของเทศบาล ในปงบประมาณ 2562

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�แบบ
ผลการดําเนินงาน การยกระดับมูลคาใบยางนาสูผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณพื้นถ่ินตําบลยางเนิ้ง

ดวยกระบวนการทางวทิยาศาสตร พบวา ชมุชนเลอืกทีจ่ะใชองคความรูทีไ่ดจากโครงการในการผลติกระถาง
ประดบัจากใบยางนา เนือ่งจากกระบวนการผลิตและวสัดทุีใ่ชมคีวามสะดวกสบายกวา และการผลิตกระถาง
ทั้งสองแบบสามารถดึงปริมาณใบยางนาท่ีจะกลายเปนขยะมูลฝอยท่ีจะเผาในท่ีโลงไดในปริมาณที่เทากัน 
คือ 1 กิโลกรัม และ 1 ตันของคารบอนไดออกไซด ซึ่งภายหลังมีการปรับปรุงสูตรกระถางประดับจาก
ใบยางนา โดยสมาชิกของศูนยผูสูงอายุตําบลยางเนิ้ง ทําใหสามารถลดปริมาณใบยางนาท่ีจะกลายเปน

ขยะมูลฝอย ซึ่งนําไปสูการเผาในท่ีโลงไดเพ่ิมข้ึนจากเดิมกระถางละ 100 กรัม เปน 200 กรัม สงผลให
ลดการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด เพิ่มเปน 2 ตันตอการผลิต 1 ครั้ง ทั้งยังชวยลดตนทุนจาก
การผลิตกระถางใหเหลือเพียง 35 บาทตอกระถาง กอใหเกิดความภาคภูมิใจจากการผลิตผลิตภัณฑจาก
ใบยางนา และตอบโจทยการยกระดับของผลิตภัณฑที่สรางอัตลักษณพื้นถิ่นตําบลยางเนิ้ง

ประโยชน�ที่ได�รับ
การใหคุณคาผลิตภัณฑที่เปนอัตลักษณพื้นถิ่น นอกจากจะพิจารณาจากมูลคาที่ถูกยกระดับจาก

ผลติภณัฑแลว ยงัสามารถประเมินจากกลุมผูสงูอายุทีเ่ปนเปาหมายของโครงการ ซึง่คนพบจากการสัมภาษณ
สมาชิก ในประเด็นการสํานกึรักบานเกิด และหวงแหนส่ิงท่ีเปนอตัลกัษณในพ้ืนถิน่ ตลอดจนการปรับเปล่ียน
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มุมมองท่ีมีตอใบยางนาท่ีเคยเปนปญหาขยะมูลฝอย ใหกลายเปนสิ่งท่ีสรางมูลคาในรูปของผลิตภัณฑที่เปน
อัตลักษณพื้นถิ่น จากถนนตนยางของอําเภอสารภีมุงเขาสูจังหวัดเชียงใหม สามารถใชเปนของฝาก
ใหกับนักทองเที่ยว และเปนตัวแทนที่บอกเลาประวัติศาสตรของตําบลยางเนิ้ง 

เอกสารอ�างอิง
วัลนิกา ฉลากบาง. (2560). การวิจัยแบบผสมผสาน. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 7(2), 124-132.
กระบวนการ LCA. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

องคการมหาชน (วันที่ 6 กันยายน 2561)
เตือนใจ ปยัง และคณะ. (2561). การผลิตกระถางตนไมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากกากตะกอน

นํ้ามันปาลม และวัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ด. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย, 10(3), 497-511.
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อาจารย� ดร.เชาวลิต สิมสวย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย�

โครงการ
“การจัดการพื้นท่ีสาธารณะบานตามา
บานสุขสําราญและบานสุขวัฒนา 
เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน”

เชาวลิต สิมสวย
อาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
E-mail: simchaow@hotmail.com โทร. 08 6523 4329

บทคัดย�อ
การจัดการพ้ืนที่สาธารณะบานตามา บานสุขสําราญและบานสุขวัฒนา 

เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน โดยใชทุนทางสังคมเปนเครื่องมือขับเคลื่อน
เพ่ือสรางความเขาใจไปในทศิทางเดยีวกนั โดยวัตถปุระสงคคอื เพือ่จดัทาํบรบิทและ
ขอมูลการใชประโยชนในพื้นที่สาธารณะของชุมชนบานตามา บานสุขสําราญ
และบานสุขวัฒนา และเพ่ือรวมหาแนวทางจัดการพ้ืนที่สาธารณะบานตามา 
บานสุขสําราญและบานสุขวัฒนา เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน มีกลุม
เปาหมายท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 328 คน ดวยหลักการสรางทุนทางสังคมใหมีความ
เขมขนขึน้ในชมุชน เร่ิมจากการรวมกันหาขอเทจ็จรงิในพืน้ทีใ่หรอบดาน จงึนาํขอมลู
มารวมสังเคราะหแยกแยะและรวมกันวางแผนจัดการเพื่อหาทางออกรวมกันอยาง
เปนระบบ ทําใหพวกเขาไดแนวคิดการจัดการพื้นที่รวมกัน และรวมกันวางแผนการ
ดําเนินงานและลงมือปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สงผลใหพวกเขาสามารถขอ



ใชประโยชนที่ดินโดยเร่ิมจากขอบริจาคท่ีดินคืน
คนละ 20% ของแปลงท่ีดนิทีค่รอบคลอง รวมทัง้สิน้ 
180 ไร เพื่อนํามาใชประโยชนรวมกัน เกิดการ
จัดสรรที่ดินใหสมาชิกที่ไมมีที่ทํากิน ฐานะยากจน 
ครัวเรือนละ 2 ไร ทําใหเขาเกิดความเปนอยูที่ดีขึ้น 
และรวมกันวางกฎกติกาในใช ประโยชนที่ดิน 
สวนพื้นที่เหลือเครือขายในชุมชนเขามารวมมือกัน
ปลูกปา จัดทําระบบผันนํ้ามาใชในพื้นที่เพื่อทํา
การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ

คําสําคัญ: ที่สาธารณะ

ที่มาและความสําคัญ
ชมุชนบานตามาเปนชุมชนเกาแกแหงหนึง่ที่

มีเชื้อสายเขมร ตั้งอยู ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย ปจจุบันแบงเปน 3 หมูบาน ไดแก 
บานตามา บานสขุสาํราญ และบานสขุวฒันา มจีาํนวน
ครัวเรือนรวมกันทั้งสิ้น 460 ครัวเรือน ประชาชน
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํนา ทาํไร 
เลี้ยงสัตว ปลูกผัก ซึ่งการเกษตรสวนใหญเนนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไดแก ปลูกขาว เนื้อที่ประมาณ
รอยละ 80 ปลูกออย รอยละ 10 และมันสําปะหลัง 
รอยละ 10 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ประมาณ 

3,000 ไร มีแหลงนํ้าสาธารณะในพ้ืนที่ ประมาณ 
300 ไร ไดแก หวยคลองไผไหลผาน หนองชลประทาน 
70 ไร หนองตามา 20 ไร (ตื้นเขิน) หนองจบก-
ตะเคียน 98 ไร หนองตาแบน 45 ไร (ตื้นเขิน) และ
หนองปลอง 12 ไร ซึ่งใชประโยชนในการอุปโภค
เทาน้ัน การเพาะปลูกสวนใหญเนนการใชสารเคมี 
เชน ปุยเคมี ยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช ตาง ๆ นํ้า
ทีใ่ชในการเกษตรสวนใหญอาศยัน้ําฝน ยกเวนพืน้ที่
ใกลแหลงชลประทาน ดังน้ันพื้นที่สวนใหญจึงไมได
รับประโยชนจากแหลงนํ้าสาธารณะอยางเพียงพอ

จะเห็นไดวาเดิมทีพื้นที่ทั้งสามหมูบานมีวิถี
ชวีติผูคนเปนแบบพ่ึงพาอาศัยซึง่กันและกัน โดยอาศัย
ทาํมาหากินองิอยูกบัธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมอียู 
ในระหวางป พ.ศ. 2524-2532 ไดมีโครงการจาก
หนวยงานภาครัฐเขามาพัฒนาแหลงนํ้า ขุดลอก
หนองนํ้า สงผลใหเกิดการทําลายปาไมและเสนทาง
น้ําเดิม ซึ่งผลกระทบจากการพัฒนาทําใหเกิด
การบุกรุกท่ีดินสาธารณะอยางตอเนื่อง (ดูภาพที่ 2) 
ไมทราบแนวเขตท่ีดินท่ีแนนอน และขาดการ
ประสานกับหนวยงานทองถิ่นที่ไมรับทราบวามีการ
ดําเนินการเรื่องนี้อยางไร ประกอบกับชาวบาน
ในหมูบานขาดท่ีดินทํากินและมีฐานะยากจนเปน
จํานวนมากจึงสงผลใหชาวบานหาทางออกโดยการ
เขาไปยึดพื้นท่ีสาธารณะเปนท่ีทํากินในลักษณะ 
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” สงผลใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันเองในดานการ
ใชประโยชน ระหวางชาวบานกับหนวยงานรัฐ
ทองถิ่นและสวนกลางอยางรุนแรงและตอเนื่องมา
โดยตลอด จากสภาพปญหาดงักลาวแกนนาํชาวบาน
จึงไดนําปญหาดังกลาวมาปรึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย ซึ่งเปนหนวยงานวิชาการในทองถิ่น
และนาจะเปนตวักลางทีด่ใีนการหาทางออกรวมกนัได 
จากเหตุดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจึงได
วางแผนการดําเนนิงานรวมกับกลุมแกนนาํในหมูบาน

เพื่อเขามารวมแกไขปญหาการใชประโยชนที่ดิน
สาธารณะประโยชนจํานวน 570 ไร ปรากฏการณ
การบุกรุกพื้นท่ีสาธารณะประโยชนของชุมชนบาน
ตามา บานสุขสําราญ และบานสุขวัฒนา ชาวบาน
มกีารแผวถาง จบัจองทําการเกษตรเปนพืน้ทีส่วนตวั
ประมาณ 370 ไร สวนใหญถูกชาวบานบุกรุกทํากิน
และเปนแหลงนํ้า(ดูภาพท่ี1) ที่เหลือสวนนอยเปน
ทีด่นิรกรางวางเปลาซึง่ชาวบานใชเปนทีท่ิง้ขยะบาง 
ทําใหเกิดความสกปรก เกิดสารพิษ เกิดโรคตางๆ 
ตามมา และคาดวากําลังจะสงกระทบถึงแหลงนํ้า
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ขนาดใหญที่มีอยูในพ้ืนที่เนาเสียไปดวย ดังนั้นหาก
ไมสามารถจดัการพืน้ทีส่าธารณะประโยชนดงักลาว
ใหชัดเจนกอน อาจสงผลใหชุมชนทั้งสามแหง
ตองขัดแยงกันหนักขึ้นและรุนแรงข้ึนตอไปเรื่อยๆ 
เพื่อใหกลุมแกนนําไดเขาใจปรากฏการณที่เกิดข้ึน
วาทฤษฎีการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
อธิบายวา ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดินมีผลทําใหมีการเปล่ียนแปลงการ
ใชประโยชนที่ดินไปจากเดิม กลาวคือ มีการ
เปลีย่นแปลงขนาดพืน้ทีห่รอืมกีารเปลีย่นแปลงชนดิ
พืชที่ปลูก ปจจัยที่นําไปสูการเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินเกิดจาก 2 ปจจัยหลักคือ 1) ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ ไดแก การมีเอกสารสิทธิในการ
ถือครองที่ดิน ขนาดการถือครองที่ดิน และรายได
ของครัวเรือน และ 2) ปจจัยทางดานสังคม ไดแก 
การเพิม่ของประชากร การอพยพยายถิน่ของราษฎร 

และระดับการศึกษา เปนตน โสภารัตน จารุสมบัติ 
(2551) ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยและ
กลุมแกนนาํในชมุชนจงึมคีวามเหน็รวมกนัวาจะรวม
กันจัดทําโครงการ “การจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ
บานตามมา บานสุขสําราญและบานสุขวัฒนา 
เพื่อการใชประโยชนรวมกันอยางยั่งยืน” โดยเริ่ม
จากการสืบคนหาความรูในดานแนวทางปฏิบัติที่ดี
เพื่อร วมกันดําเนินการศึกษาแนวทางการใช 
ประโยชนที่ดินสาธารณะรวมกัน ไดขอสรุปรวมกัน
วาจะใชทุนทางสังคมเปนเคร่ืองมือขับเคล่ือน
เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับขอมูลสารสนเทศท่ี
ตรงกนั มคีวามเขาใจไปในทศิทางเดยีวกัน ตลอดจน
รวมกันหาทางออกในการจัดการพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชนอย างเป นธรรมและเหมาะสมที่สุด 
โดยมีระเบียบวิธีการดําเนินงานดังตอไปนี้

วัตถุประสงค�ของโครงการ
1. เพือ่จัดทาํบรบิทและขอมลูการใชประโยชนในพืน้ทีส่าธารณะของชมุชนบานตามา บานสขุสาํราญ

และบานสุขวัฒนา
2. เพือ่รวมหาแนวทางจดัการพืน้ท่ีสาธารณะบานตามา บานสขุสาํราญและบานสขุวฒันา เพือ่การ

ใชประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน

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

กลุ�มประชากรและกลุ�มเป�าหมาย
จาํนวนประชากรประกอบดวย 3 หมูบาน ไดแก บานตามา บานสขุสาํราญ และบานสขุวฒันา ตาํบล

ชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย รวมทั้งสิ้น 417 ครัวเรือนหรือ 1,645 คน สามารถแบงออกเปน 3 กลุม
ดังนี้
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1) บานตามา หมูที่ 1 จํานวน 169 ครัวเรือน มีประชากรแบงออกเปน ชาย 261 คน หญิง 286 คน
รวมทั้งสิ้น 547 คน

2) บานสุขวัฒนาหมูที่ 16 จํานวน 101 ครัวเรือน มีประชากรแบงออกเปน ชาย 212 คน หญิง 
214 คน รวมทั้งสิ้น 426 คน

3) บานสุขสําราญหมูที่ 18 จํานวน 147 ครัวเรือน มีประชากรแบงออกเปนชาย 358 คน หญิง 
314 คน รวมทั้งสิ้น 672 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินงานคร้ังนี้ประมาณ 328 คน Yamane (1973) ประกอบดวย 3 กลุม
ไดแก

1) กลุมแกนนําโดยตําแหนง 3 หมูบานประกอบดวย ผูใหญบานทั้ง 3 หมูบาน ผูชวยผูใหญบาน 
กํานันตําบล อาสาสมัครเขารวมโครงการจํานวน 26 คน

2) กลุมแกนนําโดยธรรมชาติ ประกอบดวยหัวหนาทีม ทีมงานในหมูบาน อาสาสมัครชวยงาน
ในโครงการ และกลุมเยาวชน จํานวน 18 คน 

3) กลุมผูใชประโยชนที่ดินในพ้ืนที่ ผูมีสวนไดสวนเสียใน 3 หมูบานรวมทั้งสิ้นจํานวน 284 คน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน

ภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานตามบันไดผลลัพธ
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กระบวนการดาํเนนิงาน เปนข้ันตอนหลกัๆ 
ที่ใชเปนแนวทางในการขับเคล่ือนงาน ในทุกวันพุธ
ของแตละสัปดาหกลุมแกนนําและทีมงานจะตอง
ใชเวลาในชวงเยน็ต้ังแตเวลา 17.00-20.00 น. มารวม
ปรึกษาหรือและนําเอาขอมูล สภาพปญหาตางๆ 
มารวมกันหาทางออกและรวมกันกําหนดแผนงาน
ในครั้งตอไป มีขั้นตอนการดําเนินงานกวางๆดังนี้

1. การแสวงหาความรูรวมกันภายในกลุม
แกนนาํ เมือ่ทกุคนอยากรวมกนัแกไขปญหาและหา
ทางออกรวมกนัจงึจาํเปนทีจ่ะตองสบืคนเพือ่หาแนว
ปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุมาดาํเนินงานใหเหน็ผลในระยะเวลา
อันที่สุด ดังนั้นจึงเกิดการมอบหมายหมายงานให
สืบคนแลวนําเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันกอนเริ่ม
ดาํเนนิการ ในขัน้ตอนนีค้อนขางใชเวลาในการสราง
ความเขาเขาใจรวมกันเพื่อหา กรณีตัวอยางมาก
แลกเปลี่ยนเรียนรู กันจนไดพอไดขอสรุปในการ
ขับเคลื่อนงานดังกลาวใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม

2. แตงตั้งคณะกรรมการในชุมชน เพื่อ
ดําเนินงานโครงการมีความชัดเจนจึงไดดําเนินการ
วางโครงสรางการดําเนินงานใหสอดคลองกับการ
ทํางานในพ้ืนที่จริงและบริบทของพ้ืนที่โดยแบง
โครงสรางการดําเนินงานออกเปน 3 ชุดประกอบ
ดวย 1. ชุดสํารวจและจัดทําขอมูล 2. ชุดบริหาร
จัดการวางแผนการทํางานในพื้นที่ 3. ชุดที่ปรึกษา

เปนชุดที่ใหแนวคิดการวางระบบการจัดเก็บขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล เปนตน

3. จดัทาํแบบสาํรวจขอมลูและประสานงาน 
การจัดเก็บขอมูลจะตองทําควบคูไปกับการสราง
ความเขาใจกบักลุมผูมสีวนไดสวนเสียโดยกอนจัดทํา
แบบสํารวจไดมีการเชิญกลุมผูที่ใชประโยชนที่ดิน
ในพื้นที่สาธารณะเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
รวมออกแบบชุดคําถามเพื่อใหไดขอมูล ทําใหทีม
แกนนําไดเรียนรู วาควรต้ังคําถามอยางไร อะไร
ควรถามอะไรไมควรถาม ซึ่งตองใชเวลาพัฒนา

แบบสอบถามแลวนําไปทดลองเก็บแลวนํามา
ปรับแกใหมทําอยางนี้ประมาณ 4 รอบกวาจะทํา
ใหแบบสํารวจนั้นค อนขางใช ได ในระดับหนึ่ง 
ในขัน้ตอนนีท้มีแกนนาํไดเรยีนรูวาการทีจ่ะทาํใหได
ขอมลูทีเ่ปนจรงิจะตองทาํใหผูตอบนัน้มคีวามเขาใจ
กอนวานําไปทําอะไร และตองใชคนที่เขารูจักไป
เกบ็ขอมลูรวมไปถงึชวงเวลาทีเ่หมาะสมดวยเชนกนั

4. ลงพ้ืนทีเ่กบ็ขอมลู ผลจากการมสีวนรวม
ในการออกแบบชุดคําถามของผูมีสวนไดสวนเสีย
ประกอบกับมีการทดลองหลายครั้งทําใหชุดที่ลง
พืน้ทีม่คีวามมัน่ใจมากข้ึน ขอบงัคบัคอืไปในชวงเวลา
ทีเ่หมาะสมคอืชวงเยน็ไมเกนิ 19.00 น.ของแตละวนั
เพราะจะทําใหมีเวลาพูดคุยไดมาก และตองใช
คนที่รู จักกลุมเปาหมายเปนคนไปเก็บขอมูลหรือ
ใหคนท่ีนาเช่ือถือของคนในหมูบานไปเก็บขอมูล
ซึ่งไมควรไปคนเดียวอาจตองใช 2 หรือ 3 คนก็ได 
ในการเกบ็ขอมลูและทกุคนกต็องชวยกนัสรางความ
เขาใจกับกลุมเปาหมายไปพรอมๆ กันกับเกษตรกร
ผูใชประโยชนในพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยการสัมภาษณ
เชิงลึก และเก็บขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรของพื้นท่ี 
โดยขอความอนุเคราะหจากภาควิชาภูมิศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เก่ียวกับอุปกรณ 
เทคโนโลยี และบุคลากรในการชวยลงพ้ืนที่เก็บ
รวบรวมขอมูล ขอความอนุเคราะหภาพถายทาง

อากาศในอดีตของชุมชน ตั้งแตป พ.ศ.2523 จนถึง
ปจจุบัน เพื่อใชเปรียบเทียบการใชประโยชนพื้นที่
สาธารณะในแตละชวงเวลา เปนตน

5. วเิคราะห สงัเคราะหขอมลู เมือ่ไดขอมลู
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาในแตละวันผูที่เก็บ
ขอมูลจะตองมากรอกขอมูลลงในคอมพิวเตอร
เพื่อทําการแยกแยะในเบ้ืองตนทําเชนนี้ไปจนครบ
ทุกกลุมตามท่ีวางเปาหมายไว การนําขอมูลมา
วิเคราะหนั้นจะตองเอาทุกอยางมาใหทุกคนในทีม
ดไูปพรอมๆ กนั และทาํการแยกแยะเพ่ือสงัเคราะห
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รวมกันในข้ันนี้จะตองใหทุกคนไดออกความเห็น
วาเหตุใดจึงแยกแบบน้ีเพราะอะไร ทําไมจึงไมเปน
แบบนั้นเพราะอะไรซ่ึงจะทําใหทุกคนเขาใจและ
เรียนรูไปพรอมๆกัน จะทําใหไดชุดขอมูลท่ีสัมพันธ
กับบริบทของผูตอบและจะทําใหผูที่ไปเก็บขอมูล
ใหขอมูลบริบทเพ่ิมเติมไดอีกดวยหรือชวยเช็ควา
ขอมูลน้ันถูกตองตามที่เก็บมาหรือไม เปนตน

6. การทําเวทีปฏิบัติการใหความรูดาน
การจัดการท่ีดนิ ในขัน้ตอนน้ีเดมิทไีมมแีตทีต่องเพ่ิม
เนื่องมาจากความไมเขาใจดานการจัดการที่ดินของ
คนในชุมชนและทีมแกนนําดวย จึงไดจัดกิจกรรมนี้
ขึ้นเพ่ิมเติมเน่ืองมาจากท่ีดินของประเทศไทยแบง
ออกเปนหลายประเภทแตละประเภทมีการใช
ประโยชนแตกตางกันอยางไร มขีอหาม หรอือนญุาต
ใหทําสิ่งใดไดบาง ผูถือครองควรดําเนินการอยางไร 
มีคุณมีโทษอยางไร เปนตน ผนวกกับไดสอดแทรก
ขอเท็จจริงในพื้นที่เขาไปในการบรรยายคร้ังนี้ดวย 
ทาํใหเวทีดงักลาวมีผูเขารวมจํานวนมากถึง 326 คน
ซึ่งมากกวาที่คาดการณไว 5 เทา ผลจากการดําเนิน
การทําใหชาวบานตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา
อาจารยมาจัดอีกบอยๆ มีหลายคนยังไมมาในคร้ังนี้
ซึ่งครั้งตอไป อบต. จะขอเปนเจาภาพเอง ทําให
ชาวบานตางใหความรวมมอืและยงัมาใหขอเทจ็จริง
อื่นๆ เพ่ิมอีกหลายแงมุม ทําใหทีมแกนนําตาง

มีความมั่นใจในขอมูลที่ไดมามากขึ้น
7. นําเสนอขอมูลในประชาคม 3 หมูบาน 

หลังจากไดมีการปรึกษาหารือกันถึงการวางระบบ
ของขอมูล เหตุผลของขอมูลในดานตางๆแลว 
การวางแผนเพ่ือการนําเสนอขอมูลถือเปนเร่ือง
สําคัญ จะตองเชิญกลุมเปาหมายคือใครบาง เรื่องที่
เขากําลังสนใจคืออะไร รูปแบบการนําเสนอใหเกิด
พลังสูความรวมมือควรเปนอยางไร การถายทอด
เน้ือหาควรเอาแคไหน ใครจะเปนคนนําเสนอ 
นําเสนอที่ไหนเมื่อไหร เปนตน ซึ่งในสวนนี้ตอง

นําไปผลิตสื่อใหตรงกับกลุมเปาหมาย เชน ทีมงาน
ไดผลิตสื่อเคลื่อนไหวลงใน You Tube เพื่อสื่อสาร
กลุมวัยรุน ผลิตสื่อแผนพับเพื่อแจกใหกลุมเปามาย
อานกอนและเปนการเชิญชวนมาเขารวมวันจริง
ดวย ทํา Power Point นําเสนอในวันจริง การทํา
เวทีนําเสนอขอมูลไดมีการจัดจริงถึง 4 รอบเพื่อให
ทุกกลุมไดเขาถึงขอเท็จจริงท้ังหมด ผลจากเวทีนี้
ทําใหไดประชามติใหขอทีคืนจากผูใชประโยชนอยู
ในปจจุบันกอนรอยละ 20 ของแตละแปลงท่ีดิน 
เมื่อใชประโยชนเต็มทีแลวคอยมาขอเพิ่มอีกเปน
ครั้งๆไป

8. รวมวางแผนผังการใชประโยชนที่ดิน
อยางเปนระบบ ดวยวธิกีารจดัเวทรีวมกับผูมสีวนได
สวนเสียรวมกันวางแผนการใชประโยชนที่ดินใน
พื้นที่สาธารณะ 570 ไรดังกลาว โดยรวมกันกําหนด
เปาหมายของแผนวาอยากเห็นอะไรเกิดข้ึนในพื้นท่ี
รวมกัน จนทําใหไดรางแผนผังในเบ้ืองตนและ
ไดดาํเนนิการจดัทาํเวทเีชนเดยีวกันนีร้วม 3 รอบจน
ทําใหไดขอสรุปรวมกันวาทุกคนอยากเห็นภาพรวม
กนั เครือ่งมอืท่ีชวยในการจดัทําแผนผงัคอืการจดัทํา
ภาพ 3 มิติดวยคอมพิวเตอร ลักษณะความสูงตํ่า
ของพื้นที่ ขอมูลเชิงปริมาณดานการเกษตรในพื้นที่ 
เพื่อประกอบการสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นรวมกัน
และเปนไปในแนวทางเดียวกนั หลงัจากน้ันทางกลุม

แกนนําและผูนําชุมชนและกลุมเกษตรกรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงบานตามา จึงมีความเห็นรวมกัน
ที่จะพัฒนาและฟนฟูพื้นท่ีสาธารณะดังกลาวใหมี
สภาพปาที่สมบูรณอีกครั้งหนึ่ง จึงไดรวมมือกัน
ปลูกตนไมโดยใชยุทธศาสตรกลวยกู ชาติด วย
ยุทธศาสตรกลวยๆ (โครงการคืนปาใหแผนดิน) 
ซึ่งไดรับความรวมมือจากชาวบาน โรงเรียนและวัด
บานตามา องคการบริหารสวนตําบลชุมแสง และ
สื่อ TPBS. รวมทํารายการชุมชนตนแบบดวย โดย
สหกรณการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย สนับสนุน
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งบประมาณจํานวน 35,000 บาท เพื่อการจัดวาง
ระบบทอสงนํ้าเพื่อการเกษตรและซอมแซมถังนํ้า
เครือ่งสูบน้ําทีก่รมพัฒนาท่ีดนิไดสรางไว ดาํเนนิการ
ปลูกตนไม กลวย โดยแบงแปลงยอยจํานวน 
50 แปลง ในพื้นที่ 6 ไร ใหกับสมาชิกในชุมชนได
ปลูกพืชหมุนเวียนตางๆ ไวบริโภคและจําหนายเปน
รายไดเสริมและชวยดูแลกลาไมที่ปลูกไปดวย

9. รวมวางกฎกติกาการใชประโยชน
รวมกนั แมวาจะมคีวามรวมมอืของกลุมชาวบานใน
การฟนฟูปา แตก็ยังเปนพื้นที่ที่ชาวบานในชุมชน
อาศัยเปนพื้นที่เลี้ยงวัว ควาย ตากขาวในฤดูกาล
ทํานา เก็บหาของปาในฤดูฝนบางเล็กนอย แตก็มี
ชาวบานในหมูบานบางรายท่ีเขาไปบุกรุกพื้นที่
สาธารณะดังกลาวเพ่ือทํานา ปลูกขาว ขาวโพด 
เพื่อหวังจะจับจองเปนกรรมสิทธิ์บุคคล กลายเปน
ขอขดัแยงกันในชุมชน และชุมชนไดรวมกันคิดอยาก
จะพัฒนาพ้ืนท่ีบางสวนจํานวน 24 ไร ใหเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน 
โดยเนนไปท่ีการปลูกตนไมนานาชนิดท่ีสามารถเปน
แหลงอาหารของคนในชุมชน ตลอดจนสรางเปน
พื้นที่ทําการเกษตรประณีตสําหรับคนท่ีไมมีพื้นท่ี
เพาะปลูก กลุมแกนนําและผูนําชุมชนและกลุม
เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบานตามา 
จึงมีความเห็นรวมกันวาควรมีการวางกฎกติกาการ

ใชประโยชนที่ดินที่จัดสรรใหรวมกัน ไมเชนนั้นแลว
จะกอใหเกิดปญหาข้ึนภายหลัง จึงไดเกิดขอตกลง
ในการใชประโยชนทีด่นิรวมกนัขึน้และตดิประกาศนี้
ไวบรเิวณทางเขาพืน้ทีแ่ละศาลาซ่ึงตัง้อยูกลางพืน้ท่ี
เพ่ือประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ตอมากลุมแกนนํา
และผูนําชุมชนเกิดแนวคิดวาควรจะตองวางระบบ
บริหารจัดการพ้ืนที่ในรูปแบบที่เปนทางการและ
คาดวาจะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ 
โดยสหกรณการเกษตรใหทางกลุมดําเนินการขอ
จดัตัง้เปนกลุมสหกรณเพือ่การเกษตรขึน้ ซึง่เปนอกี

แนวทางหนึ่งในการวางระบบบริหารจัดการพื้นท่ี
ใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืนตอไป

10. ดํ า เ นินงานตามแผนและจัดหา
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน 
เมื่อรวมกันวางแผนการใชประโยชนที่ดินอยางเปน
รูปธรรมแลว กลุมแกนนําและผูนําชุมชนและกลุม
เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 3 บาน 
รวมกนัหางบประมาณสนับสนนุเพือ่ใหเหน็ผลอยาง
เปนรูปธรรมโดยลําดับ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
หลายหนวยงานไดแก สื่อTPBS. สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดบุรีรัมย ในการสรางอาคาร
ศูนยเรียนรู  1 หลัง พระสงฆ ครู-นักเรียนของ
โรงเรยีนบานตามา องคกรเอกชน เครอืขายปราชญ
ชาวบาน โครงการชลประทานบุรีรัมย องคการ
บริหารสวนตําบลชุมแสง และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย รวมกันสนับสนุนท้ังทรัพยากรแรงงาน
เพื่อใหการดําเนินงานเห็นผลโดยเร็ว 

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ที่ได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดเขามารวม
วางแผนการดําเนินงานรวมกับกลุ มแกนนําใน
หมูบานเพ่ือเขามารวม แกไขปญหาการใชประโยชน

ที่ดินสาธารณะประโยชนจํานวน 570 ไร ตาม
กระบวนการในเบ้ืองตน เริ่มจากการรวมกันหา
ขอเท็จจริงในพื้นที่ใหรอบดาน นําขอมูลมารวม
สังเคราะหแยกแยะและรวมกันวางแผนจัดการ
เพื่อหาทางออกรวมกันอยางเปนระบบ สงผลให
พวกเขาสามารถขอใชประโยชนที่ดินโดยเร่ิมจาก
ขอบริจาคที่ดินคืนคนละ 20% ของแปลงที่ดิน
ที่ครอบคลอง รวมทั้งสิ้น 180 ไร  เพื่อนํามา
ใชประโยชนรวมกัน เกิดการจัดสรรท่ีดินใหสมาชิก
ทีไ่มมทีีท่าํกิน ฐานะยากจน ครวัเรอืนละ 2 ไร ทาํให
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เขาเกดิความเปนอยูทีด่ขีึน้ และรวมกนัวางกฎกตกิา
ในใชประโยชนที่ดิน สวนพื้นที่เหลือเครือขาย
ในชุมชนเขามารวมมือกันปลูกปา จดัทําระบบผันนํา้
มาใชในพ้ืนที่เพื่อทําการเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ และทําเกษตรบนแปลงที่ดินไดอยาง
ราบรื่นโดยไมทะเลาะกัน ผลจากการดําเนินงานป
เดียวกนัชมุชนนอกจากมหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย
แลว ยังไดรับทุนสนับสนุนสํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดบุรีรัมย ในการสรางอาคารศูนย
เรียนรู 1 หลัง ราคา 1,670,500 บาท ในพ้ืนที่
สาธารณะ 24 ไร ซึ่งใชเปนศูนยเรียนรูของชุมชน
ในปจจุบัน และไดรับความรวมมือจากประชาชน
ในพืน้ที ่พระสงฆ คร-ูนกัเรยีนของโรงเรียน (ดภูาพที่ 
6-7) เขารวมทาํโครงการกลวยกูชาตดิวยยทุธศาสตร
กลวยๆ โดยมจีาํนวนตนไมทีป่ลกู 10,000 ตน กลวย 
2,000 ตน บนพืน้ที ่24 ไรอยางตอเนือ่งจนถึงปจจบุนั 

ภาพที่ 1 แผนที่ภาพถายทางอากาศตําแหนงพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน 570 ไร ป พ.ศ. 2556 

(ซอนทับดวยโฉนดที่ดิน)
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร พ.ศ. 2556 และสํานักงาน

ที่ดินอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2545

ภาพที่ 2 แผนผังผูใชประโยชนที่ดิน (ผูบุกรุก) ในพื้นที่
สาธารณะประโยชน 570 ไร ป พ.ศ. 2559

ที่มา: จากการสํารวจโดยทีมงานคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ พ.ศ. 2559

ภาพที่ 3 แผนผังการแบงโซนที่ดินและพื้นท่ีพัฒนาแหลงนํ้าในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน ป พ.ศ. 2559
ที่มา: จากการสํารวจโดยทีมงานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ พ.ศ. 2559

ขอบเขตของพื้นที่สาธารณะประโยชน 570 ไร
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ภาพที่ 4 พื้นที่บริเวณริมหนองตาแบนในอดีตเปน
พื้นที่ทิ้งขยะขาดการดูแลจากชุมชน ป พ.ศ. 2551

ภาพที่ 5 สภาพพื้นท่ีริมสระนํ้าที่ขุด โดยกรมวิชาการ
เกษตรเม่ือป พ.ศ. 2536

ภาพที่ 6 ชาวบานตามาและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย รวมกันปลูกปาในพื้นที่สาธารณะ 24 ไร

ภาพที่ 7 แปลงเกษตรผสมผสานโดยความรวมมือจากสถาบันวิจัยและชาวบานรวมแรงรวมใจกันเขามา
ใชประโยชนรวมกัน พลิกฟนผืนดินใหอุดมสมบูรณอีกครั้ง

ที่มาทั้งสามแถว: จากการสํารวจโดยทีมงานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ พ.ศ. 2559
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�
ความสําเร็จในพื้นที่นี้ไมสามารถเกิดขึ้นในพ้ืนที่อื่นไดโดยงายความสําเร็จนี้เกิดจาก “การมีทุนทาง

สังคม” เปนทุนสําคัญที่ทําใหการแกไขปญหาโดยเกิดจากคนภายในชุมชนรวมกันลุกขึ้นมาแกปญหาดวย
ตัวของพวกเขาเอง การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนแตเพียงผูเขาไปรวมหนุนเสริมการ
ดําเนินงานรวมกับกลุมแกนนําในพ้ืนที่ทั้ง 18 คน ถือวาเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานไปสูความสําเร็จ 
ซึง่แกนนําทัง้หมดเปนคนในพ้ืนทีท่ีร่บัรูและเขาใจสภาพปญหาในพ้ืนทีเ่ปนอยางด ีก ารเขามาหนุนเสริมของ
มหาวทิยาลยัเปนการชวยวางกรอบแนวคดิ ระบบการวเิคราะห การจดัทําเวทกีารเกบ็ขอมลูอยางมสีวนรวม
พรอมๆ กบัการประเมนิสถานการณไปดวย ประกอบกบัการฝกอบรมแกนนาํควบคูไปดวย ไดแก การประเมิน
สถานการณ การฝกการเก็บขอมูลที่ตองวิเคราะหสถานการณอื่นไปดวย เทคนิคตอลองเพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จ การจัดการที่ดิน เครื่องมือท่ีใชในการจัดการที่ดิน และการบริหารจัดการองคกรใหแกกลุม
แกนนําและกลุมผูนําชุมชนควบคูไปดวย เปนตน ประกอบกับการใชเวลาปรึกษาหารือรวมกันในชวงเย็น
ของทุกสัปดาห จึงทําใหเกิดการขับเคลื่อนงานมีความตอเนื่องและสําเร็จลงไดดวยดี

ผลกระทบทางวิชาการในเชิงการพัฒนา คือการดําเนินงานตามโครงการนี้ประสบผลสําเร็จ
ไดเกิดจากกระบวนการท่ีทําใหเกิด “ทุนทางสังคม” (Social Capital) อานันท กาญจนพันธุ (2545) 
กลาวคือ กลุมแกนนําและกลุมผูนําไดรวมกันจัดเก็บขอมูลอยางมีสวนรวมท่ีสะทอนขอเท็จจริงจากพื้นที่
อยางเปนระบบ (บันไดผลลัพธ) แลวจึงวางแผนการนําเสนอในหลากหลายรูปแบบเพื่อสื่อสารขอมูล
ที่ตรงกันไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เพื่อใหกลุมแกนนําและกลุมผูนําเขาใจขอเท็จจริง
ที่ตรงกัน ดังน้ันจึงกอใหเกิดความรวมมือที่มีพื้นฐานมาจากความเช่ือมั่นวาการกระทํานั้นถูกตอง (Norm) 
และกอใหเกิดคุณคาของส่ิงที่กําลังทํา (Value) เกิดความไววางใจในกันและกัน (Trust) การมีเครือขาย
หนนุเสรมิ (Network) ไดแก กลุมแกนนาํ กลุมผูนาํในหมูบาน สถาบนัวชิาการ ตลอดจนครอบครัวของแกนนาํ
ที่คอยหนุนเสริมกําลังใจดวยดีเสมอมา และการมีสถาบันทางสังคมใหการยอมรับ (Institution) พระสงฆ
ในวัดรวมมือที่จะใหใชสถานที่จัดเวทีทําความเขาใจ เกษตรอําเภอและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเนนให
พยายามวางกฎกติกาการใชประโยชนทีด่นิรวมกัน เปนตน จะเห็นไดวากระบวนการท่ีทาํใหเกิดทุนทางสังคม
ถือเปนเรื่องสําคัญที่ทําเกิดการขับเคลื่อนโครงการไปสูความสําเร็จได ดังนั้นงานพัฒนาเชิงพื้นที่จึงควรเนน

การทําชุดขอมูลดวยกระบวนการมีสวนรวมและวางระบบการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจรวมกันให
ตรงกันกอนดําเนินการดานอ่ืน เพราะส่ิงเหลานี้ถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญที่จะขับเคล่ือนนําพาไปสูการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นในชุมชน 

ประโยชน�ที่ได�รับ
กระบวนการจัดทําแผนผังการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาแหลงนํ้า ทําใหมีประชาชนในพื้นที่

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แกปญหาความยากจน การวางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดในชุมชน สงเสริมใหเกิด
การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันในชุมชน แบงปน เสียสละ ชวยเหลือ เอื้ออาทร รูรักสามัคคี
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เปนสถานที่เขามาศึกษาดูงานของชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงอยางตอเนื่อง เปนตนแบบการเรียนรู
การจดัการพืน้ทีส่าธารณะประโยชน ดานการจดัการดนิ นํา้ ปา เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติคนในชมุชนทองถิน่

เปนชุมชนตนแบบในการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสรางสิ่งแวดลอม ดิน 
นํ้า ปา อากาศ อาหาร พลังงาน สุขภาวะอยางเหมาะสม มีความสมดุล อุดมสมบูรณ มั่นคง และยั่งยืน
สืบตอไปสูลูกหลาน 
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อาจารย�กิตติศักด์ิ จิตต�เก้ือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สืบสานพระราชปณิธานสูการพัฒนาอยางยั่งยืน: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับการพัฒนาทองถ่ิน
เพื่อสรางรายไดจากการเพาะเห็ดเศรษฐกิจแกชุมชน
ในกลุมจังหวัดอันดามัน

กติตศิกัดิ ์จติตเกือ้1, อนนัต สนัตอิมรทัต1, สรินิญา จนัทรศกัด์ิสงู1, 
จารุวรรณ พรหมเงนิ1, และอนติทยา กงัแฮ2

1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บทคัดย�อ
การดาํเนินงานการใหบรกิารวชิาการแกสงัคมแบบมสีวนรวม ภายใตโครงการ

บูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือแกปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไดดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมายครอบคลุม 3 จังหวัด
ภาคใตอันดามัน ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ ถึงเดือนมีนาคม 2562 ไดแก จังหวัด
ภูเก็ต พังงาและกระบี่ สําหรับผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จํานวน 5 กลุม 55 คน 
โดยคณะทํางานไดสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดอินทรียและการแปรรูป ซึ่งนําหลักการ
ทรงงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และประยุกตใชวทิยาศาสตรเปนฐานบนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินงานพบวา นอกจากจะมีผลผลิต (Output) 
ดานการสรางความรู ความเขาใจแกชุมชน แลว ยังเกิดผลลัพธ (Output) คือ ชุมชน
สามารถลดรายจายในครัวเรือน และมีรายไดเฉลี่ยตอกลุม รอยละ 30 และยังเกิด 
(Outgrowth) เพื่อการตอยอด ขยายผลการดําเนินงานที่เปนความตองการจาก



สภาพจรงิในรปูแบบงานวิจยัรวมกับชมุชน เพือ่แกไข
ปญหาและยกระดับคณุชวีติในดาน เศรษฐกจิ สงัคม 
สิ่งแวดลอมและการศึกษา

คําสําคัญ: พระราชปณิธาน, การพัฒนาอยางย่ังยืน, 
พันธกิจสัมพันธ์

ที่มาและความสําคัญ
ในคราวประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement 

Thailand ครั้งท่ี 5 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 11-12 
กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ผูเรยีบเรียงไดรับโอกาสนําเสนอตอ 
ที่ประชุมเรื่อง พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภูเก็ตกับสังคม สูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบ 
มีสวนรวมอยางยั่งยืน กรณีหมูบานผลิตเห็ดอินทรีย 
ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได 
นําเสนอผลของการขับเคล่ือนและการบูรณาการ 
พันธกจิสถาบนัอุดมศกึษากับกลุมชุมชนในรูปแบบ 
การทํางานแบบ PAR ซึ่งสามารถทําใหกลุมชุมชนฯ 
สรางรายไดจากอาชีพที่สงเสริม พึ่งตนเองและ 
พัฒนาคุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น ( กิตตศิักดิ ์และคณะ, 
2561)

ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูบริหาร

ระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ ไดนําผูบริหารระดับ
คณะฯ สํานักฯ รวมถึงคณาจารยและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวของเขาพบทานผูวา

ราชการจังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ ซึ่งมีหัวหนา
สวนราชการตางๆ ภายในจังหวัดเขารวมหารือ
เพ่ือดําเนินการโครงการขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวฯ รัชกาลที่ 10 ประกอบดวย 4 โครงการหลักคือ 
1) โครงการบรูณาการพันธกจิสัมพันธเพ่ือแกปญหา
ความยากจนของประชาชนในทองถิ่น 2) โครงการ
ยกระดบัสินคาชุมชน OTOP 3) โครงการยทุธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเ พ่ือการพัฒนาท อง ถ่ิน 
4) โครงการอานออกเขียนได เพื่อสร างเสริม
สขุภาวะสาํหรับนักเรียน ซึง่สอดรบักับการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสู การปฏิบัติ ในดาน 
“การบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับชุมชน” ตาม
พันธกิจของการเปนมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินและเปนกระบวนการสําคัญของการทํางาน
ตามนโยบาย Reprofiling อีกดวย ทั้งน้ีจากการ
รวมหารือดังกลาว ผูวาราชการจังหวัดและผูนํา
สวนราชการใหความสนใจแนวคิดของมหาวทิยาลัย
เกี่ยวกับเปาหมาย แผนดาํเนนิงาน กจิกรรมภายใต
โครงการฯ โดยเฉพาะอยางย่ิงการนําวิทยาการ 
งานวิจัย และนวัตกรรมเขาไปประยุกตชวยเหลือ
ประชาชน กลุมชมุชน ดานการสงเสรมิอาชพีเพือ่ลด
รายจาย สรางรายได สรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ
เนนการลงพื้นที่เปาหมาย ศึกษาวิจัยกับชาวบาน
ในทองถ่ิน (Social Lab) ซึ่งการดําเนินงานใน
รูปแบบดังกลาวจะทําใหทองถิ่นไดรับประโยชน
อยางเปนรูปธรรม 

ภาพที่ 1 ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ พบผูบริหาร 3 จังหวัด (ภูเก็ต พังงา และกระบี่)
(ภาพจาก งานประชาสมัพนัธ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็)
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ผลจากการหารือกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
ทําใหผู เรียบเรียงและคณะทํางานไดดําเนินงาน
ขยายผลโดยรวมกบัสมาชกิของชมุชนทีเ่ปนตนแบบ
แหงศูนยเรียนรูการผลิตเห็ดอินทรีย ดําเนินการ
สงเสริมอาชีพแกกลุมผูที่มีรายไดนอย โดยตกลง
รวมกันจัดกิจกรรมยอยภายใตโครงการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธเพื่อแกปญหาความยากจนของ

ประชาชนในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตอันดามัน (ภูเก็ต พังงาและ
กระบ่ี) คือ การสงเสริมอาชีพเพาะเห็ดอินทรียและ
การแปรรูป โดยใชวิทยาศาสตรเปนฐานบนหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มเีปาหมายเชิงปรมิาณ
เพื่อสรางไดรอยละ 30 ภายหลังดําเนินงานเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือสรางอาชีพแกผูมีรายไดนอย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินงาน 

การถายทอดเทคโนโลยี ใหความรูและลงมือปฏิบัติการในพื้นที่ของชุมชนเปาหมาย 
2. เพื่อบูรณาการองคความรู ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับอาชีพเพาะเห็ด รวมถึงการ

บริหารจัดการกลุม โดยความรวมมือระหวางหนวยภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

กลุ�มเป�าหมาย
บคุคลผูมบีตัรสวสัดิการแหงรฐั จาํนวน 55 ราย ครอบคลมุพืน้ที ่3 จงัหวดั คอื ภเูกต็ พงังา และกระบี่

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

ของศนูยเรยีนรูผลติเหด็อนิทรยี เพือ่รวมหารอืกบัหนวยงานภาครฐัในพืน้ท่ี สาํรวจกลุมเปาหมาย จดัประชมุ
ชีแ้จงวัตถปุระสงคของกิจกรรม รวมมองเปาหมาย ผลลัพธ (Outcome) รวมกําหนดวันถายทอดเทคโนโลยี 
และการปฏิบัติการ รวมกําหนดขอมูลตางๆ ที่ตองบันทึกรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รวมกําหนด
วันประเมิน ติดตาม รวมถึงรูปแบบการรายงานผล ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นผานทางโซเชียล ไลนกลุมและ
ฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยฯ (ภาพที่ 3)

ทั้งน้ีการดําเนินกิจกรรมในทุกพ้ืนที่เปาหมาย ไดนอมนําศาสตรพระราชา หลักการทรงงานของ 
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เปนหวัใจหลกัมาดาํเนนิงาน เชน ระเบดิจากขางใน ทาํตามลาํดบัขัน้ ทาํงานแบบองครวม 
ไมติดตํารา การมีสวนรวม ขาดทุนคือกําไร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและไดนอมนําพระราโชบาย
ในหลวงรชักาลที ่10 เพือ่การพฒันาทองถิน่ (ยทุธศาสตรใหม มหาวทิยาลยัราชภฏั ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560-
2579) มาดาํเนนิงานบรูณาการพนัธกจิสมัพนัธ สรางคณุภาพชวีติทีเ่ปนบรบิทและความตองการของชมุชน

สรปุผลการดาํเนนิงานและประเด็นสาํคญัท่ี
ได��จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภายหลังจากการดําเนินงานฯ แกกลุ ม
เปาหมาย 55 ราย 5 กลุมชุมชน ปรากฏผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้ (1) ชุมชน เกิดความรู ความเขาใจ
การเพาะเห็ดนางฟาในโรงเรือน (2) ชุมชน สามารถ
บนัทกึรายละเอยีดตางๆ ทีเ่กีย่วของ เชน คาความชืน้ 
อณุหภมู ิปจจยัตางๆ ทีม่ผีลตอการเจริญเตบิโตของ
เห็ดนางฟา (3) ชุมชนไดเรียนรูวิธีทางวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี แนวคิดการบริหารจัดการกลุม เคร่ืองมอื
ตางๆ โดยประยุกตกับหลักวิชาการ (กิตติศักดิ์, 
2562) เพือ่ประกอบการดาํเนนิงาน (4) ชมุชน สามารถ
จัดทําบัญชีตนทุน คาดําเนินงานตางๆ และวางแผน
การผลิตได (5) ชุมชน สามารถสรางชองทางการ
ตลาดเพื่อการจําหนายแกลูกคา (6) กลุมชุมชน 
มีรายไดจากการจําหนายเห็ดนางฟาสดเฉล่ียตอ
สัปดาห 5,000 บาท เฉลี่ยตอเดือน 20,000 บาท 
และ (7) เกิดการขยายผลการดําเนินงานตอเนื่อง 

ภาพที่ 3 การบันทึกขอมูลกอนดําเนินงาน ระหวางการดําเนินงานและหลังจากการดําเนินงาน 
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ภาพที่ 4 การถายทอดเทคโนโลยี ปฏิบัติการเพาะเห็ดและการแปรรูป

ภาพที่ 5 การจัดเตรียมโรงเรือนและเก็บผลผลิต

โดยนํากําไรหลังจากหักคาใชจายมาจัดซื้อวัตถุดิบ
กอนเชื้อเห็ดนํามาพักและเปดดอกเพื่อรอจําหนาย

ในรอบตอไป ผลการดําเนินงานดังกลาว แสดงดัง
ภาพที่ 4-6

 

ภาพที่ 6 การเตรียมจําหนายผลผลิตแกผูบริโภค 

(อางอิงภาพ งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
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ทั้งนี้ในระหวางการดําเนินงานพ้ืนที่หมู 6 
บานบางนุ ตําบลกะไหล จังหวัดพังงา ผูเรียบเรียง
มีโอกาสพบผู อํานวยการโรงเรียนบานกะไหล 
ซึ่งปจจุบันมีโรงเรือนเพาะเห็ดจํานวน 2,000 กอน 
1 โรงเรือน แตยังขาดองคความรูเพื่อใหมีผลผลิต
ที่ดี ผูเรียบเรียงและคณะทํางานจึงไดจัดกิจกรรม

ใหความรู ทั้งคณะครูและนักเรียน (ภาพที่ 7) 
หลังจากการดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น จึงนํามาสูการ
หารือ สรางหลักสูตรนอกกรอบแกครูที่รับผิดชอบ 
เสรมิความรูดานวทิยาศาสตรและอาชพีแกนกัเรยีน 
รวมถึงการพัฒนาวิทยากรจากชุมชนบานบางนุ
รวมกบัโรงเรียน 

ภาพที่ 8 ผลการดําเนินงานและการขยายผล

ภาพที่ 7 การอบรมปฏิบัติการเพาะเห็ดและการแปรรูป ณ โรงเรียนบานกะไหล จังหวัดพังงา
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อภิปรายผลการดาํเนนิงานและข�อเสนอแนะ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ ในโครงการนี้ 

นอกจากมีเปาหมายหลกัเพือ่สรางอาชพีการเพาะเห็ด 
ดวยการใหความรู ความเขาใจดานวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ รวมถึงการนอมนําศาสตร
พระราชา หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทาํใหชมุชน
รับรู เรียนรู ความพอประมาณการดําเนินงานกลุม
และการดํารงชีวิตของแตละบุคคล ยงัทําใหเกิดเปน
ผลผลิต (Output) คือเห็ดนางฟาภูฐาน ซึ่งเปนเห็ด
เศรษฐกิจที่ผูบริโภคมีความตองการสูง ในขณะที่
ผลลัพธ (Outcome) ที่เกิดขึ้น ทําใหชุมชนมีรายได
เพิ่มขึ้นหลังการดําเนินงานเฉล่ียตอกลุมรอยละ 30 
และยังสามารถลดรายจายในครัวเรือน ดวยการนํา
เหด็สดมาปรงุและแปรรปูเปนอาหารทานในครวัเรอืน
และนํามาจําหนายเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 
สิ่งที่สําคัญจากการดําเนินงานกิจกรรมในมุมมอง
ของคณุคานัน้ ทาํใหกลุมชมุชนเลก็ๆ ทีร่วมโครงการ 
เกดิการพูดคยุ แลกเปล่ียนเรียนรูกบักลุมอืน่ๆ นาํมา
สูการรวมคิด รวมวางแผนหาแนวทางในการสรางอา

ชีพอื่นๆ เชน การเลี้ยงไสเดือนดิน การทําแกส
ชวีภาพในครวัเรอืนแบบตนทนุตํา่ การเพาะเมลด็งอก 
เปนตน ซึง่สิง่เหลานี ้เปนสวนทีท่าํใหเกดิการตอยอด 
ขยายผลการดําเนินงาน (Outgrowth) ที่เปนความ
ตองการจากสภาพจริง ในมุมมองผูเรียบเรียง กอให
เกิดบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ เพิม่เตมิดานพันธกิจ
สัมพันธทั้งในรูปแบบ Community Engagement 
และ Education Engagement (ภาพที่ 8) ซึ่งท้ัง
ผูแทนมหาวิทยาลัยฯ ชุมชน ผูใหญบาน หนวยงาน
ภาครัฐในพื้นที่ ไดร วมหารือวางแผนงานการ
ดําเนินงานในระยะที่  2 ( เริ่มดํา เนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อใชเปนแนวทางการ
ขับเคลื่อน (กังสดาล, 2561) ในการพัฒนาและดาน
การสนับสนุน (ขวัญสุปาณัฏฐ และอภิศักดิ์, 2561) 
รวมถึงการคํานึงถึงการบริหารจัดการภายใตหวงโซ
คุณคาจากตนนํ้าสู ปลายนํ้า ในลักษณะชุมชน 
(กิตติศักดิ์และคณะ, 2561) เชื่อไดวาแผนงาน
ดังกลาวจะเปนกรอบการทํางานและมีแนวโนม
หรือโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายรวมกันไดจริงใน
อนาคต

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. กลุมชุมชนเปาหมาย สามารถลดรายจายในครัวเรือนลง มีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 30 

2. สมาชิกเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ประยุกตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สําหรับการเพาะเห็ด 
การแปรรูปเห็ด การบริหารจัดการผลิตและจัดการกลุม 

3. มีแผนงาน แนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อตอยอดการดําเนินงาน 
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บทคัดย�อ
จากการวิเคราะหสถานการณโรคเบาหวานในปจจุบันพบวาผูปวยเบาหวาน

มีภาวะแทรกซอนมากขึ้นซึ่งพบวาสาเหตุการเกิดภาวะแทรกซอนเนื่องจากผูปวย
ไดรับการรักษาไมตอเนื่องและปฏิบัติการดูแลตนเองตามคําแนะนําท่ีไมถูกตองและ
ไดรับการดูแลจากญาติและชุมชนที่ไมเพียง ดังนั้นจึงทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวมน้ี เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชนโดยการมีสวนรวม
ของชมุชน โรงพยาบาลตรอน จงัหวดัอตุรดติถ การดาํเนนิงานวจิยัแบงเปน 3 ระยะคอื 
1) การศึกษาบริบทชุมชน สถานภาพ และศักยภาพของชุมชน 2) การพัฒนารูปแบบ
และการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย 3) การประเมินผลของการดําเนินกิจกรรม 
กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัเลอืกแบบเจาะจง จาํนวน 71 คน เครือ่งมอืวจิยัประกอบดวย 
แบบบันทึกการสังเกต แบบสนทนากลุม แบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คือ รอยละ

รูปแบบการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของชุมชนและภาคีเครือขาย
โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

ปภาดา ชมภูนิตย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

ดร.ปภาดา ชมภูนิตย�
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ�



ผลการวิจัยพบวา ชุมชนมีศักยภาพทาง
ดานกายภาพ ทีส่งูมาก การมสีวนรวมของชมุชนทีด่ี 
ผูนํา และแกนนํา ของชุมชนใหความสําคัญตอการ
ดําเนินกิจกรรมโดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเปน
แกนนําหลักในการดําเนิน กิจกรรมการดูแลผูปวย
เบาหวานในชุมชน ประกอบดวย 4 องคประกอบ 
คือ 1) การจัดทําแผนและจัดตั้งทีมในการดําเนิน
กจิกรรมการดแูลผูปวย 2) เสรมิสรางศกัยภาพชมุชน
ในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย 3) ดําเนิน
กิจกรรมการดูแลผูปวยในชุมชน 4) การประเมินผล
และการจัดการความรูเพื่อพัฒนาอยางตอเน่ือง 
ผลการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวยตามรูปแบบ
พบวากลุมผูปวยท่ีไดรบัการดแูลในชมุชน เปนผูปวย
เบาหวานทั้งหมด 32 ราย และจากการดําเนินงาน
จํานวน 1 ป ในกลุมผูปวย พบวาระดับนํ้าตาลท่ี
เกาะในเมด็เลือดแดงนอยกวา 6.5% จาํนวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 68.75 ซึ่งเปนผลจากกลุมผูปวย
ไดรบัเขาถงึบริการเชิงรกุ จากชมุชน และกลุมผูปวย
มีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบอยูในระดับมาก

คําสําคัญ: การดูแลผูปวยในชุมชน, การมีสวนรวม
ของชุมชน, ภาคีเครือขาย

ที่มาและความสําคัญ
ปจจุบนัความเปล่ียนแปลงไปของวิถชีวีติจาก

ระบบเกษตรกรรมสูระบบอตุสาหกรรมทีม่กีารพฒันา
แบบกาวกระโดดไดทําลายสมดุลธรรมชาติดั้งเดิม
นําไปสูพิษภัยตอสุขภาพ (อังศินันท อินทรกําแหง, 
2552) โดยเฉพาะป ญหาสุขภาพที่ เกิดจาก
สิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากและ
มีความจําเปนที่เกี่ยวของกับมนุษย เพราะปญหา
สิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย สิ่งแวดลอมเปนส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยให

มนุษยไดรับปจจยั 4 ตั้งแตเกดิจนถึงตายไดแก 
อาหาร เครือ่งนุงหม ยารักษาโรค และทีอ่ยูอาศยั 
จากสถานการณของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ทาง 
ดานสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ทําให 
พฤติกรรมและแบบแผนการดํารงชวีิตม ีการ  
เปลีย่นแปลงตามไปดวย สงผลใหมจีาํนวนผปูวยโรค 
เบาหวาน (ปภาดา ชมภูนิตย, 2557) เพิ่มมากขึ้น 
ในทุกประเทศทั่วโลก และมีแนวโนมทีจ่ะเพิ่มขึน้ 
อยางตอเนือ่ง สถานการณโรคไมติดตอเรือ้ร ัง 
ในประเทศไทย สํานักระบาดวิทยา กระทรวง 
สาธารณสุขไดติดตามเฝาระวังปญหาการเจ็บปวย 
ของคนไทยจากโรคไมติดตอเรือ้รงั ป พ.ศ. 2554 
พบวามจีํานวนผู ปวยดวยโรคความดันโลหิตสงู 
จํานวน 379,551 ราย คิดเปนอัตราปวย 591.38 
ตอจํานวนประชากรแสนคน และผปูวยโรคเบาหวาน 
จํานวน 179,597 ราย คิดเปนอัตราปวย 279.83 
ตอจํานวนประชากรแสนคน และท่ีเขารับการรักษา 
ในโรงพยาบาล 44 จังหวัดทัว่ประเทศ จํานวน 
645,620 ราย และในจังหวัดอุตรดิตถ มีอัตราการ 
เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จากป 2555-2558 
ประกอบดวยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือด เพ่ิมขึ้น 
ทุกป (สํานกังานสาธารณสขุจังหวดัอตุรดิตถ, 2558) 
สําหรบัใน อําเภอตรอน จังหวดัอุตรดติถ ก็มีจํานวน 

ผปูวยทัง้ 2 โรคมากข้ึนเชนกนัในป 2557, 2558 และ 
2559 พบวามีจํานวนผูปวยที่เกิดภาวะแทรกซอน 
จากโรคเบาหวานสูงเกิดขึ้นมาก ประกอบดวย 
โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โรคไตวาย 
ระยะที่ 4-5 และจอประสาทตาเสื่อม

จากการวิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด
ภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน 3 ปยอนหลงัของ
ทมีการดูแลและรักษาของโรงพยาบาลตรอน พบวา
สาเหตุการเกิดภาวะแทรกซอนเน่ืองจากผูปวย
ไดรับการรักษาไมตอเน่ือง มีความรู ความเขาใจ 
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ความตระหนักและทักษะในการดูแลตนเอง เมื่ออยู 
ที่บานของผูปวย ยังไมเพียงพอ จากสถานการณ 
ความสําคัญของปญหาดังกลาวทําใหทางโรงพยาบาล 
ตรอนซึง่เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบดาน 
สขุภาพใหกบัประชาชนและชุมชน รวมกับทางกลมุ 
ผูนําในชุมชนและประชาชนผูปวยโรคเบาหวานใน 
พื้นทีม่ีความเหน็ทีส่อดคลองกันทีต่ องการแกไข 
ปญหาที่กําลังเกิดนี้เปนอยางมาก ดังนั้น ผูวิจัยและ 
ทีมงานรวมทัง้แกนนําในชุมชนจึงไดพัฒนารูปแบบ 
การดูแลผูป วยเบาหวานในชุมชนโดยไดมีการ 
คัดเลือกชุมชนทีพ่รอมจะแกไขปญหาไปพรอมกัน 
ไดแก บานชําทอง หมูที่ 8 ตําบลบานแกง อําเภอ 
ตรอน จังหวัดอตุรดิตถ ซึ่งเปนหมูบานในเขต 
รับผิดชอบของโรงพยาบาลตรอน มีจํานวนผูปวย 
โรคเบาหวาน 32 คน เปนพื้นที่ไกลจาก รพ.ตรอน 
ผูปวยสวนใหญเปนกลุมผูสูงอาย ุบางรายขาดการ 
เขาถึงบริการที่โรงพยาบาล ทําใหผูปวยสวนใหญ 
มผีลการตรวจรางกายตามชดุสทิธิประโยชนของผปูวย 
ไดแกการตรวจระดับน้ําตาลท่ีสะสมในเม็ดเลือดแดง 
โดยอยูในระดบัทีม่ากกวา 6.5 จํานวน 25 คน 
คิดเปนรอยละ 78.12 (รายงานการตรวจสุขภาพ 
ประจําปของโรงพยาบาลตรอน, 2559) และมีอตัรา

การขาดนดั คดิเปนรอยละ 2 โดยปกตอิตัราการขาด 
นดัควรจะเปนศูนย (รายงานการตรวจรกัษาโรคของ 
แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลตรอน, 2559) ซึ่งจาก 
การวิเคราะหสาเหตุรวมกันกับชุมชนและผูปวย 
พบวาผูปวยสวนใหญเปนผูสูงอายุ ขาดการรกัษา 
เน่ืองจากการเดินทางลําบากขาดผพูามาสง สวนใหญ 
มีความรูที่ไมเพยีงพอกับการดูแลตนเองและขาด 
ความตระหนกัในการปองกันการเกดิภาวะแทรกซอน 
อาสาสมัครสาธารณสุข ไมสามารถจัดกิจกรรม 
เพือ่สนับสนุนการดูแลสุขภาพผูป วยเบาหวาน 
ไดครอบคลุมตอปญหาของผปูวย และ การใหบริการ 
ของโรงพยาบาลยังไมครอบคลุมตอความตองการ 
ผปูวยทีจ่ะทาํใหผปูวยสามารถนาํไปปฏบิตัเิพ่ือดูแล 
ตนเองอยางตอเนือ่งได ยังขาดการมีสวนรวม 
ของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย 
โรคเบาหวาน ตั้งแตรวมคนหาปญหา รวมวิเคราะห 
ปญหา การวางแผนแกไขปญหาการแกไขปญหา 
และการติดตามประเมินผล รูปแบบการดูแล 
ผูปวยเบาหวานในชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอตุรดติถ จะเปนการแกไข 
ปญหาและปองกันการเกิดโรคแทรกซอนในกลุม 
ผูปวยโรคเบาหวานตอไป

วัตถุประสงค�
เพือ่พฒันารปูแบบการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน โรงพยาบาลตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2561
กลุมเปาหมาย
ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลตรอน จํานวน 8 คน ผูนําชุมชนจํานวน 5 คน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 16 คน ตัวแทนจากผูปวยโรคเบาหวานกลุมจํานวน 10 รวม
ทั้งหมดจํานวน 39 คน และกลุมผูปวยเบาหวานที่มีความยินดีสมัครใจรวมกิจกรรม จํานวน 32 คน 

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

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562 105



การดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได�จากการดําเนินงาน
โดยมีวิธีดําเนินการและการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้
ระยะท่ี 1 การศึกษาบริบทชุมชน สถานภาพ ศกัยภาพของชุมชน แบงเปน 1) การศกึษาบริบทชุมชน 

สภาพทั่วไปของชุมชน 2) การศึกษาศักยภาพและการขับเคลื่อนของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมการดูแล
ผูปวยในชุมชน

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน ใชผลการ
ศึกษาจากระยะที่ 1 นํามา ยกรางรูปแบบจัดเวทีเพื่อรวมการสนทนากลุมและอภิปรายการจัดทํารูปแบบ 
นาํรปูแบบไปตรวจสอบโดยผูทรงคณุวฒุ ิจาํนวน 3 ทาน และนาํรปูแบบท่ีผานการตรวจสอบนําสูการปฏิบตัิ

ระยะที่ 3 การประเมินผลของการดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบที่พัฒนาแบงไดดังน้ี การตรวจระดับ 
นํ้าตาลที่เกาะในเม็ดเลือดแดง (HbA1C) ประจําป ของกลุมตวัอยาง ผลความพึงพอใจตอการรวมกิจกรรม 
โดยการใชแบบสอบถามและการสนทนากลุม หลังจากการเขารวมกิจกรรมจํานวน 1 ป

การวิเคราะห�ข�อมูล 
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดย ทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติในการวิเคราะหไดแก รอยละ

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชน สถานภาพ

ศกัยภาพของชุมชนบรบิทชุมชน สภาพทัว่ไปของ
ชุมชน พบวา สภาพชุมชนมีลักษณะเปนพื้นที่ราบ
อดุมสมบูรณเหมาะแกการประกอบอาชพีเกษตรกรรม
ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพทํานาและปลูกดอกไม 

เชน ดอกบัว ตนเตยหอม ดอกดาวเรอืง การคมนาคม
สะดวก มแีหลงประโยชนทีช่วยอาํนวยความสะดวก
สบายในหมูบาน ปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีสงผลให
ประชากรมีความเปนอยูดี ผูสูงอายุอยูบานไมคอย
ไดออกแรงทาํงานหนกัหรอืออกกําลังกาย ดานสังคม
วัฒนธรรมมีการด่ืมเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอลและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวานรวมกับการรับประทานท่ีปรุง
จากกะทิ ในงานบุญประเพณีตางๆ อยางไรก็ตาม
จากการมโีครงสรางองคกรชมุชนทีเ่ขมแขง็ใหความ
สําคัญและใหความรวมมือเปนอยางดีในการดําเนิน

กจิกรรมสรางเสรมิสุขภาพชมุชนทีผ่านมาประชาชน
ให ความเคารพและยอมรับผู นํา ทําให มีการ
ประสานงานท่ีดีในชุมชนจึงเปนปจจัยที่จะสงเสริม
ใหการดําเนินงานในชุมชนประสบความสําเร็จและ
พบวา ประชาชนสวนใหญมคีวามตองการศนูยบรกิาร
ดานสุขภาพในหมู บาน อยากปลูกพืชผักปลอด

สารเคมีไวรับประทานเองในครัวเรือน อยากใหมี
สถานท่ีออกกําลังกายในชมุชน มอีปุกรณและมีผูนาํ
ในการออกกําลังกายในชุมชน อยากใหมีการ
ประชาสัมพันธเก่ียวกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การกิน การลดอาหารหวาน มัน เค็ม ในครัวเรือน 
การลดการดืม่เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในวัด และงานบญุ 
และการใหความรูดานสุขภาพทางหอกระจายขาว 
เชน การออกกําลังกาย การรับประทานอาหาร โดย
ใหผู นําชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน เปนแกนหลักในการดําเนินงานกิจกรรม
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ดังกลาว และจัดมุมเพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหมูบานซึ่งกิจกรรมดังกลาวตองมีการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในตําบล

ศักยภาพของชุมชนและการขับเคลื่อน
ในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวยเบาหวาน
ในชุมชน หมูบานนี้เปนหมูบานที่กลุมผูนําชุมชน
ใหความรวมมือเปนอยางดีในดานสุขภาพชุมชน 
ผูนําชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนใหความ
เคารพและยอมรับใหเปนตัวแทนชุมชน ทําใหการ
ประสานงานในการดําเนินโครงการตางๆ ในชุมชน
ดําเนินการไปดวยดี องคกรชุมชนกลุมตางๆ และ
ประชาชนตางใหความรวมมือในการดําเนินงานเปน
อยางดีโดยมีผูใหญบานและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบานเปนแกนนําในการประสานระหวาง
กลุมตางๆ รวมท้ังการประสานงานกับประชาชน 
นอกจากน้ียงัพบวาในชุมชนมีผูนาํตามธรรมชาติทีม่ี
ความรูและประสบการณ สามารถเปนทีป่รกึษาของ
ชุมชนไดเปนอยางดี พบวาชุมชนมีศักยภาพในมิติ

ทางกายภาพและวัฒนธรรมท่ีสูงมากไดแกการมี
ประวัติศาสตรที่ยาวนาน มีงานประเพณี ในทองถิ่น
ที่เปนเอกลักษณของตนเอง ประชาชนใหความ
รวมมือในการดําเนินกิจกรรมทุกอยางเปนอยางดี 
กลุ มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู บานเปน
แกนนําหลักในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย

2. ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผูป วย

เบาหวานในชุมชนโดยการมสีวนรวมของชุมชน 
โรงพยาบาลตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

จากผลการศึกษาขอมลูทีว่เิคราะหเชงิคณุภาพ
จากระยะท่ี 1 ที่ไดจากการวิเคราะหชุมชน และ
การประยุกตจากกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
แนวคิด Chronic care model (การดูแลผูปวย
โรคเรือ้รงั) แนวคดิการมสีวนรวม กฎบตัรออตตาวา 
แนวคิดการสรางเสริมสุขภาพการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ไดนํารูปแบบที่พัฒนาผาน ผูทรงคุณวุฒิ
และความคิดเห็นจากเวทีของประชาชนไดรูปแบบ 
ดังนี้ 
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องคประกอบท่ี 1 จดัทําแผนกลยุทธ์การ 
พัฒนาและจัดตั้งทีมในการดําเนินกิจกรรมการดูแล 
ผูปวยในชุมชน จุดมุงหมายเพ่ือใหผูนําชุมชนและ 
องคกรภาคีเครือขายในชุมชนใชขอมูลทางดาน 
สุขภาพจากระบบฐานขอมูลสุขภาพชุมชนมา 
ประเมินตนเองของชุมชน ซึ่งในข้ันตอนน้ีทําใหได 
แผนปฏบิัตงิานรวมกนัของชุมชนและภาคเครือขาย 
คือโรงพยาบาลตรอน องคการบริหารสวนตําบล 
บานแกง โดยจะมีการดําเนินกิจกรรมการดูแล 
ผปูวยในวัดชาํทอง ทุกวนัศกุรแรกของทุกเดอืน และ 
มีกําหนดบทบาทหนาท่ีชัดเจนในการดําเนนิกิจกรรม 
โดยมีกิจกรรมการมีสวนรวมตางๆ ดังนี้

1. ชุมชนและภาคีเครือขายการมีสวนรวม
ในการมสีวนรวมในการสํารวจชมุชน การคนหาปญหา 
การวิเคราะหปญหา โดยใชวธิกีระบวนการประชาคม 
และรวบรวมขอมูลที่ได

2. การมีสวนรวมในการหาแนวทางแกไข
ปญหารวมกัน

3. จัดการประชุมช้ีแจงรายละเอียดของ
โครงการใหกับผูนําและแกนนํา ดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน จัดตั้งทีมการปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนแผนปฏิบัติการในระดับชุมชน

องคประกอบที่ 2 เสริมสรางศักยภาพชุมชน
ในการดําเนินกิจกรรมการดูแลผูปวย มีจุดมุงหมาย
เพ่ือเสรมิสรางศกัยภาพใหกบัแกนนําชุมชนโดยการ
จดัการเรียนรูผานกจิกรรมการเรียนรู เพ่ือนําความรู
ที่ไดรับไปฝกปฏิบัติเกิดทักษะและนําสูการปฏิบัติ 
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมดังนี้

1. เตรียมการ ไดแก การทบทวนความรู
ตางๆ แผนปฏิบัติการ ถอดบทเรียนจากตนแบบที่ดี 
เพื่อนํามาสรางหลักสูตรโดยไดหนวยการเรียนรู 
จํานวน 4 หนวยการเรียนรูประกอบดวย 1) ความรู
เรื่องโรคเบาหวานและการดูแลผู ปวยในชุมชน 
2) การสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย
3) การสรางเสริมสุขภาพดานอาหารท่ีควรรับประทาน
4) การสรางเสรมิสุขภาพดานการจดัการความเครยีด

2. จัดกิจกรรมการเสริมศักยภาพโดยนํา
หลักสูตรที่สรางมาใชในการจัดกิจกรรม

3. ประเมินผลและปรับปรุง
4. จัดการความรูสูการปฏิบัติ
องคประกอบท่ี 3 ดําเนินกิจกรรมการดูแล

ผูปวยเบาหวานในชมุชน มจีดุมุงหมายเพือ่ใหแกนนาํ
ของชุมชนท่ีผานการเสริมสรางศักยภาพ สามารถ
นําความรู ทักษะในการจัดกิจกรรมการดูแลผูปวย

• อสม. และผูใหญบานมีการประชาสัมพันธเสียงตามสายพรอมทั้งบอกกลาวผูปวยถึงบาน
• ชวยทางโรงพยาบาลเตรียมสถานที่ อุปกรณการดูแลและการใหบริการ

• อสม. และแกนนำมีการติดตามผลการรักษาที่บานโดยมีการเยี่ยมทุกวันเสาร
• มีการดำเนินกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพใหกับกลุมเปาหมายทุกสัปดาหที่วัด
• และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมใหทราบทุกเดือนในเวทีการประชุมของ อสม. ระดับตำบล

• กอนทีมแพทยมา ทีม อสม. ใหบริการเจาะเลือด ชั่งนํ้าหนัก วัดรอบเอว วัดระดับความดันโลหิต
และมีอาหารที่มีประโยชนใหผูปวยทานและ ใหความรูในดานการสรางเสริมสุขภาพ

• ชวยใหบริการพรอมทีมแพทยจากโรงพยาบาลตรอน พรอมมีการเยี่ยมบานพรอมทีมจากโรงพยาบาล
และ อบต.

กอน
วันใหบริการ

วันที่
ใหบริการ

หลังการ
ใหบริการ
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ในชุมชน ซึง่ในองคประกอบนีเ้นนการดําเนินงานใน
การดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชนโดยมีขั้นตอนดังนี้

องคประกอบที ่4 การประเมินผลและจดัการ
ความรูเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง มีจุดมุงหมายเพ่ือ
นําผลจากการปฏิบัติของบุคคลและแกนนําของ
ชมุชนเผยแพรและจดัเกบ็ประสบการณทีไ่ดจากการ
ปฏิบัติ โดยมีการปฏิบัติดังนี้

1. จดัเวทสีาํหรบัการนาํเสนอประสบการณ

ซ่ึงจะจัดในการประชุมประจําเดือนของการประชุม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกวันท่ี 10 ของเดือน 
และที่ศูนยบริการสุขภาพในหมูบานทุก วันศกุรแรก
ของเดือน

2. จดัเกบ็ประสบการณความสาํเรจ็ ประเดน็
ปญหา และอุปสรรค จากเวททีีน่าํเสนอในแตละคร้ัง
เพ่ือสะสมในคลังความรูสามารถนําขอมูลน้ีไปใชใน
การวางแผนการพัฒนาของตําบลไดตอไป

3. ประเมิน ทบทวน ผลจากการจัดกจิกรรม
โดยมีการประเมินรวมกันของผูมีสวนไดเสียทั้งหมด
การประเมินแบบมีส วนร วม (Participatory 
Evaluation)

4. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินแบบ
มสีวน รวมผูวจิยัและทีมประเมนิจะรวมกันวิเคราะห
และสรุปผลจากการสัมภาษณ ในประเด็นภาพรวม
ของการจัดกิจกรรมและกระบวนการสรางพลัง 

ตลอดจนถงึปญหา อปุสรรค และแนวทางการพฒันา
ในระดับตอไป 

3. การประเมินผลของการดําเนินกิจกรรม
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุป

ผลการดาํเนินงานและจัดการความรูโดยการประชมุ
ผูนําในชุมชน ภาคีเครือขาย แกนนําจากประชาชน
ในหมูบาน กลุมผูปวยเบาหวาน ญาติของผูปวย
เบาหวาน พบวามีความพึงพอใจตอการใชรูปแบบ
อยู ในระดับมากและอยากใหมีการดําเนินการ
ตอเนื่องไปเรื่อยๆ

 3.2 เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยจากนํา
รูปแบบไปใชกับกลุมตัวอยางท่ีสมัครใจเขารวม
โครงการจํานวน 32 คน ในระยะเวลา 12 เดือน 
พบวา

3.2.1 มีการเปล่ียนแปลงทางดานสุขภาพ
ของกลุมผูปวยจากโดยดูผลการตรวจ ระดับนํ้าตาล
ทีเ่กาะในเมด็เลือดแดง (HbA1C) มรีะดับที ่มากกวา 
6.5 จาํนวน 10 คน คดิเปนรอยละ 31.25 และระดบั
ทีน่อยกวา 6.5 จาํนวน 22 คน คดิเปนรอยละ 68.75

3 .2.2 อัตราการขาดนัดเปน 0 เน่ืองจาก
มีกระบวนการการใหบริการในศูนยสุขภาพชุมชน
โดยจัดใหบริการซ่ึงศูนยดงักลาวอยูในวดัชําทองและ
มีการกระตุนเตือนกอนนัดโดยอาสมัครสาธารณสุข
จึงทําใหผูปวยมาตรวจตามนัด 

บทสรุปและข�อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาการศึกษาบริบทชมุชน

สถานภาพ ศักยภาพของชุมชนในการจัดกิจกรรม
การดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน มีความสามารถ
จะจัดทําไดเปนอยางมากเน่ืองจากมีบริบทท่ีเอ้ือตอ
การจัดกิจกรรม มีวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม
ที่แสดงถึงความรักความสามัคคีในชุมชน มีการ
คมนาคมท่ีสะดวก มีอาชีพในการทํานาเปนอาชีพ

หลักซ่ึงเปนอาชพีหลกัท่ีสรางรายไดเปนจํานวนมาก
และนอกจากนั้นยังประกอบอาชีพเสริมในเวลาวาง
ทําใหมีรายไดตลอดทั้งป นอกจากนั้น ประชาชนให
ความรวมมือรวมใจในการดาํเนินกิจกรรมเปนอยางดี
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภาดา ชมภูนิตย 
(2557) ที่ศึกษาศักยภาพของชุมชนศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมสรางสรรค
เพ่ือสรางเสริมสุขภาวะกลุมเส่ียงโรคไมติดตอเร้ือรัง 
จังหวัดอุตรดิตถพบวาชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร
อันยาวนาน งานประเพณีที่ดีตลอดจนการเขาถึง
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ที่สะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพียงพอมีผลตอ
การพฒันาตอไปในอนาคตเปนอยางยิง่และนอกจากน้ี
การมีผู นําชุมชนทั้งองคการบริหารสวนตําบล 
ผูใหญบาน กํานัน แกนนําตางกลุมตางๆ ในชุมชน
พรอมท้ังอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมูบานเปน
แกนนําหลกัในการดาํเนนิกิจกรรมสรางเสรมิสุขภาพ 
สอดคลองกับงานวิจัยของคําประไพ รักษาขันธ 
(2548) พบวาบทบาทของผูนําในชุมชนมีผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานและความสําเร็จของ
การทาํงานในชมุชน นอกจากนัน้การมสีวนรวมของ
ภาคีเครือขายในชุมชนก็มีสวนในความสําเร็จใน
การดําเนินงานตางๆ ดวยเชนกัน

2. รปูแบบการดูแลผูปวยเบาหวานในชุมชน
โดยการมีสวนรวมของชุมชน เกิดจากความรวมมือ
ของประชาชนในชุมชนพัฒนารูปแบบที่มีอยู เดิม
บางสวนใหเปนรูปแบบท่ีปฏิบัติไดเหมาะสมกับ 
บรบิทของชมุชน และวถิชีวีติในปจจบุนั ม ีขบัเคลือ่น 
พรอมทั้งมีการ กํากับติดตาม สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมโดยชุมชน และมีแกนนําที่ผานการพัฒนา
ศกัยภาพนําความรูความเขาใจมาปฏบิตัแิละเผยแพร
ความรู ให กับครอบครัว เพื่อนบานและชุมชน
จงึทาํใหกลุมเปาหมายมกีารสรางเสรมิสขุภาพทีด่ขีึน้
และมีการดําเนินกิจกรรมจนสามารถพัฒนาเปน 
ชุมชนตนแบบและเปนแหลงเรียนรูเรื่องดูแลผูปวย
เบาหวานในชมุชนไดซึง่สอดคลองกบัการศึกษาของ 
มนัส สุนทรศุทธวัต (2549) พบวาการจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชนโดยความรวมมือของชุมชน
มีผลทําใหประชาชนเห็นความสําคัญของการดูแล
สุขภาพมากข้ึนการจัดการทํางานการเรียนรูรวมกัน
ในชุมชน โดยมีกิจกรรมการมีสวนรวม ไดแก 
การมีสวนรวมรับรูผลการดําเนินงาน การติดตาม 
การประเมินโครงการ เชน การติดตามประเมิน

พฤติกรรมการปฏิบัติตนของกลุมเสี่ยงที่ไดรับการ 
อบรมปรับเปลีย่นพฤตกิรรม โดยอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจาํหมูบาน การสาํรวจการปลกู 
ผักปลอดสารเคมีและใชสมนุไพรลางพษิตนรางจดื 
ในชุมชน การติดตาม การออกกําลังกายทาง อสม. 
และการประชุมประจาํเดอืนของหมบูาน การตดิตาม 
การออกกําลังกายในชุมชน การจัดทําแหลงเรียนรู 
ในชมุชน การจัดเวทีประชมุประจําเดอืนของหมบูาน 
เพือ่ชีแ้จงและแจงความคืบหนาผลการดําเนินงาน 
และติดตามผลการดําเนินงานในชุมชน การจัดเวที 
แลกเปล่ียนเรียนรขูองคณะทํางาน มกีารจัดเวทีการ 
เรยีนรูของคณะทํางานในระหวางการดาํเนินงาน 
เปนระยะ ในลักษณะของการจัดเวทียอยพูดคุยกนั 
ในระหวางการดําเนินงาน เปนการเรียนรูรวมกัน 
เพือ่หาแนวทางแกไขหรือพัฒนาเพ่ือความตอเนือ่ง 
กิจกรรมใดที่มีการดําเนินการไดดีแลวเปนไปตาม 
แผนงานกพ็ฒันาใหมคีวามตอเนือ่งยัง่ยืน กจิกรรมใด 
ที่ยังไมสําเร็จหรือไมเปนไปตามแผนงานโครงการ 
กพ็จิารณาปรับปรุงแกไข

ประโยชน�ที่ได�รับ 
รปูแบบนีเ้กดิจากการพัฒนาทีช่มุชนมสีวนรวม

ทุกในกระบวนการและทุกข้ันตอน ทําใหเกิดการ

ยอมรับและนําไปสูการสรางคานิยม ความรวมมือ
และมีคุณคามีประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน
ตามรูปแบบทีพ่ฒันาดังนัน้หนวยงานทางดานสุขภาพ
หรือหนวยงานของทองถิ่นควรนํารูปแบบนี้ไปเปน
แนวทางในการดําเนินงานและขับเคล่ือนในการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร างเสริมสุขภาพให กับ
ประชาชนกลุมโรคตางๆ และประชาชนทั่วไปตอไป
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ข�อเสนอแนะและแนวทางในการนํารูปแบบไปใช�
ขอเสนอแนะในการนําผลศึกษาและแนวทางไปใช
1. การนํารูปแบบน้ีไปใชควรเปนพ้ืนท่ี ที่มีบริบทใกลเคียงกันเพราะการนํารูปแบบไปใชไมสามารถ

ใชไดในทุกพื้นที่
2. ควรใหชมุชนทุกคนและแกนนําจากผูปวยเบาหวานพรอมญาต ิทีไ่มใชแต อาสาสมัครสาธารณสขุ

หรือผูใหญบานเทานั้นเขามามีบทบาทรวมใน ขั้นตอนการดําเนินงาน เพราะจะไดมีสวนรวมเปนผูกําหนด 
ทรัพยากร ทั้งบุคคล วัสดุอุปกรณ การจัดหาทรัพยากรในทองถ่ินเพ่ือนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด และมีความตอเนื่อง ยั่งยืน
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ดร.อิทธิพล แก�วฟอง 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ�

ผลของโครงการปลูกเมล็ดพันธุแหงความดี 
ตามวิถีคนเกาะตะเภา
ตอพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม

อิทธิพล แกวฟอง และคณะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ

บทคัดย�อ
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลของโครงการปลูกเมล็ดพันธุแหงความดี 

ตามวิถีคนเกาะตะเภา ตอพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและพัฒนาพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ป 
ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก จํานวน 
40 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษาคอื รปูแบบกจิกรรมในโครงการทีป่ระยกุตใชแนวคดิ
จิตปญญาศึกษาผสมผสานกับแนวคิดการสรางเสริมสมรรถนะแหงตนกับการมี
สวนรวมของครอบครัวและชุมชน ซึ่งแบงกิจกรรมออกเปน 3 ระยะ ไดแก กิจกรรม
บมเพาะคนดี กิจกรรมสรางภาคีเครือขาย กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะแหงตน โดย
ใชเวลาดําเนินการระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561



ผลจากการดําเนินพบวา ภายหลังการเขา
รวมโครงการ เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมดานการ
บาํเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสงัคมอยูในระดับดขีึน้
ไปรอยละ 100 นอกจากน้ีจากการสัมภาษณตวัแทน
เด็กและเยาวชนทีเ่ขารวมโครงการผานกิจกรรมการ
ถอดบทเรียนภายหลังการเขารวมโครงการตาม
วงรอบการติดตามระยะยาว 3 วงรอบพบวา ภายหลงั
การเขารวมโครงการเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
ที่แสดงถึงการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ในการชวยเหลอืงานสงัคม มทีกัษะดานการเปนผูนาํ 
และรวมกลุมสรางสรรคผลงานอันเปนประโยชน
ในพื้นที่อยางตอเนื่องภายใตชมรมเด็กและเยาวชน

คําสําคัญ: โครงการปลูกเมล็ดพันธุ แหงความดี 
ตามวิถคีนเกาะตะเภา, พฤติกรรมดานการบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอสังคม

ที่มาและความสําคัญของป�ญหา
ปจจบุันความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามา 

มบีทบาทในการดาํเนินชีวติตลอดจนสงผลทําใหคน 
รนุหลังหรือเยาวชนมพีฤติกรรมทางสงัคมท่ีเบ่ียงเบน 
ไปจากบรรทัดฐานเดิมและมีความเปนปจเจกบุคคล 
สูงขึน้จนทาํใหเยาวชนไทยเกิดการขาดจิตสํานกึ 

สาธารณะ ขาดกจิกรรมการมีสวนรวม ขาดความ 
ซื่อสตัย และมพีฤตกิรรมเส่ียงทางสังคมมากขึน้ เชน 
ติดเกม มีพฤตกิรรมรนุแรง กาวราว มีพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศ และมีการบริโภควัตถุนิยมมากขึ้น (ธีราพร 
ทองปญญา และคณะ, 2558) และจากการลงพื้นที่ 
ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
เพือ่ศึกษาขอมูลสภาพปญหาเด็กและเยาวชนพบวา 
ในพื้นดานเด็กและเยาวชนมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง 
ไปตามกระแสสังคม อาทิเชน มีการใชชีวิตอยูกับ 
โลกสังคมออนไลน ขาดทกัษะในการวางแผนการ

ดําเนินชีวิต ความมีจิตอาสาในการชวยงานสังคม
นอยลง ขาดการรวมกลุมในการจัดกิจกรรมรวมกัน 
การมปีฏสิมัพนัธกบัคนภายในครอบครวัและภายนอก
ครอบครวันอยลง จนสงผลกระทบใหเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ประสบกับปญหาพฤติกรรมเสี่ยง ไดแก 
ปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงค ปญหาการใช
สารเสพติดในกลุมเยาวชน และพฤตกิรรมเสีย่งอ่ืนๆ 
เปนตน (สรุปรายงานปญหาดานเด็กและเยาวชน
ประจําป องคการบริหารสวนตําบลเกาะตะเภา, 
2559)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ 
เปนสถาบันการศึกษาแหงหน่ึงที่มีพันธกิจดานการ
ใหบริการวิชาการตามความตองการแกสังคมใน
ดานสุขภาพและการสงเสริมศักยภาพทุกกลุมวัย 
ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีดังกลาว 
ทางวทิยาลยัวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีอตุรดติถ 
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลเกาะเภา อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก จึงไดจัดทําโครงการ “ปลูก
เมล็ดพันธุ แหงความดี ตามวิถีคนเกาะตะเภา” 
ขึ้นเพื่อสรางจิตสํานึกใหแกกลุมเด็กและเยาวชนใน
พืน้ทีใ่นดานการบาํเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสงัคม 
ซึ่งโครงการนี้ไดใชประยุกตใชแนวคิดจิตปญญา
ศกึษาผสมผสานกับแนวคดิการสรางเสรมิสมรรถนะ
แหงตนมาออกแบบกิจกรรมภายใตความรวมมือ
ของภาคีเครือขาย ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
เกาตะเภา ผูนําชุมชนและผูปกครอง โดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมออกเปน 3 ระยะ ไดแก กิจกรรม
บมเพาะคนดี กิจกรรมสรางภาคีเครือขาย กิจกรรม
เสรมิสรางสมรรถนะแหงตน ในการปลกูฝงและสราง
จิตสํานึกและพัฒนาพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอสังคมใหแกเด็กและเยาวชน
ในพื้นท่ี อันจะนําไปสู การเป นผู ใหญที่ดีและ
ลดปญหาพฤติกรรมเสี่ยงในสังคมตอไป
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วัตถุประสงค�
เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและพัฒนาพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม

ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก

ช�วงระยะเวลาในการดําเนินการ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2560  – เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กลุ�มเป�าหมาย
เด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15-25 ป ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นท่ีตําบลเกาะตะเภา อําเภอบานตาก 

จังหวัดตาก จํานวน 40 คน

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมและ
การประเมินผล

1. การดําเนินโครงการและกิจกรรม
ในการออกแบบกิจกรรมนี้ผู รับผิดชอบ

โครงการไดประยุกตใชแนวคิดจิตปญญาศึกษา
ผสมผสานกับแนวคิดการสรางเสริมสมรรถนะ
แหงตนมาออกแบบกจิกรรมภายใตความรวมมือของ
ภาคีเครือขาย ไดแก องคการบริหารสวนตําบล
เกาตะเภา ผูนําชุมชนและผูปกครอง โดยมีการ
ออกแบบกิจกรรมออกเปน 3 ระยะ ไดแก กิจกรรม

บมเพาะคนดี กิจกรรมสรางภาคีเครือขาย กิจกรรม
เสริมสรางสมรรถนะดานผูนาํทีส่รางสรรค พรอมท้ัง
ใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เพ่ือการ
ปรับปรุงและเสริมสรางรูปแบบใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดวยกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ระยะท่ี 1 กจิกรรมบมเพาะคนดี มกีจิกรรม

ดังนี้ (ใช 3 วัน)
1. กิจกรรมสรางจิตสํานึกดี กิจกรรมนี้

พัฒนามาจากแนวคิดการปรับเปลี่ยนภายในของ

กระบวนการจัดเรียนรูในรูปแบบของจิตปญญา
ศึกษา ดวยกิจกรรมดังนี้

 1.1 การมีสติ เชน การปรบมือ การมอง
ภาพสี การฝกสมาธิ และการสะทอนคิด

 1.2 การเรียนรู ตนเอง เชน กิจกรรม
ทองฟาวันนี้ กิจกรรมฟงดนตรี และการสะทอนคิด

 1.3 การเรียนรูผูอืน่ เชน เกมคนตาบอด 
กิจกรรมพลังแหงความรัก และการสะทอนคิด

 1.4 การเรียนรูสังคม เชน กิจกรรมดู
วิดีโอคลิปปญหาสังคม และการสะทอนคิด

2. กิจกรรมกระจกเงา เปนการใหกลุมเด็ก
และเยาวชนเขียนบัตรคําปญหาในชุมชนเก่ียวกับ
เดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีและนํามารวบรวมพรอมท้ัง
ใหกลุมเด็กและเยาวชนวิเคราะหปญหาดวยตัวของ
กลุมเอง

3. กิจกรรมไมบรรทัด เปนกิจกรรมใหเด็ก
และเยาวชนใหคะแนนความตองการในการแกไข 
ปญหาผานไมบรรทัดตามคะแนนในใจท่ีตนเอง 
ตองการ และผูนํากลุมสรุปผลความตองการในการ 
แกไขปญหา
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4. กิจกรรมภาพฝนวันที่สดใส ใหกลุมเด็ก
และเยาวชนรวมกันออกแบบวธิกีารแกไขปญหาดวย
ตัวของกลุมเอง พรอมท้ังนําเสนอวิธีการแกไข
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและทรัพยากรในชุมชน

5. กิจกรรมคิดเองทําเอง ใหกลุมเด็กและ
เยาวชนรวมกนัจดักจิกรรมตามท่ีเลอืกไวโดยกาํหนด
ระยะเวลา 1 ถงึ 2 เดือน ในการดาํเนินกิจกรรมตาม
สภาพจริงภายใตความอุปถัมภขององคการบริหาร
สวนตําบลของพื้นที่

6. กิจกรรมกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือการ
เรียนรู ภายหลังการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่จํานวน 
1 เดือนใหกลุมเด็กและเยาวชนรวมกันวิเคราะหผล
การดําเนินงานและมองหาปจจัยแหงความสําเร็จ/
ขอทีค่วรพฒันาปญหาและอปุสรรคในการดาํเนินงาน

ระยะท่ี 2 กิจกรรมสรางภาคีเครือขาย 
(ใชเวลา 2 วัน)

ระยะน้ีเปนการสรางภาคีเครือขายในชุมชน
ในการปลูกฝ งและสร างจิตสํานึกและพัฒนา
พฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
สังคม โดยเปดโอกาสใหชุมชนและครอบครัวไดเขา
มามีสวนรวมและเห็นถึงพัฒนาการ ความสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมของกลุมเยาวชนในพื้นท่ีโดยใช
กจิกรรมการเปดใจ การวเิคราะหตนทนุชมุชน โดยมี
การเชิญผูนําชุมชน ผูปกครอง และกลุมเด็กและ
เยาวชนมาพบปะ และไดเห็นมิติของความหวงใย
ของครอบครัวรวมไปถึงมติกิารอยากเขารวมกจิกรรม
ของเด็กและเยาวชนภายใตการส่ือสารแบบสุนทรีย
สนทนา และกิจกรรมสัญญาใจโดยกลุมเด็กและ
เยาวชนไดมีการวางขอปฏิบัติสําหรับการเขารวม
กลุมกันเพ่ือสรางความไววางใจของผูปกครองและ
สะดวกตอการเขารวมกจิกรรมของเดก็และเยาวชน
ในพื้นที่

ระยะท่ี 3 กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ
ดานผูนําที่สรางสรรค (ใชเวลา 3 วัน) 

เปนการอบรมเชิงปฏบิัติการเพือ่พัฒนา 
สมรรถนะแหงตนทักษะท่ีจําเปนในการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนใหมีความสามารถในการกลาคิด กลา 
แสดงออกในทางที่สรางสรรคดวยกิจกรรม ไดแก 
การฝกพูดในสถานการณตางๆ การฝกเขียนโครงการ 
แบบมีสวนรวมโดยผานกจิกรรมชวนคิดชวนทาํ 
และการนําเสนองานในสถานการณจําลอง

2. กิจกรรม/บทบาท สําหรับเครือขาย
ที่ปรึกษา (ตลอดระยะการดําเนินโครงการ)

1. กระตุ นเตือนในการดําเนินกิจกรรม
ผานชองทาง โทรศัพท ไลนกลุม เปนตน

2. เสริมแรงและใหกาํลังใจแกกลุมเด็กและ
เยาวชน ผานชองทาง โทรศัพท ไลนกลุม เปนตน

3. ใหคําปรึกษาแกกลุมเด็กและเยาวชน
ผานชองทาง โทรศัพท ไลนกลุม เปนตน

4. สนับสนุนโครงการ งบประมาณ และ
ทรัพยากรดานบุคคลในการพัฒนากลุ มเด็กและ
เยาวชน

3. การประเมินผลโครงการ
สําหรับการประเมินผลโครงการแบงเปน 

2 ระยะ
การประเมินผลระยะส้ัน (วัดผลภายหลังการ 

ดําเนินโครงการ 1 เดือน)
เชงิประมาณ โดยใหผูเขารวมโครงการจํานวน 

40 คน ตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมดานการบาํเพ็ญ
ตนใหเปนประโยชนตอสังคมโดยภาพรวมและ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน
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เชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถามเชิง
โครงสรางในการสัมภาษณถอดบทเรียนความคิด
เหน็ของตัวแทนเดก็และเยาวชนจํานวน 12 คน และ
นําผลการถอดบทเรียนมาวิเคราะหเนื้อหา

การประเมินผลระยะยาว
เพ่ือเปนการติดตามความกาวหนาในระยะ

และพัฒนางานใหมีคุณภาพจนเกิดความยั่งยืนใน
ชุมชน ภายหลังการดําเนินงานเปนระยะจํานวน 
3 วงรอบของการดาํเนนิโครงการไดมกีารตดิตามผล
เชิงคุณภาพและนํามาหาแนวทางแก  ไขตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ (PACA)

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภายหลังการดําเนินโครงการ พบวา เด็กและ 
เยาวชนมีพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปน 
ประโยชนตอสงัคมอยูในระดับดขีึ้นไปรอยละ 100 
นอกจากน้ีจากการสัมภาษณตวัแทนเด็กและเยาวชน 
ที่เขารวมโครงการผานกิจกรรมการถอดบทเรยีน 
ภายหลงัการเขารวมโครงการตามวงรอบการตดิตาม 
ระยะยาวพบวา ภายหลังการเขารวมโครงการ 
3 เดอืน (ระยะที่ 1) ทําใหเด็กและเยาวชนเกิด 
แรงบันดาลใจในการทีจ่ะรวมกลมุในการทาํกิจกรรม 

อันเปนประโยชนโดยเร่ิมตนในพ้ืนทีห่มูบานของ 
ตนเอง อาทิเชน การจัดตัง้กลุมเด็กและเยาวชน 
สืบสานศิลปวฒันธรรมทองถิน่ กลุมละออนทาไทร 
ตามความถนัดและความตองการของกลมุเยาวชนเอง 
ภายในทรัพยากร เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิน่ภายใน 
ชุมชน ปญหาและอุปสรรคที่พบคือ บางครอบครัว 
ยังไมเห็นความสําคัญและไมอนุญาตใหเยาวชน 
เขารวมกจิกรรมกับทางกลมุทีต่ั้งขึน้ ขาดงบประมาณ 
ในการสนับสุนนกิจกรรมภายในกลุม ขาดทักษะ 
ในการสรางสรรคกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ

สาํหรบัการดําเนนิงานระยะท่ี 2 ภายหลังการ 
ดาํเนินการ 3 เดือน ท่ตีอเน่ืองจากการดําเนินกิจกรรม 
การบําเพญ็ตนใหเปนประโยชนตอสังคมในวงรอบ 
ที่ 1 พบวา กลุมเด็กและเยาวชนไดมีจัดกจิกรรม 
ทีเ่นนการสรางความเขาใจในระดับครอบครัว ชมุชน 
ผานการจดัเสียงตามสายถงึขอปฏิบตัใินการเขารวม 
กิจกรรมภายในชุมชนและใหกลุมเด็กและเยาวชน 
แกนนําออกบาํเพ็ญประโยชนในงานตางๆ เชน 
การจัดชวยเสิรฟน้ํางานงานศพแบบไมมคีาตอบแทน 
การจดักิจกรรมปนเพือ่พอเพือ่ใหผู สูงอายุในเขต 
พื้นทีท่ี่ติดบานติดเตียงถวายดอกไมจันท กิจกรรม 
เด็กและเยาวชนอาสาเพ่ือพอหลวง และการจัดกิจกรรม 
วันเด็กภายในชุมชน เปนตน ภายหลังไดดําเนินการ 
ดังกลาวพบวา ผูปกครองไดเห็นถึงศักยภาพและ 
ผลงานเชิงประจักษจนเกิดความยินยอมใหลกูหลาน 
ของตนเขารวมกจิกรรมภายในกลมุเพิม่ข้ึน นอกจาก 
นี้ยังเกิดผลกระทบในระดับชุมชนคือ ทางกลมุไดเปน 
ที่ยอมรับและไดรับงบประมาณสนบัสนุนโครงการ 
ตางๆ ในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผลกัดันใหเกิดการ 
กอต้ังชมรมเด็กและเยาวชนในระดับหมูบานข้ึน 
สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานใน 
วงรอบที่ 2 (เดือนที่ 6) คือ เยาวชนโดยเฉพาะผูนํา 
ขาดทักษะในดานการนําเสนองานและการเขียน 
โครงการ การพูดตอที่สาธารณชน

ภายหลงัการแกไขปญหาเร่ืองการพฒันาและ 
ทบทวนทักษะในกิจกรรมระยะที่ 3 และเสริมความ 
มั่นใจ พบวา ผลการติดตามในระยะที่ 3 (6 เดือน) 
ทางกลุมเด็กและเยาวชนไดมีการกอตั้งชมรมเดก็ 
และเยาวชนอยางเปนทางการขึ้น โดยใชชื่อวา 
สภาเด็กและเยาวชนตําบลเกาะตะเภา ภายใตความ 
อุปถัมภขององคการบริหารสวนตําบลเกาะตะเภา 
นอกจากน้ีในการสัมภาษณตัวแทนเด็กและเยาวชน 
พบวา กลุมเด็กและเยาวชนมีความกลาแสดงออกสู 
สงัคมภายนอกมากขึน้โดยมีการเขารวมการประชมุ
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พรอมทัง้รวมอภิปรายในระดับอําเภอและระดบั 
จงัหวัด รวมไปถงึในปงบประมาณ 2562 กลมุสภาเดก็ 
และเยาวชนไดมีการเขยีนโครงการและดําเนินการ 
จัดกิจกรรมดวยตนเอง มีการขยายจํานวนกลุมเด็ก 
และเยาวชนในระดับหมูบานจํานวน 3 หมูบาน 
นอกจากนี้ทางสภาเด็กและเยาวชนยังไดเขารวม 
กิจกรรมกับหนวยงานอื่นเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง 
และสภาเด็กและเยาวชนอีกดวย

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�
แบบกระชับ และข�อเสนอแนะ

1. บทสังเคราะหการดําเนินโครงการ
ภายใตความสําเร็จของการพัฒนาเยาวชน

ดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนต อสังคม
ในโครงการ “ปลูกเมล็ดพันธุแหงความดี ตามวิถคีน
เกาะตะเภา” สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

จากผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
เยาวชนดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
สังคม ทั้ง 3 ระยะ ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรม
ที่มุ งเนนการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเด็กและ
เยาวชนใหเกดิการปรบัเปล่ียนทัศนคติของตนเองไป
สูพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอสังคมกับการมีสวนรวมในระดับครอบครัวและ

ชุมชน พบวา ภายหลังการเขารวมโครงการ เด็ก
และเยาวชนมีพฤติกรรมดานการบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคมอยูในระดับดีขึ้นไปรอยละ 100 
และจากการสัมภาษณพบวา ภายหลังการดําเนิน
โครงการกลุมเด็กและเยาวชนไดรบัการยอมรับและ
การสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน
เปนอยางดี พรอมท้ังไดรบัการสนับสนุนจากผูใหญใจดี
ในการใหงบประมาณและมอบพ้ืนท่ีสรางสรรคใน
การจัดกิจกรรมและเยาวชนมีทักษะในดานผูนําใน
การจัดการตนเองและองคกรเด็กและเยาวชน

ในพื้นท่ี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สันติพงศ 
ยมรัตน (2559) ที่พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
จติสาธารณะระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลาย โดยใช
การปรบัเปลีย่นกระบวนการเรยีนรูของกลุมทดลอง
ดวยตนเองผานกิจกรรมสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทางธรรมชาตขิองกลุมทดลอง
ใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคด านจิตอาสาและ
บาํเพ็ญประโยชน ซึง่ผลการศกึษาดงักลาวมีผลทําให
คะแนนจิตสาธารณะของนักเรียนและพฤติกรรม
ดานจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้นหลังการใชรูปแบบอยางมี
นยัสําคัญทางสถติทิี ่.01 นอกจากน้ียงัสอดคลองกับ
การศึกษาของ สัญญา สาผลิผลิน และคณะ (2560) 
ที่ไดกลาวถึงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
เพือ่เสรมิสรางคุณลกัษณะจติสาธารณะของนกัเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษา โดยการออกแบบการเรียนรู
ดวยตนเองและภายใตการจัดการประสบการณที่
เสมอืนจริงตามวถิชีวีติของเดก็ ในประเด็นการสงเสริม
ผูเรียนใหเกิดการเรยีนรูดวยตนเองในการบาํเพ็ญตน
ใหเปนประโยชนตอสังคม ชุมชนและทองถิ่น ซึ่งผล
การศึกษาทําใหผู เรียนมีความกระตือรือรนและ
มคีวามตระหนกัตอความรับผิดชอบในตนเอง สงัคม 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม ผูเรียนเห็นคุณคาการมี
จิตสาธารณะและใชชีวิตอยางมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม จะเห็นไดวาผลการศึกษาท้ังสอง
มีความสอดคลองกับการศึกษาในครั้งน้ีทั้งแนวคิด
และผลการศึกษาทีใ่ชแนวคดิการเรยีนรูแบบธรรมชาติ 
การเรียนรูจากการสรางจูงใจภายใน การเรยีนรูจาก
ประสบการณจริง การสรางเสริมสมรรถนะและทักษะ
ในการดําเนินชีวิต ทําใหผูเขารวมโครงการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในตนเองในดานการ
บาํเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมและสามารถนํา
ไปพัฒนาตอยอดในการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรม
สรางสรรคในสังคมตอไป
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ภายหลังการดําเนินการไดมีการวิเคราะห 
บทเรียนแหงความสําเร็จ พบวา ความสําเร็จในการ 
พัฒนาเดก็และเยาวชนดานการบําเพ็ญตนใหเปน 
ประโยชนตอสังคมคร้ังน้ี เกิดจากการปรับเปลี่ยน 
แนวคิด ทัศนคติภายของตัวเด็กและเยาวชน ภายใต 
การยอมรบัในระดับครอบครวั ชุมชน รวมไปถึง 
การไดรับการสนบัสนนุจากองคกรภายในชุมชน

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

ข�อเสนอแนะ
ดานนโยบาย
ควรสนับสนุนใหกลุมเด็กและเยาวชนไดมีการแลกเปล่ียนประสบการณในการดําเนินงานสภาเด็ก 

และเยาวชนกับเครือขายสภาเด็กและเยาวชนอ่ืนๆ นอกจากน้ีควรสนับสนุนใหเกิดชมรมเด็กและเยาวชนให 
ครอบคลุมทุกหมูบานในเขตพื้นที่

ดานการวิจัยและการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการและประเมินผลรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนในดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม

และภายนอกชุมชนในการสรางแรงบันดาลใจ หรือ 
การเสริมสมรรถนะท่ีสําคญัในการพัฒนาดานการ 
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคมใหแข็งแกรง 
ภายใตการสื่อสารทางบวกและเขาใจวัฒนธรรม 
พื้นฐานของเด็กและเยาวชน โดยใชชื่อวา Heart 
model ดังรูป 
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ประโยชน�ที่ได�รับ
จากการจัดโครงการมีผลกระทบที่ทําใหกอประโยชนตอสังคมและเกิดองคความรูดานวิชาการดังนี้
1. ดานผูดําเนินโครงการไดมีการพัฒนาองคความรูและทักษะในดานเด็กและเยาวชนรวมไปถึง

การคิดคนนวัตกรรมเชิงรูปแบบในการแกไขปญหาสังคมและนํามาใชในการพัฒนากิจกรรมดานจิตอาสา
ในนักศึกษาพยาบาลอีกดวย

2. ดานชมุชนเกดิกลุมเดก็และเยาวชนทีจ่ติอาสาตอสังคม และเกดิการลดพฤตกิรรมเส่ียงทางสังคม
อันไดแก การตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยรุน การใชสารเสพติด เปนตน 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางคุณคา
ใหกับผูสูงอายุ:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย
นครแหงความสุขสําหรับผูสูงอายุ

ปวีณา ลี้ตระกูล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บทคัดย�อ
การพัฒนาคณุภาพชวีติและสรางคณุคาใหกบัผูสงูอาย ุโดยจัดตัง้มหาวทิยาลยั

วยัทีส่ามเทศบาลนครเชยีงราย นครแหงความสขุสาํหรบัผูสงูอาย ุเปนการบรูณาการ
วจิยัและการบรกิารวชิาการโดยใชกระบวนการมสีวนรวมของผูสงูอายใุนเทศบาลนคร
เชยีงราย รวมกนัวเิคราะหความตองการ รวมพฒันาหลกัสตูรการจดัการและรปูแบบ
กิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมผูสูงอายุเทศบาลนครเชียงราย 
ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีความตองการเรียนรูและทํากิจกรรมรวมกันจึงทําให
เกิดมหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศนครเชียงรายข้ึน ทั้งนี้กระบวนการในการสรางการ
มีสวนรวมไดแก การหาแกนนําของผูสูงอายุที่เปนจิตอาสา ไมไดเนนที่ตําแหนงหรือ
หนาท่ีการงานในอดีต การมีรวบรวมปราชญในชุมชนเพ่ือเปนวทิยากรในการถายทอด
ความรู และการประสานงานไปยังหนวยงานตางๆ เพื่อหาภาคีเครือขายในการ
รวมกันพัฒนา สําหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัยท่ีสามนครเชียงรายเกิดจาก

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปวีณา ล้ีตระกูล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แกนน�าชุมชน 
ปราชญ์ ประกอบด้วยหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัย
ที่สามนครเชียงราย ประกอบด้วย 8 หลักสูตร  
(14 รายวิชา) ได้แก่ หลักสูตรศาสนา หลักสูตร 
ศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 
ท่องเที่ยว หลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร
หลักสูตรสังคมและความสุข หลักสูตรสุขภาพ และ
หลักสูตรเศรษฐกิจ จากการด�าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายนั้นถือเป็น
นวัตกรรมทางความคิดว ่าด ้วยเรื่องการสร ้าง 
สังคมใหม่ของผู ้สูงอายุ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่งผล 
ในมติริะดบับคุคล ครอบครวั สงัคมและชมุชน ดงันัน้
มหาวทิยาลยัวยัทีส่ามนครเชยีงรายเป็นแหล่งเรยีนรู้
ทางสังคมที่น�าไปสู่การสร้างสังคมใหม่ของผู้สูงอายุ 
เป็นพืน้ทีท่ีท่�าให้ผูส้งูอายมุคีวามสขุ และยงัเป็นพืน้ที่
สาธารณะที่เชื่อมโยงเอาผู ้สูงอายุเข้ามาร่วมกัน 
ท�างาน ใช้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพให้ผู ้สูงอายุ  
ให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม

ค�ำส�ำคัญ: มหาวิทยาลัยวัยที่สาม, นครเชียงราย,  
ผู้สูงอายุ

ที่มาและความส�าคัญ
จากการเปลีย่นแปลงทางโครงสร้างประชากร

ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งจากบริบท 
ดังกล่าวท�าให้ในอนาคตจะท�าให้เกิดปรากฏการณ์
การอยูล่�าพงัของผูส้งูอาย ุหรอือยูก่บัคูส่มรสเพิม่ขึน้ 
จากสถานการณ์ที่กล่าวมาท�าให้รัฐบาลมีแผนที่ 
จะเตรียมความพร้อมของสังคมไทยที่อยู่ในบริบท 
ของสังคมสูงวัย โดยเห็นชอบให้มีการบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้ท้องถิ่น
เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้เมื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์ของ

สังคมสูงวัยรายภูมิภาค พบว่า สถานการณ์ของ 
ภาคเหนือนั้นมีข้อมูลจากการส�ารวจของส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 พบว่า จ�านวน
ประชากรในวยัผูส้งูอาย ุ(อายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป) ของ
ภาคเหนือนั้นสูงถึงร้อยละ 18.4 ซึ่งสูงกว่าทุกภาค
ของประเทศไทย โดยเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง จึงส่งผลให้โครงสร้างทางประชากร
ภาคเหนือก�าลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงวัยเร็วกว่า 
ภาคอื่นๆ

เมื่อพิจารณาในมิติเชิงพื้นที่ ในเทศบาล 
นครเชียงรายพบว่า จากข้อมูลปี 2559 พบว่าจาก
ประชากร 73,830 คนมผีูส้งูอาย ุจ�านวน 11,519 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.60 ของประชากรทั้งหมด  
ในขณะทีปี่ 2560 จากประชากรทัง้หมด 75,468 คน 
มผีูส้งูอาย ุจ�านวน 12,638 คน คดิเป็นร้อยละ 16.70  
ซึ่งแสดงให้ว ่าเทศบาลนครเชียงรายมีจ�านวน 
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ปวีณา ลี้ตระกูล และ 
วิรุณสิริ ใจมา, 2562) และเมื่อจ�านวนประเภทของ 
ผู้สูงอายุจากการประเมินความสามารถในประกอบ
กจิวตัรประจ�าวนั (ADL) จากหน่วยบรกิารสาธารณสขุ
ในพื้นที่ จากผู้สูงอายุจ�านวน 5,635 คน พบว่า  
กลุม่ผูส้งูอายทุีต่ดิสงัคม 5,328 คน คดิเป็นร้อยละ 95 
ของผู ้สูงอายุทั้งหมด ในขณะที่กลุ ่มผู ้สูงอายุที่ 
ตดิบ้าน จ�านวน 252 คน คดิเป็นร้อยละ 4 และกลุม่ 

ผู้สูงอายุที่ติดเตียง จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 1 
ของผู้สูงอายุทั้งหมด (กองการแพทย์ เทศบาลนคร
เชียงราย, 2559)

จากบริบทดังกล่าวเทศบาลนครเชียงราย 
มีวิสัยทัศน์ว่า “นครเชียงราย นครแห่งความสุข 
ส�าหรับคนทุกวัย” ดังนั้นเทศบาลจึงให้ความส�าคัญ
กับคนทุกวัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู ้สูงวัย  
กล่าวคือเทศบาลได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อการ
พัฒนารองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในเขตเมือง 
อาท ินโยบายการพฒันาเครอืข่ายผูส้งูอาย ุซึง่ต้องการ
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ใหเกดิการรวมกลุมเพือ่ทาํกจิกรรมสงเสรมิการเรยีนรู
ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะและศักยภาพตาม
อัธยาศัย

ดังนั้นเทศบาลนครเชียงรายจึงมีนโยบาย
จัดตั้งศูนยการเรียนรูที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายภายใตชื่อวา 
“มหาวิทยาลัยวัยที่สาม” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ทําใหผู สูงอายุไดรับความรู การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง หลักการใชชีวิตใหเปนผูสูงอายุที่มีความสุข 
การไดแลกเปล่ียนทัศนคติ ความคิดและการทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกัน การไดทําประโยชนตอสังคม 
การไดชวยเหลือสังคม ทําใหผู สูงอายุอยูอยางมี
คณุคาและมีศกัดิศ์ร ีซึง่กจิกรรมดังกลาวนอกจากให
เปนประโยชนตอผูสูงอายุในดานความสุขทางใจ 
และใชเวลาวางใหมปีระโยชนแลว ยงัเปนประโยชน

ตอสุขภาพของผูสูงอายุ โดยสามารถชวยปองกัน
ภาวะซึมเศรา ความจําเส่ือมท่ีเกิดข้ึนกับวัยผูสงูอายุ
ไดอีกดวย

ดวยเหตุนี้เองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ซึ่งเปนสถาบันศึกษาในพ้ืนที่จึงไดเขามามีสวนรวม
โดยใชการบูรณาการงานวิจยัและการบริการวิชาการ
เขารวมในกระบวนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวัยที่สาม 
ตั้งแตรวมกันวิเคราะหความตองการของผูสูงอายุ 
รวมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการและรูปแบบ
กจิกรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหกบักลุม

ผูสูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้เพื่อเปนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางคุณคาใหผู สูงอายุ
ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

วัตถุประสงค�
1. เพือ่วเิคราะหความตองการและสรางการ

มสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพชวีติและสรางคณุคา
ใหกับผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

2. เพื่อ จัดทําหลักสูตรการจัดการและ
กิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับ
กลุมผูสูงอายุเทศบาลนครเชียงราย 

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มดําเนินการต้ังแตเดือนสิงหาคม 2559 

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

กลุ�มเป�าหมาย
กลุมผูสูงอายุในพ้ืนที่เทศบาลนครเชียงราย 

อายตุัง้แต 60 ปขึน้ไป จาํนวน 12,638 คน ซึง่ปจจบุนั
มีผู สูงอายุที่เขารวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยวัย
ที่สามนครเชียงรายแลวจํานวน 1,996 คน 

ภาพที่ 1 จํานวนประชากรทั้งหมดและจํานวนผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
ที่มา: เทศบาลนครเชียงราย (2560)
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การดําเนินการโครงการ
การดําเนนิการในครัง้นีเ้ปนการวิจยัเชงิปฏบิตัิ

การแบบมีสวนรวม (Participatory Action 
Research: PAR) รวมกันกับการบริการวิชาการ
ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย

1. บริบทเดิมของพื้นท่ีเปาหมายกอน
ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมาย

พื้นที่เปาหมายกอนดําเนินงาน เนื่องจาก
สังคมเมืองทําใหมีลักษณะตางคนตางอยู ขาดการ
รวมกลุมกัน แตเม่ือเขาไปสังเกตการณและสัมภาษณ
ผูสูงอายุในชุมชนรวมกับทางเทศบาลนครเชียงราย 
พบวาผูสงูอายมุกีารทาํกิจกรรมรวมกนัอยูบาง แตการ
รวมกลุมทางสังคมมีลักษณะท่ีมีความเหลื่อมลํ้า 
มกีารตดิตอกนัเฉพาะกลุม ไมมกีจิกรรมทางสงัคมให
ผู สูงอายุในแตละกลุ มทํารวมกัน อีกทั้งจํานวน
ผูสูงอายุที่อยูลําพัง และผูสูงอายุที่อยูกันแบบสอง
สามีภรรยาเริ่มสูงขึ้น

ภาพที่ 2 กระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของพื้นที่เปาหมาย

2. กระบวนการท่ีใชในการเปล่ียนแปลง
และการยอมรับของพื้นที่เปาหมาย

สาํหรบักระบวนการท่ีใชในการเปล่ียนแปลง
และการยอมรับของพ้ืนที่เปาเริ่มจากการเขาไปมี
สวนรวมกันวางแผนงานการขับเคล่ือนงานของ
ผู สูงอายุ โดยตองการใหผู สูงอายุไดรับความรู 
การดูแลสขุภาพของตนเอง ใชชวีติใหเปนผูสงูอายุที่
มีความสุข การไดแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดและ
การทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน การไดทําประโยชน
ตอสังคม การไดชวยเหลือสังคม ทําใหผู สูงอายุ
อยูอยางมีคุณคาและมีศักด์ิศรี หลังจากวางแผน
ในการจัดตั้งรวมกันแลว ผูวิจัยยังไดเขาไปสวนรวม
ในการหางบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมจาก 
JICA ประเทศญ่ีปุน อีกท้ังเขาไปเปนพี่เลี้ยงในการ
จัดทําหลักสูตร อบรมวิทยากรท่ีสอนในหลักสูตร 
เขาไปชวยทําระบบในการประเมินผลผูเรียน อีกทั้ง
เขาไปชวยวเิคราะหผลลพัธและความสาํเรจ็ท่ีเกิดข้ึน

จากการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนากิจกรรมท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหในปจจุบัน
มีผูสูงอายุเขามารวมกิจกรรมแลวทั้งหมด 4 รุน จํานวนทั้งสิ้น 1,996 คน
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สรุปผลการดําเนินการและประเด็นสําคัญท่ีได�จากการดําเนินโครงการ
1. การวิเคราะหความตองการและสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง

คุณคาใหกับผูสูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย
 จากการวเิคราะหความตองการของผูสงูอายแุละครวัเรอืนจากฐานขอมลูท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงรายรวมกับเทศบาลนครเชียงราย พบวามีความตองการใหเทศบาลสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมของ
ผู สูงอายุในลักษณะของชุมชน และการสนับสนุนใหมีโรงเรียนผู สูงอายุ เพื่อเปนการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และเปนแหลงการเรียนรูสําหรับผูสูงอายุ (ปวีณา ลี้ตระกูลและวิรุณสิริ ใจมา, 2560) 
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายท่ีทางเทศบาลสนับสนุน จากนั้นไดสรางการมีสวนรวมโดยนําภาคประชาชน
เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนโดยเริ่มจาก

 1.1 การหาแกนนําของผูสูงอายุในการรวมกันพัฒนามหาวิทยาลัยวัยท่ีสามนครเชียงราย 
โดยเนนแกนนําที่เปนจิตอาสา ไมไดเนนที่ตําแหนงหรือหนาที่การงานในอดีต

 1.2 การมีรวบรวมปราชญในชุมชนเพื่อเปนวิทยากรในการถายทอดความรู
 1.3 การประสานงานไปยังหนวยงานตางๆ เพ่ือหาภาคีเครือขายในการรวมกันพฒันา ซึง่ในการ

ประสานงานหนวยงานในจังหวัดและตางจังหวัด ทําใหมหาวิทยาลัยวัยท่ีสามมีเครือขายในการรวมกัน
พัฒนาหลากหลายสาขา 

2. เพือ่จดัทาํหลักสตูรและกจิกรรมในรปูแบบการศกึษาตามอธัยาศยัใหกบักลุมผูสงูอายเุทศบาล
นครเชียงราย

 2.1 การจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
 การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายเริ่มขึ้นครั้งแรกจากความตองการ

ของผูสูงอายุในเทศบาลจังหวัดเชียงราย โดยไดทําการศึกษาความตองการของผูเรียน ผลการดําเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการผูสูงอายุเพื่อพัฒนาหลักสูตรท่ีผูสูงอายุในชุมชนสนใจ 

ภาพที่ 3 การวิเคราะหหลักสูตรสําหรับผูสูงอายุในเทศบาลนครเชียงรายโดยใช Mind Map
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การจัดทาํหลักสตูรท้ังหมดของมหาวิทยาลัย
วัยที่สามนครเชียงรายเกิดจากการมีส วนร วม
ของภาคประชาชน แกนนําชุมชน ปราชญ และ
จากสถาบันการศึกษาตางๆ ภายใตกรอบแนวคิด 
การจัดการความรูดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต
โดยผูสูงอายุภาคประชาชน การเรียนรูระบบการ
ถายโอนองคความรูจากผูสงูอายุไปสูคนรุนหลงัอยาง 
เปนระบบและมีคุณภาพสาระการเรียนรู มุ งเนน
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมลานนา 
เพื่อมุงสูเมือง ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมือง
แหงความสุข สรรหาวิทยากร คณะกรรมการ และ
ผู ดูแลหลักสูตรแตละหลักสูตร พัฒนาศักยภาพ 
ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุและผูที่สนใจทราบทุก
ชองทาง รับสมัครผูเขารวมฝกอบรม จัดปฐมนิเทศ
ผูสูงอายุที่เขารับการฝกอบรม จัดการฝกอบรม
ดานตางๆ ใหกับผูสูงอายุ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนคร
เชยีงราย ประกอบดวย 8 หลกัสตูร (14 รายวชิา) ไดแก

1) หลักสูตรศาสนา
2) หลักสูตรศิลปวัฒนธรรม
3) หลักสูตรสิ่งแวดลอม
4) หลักสูตรทองเท่ียว
5) หลักสูตรเทคโนโลยีและการสื่อสาร
6) หลักสูตรสังคมและความสุข
7) หลักสูตรสุขภาพ
8) หลักสูตรเศรษฐกิจ

จากในแตละหลักสูตรจัดทําแผนสอนการ
สอนตามช่ัวโมงการสอนท่ีกาํหนด โดยวทิยากร และ
ในแตละภาคเรียนจะมกีารประเมนิผลการเรยีนการ
สอนท้ังจากผูสอนและผูเรียนเพ่ือปรับปรุงการ
ดําเนินงานในรุนถัดไป

 

ภาพที่ 4 บรรยากาศการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
วัยที่สามนครเชียงราย

ภาพที่ 5 บรรยากาศการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
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 2.2 การจดักจิกรรมเพือ่สรางการมสีวน
รวมและสรางความสามัคคีใหกับผูสูงอายุที่มาเรียน
ในมหาวิทยาลัยวัยที่สาม

  2.2.1 การจัดแสดงผลงานของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย 
เพ่ือเปนการทอดถายองคความรูของแตละหลักสตูร 
และการแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกันระหวาง
ผูเรียนและบุคคลภายนอก นอกจากน้ีเปนการฝกให
นักศึกษาไดรูจักสรางสรรคผลงานที่นําเสนอใหแก
บุคคลอ่ืน อีกทั้งยังฝกความสามัคคีและการทํางาน
เปนทีมอีกดวย 

  2.2.2 กิจกรรมกอนจบหลักสูตร: 
เรียนรูศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  หลังจากนักศึกษาเรียนครบ 8 
หลักสูตรแลวก อนจบหลักสูตร ตองมาอบรม
หลักสูตรศาสตรพระราชาของหอปรัชญาที่ 9 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเปนการทอดถาย
องคความรูเรยีนศาสตรพระราชาใหนกัศกึษาทกุคน
กอนท่ีจะจบการศึกษา เพื่อนักศึกษามีความรูและ

ความเขาใจศาสตรพระราชาอยางแทจรงิ และสามารถ
นาํไปประยุกตใชในการพัฒนาตน และพฒันาทองถิน่
ไดอยางยั่งยืน

  2.2.3 การรั บ  ป ญญาบั ต รของ
นักศึกษา: สัญลักษณความสําเร็จ

  สําหรับกิจกรรมการรับปญญาบัตร
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยท่ีสาม จัดทําขึ้นเม่ือ
นักศึกษาจบการศึกษาตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยวัยที่สามไดกําหนดไว 

3. การทอดถายความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
วัยท่ีสามในโอกาสตางๆ 

มกีารทอดถายความสาํเรจ็ของมหาวทิยาลยั
วยัทีส่ามในโอกาสตางๆ โดยเปนตวัแทนของประชาชน
ในการทํากิจกรรมสําคัญของเทศบาลอยู เสมอ 
อีกท้ังเปนท่ีศึกษาดูงานดานผูสูงอายุของเทศบาล
นครเชียงรายดานการจัดการศึกษาและดานการ
จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ ทั้งถือเปนการ
สรางคุณคาและความภาคภูมิใจใหกับผูสูงอายุ 

 

ภาพที่ 6 การปญญาบัตรของนักศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา

ภาพที่ 7 การทอดถายความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
วัยที่สามในโอกาสตางๆ
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4. ผลลพัธทีเ่กดิขึน้จากการจดัทาํหลักสตูร
การจัดการและกิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตาม
อธัยาศยัของมหาวิทยาลัยวยัทีส่าม นครเชียงราย

จากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยวัยที่
สามนครเชียงรายน้ันถือเปนนวัตกรรมทางความคิด
วาดวยเรือ่งการสรางสงัคมใหมของผูสงูอายุ เปนการ
ปรับเปลี่ยนเจตคติและมุมมองตอชีวิตของตัว
ผู สูงอายุ ดังนั้นกิจกรรมจึงเน นมิติทางสังคม
เปนสําคัญ และเนนการปรับเปลี่ยนความคิดจาก
ผูสูงอายุเปน ภาระของลูกหลานและหนวยงานรัฐ 
ใหเปนจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ผลลัพธที่เกิดขึ้น
จากการทํากิจกรรม พบวา

 4.1 มิติระดับบุคคล เกิดการพัฒนาใน
มติกิารพฒันาตนเองทัง้ทางรางกายคอืการมสีขุภาพ
ที่ดี การมีเจตคติตอการดูแลสุขภาพระดับบุคคล
ดีขึ้น ดานจิตใจนั้น ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาและ
ยังชวงลดชองวางทางสังคมระหวางผู สูงอายุที่มี
หลากหลายดานสถานะทางสงัคม และมคีวามหลาก
หลายทางดานเศรษฐกิจ ผานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
สงผลใหผูสูงอายุรู สึกถึงคุณคาของตนเองท้ังจาก
ความรูสึกภายในตนเองและการแสดงออกของ
บุคคลอื่นตอตนเอง

 4.2 มิติทางครอบครัว พบวาจากการ
ทีเ่จตคตขิองผูสงูอายเุปลีย่นแปลงทีรู่สกึวาผูสงูอายุ

ทีม่คีณุคาและมพีลงั ทาํใหความสมัพนัธในครอบครวั
นั้นดีขึ้น และมีความเขาใจสังคมในปจจุบันมากขึ้น

 4.3 มติทิางสงัคม การรวมกันของผูสงูอายุ
โดยผานกลไกการดาํเนินการของมหาวทิยาลยัฯ นัน้ 
เปนการรวมกันโดยสมัครใจ ผู ที่ เข ามาเรียนรู 
แมจะมีความแตกตางแตก็สามารถปรับตัวเขาหา
กันและกันได ยอมรับความแตกตางทางความคิดได

 4.4 มิติทางชุมชน ผูสูงอายุที่เขารวม
เรียนรู ในมหาวิทยาลัยฯ มีเจตคติที่ดีตอชุมชน 

มีความเปนจิตอาสาเพ่ิมขึ้น และมีสวนรวมในการ
พฒันาชุมชนตามกําลงัความสามารถของตนเพ่ิมขึน้

ดงันัน้มหาวทิยาลยัวยัท่ีสามนครเชยีงรายนัน้
มไิดเปนเพียงแหลงของการเรียนรูและมิตกิารเรียนรู
ทีเ่ปนทางการ แตเปนแหลงเรยีนรูทางสงัคมทีน่าํไป
สูการสรางสังคมใหมของผูสูงอายุ เปนพื้นที่ที่ทําให
ผู สูงอายุมีความสุข มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ 
มีสันติสุขภายในจิตใจ และยังเปนพื้นที่สาธารณะ
ที่ เชื่อมโยงเอาผู สูงอายุเข ามารวมกัน ทํางาน 
ใชความรู และเพิม่ศกัยภาพใหผูสงูอายุ ใหเปนผูทีม่ี
คุณคา มีเกียรติและมีศักด์ิศรี เปนท่ียอมรับของ
ชุมชนและสังคม

บทสังเคราะห�ความสําเร็จในการขับเคล่ือน
จากผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

วยัท่ีสามทีถ่อืวาเปนประสบความสาํเรจ็ในระดบัหนึง่ 
ทั้งนี้ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของมหาวิทยาลัย
วัยที่สามไดแก

1. ผูนาํนอมนาํวธิกีารแหงศาสตรพระราชา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา” 
ในการดาํเนนินโยบายดแูลผูสงูอาย ุทาํใหเกดิการขบั
เคลื่อนอยางเปนรูปธรรม

2. ผูนําเปดใจและสรางการมีสวนรวมให

ภาคประชาชนมารวมในการพัฒนา ทําใหรูปแบบ
การดาํเนนิงานของมหาวทิยาลยัวยัท่ีสาม มขีบัเคลือ่น
โดยใชคณะกรรมการท่ีเปนผูสูงอายุในเทศบาลนคร
เชยีงรายเปนผูดาํเนนิการหลกั ทาํใหชองวางระหวาง
ภาคประชาชนและภาครัฐลดลง ตลอดจนมีความ
เขาใจผูสูงอายุดวยกันเอง และสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูสูงอายุไดมากกวากลุ มอื่นๆ 
อกีดวย ในขณะท่ีเทศบาลเปนเพียงหนวยงานกํากับ
ดูแลและใหการสนับสนุนเทานั้น
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3. พลังจิตอาสาเปนแรงขับเคลื่อนไปสู 
ความสําเร็จ ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายนั้นเปนไป
ในทิศทางเดียวกันคือ ใหความสําคัญกับประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ดงันัน้การทาํงาน
จึงไมมีความขัดแยงในเร่ืองผลประโยชนทับซอน

4. ผูนําภาคประชาชนมีความเขมแข็งและ
เปนปราชญในชมุชน มคีวามรอบรู ตลอดจนมทีกัษะ
การเปนผูนําที่ดี และเปนจิตอาสา ทําใหการดําเนิน
งานนโยบายดูแลผูสูงอายุเปนไปอยางราบร่ืน

5. การทํางานอยูบนพ้ืนฐานการเคารพ
ซึ่งกันและกัน การรับฟงเสียงสวนนอย ตลอดจนยึด
หลักประชาธิปไตย มีการประชุมแลกเปล่ียนกัน
ความคิดเห็นกันอยางสม่ําเสมอ และมติสวนใหญ
จะเปนไปตามหลักประชาธิปไตย 

 6. การทํางานในรูปแบบของประชารัฐ 
ทําใหเกิดการบูรณาการงานรวมกันระหวางทองถิ่น 
สถาบนัการศกึษา และหนวยงานอืน่ๆ ทาํใหเทศบาล
นครเชยีงราย มทีีป่รกึษา พีเ่ลีย้งและ ผูรวมขบัเคลือ่น
นโยบายการดูแลผูสูงอายุจากหนวยงานภาคนอก 
ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวเกิดความ
เขมแข็ง 

ภาพที่ 8 บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการ 
โดยยึดหลักการทํางานอยูบนพื้นฐานการเคารพ

ซึ่งกันและกัน และหลักประชาธิปไตย

ภาพที่ 9 ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จและหนวยงานที่รวมพัฒนามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย 
ที่มา: ปวีณา ลี้ตระกูล (2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

เทศบาลนคร
เชียงราย

ผูนําเขาใจ 
เขาถึง พัฒนา 

ผูนําเปดใจ
และเปดโอกาส
ใหประชาชน 

พลังจิตอาสา
ในการ

ขับเคลื่อน 

ผูนํา
ภาคประชาชน

เขมแข็ง

บูรณาการงานรวมกัน
และสานพลัง
ประชารัฐ

หนวยงานภาคนอกภาคประชาชน 

เคารพซึง่กนัและกนั
และหลัก

ประชาธิปไตย
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การอภิปรายผลการศึกษา
สาํห รบัการจดัต้ังมหาวทิยาลยัวยัทีส่าม เพือ่

เปนศนูยการเรยีนรูและเปนพืน้ทีใ่นการทาํกจิกรรม
ของผูสูงอายุในเขตเมืองนั้นสงผลใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางคุณคาใหกับผู สูงอายุนั้น
สอดคลองกับการศึกษาของสมจิต แดนสีแกว และ
คณะ (2559) ทีพ่บวามคีวามไมเทยีมเทากนัดานการ
เรียนรูตลอดชีวิตกอใหเกิดความไมเสมอภาคใน
สังคม ดังน้ันการสรางโอกาสและความเสมอภาคให
เกิดการเรียนรูตลอดชีวิต นั้นจะสงใหผูสูงอายุไดรับ
ทักษะความรู  ที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิต 
มีความภูมิใจ มีความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตลอดจนชีวิตใน
ระดบัสากล สาํหรับการจดัตัง้มหาวทิยาลยัวยัทีส่าม
นครเชยีงรายนัน้มเีปาหมายในการพฒันาคณุภาพชวีติ
ของผูสูงอายุในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงดาน
สุขภาพ และดานการสังคมเน่ืองจากผูสูงอายุที่อยู

ลําพังและการอยูลําพังของผูสูงอายุสองสามีภรรยา
มจีาํนวนมาก ซึง่กระบวนการจดัการในมหาวทิยาลยั
วัยที่สามเปดโอกาสใหผูสูงอายุไดเขามามีสวนรวม
เต็มที่ ไมวาจะเปนการจัดการดานหลักสูตรท่ีใชใน
การเรียนการสอน การพิจารณาความเหมาะสมของ
วิทยากร การประเมินผลการเรียนการสอน การทํา
กิจกรรมรวมกันในระหวางเรียนในมหาวิทยาลัย
วัยที่สาม โดยเทศบาลและผูวิจัยเปนผูเลี้ยงในการ
ดําเนินงาน ดังน้ันเปาหมายในการจัดต้ังและการ
ดําเนินงานสอดคลองกับสิ่งที่ผูสูงอายุตองการของ
นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช (กรมสงเสริมศักยภาพ
ผูสูงอายุ, 2559) ที่วา ความตองการของผูสูงอายุ 
ประกอบดวย 3 สวนสําคัญไดแก การมีสุขภาพที่ดี 
การมสีวนรวม มคีวามมัน่คงในชวีติ ซึง่จะสงผลใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีสุดและสุดทายนําไปสูความสุขของ
ผูสูงอายุ

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. ผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสภาพแวดลอม และดานสุขภาพ 

ทําใหผูสูงอายุมีศักดิ์ศรี มีความสุข และลดการเกิดภาวะสมองเส่ือม
2. เกิดการเรียนรูระบบการถายโอนองคความรูจากผูสูงอายุไปสูคนรุนหลังอยางเปนระบบและ

มีคุณภาพ

3. เปนตนแบบในการถายทอดภูมิปญญา แหลงเรียนรูทั้งดานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ลานนาเพื่อมุงสูเมืองทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองแหงความสุข

4. ผูสูงอายุที่ผานการฝกอบรมจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายแลว สามารถพัฒนาตนเอง
เพื่อถายทอดความรูใหกับผูสูงอายุในรุนอื่นๆ ตอไป และนําความรูขยายผลไปในชุมชน 
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อาจารย�ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ
ว�ชาเอกเทคโนโลยีว�ศวกรรมโยธา

คณะเทคโนโลยีอ�ตสาหกรรม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม

การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็ว
ของผูขับขี่ยานพาหนะบนเสนทางทองเที่ยว
กรณีศึกษาทางหลวงแผนดินหมายเลข 12
(จ.พิษณุโลก – จ.เพชรบูรณ)

ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ

วิชาเอกเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

บทคัดย่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโต

ทางเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยหนึง่ในปัจจยัทีส่่งผลต่อการเกดิ
อุบัติเหตุมีสมมติฐานจากความเร็ว การศึกษานี้มุ่งเน้นเพื่อทราบพฤติกรรมการใช้
ความเรว็บนเส้นทางท่องเทีย่ว ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 12 (จ.พษิณโุลก – จ.เพชรบรูณ์) 
ผลจากการศึกษาพบว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะส่วนใหญ่เลือกใช้ความเร็วตามกฎหมาย
ก�าหนด ความเรว็เฉลีย่ 85.87 กม./ชม. 84 กม./ชม. และ 64 กม./ชม. ส�าหรบัรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก ตามล�าดับ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือ
บิก๊ไบค์ ทีม่คีวามเรว็เฉลีย่ 101.87 กม./ชม. ซึง่เกนิกว่ากฎหมายก�าหนดที ่90 กม./ชม. 
จึงอาจเป็นความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางท่องเที่ยวได้ โดยผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องควรก�ากับดูแลและก�าหนดมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามเพื่อยก
ระดับความปลอดภัยทางถนนต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการขับขี่, การใช้ความเร็ว, ความปลอดภัยทางถนน



ที่มาและความสําคัญ
ในแตละปหลายประเทศท่ัวโลกตองสูญเสีย

ทรัพย สินและทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค าจาก
อุบัติเหตุทางถนน สงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางออม (Alles and Stafford, 1997) ดวยเหตุนี้
องคกรสหประชาชาตจิงึไดมอบใหสหพนัธรฐัรสัเซยี
เปนเจาภาพจัดการประชุมผูบริหารระดับสูงเร่ือง 
“ความปลอดภยัทางถนน” (First Global Ministerial 
Conference on Road Safety: Time for action)
ณ กรุงมอสโก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 
19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยเชิญผูแทน
ระดับสูงของประเทศตางๆ เขาประชุมและรับรอง
เจตนารมณปฏิญญามอสโก ซึ่งประกาศใหป  
พ.ศ. 2554-2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัย
ทางถนน พรอมท้ังใหกําหนดเปาหมายลดการ
สญูเสยีชวีติ ในระดบัทีท่าทายใหเหมาะสมกบัปญหา
อุบัติเหตุทางถนนของแตละประเทศเม่ือสิ้นสุด
ทศวรรษ เพื่อใหหนวยงานท่ีมีหนาที่รับผิดชอบ
มคีวามพรอมในการปฏิบตัภิารกิจทีไ่ดรบัมอบหมาย
ใหมปีระสิทธภิาพมากย่ิงขึน้ (กรมการขนสงทางบก, 
2557)

การขนสง คอื การเคลือ่นยายคน สตัว สิง่ของ 
จากสถานที่หน่ึงไปยังสถานที่หนึ่งอยางปลอดภัย

และมปีระสทิธิภาพ (วฒันวงศ รตันวราห และสราวธุ 
จริตงาม, 2554) โดยปจจุบันประเทศไทยกําลัง
ประสบปญหาเร่ืองความปลอดภัยบนถนนอยางมาก 
จากรายงานสถานการณอุบัติเหตุทางถนนของโลก
ระบุวาประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุบนถนนสูงเปน
อันดับที่ 2 ของโลก และเปนอันดับที่ 1 ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต (องคการอนามัยโลก, 2558) 
ซึง่ปญหาความไมปลอดภัยทางถนนน้ีควรไดรบัการ
แกไขอยางเรงดวน เนื่องจากเม่ือเกิดอุบัติเหตุตอ
ผูขับขี่หรือผูโดยสารแลวนั้น จะสงผลตอรางกาย

ใหไดรับความบาดเจ็บ พิการ และอันตรายตอชีวิต 
(NZ Transport Agency, 2010)

โดยทางหลวงแผนดนิหมายเลข 12 เปนหนึง่
ในเสนทางท่ีมีความสําคัญตอการคมนาคมขนสง 
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2555) จงัหวดัเพชรบรูณ
เปนจังหวดัทีม่คีวามอดุมสมบรูณทางธรรมชาตแิละ
มีเสนหดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวนมากในแตละป 
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2559) จากการเดิน
ทางท่ีเพิ่มขึ้น ในป พ.ศ. 2558 จังหวัดเพชรบูรณ
มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 4,745 ครั้ง บาดเจ็บ 
5,758 ราย และเสียชีวิต 163 ราย (สํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร, 2559) 
ด วยเหตุนี้จึ งต องมีการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช ความเร็วยานพาหนะเพ่ือเสนอผู ที่มีหนาที่
เก่ียวของและกําหนดเปนมาตรการยกระดับดาน
ความปลอดภัยในการทองเท่ียวตอไป

วัตถุประสงค�
การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็วของ

ผู ขับข่ีบนเสนทางทองเท่ียวมีจุดมุ งหมายในการ
ยกระดบัความปลอดภยัทางถนนบรเิวณเสนทางท่ีมี
ความสําคัญตอการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยมีวัตถุประสงคหลัก 

3 ขอ ดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาจํานวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนบนเสนทางทองเที่ยว ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 12 (จ.พิษณุโลก – จ.เพชรบูรณ)

2. เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการใชความเร็วของ
ผูขบัขีจ่าํแนกตามยานพาหนะ ไดแก รถจกัรยานยนต 
รถจักรยานยนตขนาดใหญ (บิ๊กไบค) รถยนตสวน
บุคคล และรถบรรทุก เปนตน

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
ความดานความปลอดภัยทางถนน
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การดําเนินการ
การเกบ็ขอมลูพฤตกิรรมการใชความเรว็ของผูขบัขีย่านพาหนะ ผูวจิยัไดใชปนจบัความเรว็ (Speed Radar 

Gun) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากคัดเลือกจุดเก็บขอมูลบริเวณทางแยกอินโดจีน – ทางแยกพอขุน 
ซึง่มคีวามยาวตลอดเสนทาง 125 กโิลเมตร โดยกาํหนดจดุศกึษา 4 จดุ ดงัภาพที ่1 นอกชัว่โมงเรงดวน เวลา 
9.00-11.00 น. 11.30-13.30 น. และ 14.00-16.00 น. (ทั้งขาเขาและขาออก) ตามจํานวนยานพาหนะ
ดังตารางที่ 1 (Yamane, 1973) และอยางนอย 125 คันตอประเภท หรือหมดเวลากอน (FHWA, 2012) 
ในยานพาหนะ 4 ประเภท ไดแก รถจักรยานยนต รถยนต รถบรรทุก และจกัรยานยนตขนาดใหญ (บิก๊ไบค)

ภาพที่ 1 สถานที่เก็บขอมูลภาคสนาม

การดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนามเปนกลไกตามการออกแบบงานวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 2 
ซึ่งประโยชนของการศึกษาทําใหทราบพฤติกรรมการใชความเร็วของผูขับข่ีจําแนกตามยานพาหนะบน
ทางหลวงหมายเลข 12 โดยสามารถกําหนดเปนมาตรการหนึ่งท่ีใชในการลดความเร็วหรือเฝาระวัง
สถานการณความรุนแรงของอุบัติเหตุบนทองถนนและการทองเท่ียว ซึ่งเปนการแกปญหาการใชความเร็ว
ยานพาหนะที่เกินกวากฎหมายกําหนดในการสัญจรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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ผลการดําเนินการ
พฤตกิรรมการใชความเรว็ของผูขบัขีจ่ากผลการสาํรวจความเรว็จาํนวน 4 จดุ ดงัตารางที ่1-4 ครอบคลมุ

พื้นที่เสนทางทองเท่ียวทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 มีพฤติกรรมการใชความเร็วท้ังขาเขาและขาออก
แตละจดุ โดยยานพาหนะสวนใหญมคีวามเรว็ตามกฎหมายกาํหนด ยกเวนรถจกัรยานยนตขนาดใหญ หรอื
บิก๊ไบคทีม่คีวามเร็วเกนิกวากฎหมายกําหนดที ่90 กม./ชม. ทกุจดุสาํรวจของการเดินทางดังแสดงดงัตารางท่ี 5

ตารางที่ 1 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะขาเขาและขาออก จุดที่ 1

ประเภท

ขาเข�า ขาออก

ความเร็วเฉล่ีย
Average Speed

(กม./ชม.)

ความเร็ว 85
เปอร�เซ็นไทล�
(กม./ชม.)

ความเร็วเฉล่ีย
Average Speed

(กม./ชม.)

ความเร็ว 85
เปอร�เซ็นไทล�
(กม./ชม.)

รถยนต 73.1 82.5 62.5 70.5

รถจักรยานยนต 72.6 87.5 47.1 60.5

บิ๊กไบค 93.2 92.5 97.7 102.5

รถบรรทุก 72.7 82.5 57.3 67.5

ตารางที่ 2 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะขาเขาและขาออก จุดที่ 2

ประเภท

ขาเข�า ขาออก

ความเร็วเฉล่ีย
Average Speed

(กม./ชม.)

ความเร็ว 85
เปอร�เซ็นไทล�
(กม./ชม.)

ความเร็วเฉล่ีย
Average Speed

(กม./ชม.)

ความเร็ว 85
เปอร�เซ็นไทล�
(กม./ชม.)

รถยนต 78.6 105.1 67.3 105.0

รถจักรยานยนต 85.2 94.5 82.2 91.0

บิ๊กไบค 96.2 105.5 95.3 102.5

รถบรรทุก 54.6 55.5 68.4 77.5

ตารางที่ 3 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะขาเขาและขาออก จุดที่ 3

ประเภท

ขาเข�า ขาออก

ความเร็วเฉล่ีย
Average Speed

(กม./ชม.)

ความเร็ว 85
เปอร�เซ็นไทล�
(กม./ชม.)

ความเร็วเฉล่ีย
Average Speed

(กม./ชม.)

ความเร็ว 85
เปอร�เซ็นไทล�
(กม./ชม.)

รถยนต 78.6 82.5 67.3 72.5

รถจักรยานยนต 85.2 85.6 82.5 82.5

บิ๊กไบค 96.2 103.5 95.7 102.5

รถบรรทุก 54.6 63.4 58.2 67.5
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ตารางที่ 4 ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางของยานพาหนะขาเขาและขาออก จุดที่ 4

ประเภท

ขาเข�า ขาออก

ความเร็วเฉล่ีย
Average Speed

(กม./ชม.)

ความเร็ว 85
เปอร�เซ็นไทล�
(กม./ชม.)

ความเร็วเฉล่ีย
Average Speed

(กม./ชม.)

ความเร็ว 85
เปอร�เซ็นไทล�
(กม./ชม.)

รถยนต 78.6 85.6 77.2 82.5

รถจักรยานยนต 75.2 82.4 82.2 87.5

บิ๊กไบค 96.2 102.7 95.3 103.5

รถบรรทุก 64.6 67.5 68.3 77.5

ตารางที่ 5 ความเร็วในการเดินทางของยานพาหนะแตละประเภท

จุดสํารวจ ประเภทรถ
ขาเข�า

(กม./ชม.)
ขาออก

(กม./ชม.)
หมายเหตุ

จุดที่1 รถยนต 83 71

จักรยานยนต 87.5 61

บิ๊กไบค 92.5 102.5 (ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)

รถบรรทุก 82.5 67.5

จุดที่ 2 รถยนต 105 105 (ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)

จักรยานยนต 94.5 91 (ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)

บิ๊กไบค 105.5 102.5 (ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)

รถบรรทุก 55.5 77.5  

จุดที่ 3 รถยนต 82.5 72.5  

จักรยานยนต 85.5 82.5  

บิ๊กไบค 103.5 102.5 (ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)

รถบรรทุก 63.5 67.5  

จุดที่ 4 รถยนต 85.5 82.5  

จักรยานยนต 82.5 87.5  

บิ๊กไบค 102.5 103.5 (ความเร็วเกินกฎหมายกําหนด 90 กม./ชม.)

รถบรรทุก 67.5 77.5  
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สรุปการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการใชความเร็วของยานพาหนะบนเสนทางทองเที่ยวทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 12 พบวา ผูขับข่ียานพาหนะสวนใหญใชความเร็วตามกฎหมายกําหนด โดยจากผลรวมของ
ความเร็วเฉลี่ยเทากับ 85.87 กม./ชม. 84 กม./ชม. และ 64 กม./ชม. สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต และ
รถบรรทุก ตามลําดับ ยกเวนแตรถบิ๊กไบค ที่มีความเร็วเฉลี่ยในเกณฑสูงท่ี 101.87 กม./ชม. ซึ่งเกินกวา 
กฎหมายกําหนดที่ 90 กม./ชม.

จากการพิจารณาผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใหมีการเฝาระวังยานพาหนะประเภท
รถจักรยานยนตหรือบิ๊กไบคเปนกรณีพิเศษ โดยเปนกลุมยานพาหนะประเภทที่มีความเสี่ยงในการเกิด
อบุตัเิหตุในเกณฑสงู และเน่ืองจากการศึกษาน้ีเปนการศึกษาเพียงพฤติกรรมการผูขบัข่ีดานเดียว ทางผูวจิยั
จงึมขีอเสนอแนะควรเพ่ิมการศึกษาในดานปจจยัทีอ่าจสงผลตอการเกิดอบุตัเิหตทุางถนน เชน การตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนน ในข้ันตอนถนนท่ีเปดใหบริการแลว ควบคูกับการคนหาและวิเคราะหจุดเส่ียง
จดุอนัตรายทางถนนโดยการประเมนิแบบมสีวนรวมของประชาชนในพืน้ท่ี เพือ่ยกระดบัและจดัการปญหา
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนไดอยางมีประสิทธิภาพและรอบดาน
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อาจารย�เตือนใจ ป�ยัง
คณะว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการประมง 

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย ว�ทยาเขตตรัง

กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
ลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง:
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เตือนใจ ปิยัง1 อภิรักษ์ สงรักษ์1,2 สุดคนึง ณ ระนอง1,2 และ ยุวรรณำ ทองมั่น2

1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
2สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บทคัดย่อ
กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั เป็นส่วนส�าคญัทีช่่วยขบัเคลือ่นสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยั
รบัใช้สงัคมด้วยกระบวนการและกลไกการจดัการงานวจิยัต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ 
ผลการด�าเนินพบว่า การจัดการต้นน�้า เป็นขั้นตอนแรกตั้งแต่การออกแบบงานวิจัย
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของพื้นที่ การพัฒนาโจทย์การวิจัยให้
สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชนลุม่น�า้ปะเหลยีน การจดัการกลางน�า้เป็นระบบ
การสนับสนุน และให้บริการกลุ่มวิจัย เพื่ออ�านวยความสะดวก และพัฒนานักวิจัย 
ภายหลังได้รับการจัดสรรทุนวิจัย และการจัดการปลายน�้าเป็นกระบวนการควบคุม
คณุภาพของงานวจิยัและการน�าผลงานวจิยัสูก่ารใช้ประโยชน์ ส�าหรบัการด�าเนนิงาน
โครงการวิจัยทั้ง 11 โครงการ ผ่านกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
เชิงพื้นที่ ผลการด�าเนินงานวิจัยตามแผนงานวิจัย ร้อยละ 100.00 มีการน�าผลการ



วจิยัมาถ่ายทอดให้แก่ชมุชนในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปะเหลยีน
เกิดการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ ด�าเนินการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป ็นอยู ่ของคน 
ในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง เกิดการกระจายรายได้ให้
แก่สมาชิกกว่า 80 ครัวเรือน รวมถึงครอบครัวที่อยู่
ในวยัชราและทีม่สีมาชกิพกิาร ตลอดจน ช่วยลดขยะ
จากเศษใบจากในชุมชนได้ประมาณ 12 ตันต่อปี 
นอกจากนีก้ลไกการบรหิารจดัการงานวจิยัเชงิพืน้ที่
ช่วยเพิม่ทกัษะให้กบันกัวจิยั เกดิผลกระทบให้มกีาร
ขยายงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในการจัดสรรทุน
ภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนองตอบพันธกิจ
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมให้เกิดขึ้นจริง 

ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการและกลไก, การบริหาร
จัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

ที่มาและความส�าคัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ก้าวสู่พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง
การบรกิารวชิาการแบบเดมิๆ ทีมุ่ง่ขยายผลงานวจิยั
เชงิถ่ายทอดความรูแ้บบวงกว้าง หรอืการวจิยัทีเ่ป็น
ความสนใจของอาจารย์เพยีงฝ่ายเดยีว จนไม่สามารถ
น�าไปสู ่การแก้ปัญหาหรือได้รับการยอมรับจาก 
สังคมอย่างแท้จริง การเข้าสู่แนวทาง University 
Engagement จะเริ่มต้นจากความต้องการหรือ
ปัญหาของชมุชนและสงัคม ผ่านกระบวนการพฒันา
โจทย์วจิยั การวจิยัหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกนั 
การก�าหนดทางเลือกในการขับเคลื่อนที่ชุมชนหรือ
สังคมมีศักยภาพในการปฏิบัติได้จริง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 20 ปี และมีแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาในระยะปานกลาง 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  
โดยมีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม  
เพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง” ซึ่งก�ำหนด

ยทุธศำสตร์ด้านการวจิยัคอื สร้างงานวจิยัเพือ่พฒันา
เชิงพื้นที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ 
ทางมหาวิทยาลัยมุ ่งมั่นที่จะผลักดันผลงานวิจัย  
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ น�าไปสู่
การใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม 
ระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสงัคม ชมุชนในภมูภิาคอย่างยัง่ยนืด้วยนวตักรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้
เข้าร่วมกระบวนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
พฒันาเชงิพืน้ที ่โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากโครงการทนุท้าทายไทย เพือ่ตอบสนองนโยบาย
เป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี พ.ศ. 
2560 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
โดยเลือกประเด็นโครงการ “การจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง” ที่มีเป้าหมายส�าคัญ
คือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มน�า้ปะเหลียน และ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยฯ ส�าหรับเป็นต้นแบบ 
ในการขยายผลการท�างาน และพัฒนาทีมนักวิจัย  
ในการผลักดันงานที่วิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการ
ของชุมชนสังคม

มหาวิทยาลัยฯ ได้เริ่มต้น ตั้ง “หน่วยจัดการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่” เพื่อท�าหน ้าที่ 
ประสานงานให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภาคี
เครอืข่ายภายนอกมหาวทิยาลยั การก�าหนดแนวทาง
และกระบวนการท�างานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  
จะเป็นการสร้างกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย 
เพือ่พฒันาเชงิพืน้ที ่ทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงให้กบั
การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้มี

ความเข้มแข็งและสามารถช่วยสร้างคุณภาพชีวิต
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และยกระดับเศรษฐกิจใหกับชุมชนและสังคม 
ซึง่ลลีาภรณ (2557) งานวิจยัเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนทีเ่ปน
เปาหมายเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อันจะ
สงผลตอการสรางรูปธรรมของความเปลี่ยนแปลง
ในพืน้ทีแ่ละความย่ังยนื ประกอบดวย 2 แนวคดิ คอื
แนวคิดการเอาพื้นท่ีเปนตัวตั้ง เนนการตั้งโจทย

วิจัยจากปญหาความตองการ และแนวคิดความ
รวมมือเนนการสรางปฏิสัมพันธระหวางภาคีตาง ๆ 
ที่เปนหุ นสวนการพัฒนาในพ้ืนท่ี เพื่อใชจุดแข็ง
ที่แตกตางกันของแตละฝายใหเปนพลังงานในการ
แกไขปญหารวมกัน 

วัตถุประสงค�
1. เพ่ือพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯใหมีความเขมแข็งและสามารถ

สนับสนนุระบบการวิจยันวตักรรมเพ่ือพฒันาเชิงพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพและเสริมสรางนักวิจัยที่มีความสามารถทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพื้นท่ี

ของมหาวิทยาลัยฯ
3. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของฐานทรัพยากรและเพิ่มเศรษฐกิจชุมชนจากการใชประโยชนและ

การบรหิารจดัการทรัพยากรแบบมีสวนรวมในบรเิวณลุมนํ้าปะเหลียน 

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
เปนระยะเวลา 1 ป พ.ศ. 2560-2561 

กลุ�มเป�าหมาย ทีร่�วมคดิร�วมทาํแบบพนัธมติร
และหุ�นส�วน

การทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ เปนการ
ทาํงานท่ีอาศัยความรวมมือและบูรณาการเครือขาย
การทํางานจากทุกภาคสวน โดยมีมหาวิทยาลัยฯ 
ไดประสานความรวมมือกับกลุมเปาหมายท่ีสําคัญ
คือชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน ประกอบดวยพื้นที่ตําบล
วังวน อําเภอกันตัง ตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน 
และตําบลทุงกระบือ อําเภอยานตาขาว โดยมีภาคี
หนวยงานที่รวมสนับสนุน หนวยงานภาครัฐ ไดแก 
สํานักงานจังหวัดตรัง สํานักงานประมงจังหวัดตรัง 
ศนูยวจิยัและพัฒนาประมงชายฝงตรัง สาํนกับรหิาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ  ง ท่ี 10 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอมจังหวัดตรัง 

พัฒนาการจังหวัดตรัง และสํานักงานทองเท่ียวและ
กฬีาจงัหวดัตรงั สวนภาคเอกชนและภาคทีีเ่กีย่วของ
อื่นๆ ไดแก มูลนิธิอันดามัน สมาคมหยาดฝน การ
ทองเทีย่วแหงประเทศไทย สาํนกังานตรงั (ททท.ตรงั) 
ศูนยประสานงานวิจัยเพื่อทองถ่ินจังหวัดตรัง และ
สมาคมการทองเท่ียวและโรงแรมจังหวัดตรัง 
กระบวนทาํงานแบบมสีวนรวมเริม่ตัง้แตใหภาคเีครอื
ขายรวมระดมความคิดเห็น และกําหนดกรอบวิจัย 
กระบวนการแตงตั้งภาคีเครือข ายเข ามาเปน
คณะกรรมการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยและ
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ติดตามความกาวหนาของงานวิจัย และที่สําคัญคือ
การสงผลผลิตงานวิจยัใหกบักลุมเปาหมายหลกัของ
การวิจัย และการเชื่อมโยงใหหนวยงานภาคีที่
เกี่ยวของนําผลผลิตงานวิจัยไปตอยอดขยายผล
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกวาง

การดําเนินโครงการ
กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการ 

งานวิจัยเพือ่พ ัฒนาเช ิงพืน้ท ีข่องมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ดวยการจัดการ 
งานวิจยัดําเนินงานในลักษณะงานวิจยัเชิงปฏิบตักิาร 

(วรรณดี, 2556) โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายให 
สถาบันวิจยัและพัฒนา เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
และกาํกบัดแูลโดยรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ โดยมีอธิการบด  ี เปนทีป่รกึษา 
ซึ่งสถาบันวจิัยและพัฒนา ไดตั้งหนวยจัดการงาน 
วจิยัเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี เปนกลไกจัดการทํางานเพ่ือ 
ใหเกิดความตอเน่ืองและนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
ในวงกวาง โดยในโครงการน้ีหนวยจัดการงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ไดกําหนดกระบวนการและ 
กลไกของการทํางาน 3 ข้ันตอน คือ การจัดการ 
ตนน้ํา การจัดการกลางนํ้า และการจัดการปลายน้ํา 
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่
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ทัง้น้ีกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจยัเพ่ือพัฒนาเชงิพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติ
ชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง มีกิจกรรมดังนี้

1. การจัดการตนนํ้า
การจัดการตนน้ํา คือข้ันตอนแรกต้ังแตการ

ออกแบบงานวิจัย ซึ่งประกอบดวย การกําหนด
กรอบงานวิจัยและพัฒนาโจทยวิจัย เคร่ืองมือที่ใช
ในการจัดการ ไดแก การจัดเวทีวเิคราะหปญหาดวย
การกําหนดกรอบและประเด็นการวิจัย โดยมีการ

ตั้งคําถาม การระดมสมอง การดเทคนิค การทํา 
แผนภูมิความคิด (Mind Map) และมีกลไกในสวน 
ของการทบทวนกรอบการวิจัยผานเวทีผูมีสวนได 
สวนเสียและกลไกพี่เลี้ยง และมีการสรางกลไก 
ความรวมมือกับภาคีในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการ 
จัดการและดําเนนิงานวจิัย ผลการพัฒนากรอบวิจัย 
แบบมสีวนรวม จะไดกรอบแนวคิดในการดาํเนินงาน 
วิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีชุมชนลุ มนํ้าปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง 

การวิจัยดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑทองเที่ยวชุมชน
การวิจัยเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวชุมชน

การวิจัยดานความมั่นคงของกลุมวิสาหกิจชุมชน
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
การวิจัยพัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑชุมชน

การวิจัยดานฐานทรัพยากรประมงในชุมชน
การวิจัยดานประมงชายฝงที่เหมาะสม
การวิจัยดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง
การวิจัยดานเกษตรและสินคาเกษตร

การพัฒนาศักยภาพ
ดานการประมงและการเกษตร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และฐานอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวชุมชน

ชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน

การบูรณาการ
ความรู/คน

ภาครัฐ / สวนราชการ ภาครัฐ / สวนราชการ
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ขั้นตอนการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการจัดการ ไดแก การประกาศทุน
วจิยั การจดักจิกรรมใหนกัวจิยัลงพืน้ทีด่บูรบิทชมุชน
และช้ีแจงกรอบวจิยั เม่ือไดรบัขอเสนอโครงการวิจยั
แลว กําหนดจัดใหมีการพิจารณาขอเสนอโครงการ
วจิยัตอผูทรงคุณวฒุแิละผูมสีวนไดสวนเสีย ขอเสนอ
โครงการท่ีผานการพิจารณาและไดรับอนุมัติให
ดาํเนนิการวิจยั จะเขาสูขัน้ตอนการทาํสัญญารับทุน 
ซึ่งมีเคร่ืองมือท่ีใชในการจัดการ ไดแก มีประกาศ 
มทร.ศรีวิชัย เรื่องกฎเกณฑ ระเบียบการเงิน และ
การบริหารการเงินและพัสด ุสาํหรับผูรบัทนุอดุหนุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยปรับปรุงแนวทาง
จากคูมอืนักวิจยั สาํนักงานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั
ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2558 ซึ่งมีจุดเดนคือการ
ปรับระบบการเบิกจายเงิน เปน 3 งวด และมีกรอบ
การจายเงินงวดวิจัยเทากับ 70 เปอรเซ็นต 20 
เปอรเซ็นต และ 10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และได
กําหนดรูปแบบการติดตามผล ในรูปแบบรายงาน
ความกาวหนางานวิจยั เปน 4 คร้ัง คอืระยะ 3 เดอืน 
6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน รวมถึงการจัดใหมี
ระบบใหคาํปรึกษาเฉพาะแกนกัวิจยั ผานกระบวนการ 
Coaching ของผูทรงคุณวุฒใินสาขาวิจยัท่ีเก่ียวของ

2. การจัดการกลางนํ้า
การจัดการกลางนํ้าเปนระบบการสนับสนุน 

และใหบริการกลุมวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวก 
และพฒันานกัวิจยัภายหลังไดรบัการจัดสรรทุนวจิยั 
มีกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาเชิงพื้นที่ ไดแกการสรางชองทางการ
สื่อสารกับประชาคมวิจัย ทําใหนักวิจัยไดรับและสง
ขาวสารในการดาํเนินงานทีร่วดเรว็ขึน้ หนวยจัดการ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สามารถนําขาวสาร
รายงานใหกับสังคมรับทราบถึงความเคลื่อนไหว
ระหวางการดําเนินการวิจัย ซึ่งรูปแบบการส่ือสารมี
ทั้ง Online และ Offline ไดแก Website, Line 

และ Facebook กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยทั้งภายในโครงการและนักวิจัยภายนอก
โครงการที่มีความสนใจ ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติ
การใหนักวิจัยในการเขียนรายงานความกาวหนา
และการตรวจสอบเปาหมายวิจัยดวย Research 
Framework การอบรมการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร
และสทิธบิตัรในกลุมงานวจิยัเชิงนวตักรรม นอกจากนี้
ทางหนวยจดัการงานวจิยัเพือ่เชงิพืน้ที ่ยงัไดจดัใหมี
พื้นที่การทํางานวิจัยแบบไมเปนทางการ เพื่อให
นักวิจัยไดนัดประชุมกลุ มยอย หรือทํางานอื่นๆ 
นอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งชวยใหนักวิจัยพบกับผูทรง
คุณวุฒิไดสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งไดเรียกช่ือวา KID+DEE 
RUTS Co-Working Space @ The Tree) ซึ่งได
กลายเป นพ้ืนท่ีทํางานด านอื่นให กับนักวิจัย 
นักศึกษามหาวิทยาลัยฯ มาใชบริการ และเปนตน
แบบขยายผลไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
สงขลาเพื่อสรางเปนพื้นที่ทํางานรวมกับภาคี

3. การจัดการปลายนํ้า
การจัดการปลายนํ้า เป นกระบวนการ

ควบคมุคณุภาพของงานวิจยัและการนําผลงานวิจยั
สูการใชประโยชน โดยมีกระบวนการและกลไกใน
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ไดแกการจัดเวที
การนําเสนอผลงานวิจัย เปนการประเมินคุณภาพ
ผลงานวิจัยดวยกิจกรรมนําเสนอรางรายงานการ

วิจัยตอผูทรงคุณวุฒิ ผูใชประโยชน และหนวยงาน
ภาคีการพัฒนา และสรุปขอเสนอแนะจากผูทรง
คณุวฒุผิูใชประโยชน และหนวยงานภาคีการพฒันา 
เพื่อใหนักวิจัยไดพัฒนารายงานฉบับสมบูรณ และ
สงมอบตอมหาวิทยาลยั รวมถงึกระบวนการผลกัดนั
การตีพิมพผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ การยื่นขออนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
ที่สําคัญคือกิจกรรมสงมอบผลงานวิจัยสูชุมชนและ
สังคม ซึ่งเปนเปาหมายผูใชประโยชนที่กําหนดไว 
โดยทางหนวยจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพื้นที่ 
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(ก)

(ข)

(ค)

ได้ประสานการท�างานกับทางจังหวัดตรัง และ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการ
แพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การจัดท�าสื่อ การจัดกิจกรรมสื่อสัญจร และการ 
ส่งมอบผลงานวิจัยให้กับชุมชนผ่านกลไกระดับ
จังหวัด เพื่อให้เกิดการรับรู้และน�าไปสู่การขยายผล
ต่อไป ดังภาพที่ 3

  

สรุปผลการด�าเนินงานและประเด็นส�าคัญ 
ที่ได้จากการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายส�าคัญในการพัฒนากระบวนการ
และระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัย และการพัฒนางานวิจัยเพื่อยกระดับ
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม ด้วยกลไกการ
จัดการต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า พบว่าการ
ด�าเนนิการตัง้แต่กระบวนการของการใชอ้งค์ความรู้ 
และทนุเดมิภายในมหาวทิยาลยั ผสมผสานระหวา่ง
นักวิจัยอาวุโสกับนักวิจัยรุ ่นใหม่ พื้นที่เป้าหมาย 
ในการด�าเนินการครอบคลุม ชุมชนที่อยู ่อาศัย 
ในบรเิวณลุม่น�า้ปะเหลยีน และชมุชนทีใ่ช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติหรือมีฐานอาชีพ เกี่ยวข้อง
กับลุ่มน�้าปะเหลียน ผลจากการระดมความคิดเห็น
ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสีย ได้กรอบการวิจัยและ
ประเด็นโจทย์การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จ�านวน  
5 กรอบ คือ 1) สนับสนุนการบริหารจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่อย่างยั่งยืน  
2) การวจิยัเพือ่ศกึษากระบวนการจดัการแบบชมุชน
มส่ีวนร่วม 3) การยกระดบัคณุภาพชวีติและเศรษฐกจิ
ชุมชน 4) การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ  
5) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยมีข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ได ้รับการสนับสนุนจ�านวน 11 

โครงการ งบประมาณวิจัยวงเงิน 3.2 ล้านบาท  
ผลการด�าเนินงานโครงการวิจัยพบว่าโครงการวิจัย
สามารถด�าเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานวิจัย
ทุกโครงการ มีการน�าผลการวิจัยมาถ ่ายทอด
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ลุ ่มน�้าปะเหลียน เกิดการน�า 
ผลงานไปใช้ประโยชน์ พฒันาคณุภาพชวีติและความ
เป็นอยู ่ของคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า  
1 ล้านบาท ภำพที่ 3 (ก) ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (ข) ส่งมอบ

งานวิจัยให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ (ค) จัดนิทรรศการ
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�แบบกระชับและข�อเสนอแนะ 
กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง สามารถตอบโจทยเปาหมาย 
รวมกันของชุมชนในพ้ืนท่ีลมุนํ้าปะเหลียน คือ ตองการรักษาฐานทรัพยากรสคูวามม่ันคงของเศรษฐกิจและ 
การพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาชุมชนลุมนํ้าปะเหลียน สูการใชประโยชนจาก 
ทรพัยากรใหมีความย่ังยนื โดยมตีัวอยางกลมุวสิาหกจิชุมชนจกัสานกานจากบานนายอดทอง ไดใชเทคโนโลยี 
ท่ีโครงการพัฒนาขึน้ในการขยายการผลิตและควบคุมคณุภาพของผลิตภณัฑติหมา (ภาชนะใสนํ้า) สามารถ 
เพือ่การผลิตสูงกวาเดิมถงึ 5.5 เทา มียอดจาํหนายเฉลีย่ 27,600 ใบตอเดอืน สรางรายไดแกกลมุและ
สมาชกิ รวมอีกกวา 2.76 ลานบาท เกิดการกระจายรายไดใหแกสมาชิกกวา 80 ครัวเรือน รวมถึงครอบ
ครัวที่อยู ในวัยชราและท่ีมีสมาชิกพิการ ตลอดจนชวยลดขยะจากเศษใบจากในชุมชนไดประมาณ 12 
ตันตอป นอกจากน้ีกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพืน้ทีช่วยเพิม่ทกัษะใหกับนักวิจัย เกิดผลกระทบใหมี
การขยาย งานวจิัยเพ่ือพฒันาเชิงพ้ืนทีใ่นการจัดสรรทนุภายในของมหาวิทยาลยัฯ เพ่ือสนองตอบพันธกิจ
มหาวิทยาลัย รับใชสังคมใหเกิดขึ้นจริง 

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. เกิดกระบวนการและกลไกการบรหิารจดัการงานวิจยัเพือ่พัฒนาเชิงพ้ืนท่ี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย
2. ไดรับกระบวนการทํางานและเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนวิธีคิดของนักวิจัยในการทํางาน

ดานรับใชสังคม และการทํางานรวมกับภาคีเครือขายในระดับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

เอกสารอ�างอิง
วรรณดี สุทธินรากร. (2556). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพ่ือเสรีภาพและการสรรคสราง. 

กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน.
สีลาภรณ บัวสาย. (2557). งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีกับการสรางความเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ี. 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 6(3), 123-128.
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ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.วาสนา ภานุรักษ�
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
การผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์สูการแขงขันเชิงพาณิชย
โดยภาคีเครือขายการพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

วาสนา ภานุรักษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บทคัดย�อ
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับการผลิตขาวทุ งสัมฤทธ์ิสู การแขงขัน

เชงิพาณิชยโดยภาคเีครือขายการพฒันา จงัหวดันครราชสมีามวีตัถปุระสงคเพือ่วจิยั
และพัฒนายกระดับการผลติขาวทุงสมัฤทธิส์ูการแขงขันเชงิพาณชิยดวยกระบวนการ
ความรวมมือของภาคกีารพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหไดตนแบบการยกระดับ
การผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์โดยผานสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด และกระจายรายได
ไปสูเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ตอบสนองนโยบายแนวทางประชารัฐของรัฐบาล
และดํารินายกรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรปูแบบกลไกการพัฒนาดานการเกษตรระดับจังหวดั
นครราชสีมาโดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อใหไดเครือขาย
ทางวิชาการที่เขมแข็งของสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาที่พรอมจะ
เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ในระยะยาวและยั่งยืน ตอไปการวิจัยคร้ังนี้ดําเนินการภายใตแนวคิดการวิจัย



เพื่อพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการ (Area Based 
Collaborative Research) รวมกับศาสตรตางๆ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ใชระยะเวลาดําเนินโครงการ 
18 เดือน (สิงหาคม 2559 – กุมภาพันธ2561)

ผลการวิจัยและพัฒนาพบวา 1). ผลการ
ดาํเนินงานวจิยัและพฒันาเพือ่ยกระดบัการผลติขาว 
ทุงสมัฤทธิส์ูการแขงขันเชงิพาณชิยดวยกระบวนการ
ความรวมมือของภาคีการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ได ผลิตภัณฑ ต นแบบเพ่ือการพัฒนาต อยอด
เชงิพาณชิยจาํนวน 2 ผลติภณัฑทีไ่ดผานการทดสอบ
การตลาดและมีความเปนไปไดในการพัฒนาตอ 
ไดแก ชาเขียวขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธ์ิ และน้ํานม
ขาวหอมมะลทิุงสมัฤทธิ ์โดยในการไดมาซึง่ผลติภณัฑ
ตนแบบทั้ง 2 ผลิตภัณฑไดเกิดการพัฒนาอยางตอ
เนือ่งในการประสานความรวมมือในการดําเนินงาน
ร วมกับหนวยงานภาคีต างๆ ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมาโดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากผล
ดําเนินงานชุดโครงการน้ีเกิด รูปแบบการจัดการ
ตนนํา้ (กลุมเกษตรกรสมาชิก) กลางน้ํา (การบรหิาร
จดัการสหกรณการเกษตรพมิาย จาํกดั) และปลายนํา้ 
(การคาการบริการของสหกรณการเกษตรพิมาย 
จาํกดั) โดยมภีาคสวนราชการและภาคสวนวชิาการ

และภาคเอกชน ที่จะเข าไปหนุนเสริมในทุก
กระบวนการ ตามกลไกความรวมมือในการพัฒนา 
เพ่ือยกระดับขาว ทุงสัมฤทธ์ิ ใหเกิดผลกระทบใน
วงกวางซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถนําไปใชขยายผล
ในพื้นที่อื่นๆ ตอไปไดและเกิดการยกระดับสหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด เปนสหกรณการเกษตร
ตนแบบตามแนวทางประชารัฐ สามารถยกระดับ
การบริหารจัดการและสรางมูลคาเพิ่มจากผลผลิต
ที่มีในพื้นที่ ตอบยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
นครราชสีมา และเปนการทํางานแบบ new value 

based economic ตามนโยบายพัฒนาการ
ประเทศไทยแลนด 4.0 (เปล่ียนจากการผลิตสินคา
โภคภัณฑไปสู สินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวตักรรม และเปลีย่นจากการเนนภาคการผลติ
สินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น) 2). ผลการ
ดาํเนนิงานเพือ่ตอบสนองนโยบายแนวทางประชารฐั
ของรฐับาลและดาํรนิายกรฐัมนตรนีัน้ไดเกดิเครอืขาย
การพัฒนาและกลไกความรวมมือการบูรณาการ 
3 มติเิกิดกระบวนการเพ่ือการวิจยัตอบสนองปญหา
ของพืน้ทีไ่ดอยางแทจรงิ เกดิบรรยากาศการทํางาน
ของหนวยงานตางๆ ที่มีความตองการสถาบันการ
ศึกษาในทองถ่ินเขาไปเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
พืน้ทีร่วมกันทาํใหเกดิโอกาสในการตอยอดเชิงบริการ
วิชาการเพ่ิมมากข้ึนของท้ัง 3 มหาวิทยาลัยได
เขาไปมีสวนรวม ในโครงการงบประมาณจังหวัด
นครราชสีมา และงบประมาณกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และเกิดรปูแบบการ
พัฒนา “สหกรณการเกษตรตนแบบตามแนวทาง
ประชารัฐ” ที่สามารถดําเนินงานในพื้นที่สหกรณ
การเกษตรพ้ืนที่อื่นๆ ตอไปได 3). การดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาเครือขายทางวิชาการที่เขมแข็งของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาท่ีพรอมจะ

เปนมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมตอบสนองยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาวและ
ยั่งยืนทําใหเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
และบรรยากาศทางวชิาการของนกัวจิยัทีร่วมโครงการ
ทัง้ 30 คน ทีเ่ขมแข็งของสถาบนัการศกึษาในจังหวดั
นครราชสีมาซ่ึง ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่ีพรอม
จะเปนมหาวทิยาลยัเพือ่สงัคมตอบสนองยทุธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาวและ
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ยั่งยืน ตอไป ผลจากการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ชดุโครงการวิจยัจงัหวดันครราชสมีา และกลุมจงัหวดั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ไดวิเคราะห
สถานการณปญหาเร่ือง ขาว และจัดทําขอเสนอ
โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี และไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณแผนดิน 2560 (เพิ่มเติม) 
เพือ่พฒันาศูนยนวัตกรรมแปรรปูขาวครบวงจรตาม
แนวพระราชดําริ งบประมาณกลุมจังหวัดภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลาง 1 จาํนวน 16,310,000 
บาท โดยมีเปาหมายที่มุ งจะขับเคล่ือนงานวิจัย
และพัฒนา งานบริการวิชาการเพ่ือนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงและตอบโจทยการพัฒนาในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร 
ร วมกับภาคีเครือข ายการพัฒนากลุ มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

คําสําคัญ: กลไกความรวมมือ, ขาวทุงสัมฤทธิ์

ที่มาและความสําคัญ 
จงัหวดันครราชสีมามพีืน้ที ่12,808,727.5 ไร 

โดยคดิเปนพ้ืนทีท่าํการเกษตร ทัง้หมด 8,931,032 ไร 
เกษตรกรสวนใหญมีการเพาะปลูกขาวมากท่ีสุด
มีพื้นที่ปลูกขาวถึง 4,329,724 ไรพื้นที่ปลูกขาว

สวนมากของจังหวัดนครราชสีมาอยูในเขตพ้ืนที่ที่
เรียกวา “พืน้ทีทุ่งสมัฤทธิ”์ ซึง่เปนพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสม
ในการปลูกขาวของจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะ
ขาวขาวดอกมะลิ 105 หรือที่เรียกวาขาวหอมมะลิ 
โดยการเพาะปลูกในพ้ืนที่ทุ งสัมฤทธ์ิจะมีความ
สัมพันธกับประวัติศาสตรของจังหวัดนครราชสีมา
ในอดีตและส่ิงบ งชี้ทางภูมิศาสตร  เฉพาะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากความเค็ม
ของดิน และมีชั้นหินเกลือรองรับอยูดานลางของ
พื้นที่ พื้นที่ทุงสัมฤทธ์ิจะอยูในกลุมชุดดินที่ 20A 

ม ีสภาพอากาศท่ีรอน 35-41 องศาเซลเซียสปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน สงผลให ขาวเกิดความเครียดทาํให
หลั่งสารที่ทําใหเกิดความหอม คือ 2-aectyl-1-
pyrroline (2AP) ปริมาณ 2.27 มลิลกิรมั /100 กรัม
ในขาวขัดขาวหอมมะลิทุงสมัฤทธ์ิ และปริมาณ 2.71 
มลิลกิรมั/100 กรมัในขาวกลองหอมมะลทิุงสมัฤทธิ์ 
(วาสนา ภานุรักษ และคณะ, 2559) ปจจุบัน
ศูนยกลางของพื้นท่ีปลูกขาวทุงสัมฤทธิ์ในจังหวัด
นครราชสีมา มีสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 
เปนหนวยงานกลางในการรวบรวมผลผลิตและจัด
จําหนายขาวใหกับเกษตรกรท่ีเปนสมาชิก 13,000 
ครัวเรือน สหกรณมีความพยายามที่จะยกระดับ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพขาวทุงสัมฤทธ์ิใหเทากับขาว
หอมมะลิที่ผลิตจากพื้นที่อื่นๆ มีการสรางแบรนด
ของตนเอง โดยในแตละปสหกรณสามารถรับซื้อ
ขาวเปลือกไดเพียงประมาณ 30,000 ตัน ขณะท่ีมี
เกษตรกรจะนําขาวเปลือกมาขายใหมากกวาถึง 
50,000-60,000 ตัน สหกรณไดมีการเสนอเรื่อง
ไปยังนายกรัฐมนตรีที่ไดลงพื้นท่ี ในอําเภอพิมาย 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2558 เพื่อของบประมาณมา
สนบัสนุนพฒันา ปจจุบนัไดรบังบประมาณลงมาเพ่ือ
ดําเนินการแลวจํานวน 70 ลานบาท กรมสงเสริมฯ 
ใหงบสมทบอกี 4.7 ลานบาท และสหกรณสมทบเอง
อีกกวา 16 ลานบาท ซึ่งไดสรางโรงอบลดความชื้น

ขนาด 500 ตัน เคร่ืองคัดกรองเศษส่ิงเจือปน
ในขาวสารฉางเก็บขาวขนาด 15,000 ตัน และ
ลานตากขาวและโรงผลิตปุยอินทรียเสร็จสิ้นแลว 
(สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด, 2559) จาก
สถานการณปจจุบันโรงสีและเทคโนโลยีการผลิต
ที่มีอยู ยังประสบกับปญหาหลายอยางดวยกัน 
รวมไปถึงดานการตลาด ที่สงขายใหกับภาคเอกชน
ตางๆ ในระยะหลังคอนขางชะลอตัวทาํใหมขีาวสาร
คงคางอยู เปนจํานวนมากทั้งขาวสารเต็มเมล็ด
และข าวหักที่มีกว า 2,000-3,000 ตันต อป  
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จากสถานการณที่เปนอยู สหกรณการเกษตรพิมาย 
จํากัด จึงมีความตองการท่ีจะพัฒนาท้ังเร่ืองการ
แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงกระบวนการ
ผลิตตางๆ โดยประสานความรวมมือกับสถาบัน
การศึกษาที่มีองคความรูทางวิชาการในพื้นท่ี และ
หอการคาจงัหวัดนครราชสมีารวมถงึหนวยงานตางๆ 
ที่จะทําการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มให
แกขาวหอมมะลิและขาวท่ีผลิตในพ้ืนที่ทุงสัมฤทธ์ิ
ของจังหวัดนครราชสีมา จะสามารถนําไปสูการ
แขงขันสูตลาดทองถิ่นและนําสูการพัฒนาการสง
ออกขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์คุณภาพสูมาตรฐาน
สากลในตลาดโลกแขงขันกับขาวหอมมะลิ ในพ้ืนที่
อื่นๆ ไดโดยมุงหวังเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น โดยมีสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด 
เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานรวมกับภาคี
เครือขายเพื่อผลประโยชนของเกษตรกรสมาชิก
ตอไป

อยางไรก็ตามการสรางมูลคาเพิ่มใหแกขาว
หอมมะลิทุ งสัมฤทธ์ิในจังหวัดนครราชสีมานั้น 
ยังตองการองคความรู ด านการวิจัยและพัฒนา 
บูรณาการความรวมมือในพ้ืนที่เพื่อยกระดับและ
ตอยอดจากทุนเดิมของสหกรณการเกษตรพิมาย 
จํากัด ที่สามารถไปหนุนเสริมและยกระดับการ
พฒันาของสหกรณการเกษตรพิมายจํากดั และลงไป

ถึงผูผลิตคือเกษตรกรที่เปนสมาชิกกวา 13,000 คน 
รวมถึงเกษตรกรทั่วไปเชื่อมโยงการพัฒนาได 
ทุกระดับทุกภาค การวิจัยครั้งนี้จึงเปนการวิจัยและ
พฒันาทีเ่กิดขึน้จากความตองการแกปญหาทีเ่กดิขึน้
ของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด โดยมีผล
เชือ่มโยงกบัผลงานวิจยัทนุเดมิของสาํนักงานกองทนุ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในเรื่อง ความรวมมือการ
ผลิตขาวปลอดภัยความมั่นคงทางอาหารและเพ่ิม
รายไดของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งดําเนินการความรวมมือ

โดยภาคเีครอืขายในจงัหวดันครราชสีมาในพืน้ท่ี 15 
อําเภอ 30 ตําบลในจังหวัดนครราชสีมาทําใหเห็น
กลไกความรวมมอืทีเ่ช่ือมโยงกบัยทุธศาสตรจงัหวดั
อยางเปนรูปธรรม (วาสนา ภานุรักษ และคณะ, 
2556) และในป งบประมาณ  2557-2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดรับงบประมาณ
เพื่อขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนาในจังหวัด
นครราชสีมาจากสํานกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั 
(สกว.) ภายใตทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน 
ในเ ร่ืองการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่ เ พ่ือส งเสริม
ศักยภาพการผลิตขาวที่มีคุณลักษณะเฉพาะและ
สรางความม่ันคงทางอาหารในจังหวัดนครราชสีมา
ตามยทุธศาสตรครวัโคราชสูครวัโลก (วเิชียร ฝอยพกิลุ 
และคณะ, 2558-2559) จากผลการดําเนินงานท่ี
ผานมาทาํใหเกิดการขบัเคลือ่นนกัวชิาการเพือ่ชมุชน 
เกดิงานวจิยัและพฒันารวมกบัภาคเีครอืขายในพืน้ท่ี
จังหวัดนครราชสีมาอยางตอเน่ืองจนนําไปสูการ
รวมคิดรวมแกปญหากันในประเด็นขาวหอมมะลิ
ทุ  งสัมฤทธิ์ซึ่ ง เป นสินค า เกษตรหลักที่อยู  ใน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาโดยมี
สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด เปนตัวเชื่อมหลัก
กับกลุมเกษตรกรผูผลิตในเขตพื้นท่ีทุงสัมฤทธิ์และ
นาํไปสูการผสานองคความรูจากนกัวชิาการทีห่ลาก
หลายสาขาจาก 3 มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัด

นครราชสมีาไดแก มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานรวมกันหารือถึงแนวทาง
การวิจัยและพัฒนากับสหกรณการเกษตรพิมาย 
จาํกัด หอการคาจงัหวัดนครราชสีมา สาํนกังานเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา องคการบริหารสวนจังหวัด
นครราชสีมา ทองถิ่นท องที่และกลุ มสมาชิก
เกษตรกร ไดร วมกันพัฒนาขอเสนอโครงการ 
เนินการภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือพัฒนา
พืน้ทีแ่บบบูรณาการ (Area Based Collaborative 
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Research) บูรณาการรวมมือพัฒนาใหเกิดความ
ยั่งยืน สอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา และนโยบายประชารัฐใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีจะเกิดความมั่นคง 

มั่งค่ัง ยั่งยืน ลงสูเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอยาง
แทจรงิและยังสามารถใชเปนพืน้ทีส่หกรณการเกษตร
ตนแบบเพื่อการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ ตอไป

วัตถุประสงค� 
1. เพื่อวิจัยและพัฒนายกระดับการผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์สูการแขงขันเชิงพาณิชยดวยกระบวนการ

ความรวมมือของภาคีการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อใหไดตนแบบการยกระดับการผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์โดยผานสหกรณการเกษตรพิมายจํากัด

และกระจายรายไดไปสูเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ตอบสนองนโยบายแนวทางประชารัฐของรัฐบาล
และดํารินายกรัฐมนตรี

3. เพื่อใหไดรูปแบบกลไกการพัฒนาดานการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมาโดยกระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวน

4. เพ่ือใหไดเครือขายทางวิชาการท่ีเขมแข็งของสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาท่ีพรอม
จะเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในระยะยาวและยั่งยืน
ตอไป

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง 14 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561

กลุ�มเป�าหมาย 
กลุมเปาหมายและพืน้ท่ีเปาหมายไดแก สหกรณการเกษตรพมิายจํากัด และสมาชิกจาํนวน 13,000 คน 

และเกษตรกรในพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ของจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 14 อําเภอ 113 ตําบล

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการ
ประเมิน

วธิกีารศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีเปนการวิจยัและ
พัฒนาท่ีเกิดข้ึนจากความตองการเพ่ือแกปญหาท่ี
เกิดขึ้นของสหกรณการเกษตรพิมายจํากัด กับเครือ
ขายสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ทุงสัมฤทธิ์ ดําเนินการ

ภายใตกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นท่ีแบบ
บรูณาการ (Area Based Collaborative Research) 
ซึ่งจําเปนจะตองอาศัยนักวิชาการจากหลากหลาย
สาขาของศาสตรที่เก่ียวของบูรณาการรวมมือกัน
พฒันากับหนวยงานท่ีเก่ียวของทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
ดวยกระบวนการวิจัยดวยกระบวนการปฏิบัติการ
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แบบมสีวนรวม (Participatory Action Research) 
โดยการวิจัยและพัฒนาดําเนินการตามเปาหมายที่
ไดรวมวิเคราะหของทุกภาคสวนรวมกับสหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา เครื่องมือที่ใช
เก็บรวบรวมขอมูลภายใตกระบวนการวิจัย ไดแก 
แบบสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลของแตละ
โครงการยอยรวมกบัการวเิคราะหในหองปฏบิตักิาร 
แบบประเมนิและตดิตามผลของชดุโครงการ รวมถงึ
การจัดเวทีติดตามรายงานความกาวหนาทุก 6, 12, 
18 เดือน และเวทียอยกระบวนการกลุมแบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ 1-2 ครั้ง ตอเดือนเพื่อ
รวมแลกเปลี่ยน วิเคราะห สังเคราะห ในระยะเวลา 
18 เดอืนของการดําเนนิงานชุดโครงการ ตามแนวทาง
การวิจยัดวยกระบวนการปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม 
(Participatory Action Research)

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการ
วเิคราะหขอมลู การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
ใชการวจิยัเชงิคณุภาพประกอบการวจิยัเชงิปรมิาณ
จากการใชเครื่องมือตางๆของโครงการยอยและ
มีแบบประเมินและติดตามผล โดยนํามาวิเคราะห
ประมวลผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS V16 
วิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ีย การแจกแจงความถ่ี 
คาความสัมพันธเปนตน

การประเมินผล
1. การปรึกษา/แลกเปล่ียนขอมูลและ

โครงการ รวมกับภาคีเครือขายในการสนับสนุน
โครงการ รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับโครงการ 
ร วมกับสหกรณการเกษตรพิมายจํากัด และ
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

2. ดําเนินการติดตามประเมินผลตาม
วัตถุประสงคของโครงการ และประเมินผลคุณภาพ
โครงการ จากกลุมผูเขารวมกระบวนการกิจกรรม
โครงการ (ภาคีโครงการ-Stakeholders) และกลุม

เปาหมายโครงการ (สหกรณการเกษตรกรพิมาย 
จํากัด และกลุมสมาชิก) โดยกระบวนการติดตาม
ประเมินแบบเสริมพลังรวมกับโครงการยอยเปน
ระยะ

3. การติดตามประเมินผลดวยวิธีแลก
เปล่ียนเรียนรู (KM) รวมกันกับสหกรณการเกษตร
พมิายจาํกัด และนกัวจิยัในโครงการยอยทุกโครงการ
รวมกันเปนระยะ 

สรุปผลดําเนินงาน/ประเด็นที่ ได�จากการ
ดําเนินงาน

1. ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวหอมมะลิ
ทุงสมัฤทธิ ์ประกอบไปดวย ชาตนออนขาวหอมมะลิ
ทุงสมัฤทธิ ์แปง แปงดดัแปร โปรตนีไฮโดรไลเสทจาก
รําขาว แปงขนมจีนทนยอยดวยเอนไซม เครื่องดื่ม
พรอมดื่มนํ้านมขาว 2 สูตร เครื่องดื่มแบบผงชงด่ืม 
2 สูตร นํ้าสมสายชูหมักจากขาว ผลิตภัณฑเบเกอร่ี
จากแปงขาวหอมมะลทิุงสมัฤทธิ ์5 ชนดิ บรรจภุณัฑ
ผลิตภัณฑ แผนกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ
สหกรณการเกษตรพิมายจํากัด และ แผนธุรกิจของ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธ์ิ

2. กลไกความรวมมือของการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับการผลิตขาวทุ งสัมฤทธ์ิสู การแขงขัน

เชิงพาณิชยโดยภาคีเครือขายประชารัฐในจังหวัด
นครราชสีมา

อภิปรายผล/บทสังเคราะห�
1. ผลการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ยกระดับการผลิตขาวทุงสัมฤทธิ์สู การแขงขันเชิง
พาณิชยดวยกระบวนการความรวมมือของภาคีการ
พฒันาจังหวดันครราชสมีา ไดผลิตภณัฑตนแบบเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยจํานวน 2 ผลิตภัณฑ
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ทีไ่ดผานการทดสอบการตลาดและมีความเปนไปได
ในการพัฒนาตอ ไดแก ชาเขียวขาวหอมมะลิ
ทุงสัมฤทธิ์ และนํ้านมขาวหอมมะลิทุงสัมฤทธิ์ โดย
ในการไดมาซึง่ผลติภัณฑตนแบบทัง้ 2 ผลติภัณฑได
เกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองในการประสานความ
รวมมือในการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภาคตีางๆ 
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดย ผลิตภัณฑชาเขียว
ขาวหอมมะลิทุ งสัมฤทธ์ิจะชวยแกปญหาในการ
ระบายขาวเปลือกทีม่มีากและการผลติขาวเปลือกที่
มคีณุภาพมากขึน้ สวนน้ํานมขาวหอมมะลทิุงสัมฤทธิ์
ชวยในการระบายขาวหักท่ีมีปริมาณมากเพ่ือเพิ่ม
มูลคา ของสหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด และ
สามารถกระจายรายไดกลับสู สมาชิกสหกรณ
การเกษตรพิมาย จํากัด โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากผลดําเนินงานชุดโครงการน้ีเกิด รูปแบบการ
จดัการตนนํา้ (กลุมเกษตรกรสมาชกิ) กลางน้ํา (การ
บริหารจดัการสหกรณการเกษตรพมิาย จาํกัด) และ
ปลายนํา้ (การคาการบรกิารของสหกรณการเกษตร
พิมายจํากัด) โดยมีภาคสวนราชการและภาคสวน
วิชาการและภาคเอกชนที่จะเขาไปหนุนเสริมในทุก
กระบวนการ ตามกลไกความรวมมือในการพัฒนา 
เพื่อยกระดับ ขาวทุงสัมฤทธิ์ ใหเกิดผลกระทบในวง
กวางซึ่งเปนรูปแบบที่สามารถนําไปใชขยายผลใน
พื้นท่ีอื่นๆ ตอไปได (ตามภาพท่ี 1) และเกิดการ
ยกระดับสหกรณการเกษตรพิมาย จาํกัดเปนสหกรณ
การเกษตรตนแบบตามแนวทางประชารัฐ สามารถ
ยกระดับการบริหารจัดการและสรางมูลคาเพ่ิมจาก
ผลผลิตที่มีในพื้นที่ ตอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดนครราชสีมา และเปนการทํางานแบบ new 
value based economic ตามนโยบายพฒันาการ
ประเทศไทยแลนด 4.0 (เปลี่ยนจากการผลิตสินคา
โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการ
ขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และ

นวัตกรรม และเปล่ียนจากการเนนภาคการผลิต
สินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น)

2. ผลการดาํเนนิงานเพือ่ตอบสนองนโยบาย

แนวทางประชารัฐของรัฐบาลไดเกิดเครือขายการ 
พัฒนาและกลไกความรวมมือการบูรณาการ 3 มิติ 
เกิดกระบวนการเพ่ือการวิจัยตอบสนองปญหาของ 
พื้นท่ีไดอยางแทจริง เกิดบรรยากาศการทํางานของ 
หนวยงานตางๆ ทีม่คีวามตองการสถาบันการศึกษา 
ในทองถิน่เขาไปเปนสวนหนึง่ในการพัฒนาพื้นที ่
รวมกันทําใหเกดิโอกาสในการตอยอดเชิงบริการ 
วชิาการเพิม่มากขึน้ของทัง้ 3 มหาวิทยาลัยไดเขาไป 
มสีวนรวมในโครงการงบประมาณจงัหวัดนครราชสมีา 
และงบประมาณกลุ มจงัหว ัดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนลาง 1 และเกิดรูปแบบการพัฒนา 
“สหกรณการเกษตรตนแบบตามแนวทางประชารฐั” 
(ตามภาพที ่1) ทีส่ามารถดาํเนนิงานในพืน้ท่ีสหกรณ 
การเกษตรพื้นที่อื่นๆ ตอไปได

3. การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาเครือขายทาง
วิชาการท่ีเขมแข็งของสถาบันการศึกษาในจังหวัด
นครราชสีมาท่ีพรอมจะเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม
ตอบสนองยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวดันครราชสมีา
ในระยะยาวและย่ังยืน ทําใหเกิดเครือขายความ
รวมมือทางวชิาการและบรรยากาศทางวชิาการของ
นักวิจัยท่ีรวมโครงการท้ัง 30 คน ที่เขมแข็งของ

สถาบันการศกึษาในจังหวัดนครราชสมีา ซึง่ประกอบ
ไปดวย มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสีมา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานท่ีพร อมจะเป นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สังคมตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครราชสมีาในระยะยาวและยัง่ยนื ตอไป (ภาพที ่1) 
ผลจากการขับเคลื่อนการดําเนินงานชุดโครงการ
วจิยัจงัหวดันครรราชสีมาและกลุมจงัหวดัภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ไดวิเคราะหสถานการณ
ปญหาเร่ือง ขาว และจัดทาํขอเสนอโครงการตามมติ
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คณะรัฐมนตรี และไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนดิน 2560 (เพิ่มเติม)เพื่อพัฒนาศูนยนวัตกรรม
แปรรปูขาวครบวงจรตามแนวพระราชดาํร ิงบประมาณ
กลุ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
1 จาํนวน 16,310,000 บาท โดยมีเปาหมายท่ีมุงจะ

ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ
เพื่อนําไปสู การเปล่ียนแปลงและตอบโจทยการ

พัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
และสุรินทร รวมกับภาคีเครือขายการพัฒนากลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

ภาพที่ 1 กลไกความรวมมือเพื่อการพัฒนาสหกรณการเกษตรประชารัฐ: สหกรณการเกษตรพิมายจํากัด

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. ดานวิชาการ: สถาบันการศึกษาท่ีรวมดําเนินการ ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีฐานขอมูลความรูทางวิชาการท่ี
เกี่ยวของแตละสาขา และเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่มีวิจัยเปนฐานโดยในกระบวนการวิจัยแตละ

สาขาวิชาไดนําพานักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง ตลอดกระบวนการวิจัย มีการแลกเปล่ียนเรียนรู
ระหวางสาขา ระหวางสถาบันทั้งนักวิจัยที่เปนอาจารยผูสอน และผูชวยวิจัยที่เปนนักศึกษา สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชอางอิงและทําการศึกษาวิจัยและการแลกเปล่ียนเรียนรูตอยอดการวิจัย การบูรณาการ
กับการเรียนการสอนในประเด็นอื่นๆ ตอไปได

2. ดานนโยบาย สังคมและชุมชน: จัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
รูปแบบการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีภายใตกลไกความรวมมือของทุกภาคสวนของจังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการพัฒนากลไกความรวมมือภายใตระบบการปฏิรูประบบงบประมาณแผนดิน 
การปฏิรูปประเทศไทยยุค 4.0

3. ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย สังคมและชุมชน: ผลสําเร็จของงานวิจัยนี้ จะเปนขอมูลสวนหนึ่ง
ทีผ่ลกัดนัใหจงัหวัดนครราชสีมามสีหกรณการเกษตรพิมาย จาํกัด เปนสหกรณการเกษตรตนแบบเกิดกิจการ
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เพื่อสังคม (Socail Enterprise: SE) และสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากกับเครือขาย 
เกษตรกรอยางแทจริงตามแนวทางประชารฐัท่ีเปนรูปธรรมสามารถเปนตัวอยางของการเรยีนรใูหกบัสหกรณ 
และพืน้ทีอ่ื่นๆทีม่ีบริบทใกลเคียงกันได รวมทัง้ การจัดทําหนังสือหรือคูมือ แผนพบั และโปสเตอร 
เพื่อเผยแพรความรูแกสาธารณชนตอไป
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Cooperati ve and W
ork Integrated 

Educati on (CW
IE)

บทคัดย�อ
กรณีศึกษารูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทํางานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
นักศึกษาใหมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและองคกร
วชิาชีพ โดยมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ป ในยุทธศาสตร
ที่ 3 “ยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อการขับเคล่ือนการดําเนินงานสหกิจศึกษา
และการจดัการศกึษาเชงิบรูณาการกบัการทาํงาน โดยมีการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ใหกับนักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาตามมาตรฐานสหกิจศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย ผลการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดมีการดําเนินงานสงนักศึกษาออกปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษามาแลว 7 ป และไดรับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ 
6 ผลงาน รางวัลสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขายภาคเหนือตอนลางต้ังแต

รูปแบบการดําเนินงานสหกิจศึกษา
และการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

สารัลย กระจง ธนภูมิ เฟองเพียร และ วันวิสาข พิระภาค
ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

อาจารย�สารัลย� กระจง
ศูนย�พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทํางาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�



ป พ.ศ. 2556-2562 จํานวน 49 รางวัล รวมผลงาน
ที่ไดรับรางวัลทั้งหมด 55 รางวัล โครงงานคุณภาพ
ของนกัศกึษามปีระโยชนกบัสถานประกอบการและ
สามารถใชงานไดจริง เปนการรวมมือกันสราง
นวัตกรรมการทํางานและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ใหตรงกับความตองการของผูใชบณัฑติ การไดงานทํา
ของบัณฑิตสหกิจศึกษาไดงานทําทันทีหลังสําเร็จ
การศึกษาและภายใน 6 เดือน รอยละ 100

คําสําคัญ: สหกิจศึกษา, การจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทํางาน, การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ที่มาและความสําคัญ
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

เป นการศึกษาที่ดํ า เนินการร วมกันระหว าง
มหาวทิยาลยักบัองคกรผูใชบณัฑติ ทีเ่นนประสบการณ
ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใชบัณฑิต 
(Work Based Learning) หรือการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning: WIL) ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
ทั่วโลก เชน อังกฤษ เยอรมนี แคนาดา และ
สหรัฐอเมริกา เปนตน ไดจัดใหมีหลักสูตรสหกิจ

ศึกษามาเกือบ 100 ป เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ
บัณฑิตใหกาวสูโลกอาชีพ สําหรับประเทศไทย
ไดดําเนินการสหกิจศึกษามามากกวา 20 ป โดย
ดําเนินการครั้งแรกในป 2536 ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพื่อใชเปนกลยุทธสําคัญในการ
พฒันาคณุภาพบณัฑติใหสามารถแขงขนัไดในตลาด
แรงงาน และสอดคลองกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม ตอมาในป 2545 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตระหนักถึงความ
สําคัญของสหกิจศึกษา จึงมีนโยบายสงเสริมและ
สนบัสนนุการจดัการศกึษาสหกิจศกึษาอยางตอเนือ่ง 
โดยการบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบัน
อดุมศกึษา สมาคมสหกจิศกึษาไทย เครอืขายพฒันา
สหกิจศึกษา 9 เครือขาย และองคกรผูใชบัณฑิต 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถใหความสําคญั
ตอการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทํางานในรูปแบบสหกิจศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานไดตรง
ตามความตองการของสถานประกอบการ โดยมกีาร
กาํหนดยทุธศาสตรการพัฒนาอดุมศกึษา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ และนโยบายการขับเคล่ือนการ
ดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรมหาวทิยาลยัในยทุธศาสตร
ที ่3 “ยกระดับคุณภาพการศกึษา” เพือ่การขบัเคลือ่น
การดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน

วัตถุประสงค�
เพื่อพัฒนานักศึกษาให มีคุณภาพและ

สอดคลองกับความตองการของผู ใชบัณฑิตและ

องคกรวิชาชีพ

กลุ�มเป�าหมาย
นักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 300 คน 
สถานประกอบการและองคกรผูใชบัณฑิต 

จํานวน 150 แหง 
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. การวางแผนการดําเนินงาน
มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถเปนสถานศกึษาทีม่นีโยบายใหความสาํคญัตอการจดัการเรยีนการสอน

ในรูปแบบสหกิจศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถทํางานไดตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเริ่มดําเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีรายวิชา
สหกจิศกึษาหลกัสตูรแรกเมือ่ป พ.ศ. 2552 ตอมาในป พ.ศ. 2555 ไดดาํเนนิการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร
ใหมรีายวชิาสหกจิศกึษาครบทกุหลกัสตูรในมหาวทิยาลยัตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุแิหงชาต ิมหาวทิยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถไดมีการออกขอบังคับวาดวย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 ผานการเห็นชอบ
จากสภามหาวทิยาลยัเพือ่ใชในการจดัการระบบสหกจิศกึษาของมหาวทิยาลยัตามมาตรฐานของสหกจิศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาในป พ.ศ. 2557 เพื่อเปนหนวยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลและพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพรอม
ใหกบันกัศึกษาและอาจารยนเิทศตามมาตรฐานของสหกจิศกึษาและสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
ในป พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดยกระดับศูนยสหกิจศึกษาจัดตั้งเปนศูนยพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการกับการทํางาน ดังภาพท่ี 1 ใหมี พันธกิจการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ในดานการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานและ สหกิจศึกษา 
ตรงกับยุทธศาสตรที่ 3 “ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) ดังภาพท่ี 2 (กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 2561) 

ภาพที่ 1 โครงสรางการบริหารจัดการสหกิจศึกษาโดยหนวยงานกลางระดับสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ�

ฝ�ายบริหารงานทั่วไป

สหกิจศึกษา ฝ�ายพฒันาทกัษะอาชีพ

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ�ายพัฒนาการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน

การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทํางาน

ศูนย�พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทํางาน
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ภาพที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ

2. การดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาในรูปแบบ

สหกิจศึกษาซ่ึงเปนรูปแบบท่ีมีมาตรฐานการจัดการสหกิจศึกษาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
รวมทั้งการประกันคุณภาพการจัดสหกิจศึกษา เรียกวา มาตรฐานสหกิจศึกษา โดยมีรูปแบบกระบวนการ
สหกิจศึกษาของสถานศึกษา(ศาสตราจารย ดร. วิจิตร ศรีสอาน และคณะ, 2552) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 รูปแบบกระบวนการสหกิจศึกษาของสถานศึกษา

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

EnT Digest162



2.1  การเตรียมความพรอมอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ได มีการ

วางแผนการดําเนินงานใหมีการสนับสนุนและ
สงเสรมิการพัฒนาความรูใหกบัคณาจารยนเิทศโดย
ไดมีการจัดงบประมาณสงเสริมสนับสนุนอาจารย
เขารวมอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศที่จัดโดย
สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือขายสงเสริม
การพัฒนาสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนลางมาอยาง
ตอเนื่อง ในป พ.ศ. 2558-2560 มหาวิทยาลัยไดจัด

โครงการอบรมอาจารยนเิทศงานสหกจิศกึษารวมกบั
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเพิ่ม
จํานวนอาจารยนิเทศงานสหกิจศึกษาใหเพียงพอ
กับจํานวนนักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพิ่มข้ึน โดยปจจุบันมีจํานวนอาจารยที่ผานการ
อบรมอาจารยนเิทศจํานวน 332 คน คดิเปนรอยละ 
84.69 ของอาจารยทั้งหมดในหลักสูตรท่ีมีรายวิชา
สหกิจศึกษาครอบคลุมทุกหลักสูตรทุกคณะใน
มหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 อาจารยเขารวมอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศสหกิจศึกษาตามมาตรฐานท่ี สกอ. รับรอง

2.2  การเตรียมความนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภัฏอตุรดติถไดมกีารพัฒนา

รูปแบบการเตรียมความพรอมนักศึกษารวมพัฒนา
หลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษาสหกิจศึกษา
ทีม่ปีระสิทธภิาพโดยไดทาํความรวมมือกบัสาํนกังาน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ ในการรวมกัน
พัฒนาทักษะฝมือการทํางานใหกับนักศึกษาและ
การเตรียมความพรอมในการทาํงาน โดยมหาวทิยาลยั
ไดรวมกับสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
อุตรดิตถในการพัฒนาหลักสูตร 9 พฤติกรรม 
9 ความสําเร็จ โดยมีเนือ้หาการอบรมเชิงปฏิบตักิาร 
ไดแก ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ การมีระเบียบ

วนิยั ความขยนัอดทน ทาํงานเปนทมี คดิสรางสรรค 
ใฝเรียนรู การประหยัด และความปลอดภัย มาใช
ในการอบรมเชิงปฏิบตักิารใหกบันกัศกึษากอนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ โดย
เนื้อหาการอบรมตรงกับความตองการพฤติกรรม
ทีพ่งึประสงคของสถานประกอบการ นกัศกึษาทีผ่าน
การอบรมและผานการประเมินจากวิทยากรของ
กรมพัฒนาฝ มือแรงงานจะได รับวุฒิบัตรจาก
กรมพัฒนาฝ มือแรงงานท่ีลงนามโดยอธิบดี
กรมพัฒนาฝมือแรงงานและผูอํานวยการสํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน ปจจุบันไดกําหนดใหนักศึกษา
ทกุคนตองผานการอบรมหลกัสตูรดงักลาวกอนออก
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ปฏบิตังิานสหกจิศกึษาและไดสนบัสนนุใหนกัศกึษา
สอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติในสาขาท่ี
เกี่ยวของกับอาชีพของตัวเองกอนออกปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษาในสถานประกอบการและกอนทํางาน
เพือ่ใหนกัศกึษาไดรบัความรูและพรอมในการปฏบิตัิ
งานจริงในสถานประกอบการ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 นักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนและไดรับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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2.3  การเตรียมความพรอมสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดมีการสรางความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงาน

ผูใชบัณฑิตใหมากขึ้น เพื่อรองรับการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการทํางาน 
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการรวมกัน
ตอไป ดังภาพท่ี 6

ภาพที่ 6 การสรางความรวมมือกับสถานประกอบการและหนวยงานผูใชบัณฑิต
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2.4  การนิเทศงานและการนําเสนอผลงานสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอตุรดติถไดมกีารกาํกับการนเิทศงานและการนาํเสนอผลงานสหกิจศกึษาใหเกิด

โครงงานคุณภาพมากขึ้นโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความรูและแนวทางการปฏิบัติงาน
สหกจิศกึษาใหประสบความสําเรจ็ใหกบัผูบรหิารระดับคณะ อาจารยนเิทศ นกัศกึษาและสถานประกอบการ 
เพือ่ใหมกีารตอยอดและพฒันาผลงานโครงงานสหกจิศกึษาทีม่คีณุภาพและไดรางวลัสหกจิศกึษาดเีดนอยาง
ตอเน่ืองดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การนิเทศงานและการนําเสนอผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือขายและระดับชาติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถไดมีการดําเนินงานสงนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแลว 
7 ป และไดรับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ 6 ผลงาน รางวัลสหกิจศึกษาดีเดนระดับเครือขาย
ภาคเหนอืตอนลางตัง้แตป พ.ศ. 2556-2562 จาํนวน 49 รางวลั รวมผลงานทีไ่ดรบัรางวลัท้ังหมด 55 รางวลั 
โครงงานคุณภาพของนักศกึษามีประโยชนกบัสถานประกอบการและสามารถใชงานไดจรงิ เปนการรวมมอืกนั
สรางนวตักรรมการทาํงานและพฒันาคณุภาพนกัศกึษาใหตรงกบัความตองการของผูใชบณัฑติ ดงัภาพที ่8 
(สารัลย กระจง, 2562)

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพที่ 8 รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติและระดับเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�แบบกระชับและข�อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานของมหาวิทยาลัย

ราชภฏัอตุรดติถประสบความสาํเรจ็และมปีระสทิธภิาพเกดิจากบคุลากรในมหาวทิยาลยัชวยกนัสงเสรมิและ
สนบัสนนุเพือ่พัฒนางานคณุภาพนกัศกึษาดวยระบบสหกจิศกึษาตามมาตรฐานของสหกจิศกึษาและเพือ่ให
เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ควรมีการเตรยีมความพรอมใหกบันกัศึกษาดานทักษะและสมรรถนะการทํางาน
รวมกับสถานประกอบการตั้งแตปที่ 1 และควรขยายระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษามากขึ้นตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต ดังภาพท่ี 9

ภาพที่ 9 ผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL)

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. นักศึกษาสหกิจศึกษามีคุณภาพตรงกับความตองการของสถานประกอบการและผูใชบัณฑิต
2. การไดงานทําของบัณฑิตสหกิจศึกษาไดงานทําทันทีหลังสําเร็จการศึกษาและภายใน 6 เดือน 

รอยละ 100 
3. มหาวิทยาลัยตางๆ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาและ WIL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4. มหาวทิยาลยัตางๆ รวมแลกเปลีย่นเรยีนรูงานสหกจิศกึษาและ WIL มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ
5. มหาวิทยาลัยไดรับช่ือเสียงจากผลงานคุณภาพดานสหกิจศึกษาของนักศึกษา อาจารย และ

มหาวิทยาลัย
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เอกสารอ�างอิง
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป, 

พ.ศ. 2561.
สารัลย กระจง, เอกสารสรุปขอมูลสําหรับการคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ 

ประเภทสถานศึกษาดําเนินการสหกิจศึกษาดีเดน, พ.ศ. 2562.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เอกสารโครงการวันสหกิจศึกษาไทย, ครั้งท่ี 10, พ.ศ. 2562.
ศาสตราจารย ดร. วจิติร ศรสีอาน และคณะ, ประมวลสาระชุดฝกอบรมสหกิจศึกษา, พมิพครัง้ที ่3, 2552.
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บทคัดย�อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะห และปรับปรุง ระบบคาตอบแทน

และเงินเดอืนของพนกังานบรษิทัศกัดิส์ยามลสิซิง่จาํกดั (มหาชน) ใหมสีภาพเหมาะสม
กบัการปฏบิตังิานของบรษิทั ประชากรทีใ่ชประกอบดวย พนกังานบรษิทัท่ีปฏิบตังิาน
ในป พ.ศ. 2561 จํานวน 1,171 คน กลุมผูใหขอมูลหลักประกอบดวย ผูจัดการภาค 
5 คน และผูจดัการเขต 16 คน รวม 21 คน ตวัอยางขอมลูดานการเงินจากฝายบคุคล 
และฝายการเงิน ประกอบดวย เงินเดือน คาตอบแทน และกําไรสุทธิของบริษัท รวม 
17 เดือน และขอมูลเงินเดือน คาตอบแทน รายจายอื่นๆ และรายรับ ยอนหลัง 3 ป 
เครื่องมือที่ใชประกอบดวยการสัมภาษณ แบบสอบถามแบบปลายเปด และการ
สาํรวจขอมลูทางการเงินจากฝายบุคคลและฝายการเงิน วเิคราะหขอมลูเชิงคณุภาพ
ดวยการวิเคราะหเน้ือหา และวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยวิธีการทางสถิติดังนี้ 

ระพินทร โพธิ์ศรี
สาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาศตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

โครงการวิจัยปรับปรุงระบบ
คาตอบแทนและเงินเดือนพนักงาน
บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย� ดร.ระพินทร� โพธิ์ศรี
สาขาวิจัยและประเมินผล คณะครุศาศตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�



คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
สหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอย และการ
วิเคราะหอนุกรมเวลา

ผลการวิจัยพบวา ดานระบบคาตอบแทน 
บริษัทมีปญหาการจายคาตอบแทนประเภทคา
ประกันรายไดและคาทักษะที่ไมมีประสิทธิภาพ 
ควรปรบัปรงุระบบการจายคาประกนัรายไดจาก 1 ป 
เปน 2 ป และควรปรับปรุงระบบการจายคาทักษะ
เปนระบบสมรรถนะ มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง
สมรรถนะแตละระดบั และวธิกีารประเมนิการเลือ่น
สมรรถนะท่ีโปรงใส ดานระบบเงินเดือน พบวา
บริษัทใชระแบบเงินเดือนแบบยึดลําดับตําแหนง 
มีปญหาความเปนธรรมภายใน และความเปนธรรม
ภายนอก ควรปรับปรุงระบบเงินเดือนเปนแบบยึด
กลุ มงาน และปรับฐานเงินเดือนแตละกลุมงาน
ใหใกลเคียงกับอัตราในตลาดแรงงานท่ัวไปเพ่ือใหมี
ความเปนธรรมภายนอกมากขึ้น

คําสําคัญ: คาตอบแทน เงินเดือน

ที่มาและความสําคัญ
บริษาศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (บริษัทศักดิ์

สยามลสิซิง่จาํกดั (มหาชน), 2559) ประกอบกจิการ

ใหสนิเชือ่แกประชาชนทัว่ไป สาํนกังานใหญตัง้อยูที่ 
เลขที ่49/57 ถนนเจษาบดินทร อาํเภอเมอืง จงัหวดั
อุตรดิตถ กําหนดกลยุทธในการบริหารทรัพยากร
มนุษย โดยมุงใหพนักงานมีแรงจูงใจ มีขวัญกําลังใจ
ในการทํางานเพ่ิมขึ้น ทํางานดวยความทุ มเท 
มีประสิทธิภาพ มีสงาราศีไมหงอยเหงา ทํางานดวย
ความสรางสรรค เรียนรู พัฒนาตนเองอยู เสมอ 
เพือ่ใหกลยทุธดงักลาวสามมารถปฏบิตัไิดจรงิ บรษิทั
ใหมีการวิจัยปรับปรุงระบบคาตอบแทน และ
เงินเดือน เพ่ือใหพนักงานไดรับคาตอบแทนและ

เงินเดือนที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีขวัญ
กําลังใจในการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย
ดังนี้

วัตถุประสงค�
1. เพื่อวิเคราะหและปรับปรุงระบบคา

ตอบแทนพนักงานให เหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงาน

2. เพือ่วเิคราะหและปรบัปรงุระบบเงนิเดอืน
พนักงานใหเมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการวิจัย
1. พื้นที่ การวิจัยคร้ังน้ีจะครอบคลุมพ้ืนที่

จงัหวดัอตุรดติถซึง่เปนท่ีตัง้สาํนกังานใหญของบรษิทั 
และจังหวัดตางๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสาขาของบริษัทตั้งอยู

2. ประชากรและกลุ มผู  ให ข อมูลหลัก 
ประชากรประกอบดวย พนกังานบรษิทัทีป่ฏบิตังิาน
อยูในป 2561 จาํนวน 1,171 คน กลุมผูใหขอมลูหลกั 
ประกอบดวย ผูจดัการภาค และผูจดัการเขต จาํนวน 
21 คน

3. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเปนตัวอยาง

ข อมูลด านการเงิน ประกอบดวย เงินเดือน 
คาตอบแทน และกําไรสุทธขิองบริษทัรวม 17 เดอืน 
คือ เดือนมกราคม-ธันควาคม ป 2560 เดือน
มกราคม-พฤษภาคม 2561 และตัวอยางขอมูล
เงนิเดอืน คาตอบแทน รายจายอืน่ๆ และรายรับของ
บริษัท ยอนหลัง 3 ป คือป 2558-2560

4. เนื้อหา เนื้อหาหลักของการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวย ระบบคาตอบแทนและระบบเงินเดือน 
ของพนกังานบริษทัศกัดิส์ยามลสิซิง่จาํกัด (มหาชน)
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5. ระยะเวลา การดําเนินการวิจัยครั้งนี้
ครอบคลุมระยะเวลาระหวางเดือนมิถุนายน 2561 
ถึงเดือนกรกฎาคม 2562

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้ ง น้ี เป นการวิจัย

เชิงวิเคราะหและสังเคราะหรวมกัน เพื่อใหไดผล
การวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ประชากร
ประกอบดวยพนักงานบริษัท 1,171 คน กลุมผูให
ขอมูลหลัก ผูจัดการภาคและผูจัดการเขต 21 คน 
ตัวอยางขอมูลทางการเงินของบริษัท 17 เดือน 
ขอมูลผลประกอบการของบรษัทในป 2562-2565 
สถิติที่ ใช ในการวิเคราะหข อมูลประกอบดวย 
คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
การถดถอย และการวิเคราะหอนุกรมเวลา

ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัย จะนําเสนอตาม

วัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
1. การวเิคราะหปรับปรุงระแบบคาตอบแทน

การนําเสนอผลการวิเคราะหปรับปรุงระบบ
คาตอบแทน จะนําเสนอผลการสํารวจปญหา
คาตอบแทนประสิทธิภาพของคาตอบแทน และ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคาตอบแทน

1.1  ปญหาและความตองการเกี่ยวกับ
คาตอบแทน

จากการสํารวจปญหาและความตองการ
เกีย่วกับระบบคาตอบแทน จากกลุมผูใหขอมูลหลกั 
พนกังานระดับผูจดัการภาค และผูจดัการเขต 21 คน 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 พบวา ยังมีปญหา
คาตอบแทนระหวางหัวหนางานและผูจัดการสาขา 
การจายคาบุกเบิก คาประกันรายได คาผลงาน 
ตลอดจนการจายคาตําแหนง ยังไมเปนไปตาม
ประกาศของบริษัท

1.2  ประสิทธิภาพของคาตอบแทน
การนําเสนอประสิทธิภาพของคาตอบแทน

ซึง่ประกอบดวย คาผลงานรวม คาบกุเบกิ เงนิประจาํ
ตาํแหนง คาทกัษะ และคาประกนัรายได จะนาํเสนอ
คาสถติ ิสหสมัพนัธระหวางคาตอบแทน และผลกาํไร 
และสัมประสิทธิ์การถดถอย เมื่อคาตอบแทนเปน
ตัวแปรตน ผลกําไรเปนตัวแปรตาม ดังตารางท่ี 1 
ตอไปนี้

ตารางที่ 1  แสดงประสิทธิภาพของคาตอบแทนเมื่อคาตอบแทนเปนตัวแปรตน กําไรสุทธิเปนตัวแปรตาม 
ดวยคาสถิติ สหสัมพันธ (r) สัมประสิทธิ์ตัวกําหนด (R2%) และสัมประสิทธิ์การถดถอย (ß)

หนวย : 10,000 บาท

ตัวแปรต�น (x) r R2% ß Sig Sx
1. คาผลงานรวม 0.70 49.00% 4.15 0.002 57.31

2. คาบุกเบิก 0.68 46.24% 16.77 0.003 13.76

3. คาตําแหนง 0.50 25.00% 6.46 0.04 26.49

4. คาทักษะ -0.09 0.81% -9.56 0.74 3.12

5. คาประกันรายได -0.04 0.20% -49.57 0.87 0.29
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จากตารางที ่1 จะเหน็ไดวา คาตอบแทนทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุคอืคาผลงาน รองลงมาคอืคาบุกเบกิ 
และเงนิประจาํตาํแหนง มปีระสทิธภิาพคดิเปนคาสหสมัพนัธ 0.70 0.68 และ 0.50 ตามลาํดบั คาตอบแทน
ที่ไมมีประสิทธิภาพคือ คาทักษะ และคาประกันรายได ซึ่งคาสหสัมพันธติดลบ มีคาเปน -0.09 และ -0.04 
ตามลําดับ ผลการทดสอบทางสถิติปรากฏวา คา Sig มีคา 0.74 และ 0.87 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ถือวาคาสหสัมพันธของประชากรมีคาเปนศูนย หรือไมมีประสิทธิภาพ หมายความวา 
การจายคาตอบแทน คาทักษะ และคาประกันรายได ไมมีผลตอผลกําไรของบริษัท

การปรับปรุงระบบคาตอบแทน
ผลการวิเคราะหปญหาคาตอบแทน สรุปไดวา คาตอบแทนท่ีควรปรับปรุงเล็กนอยประกอบดวย 

การปรับคาตอบแทนระหวางหัวหนางานและผูจดัการสาขา การจายคาบุกเบิก ตลอดจนการจายเงินประจํา
ตาํแหนงใหเหมาะสม แตผลการวิเคราะหประสิทธภิาพของคาตอบแทนในตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาจะตอง
ปรับรื้อโครงสรางการจายคา ประกันรายได และคาทักษะใหม ดังนี้

คาประกันรายได
ควรปรบัคาประกนัรายไดใหเปนไปตามขอเสนอของผูจดัการภาค และเขต คอื ปรบัเกณฑคาประกนั

รายได จาก 1 ป เปน 2 ป

คาทักษะ
บริษัทจายคาทักษะใหแกพนักงานตามประกาศลงวันที่ 1 มกราคม 2558 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  แสดงคาตอบแทนในระบบคาทักษะ

ระบบทักษะ (เดิม)
ระดับทักษะ 

(ค�าตอบแทนเดิม)
ข�อบ�งช้ีความสามารถ

1. ประสบการณ

ระดับ 1(1) 
(1,000 บาท)

สามารถจัดการภาระงานท่ีรับผิดชอบไดดี มีพฤติกรรมในการทํางาน
และพฤติกรรมสวนตัวเปนที่ยอมรับของทุกคน

ระดับ 2(2) 
(1,500 บาท)

สามารถจัดการภาระงานที่รับผิดชอบไดดี พัฒนาวิธีการทํางาน
ใหดีขึ้น เมื่อพบอุปสรรคและปญหาในงานสามารถหาวิธีการแกไข
เบื้องตนได

2. ชํานาญการ

ระดับ 1(3) 
(2,000 บาท)

มีความรูและความสามารถในการจัดการภาระงาน 
มีการประสานงานไดดี และเกิดผลงานท่ีสมบูรณ

ระดับ 2(4) 
(2,500 บาท)

ใชความรูในงานที่รับผิดชอบอยางแทจริง มีทักษะในงานเชิงเทคนิค
และมีองคความรูใหมในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ มีผลงานชัดเจน
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ตารางที่ 2  แสดงคาตอบแทนในระบบคาทักษะ (ตอ)

ระบบทักษะ (เดิม)
ระดับทักษะ 

(ค�าตอบแทนเดิม)
ข�อบ�งช้ีความสามารถ

3. ชํานาญการ
พิเศษ

ระดับ 1(5) 
(3,000 บาท)

มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานจากการ
สั่งสมองคความรูใหมในการพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ มีผลงานชัดเจน

ระดับ 2(6) 
(3,500 บาท)

พัฒนาองคความรู และความชํานาญในงานมากข้ึน ทั้งในเชิงลึกและ
เชิงกวางอยางตอเนื่อง วางแผนงานและจัดระบบงานไดถูกตอง
สมบูรณสามารถนําไปปฏิบัติไดสําเร็จลุลวง

4. เชี่ยวชาญ

ระดับ 1(7) 
(4,000 บาท)

มีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สามารถนํามาประยกุตใชใหเขากับสถานการณตางๆ ไดเปนอยางดี

ระดับ 2(8) 
(4,500 บาท)

มีความรูและมีประสบการณอยางกวางขวางในลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
สามารถใหคําแนะนําปรึกษา วิเคราหเหตุผลและแกไขปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพ

5. เชี่ยวชาญ
พิเศษ

ระดับ 1(9) 
(5,000 บาท)

สามารถวิเคราะหงาน ประเมินปญหาทั้งในปจจุบันและอนาคต
ที่อาจเกิดขึ้น จนสรางแนวปองกันปญหาตางๆ ได

ระดับ 2(10) 
(5,500 บาท)

มีวิสัยทัศนในการบริหารจัดการในทกุดาน พัฒนาวิธีการทํางาน
ที่โดดเดน และแตกตางอยางไมเคยมีใครทําไดมากอน

ระดับ 3(11) 
(6,000 บาท)

มีความเชี่ยวชาญพิเศษ มีความรอบรูทุกดาน มีวิสัยทัศน
ในการบริหารจัดการคน งาน และทรัพยากรไดอยางดีเยี่ยม

ที่มา: ฝายบุคคล บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน)

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาบริษัทจายคาทักษะใหพนักงาน แบงเปน 5 ระดับคือ 1. ประสบการณ 
2. ชํานาญการ 3. ชํานาญการพิเศษ 4. เชี่ยวชาญ และ 5. เช่ียวชาญพิเศษ โดยในแตละระดับจะแบงเปน
ระดับยอยๆ พรอมทั้งขอบงชี้ความสามารถ ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ไมมีการระบุไวชัดเจนวา พนักงานจะตอง
ดาํรงตาํแหนงแตละระดบันานเทาไรจงึจะไดเลือ่นระดบัทกัษะใหสงูขึน้ไป และวธิกีารเลือ่นระดบักไ็มไดระบุ
ไวชัดเจน ทําใหเกิดปญหาความโปรงใส และความเปนธรรม ในการเลื่อนระดับ

จากปญหาตางๆ ของระบบคาทกัษะขางตน บรษิทัควรปรบัปรงุใหมทัง้ระบบ ใหเปนระบบสมรรถนะ 
มีการกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงแตละระดับใหชัดเจน มีระบบคะแนนความสามารถในการรักษา
การดํารงตําแหนงภายใน 1 ป มีการสอบเลื่อนระดับ มเีกณฑการตัดสินการเลื่อนระดับอยางเหมาะสม

2. การวิเคราะหปรับปรุงระบบเงินเดือน
การนําเสนอการวิเคราะหปรับปรุงระบบเงินเดือน จะนําเสนอปญหาระบบเงินเดือน โครงราง และ

ปญหาความเปนธรรมภายในและภายนอกของระบบเงนิเดอืน ขอเสนอแนะในการปรบัปรงุระบบเงนิเดอืน
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2.1  ปญหาระบบเงินเดือน
จากการสํารวจปญหาและความตองการเกี่ยวกับระบบเงินเดือน จากกลุมผูใหขอมูลหลัก พนักงาน

ระดับผูจัดการภาค และผูจัดการเขต พบวาปญหาของระบบเงินเดือนประกอบดวยปญหาความเปนธรรม
ภายในและภายนอกดังนี้ กรณีปญหาความเปนธรรมภายใน คือปญหาการจายเงินเดือนในแตละสวนงาน
ไมมีความแตกตางกันตามภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น กรณีปญหาความเปนธรรมภายนอกคือ ปญหาฐานเงินเดือน
ไมเหมาะสม และฐานเงินเดือนพนักงานใหมยังต่ํากวาคูแขง

2.2  โครงสรางระบบเงินเดือนพนักงานบริษัท ป 2561
ในป 2561 ระบบเงินเดือนพนักงานของบริษัทเปนแบบยึดลําดับตําแหนง (hierarchy chain) 

ประกอบดวยตําแหนงตางๆ 10 ตําแหนง และมีอัตราเงินเดือนดังแสดงในตาราง 3 ตอไปนี้

ตารางที่ 3  แสดงอัตราเงินเดือนพนักงานบริษัท ป 2561

ตําแหน�ง
รหัส

ตําแหน�ง
Midpoint N Minimum Maximum

พนักงานบริการ 1 10,750.00 16 9,500.00 12,000.00

พนักงานปฏิบัติการ 2 13,550.00 701 9,500.00 16,100.00

หัวหนางาน/ผูชวยผูจัดการสาขา 3 15,650.00 31 13,600.00 17,700.00

ผูชวยหัวหนาฝาย/หัวหนางานอาวุโส/
หัวหนาหนวย

4 17,200.00 315 13,600.00 20,800.00

หัวหนาฝาย/ผูจัดการสาขา 5 16,500.00 78 13,600.00 19,400.00

ผูจัดการเขต 6 17,050.00 17 14,700.00 19,400.00

ผูชวยกรรมการผูจัดการ/ผูจัดการภาค/
ผูชวยผูจัดการฝาย

7 20,850.00 9 16,700.00 70,000.00

รองกรรมการผูจัดการ 8 35,900.00 2 21,800.00 50,000.00

กรรมการผูจัดการ 9 120,000.00 1 120,000.00 120,000.00

ประธานกรรมการบริหาร 10 80,000.00 1 80,000.00 80,000.00

รวม 1,171
ที่มา: ฝายบุคคล บริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน)

จากตารางขางตน เงินเดือนต่ําสุด (Minimum) คือเงินเดือนท่ีพนักงานแตละระดับเร่ิมบรรจุ 
เงินเดือนสูงสุดคือเงินเดือนที่ไดรับอยูในป 2561 ขอท่ีนาสังเกตคือ พนักงานบางตําแหนงที่ลําดับงาน
ตางกัน แตเงินเดือนเริ่มตนเทากัน ตําแหนงกรรมการผูจัดการ และประธานกรรมการ มีเงินเดือนเพียง
อัตราเดียวคือ 120,000 และ 80,000 บาท
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ภาพที่ 1 แสดงความเปนธรรมภายในของระบบเงินเดือนพนักงานบริษัท ป 2561

จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวา เสนโคงการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนจากตําแหนงท่ี 1 ถึงตําแหนงท่ี 10 ไมได
เพิม่ขึน้อยางราบเรียบ โดยเฉพาะตําแหนงที ่4 5 และ 6 จะเหน็ไดวาคาจดุก่ึงกลางการเพ่ิมขึน้ของเงินเดอืน
ตําแหนงที่ 5 และ 6 ตํ่ากวาตําแหนงที่ 4 แสดงถึงการลักลั่นกันของเงินเดือนตําแหนงตางๆ ซึ่งถือวาเปน
ปญหาความเปนธรรมภายในของระบบเงินเดือนของบริษัท

2.3  ปญหาความเปนธรรมภายใน และความเปนธรรมภายนอกของระบบเงินเดือน
ปญหาความเปนธรรมภายในของระบบเงินเดือน แสดงดวย แผนภาพเสนกราฟ ซึ่งสรางจากคา

จุดกึ่งกลาง (Midpoint) ของเงินเดือนจากตําแหนงแตละตําแหนงในตารางท่ี 3 ดังแสดงในภาพท่ี 1 
ตอไปน้ี
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ตารางที่ 4  แสดงปญหาความเปนธรรมภายนอกของเงินเดือนพนักงาน

ตําแหน�ง กลุ�ม
อัตราป�จจุบัน อัตราตลาดแรงงาน*

Min Max Min Max

พนักงานบริการ 1 9,500.00 12,000.00 9,126.00 23,000.00

พนักงานปฏิบัติการ 2 11,000.00 16,100.00 11,000.00 26,757.00

หัวหนางาน/ผช.ผจก. สาขา 3 13,600.00 17,700.00 13,021.00 30,990.00

ผช.หน.ฝาย/หน.งาน
อาวุโส/หน.หนวย

4 13,600.00 20,800.00 13,021.00 30,990.00

หน.ฝาย/ผจก.สาขา 5 13,600.00 19,400.00 13,021.00 30,990.00

ผจก.เขต 6 14,700.00 19,400.00 20,000.00 34,000.00

ผล.กก.ผจก./ผจก.ภาค/
ผช.ผจก

7 16,700.00 25,000.00 20,000.00 34,000.00

รองกรรมการผูจัดการ 8 21,800.00 50,000.00 45,000.00 62,500.00

กรรมการผูจัดการ 9 120,000.00 120,000.00 100,000.00 200,000.00

ประธานกรรมการ 10 80,000.00 80,000.00 100,000.00 200,000.00

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

ปญหาความเปนธรรมภายนอกของระบบเงินเดือน แสดงดวยการนําเงินเดือนเร่ิมตนของตําแหนง
ตางๆ ของพนักงานบริษัท ไปเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานทั่วไป (HR Center, 2018) 
ซึง่จะเหน็วาเงนิเดอืนขัน้เริม่ตนของอตัราปจจุบนัหลายตาํแหนงยงัแตกตางจากอตัราท่ัวไปในตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะตําแหนงที่ 6, 7 และ 8 ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 5  แสดงแนวทางการปรับเงินเดือน เปนแบบ 7 แทง

ตําแหน�ง N กลุ�ม
เงินเดือนป�จจุบัน แท�งเงินเดือน

อัตราตลาด
แรงงาน*

Min Max Min Max Midpoint Max Max

พนักงานบริการ 14 1 9,500 12,000 9,500 23,000 16,250 9,126 23,000

พนง.กลุมบริการ
พิเศษ

2 2 10,000 10,000 10,000 25,000 17,500 10,000 25,000

พนกังานปฏบิตักิาร 498 3 11,000 16,100 11,000 28,000 19,500 11,000 26.757

หน.งาน/ผช.ผจก.
สาขา/ผช.หน.
ฝาย/หน.งาน
อาวุโส/หน.หนวย/
หน.ฝาย/ผจก.
สาขา

424 4 13,600 20,800 13,600 34,000 23,800 12,021 30,990

ผช.กก.ผจก./ผจก.
ภาค/ผจก.เขต/
ผช.ผจก.ฝาย

23 5 14,700 22,800 15,000 38,000 26,500 20,000 34,000

รองกรรมการ
ผูจัดการ

2 6 21,800 50,000 25,000 50,000 37,500 45,000 62,500

ประธานกรรมการ
บริหาร/กรรมการ
ผูจัดการ

2 7 80,000 120,000 100,000 200,000 150,000 100,000 200,000

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

การปรับปรุงระบบเงินเดือน
เพ่ือแกปญหาความเปนธรรมภายใน และความเปนธรรมภายนอกของระบบเงินเดือน ควรปรับปรุง

ระบบเงินเดือนเปนแบบยึดกลุมงาน (broad banding system) ซึ่งเปนการกําหนดแทงเงินเดือนแบบรวม
กลุมงานทีม่ลีกัษณะใกลเคยีงกนั ซึง่จะทาํใหแทงเงนิเดอืนมนีอย เพือ่แกปญหาความเปนธรรมภายนอกควร
ปรบัเพิม่เงนิเดอืนตาํแหนงทีต่ํา่กวาอตัราทัว่ไปในตลาดแรงงาน ใหใกลเคียงหรือ เทากบัอตัราทัว่ไปในตลาด
แรงงานดังแสดงในตารางตอไปนี้

จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวา การปรับระบบเงินเดือนเปนแบบยึดกลุมงานโดยใหมีเพียง 7 กลุม และ
กําหนดเงินเดือนตํ่าสุด (Min) และสูงสุด (Max) ใหม ใหใกลเคียงกับอัตราทั่วไปในตลาดแรงงานจะทําให
ลดปญหาความเปนธรรมภายนอกไดอยางมาก
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การอภิปรายผล
การอภิปรายผล การวิเคราะหปรับปรุงระบบคาตอบแทนและเงินเดือน จะอภิปรายในลักษณะ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ ทั้งน้ีเนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้มีลักษณะเปนการวิจัยสถาบัน 
(institutional research) ที่มุงเนนนําผลการวิจัยมาใชเฉพาะสถาบัน ซึ่งการวิจัยกรณีนี้มุงนําผลการวิจัย
มาใชเฉพาะกับบริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่งจํากัด (มหาชน) เทานั้น ไมสามารถนําผลมาใชกับบริษทอื่นได ดังนั้น
การอภิปรายผลจึงจะอธิบายเฉพาะผลท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อนําขอเสนอแนะ การปรับปรุงระบบคาตอบแทน 
เงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบตังิานมาใช ซึง่จะทําใหบรษิทัมคีาใชจาย คาเงินเดือน และคาตอบแทน
เพิ่มขึ้น ประเด็นควรพิจารณาคือ บริษัทจะสามารถบริหารจัดการและมีผลประกอบการเปนอยางไร 
ซึ่งผูวิจัยจะใชวิธีคาดการณรายรับรายจายของบริษัทในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) ดังแสดงในตารางท่ี 6

ตารางที่ 6  แสดงการคาดการณรายรับ รายจายของบริษัทในรอบ 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)
หนวย : 1,000,000 บาท

ป�
รายรับ

r2 = 99.4%,
SE = 23.39

เงินเดือน
r2 = 98.6%,

SE = 4.03

ค�าตอบแทน
r2 = 99.1%,

SE = 2.46

รายจ�าย
อื่นๆ

รายจ�าย
รวม

กําไร
B/C 

Ratio

2558
499.67 120.14 30.55%*

24.04%**
53.70 13.66%*

10.75%**
219.36 393.20 106.47 1.27

2559
742.71 125.25 24.77%

16.86%
63.80 12.62%

8.59%
316.59 505.64 237.07 1.47

2560
928.45 153.93 24.11%

16.58%
79.93 12.52%

8.61%
404.53 638.39 290.06 1.45

2561
1,152.39 176.02 23.23%

15.27%
92.04 12.15%

7.99%
489.54 757.60 394.79 1.52

2562
1,366.78 199.75 22.69%

14.61%
105.2 11.95%

7.69%
575.29 880.20 486.58 1.55

2563
1,581.16 223.49 22.29%

14.13%
118.3 11.79%

7.48%
661.03 1,002.79 578.37 1.58

2564
1,795.55 247.22 21.97%

13.77%
131.4 11.67%

7.32%
746.79 1,125.39 670.17 1.60

2565
2,009.94 270.95 21.71%

13.48%
144.5 11.58%

7.19%
832.53 1,247.98 761.96 1.61

หมายเหตุ  * คิดจากรายจาย
 ** คิดจากรายรับ
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จากตารางที่ 6 ซึ่งเปนการคาดการณผลประกอบการของบริษัทโดยวิธีการวิเคราะหอนุกรมเวลา 
(time series analysis) ดวยเทคนคิการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนตรง (linear regression) โดยใชขอมลู
ยอนหลัง 3 ปคือป พ.ศ. 2558-2560 พบวาบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนอยางยิ่ง 
กลาวคือจากผลการประกอบการในป 2558-2560 บริษัทมีกําไรอยางตอเนื่อง คิดเปน B/C Ratio 1.27 
1.47 และ 1.45 หรือเทากับ บริษัทมีกําไร 27% ในป 2558 และมีกําไรสูงถึง 47% และ 45% ในป 2559 
และ 2560 ในขณะที่ มีรายจายเงินเดือนพนักงานป 2558-2560 คิดเปน 24.04% 16.86% และ 16.58% 
ของรายรับ ซึ่งไมเกิน 30% ของรายรับ

จากการคาดการณผลประกอบการ ในป 2561-2565 ถาบริษัทยังมีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไมตํ่ากวาระดับที่เปนอยู มีแผนธุรกิจท่ีสอดคลองกับภาวะของตลาด บริษัทจะมีกําไร
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคิดเปน B/C Ratio 1.52 1.55 1.56 1.60 และ1.61 หรือเทากับบริษัทจะสามารถ
ทํากําไรโดยรวมไดในระดับที่ไมตํ่ากวา 45% ทุกป ตั้งแตป 2561-2565 ในขณะท่ีมีรายจายเงินเดือนของ
พนักงานเพียง 15.27% 14.61% 14.13% 13.77% และ 13.48% ของรายรับ โดยรวมแลวไมถึง 20% 
ซึง่ถอืวาเปนรายจายเงนิเดอืนในระดบัท่ีไมสงู แมวาบรษิทัไดมกีารปรบัระบบเงนิเดอืนใชบญัชีเงนิเดอืนใหม
ที่ปรับฐานเงินเดือนใหใกลเคียงกับตลาดแรงงาน ตั้งแตป 2561 เปนตนไปก็ตาม ดังนั้นบริษัทจึงสามารถ
จายเงินเดือนพนักงานตามบัญชีเงินเดือนใหม และคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ไดโดยไมมีปญหาดานการเงิน
แตอยางใด
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บทคัดย�อ
การปรับปรงุกระบวนการเพ่ือลดระยะเวลาการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ

งานในกิจกรรมทางโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักแนวคิด 5W.1H. และ
ไคเซน ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยศึกษาปญหาจากการทําสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการฯ ในการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
และสืบคนขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลบันทึกสาเหตุของปญหา โดยเก็บขอมูลใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศ 300 ชุดจากคาใชจาย Air Freight Cost คาใชจาย Local 
Charge และคาใชจาย Selling Rate ลงในใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ ผลพบวา
การนําแนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถใชในการแกปญหา และลด
ระยะเวลาในการทําเอกสารไดจริง การปรับปรุงกระบวนการการทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศจากการเปรียบเทียบระยะเวลาระหวางระบบบันทึกมือกับการดึงขอมูล
จากระบบ Freight Forwarding System กอนการปรับปรุงใชเวลา 34 ชั่วโมง 

ปยาภรณ รัตโนภาส, สรณ สังขกนิษฐ และ จิราพัชร บุญมา
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
Faculty of Science and Art in Burapha University Chanthaburi Campus

การลดระยะเวลาของกระบวนการ
การทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ

อาจารย�ป�ยาภรณ� รัตโนภาส
คณะวิทยาศาสตร�และศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

Faculty of Science and Art in Burapha University Chanthaburi Campus



12 นาที และหลังการปรับปรุงใชเวลา 13 ชั่วโมง 
7 นาที 12 วินาที สามารถลดเวลาได 21 ชั่วโมง 
4 นาที 48 วินาที โดยการบันทึกขอมูลเปนระบบ
อีกท้ังเปนการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด

คําสําคัญ: โลจิสติกส, ขนสงสินคาทางอากาศ, 
ใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ

ที่มาและความสําคัญ
ปจจบุนัผูใหบรกิารดานโลจสิตกิสมกีจิกรรม

การดาํเนนิงานในดานการขนสง ดานเอกสาร รวมถึง
ดานการสื่อสารกับลูกคาตองใชความรวดเร็วและ
ถูกตองตรงตามความตองการของลูกคา อีกหน่ึงใน
กจิกรรมท่ีสาํคญัคอืการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ 
(Debit Note) ซึ่งทางบริษัทตองเรียกเก็บคาใชจาย
ตางๆ กบัทางตวัแทนลกูคาในตางประเทศ (Oversea 
Agent) โดยแผนกงานการขนสงรปูแบบทางอากาศ
ของกรณีศึกษาในบริษัท A ที่เกี่ยวของกับการออก
ใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ มีจํานวน 4 แผนก คือ 
แผนก Air Pricing แผนก Customer Service 
แผนก Console Air Export และแผนกบญัช ีสาเหตุ
ของปญหาพบวาการดาํเนนิงานทางแผนก Console 

Air Export ดําเนินการออกใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศลาชา และใสขอมลูไมวาจะเปนคาใชจาย 
Air Freight cost คาใชจาย Selling Rate คาใชจาย 
Local Charge ผดิพลาด โดยคาใชจาย Air Freight 
cost และคาใชจาย Local charge ไดจากใบเสนอราคา 
(Quotation) ซึ่งทางแผนก Air Pricing ดําเนินการ
เสนอใหกับตัวแทนในตางประเทศ และคาใชจาย 
Selling Rate ทางแผนก Console Air Export นํา
ขอมลูเดิมมาอางอิง หรอืหากตัวแทนในตางประเทศ

มีการเปลี่ยนแปลงจะตองรอแผนก Customer 
service นําสงขอมูลใหอีกคร้ัง จากปญหาขางตน
สงผลใหเกิดความลาชาในการออกใบเรียกเก็บเงิน
ต างประเทศและเกิดความซับซ อนในการใส 
คาใชจาย Air Freight Cost คาใชจาย Local 
Charge และคาใชจาย Selling Rate ลงในใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศผูจัดทําโครงการจึงเล็งเห็นวา
หากมีการนําขอมูลคาใชจาย Air Freight Cost 
คาใชจาย Local Charge และคาใชจาย Selling 
Rate ไปจัดเก็บไวในระบบ Freight Forwarding 
System ซึ่งเปนระบบ INTRANET ของบริษัทใน
กรณศีกึษา เพือ่แกไขปญหาความลาชาและลดความ
ซับซอนในการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศและ
เพิ่มความรวดเร็วในการทํางานใหกับแผนกบัญชี
ที่ตองรับผิดชอบในข้ันตอนตอไป

วัตถุประสงค�
การปรับปรุงกระบวนการทําใบ Debit Note 

เพือ่ลดระยะเวลาการทาํงาน ในแผนก Console Air 
Export อยางมีประสิทธิภาพ

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม – 30 เมษายน 2562

กลุ�มเป�าหมาย
เปนการปรับปรุงกระบวนการทํางานของ

บริษัทผูใหบริการดานโลจิสติกสในแผนกการขนสง
สินค าทางอากาศระหว างประเทศ บริษัท A 
ที่ผู จัดทําโครงการลงฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนกลุมเปาหมายประชากรและกลุมตัวอยาง

กลุ�ม ประชากร กลุ�มตัวอย�าง วัตถุประสงค�ของการเก็บข�อมูล

แผนก Air Pricing 3 1 สัมภาษณเพื่อหาสาเหตุของปญหา

แผนก Customer Service 4 1 สัมภาษณเพื่อหาสาเหตุของปญหา

แผนก Console Air Export 3 1 สัมภาษณเพื่อหาสาเหตุของปญหา

Oversea Agent 8 3 เก็บขอมูลสถิติเพื่อวิเคราะหระยะเวลา

Shipper and Consignee 18 10 เก็บขอมูลสถิติเพื่อวิเคราะหระยะเวลา

ที่มา: สรณ สังขกนิษฐ และคณะ (2562)

การดําเนินการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินการและกิจกรรมตามกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ดังภาพที่ 1

ป�จจัยหลัก
• พนักงานแผนก Console Air 

Export
• ข�อมูลราคาค�าใช�จ�าย Selling 

Rate
• ตัวแทนลูกค�าในต�างประเทศ 

(Oversea Agent)

กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และการลดระยะเวลาในการจัดทําใบเรียกเก็บเงิน

การวางแผน
• ศึกษารายละเอียดของงาน
• ศึกษาคู�มือการปฏิบัติงาน
• รวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ�
การดําเนินการ
• เก็บข�อมูลราคาค�าใช�จ�าย Air Freight 

cost ค�าใช�จ�าย Selling Rate และ
ค�าใช�จ�าย Local Charge

• บันทึกข�อมูลลงใน MS Excel
• ดึงข�อมูลลงในระบบ Freight 

Forwarding System
• จับเวลาการดําเนินงานก�อนและหลัง
การตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและ
ปรับปรุงคุณภาพ
• การตรวจสอบ วิเคราะห�ผลการดาํเนนิงาน
จากเวลา และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทําใบเรียกเก็บเงินต�างประเทศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
ที่มา: สรณ สังขกนิษฐ และคณะ (2562)
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จากกรอบแนวคดินาํมาออกแบบขัน้ตอนการ
ดําเนินงานและวิธีการประเมินผลคือ 1. ศึกษาถึง
รายละเอียดของหัวขอโครงการ ที่ผูจัดทําศึกษาหา
ขอมลูดาน และการเตรยีมเอกสารทีเ่กีย่วของ 2. เกบ็
รวบรวมขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได
จากการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) กับผูจัดการแผนก Air Pricing แผนก 
Customer Service และแผนก Console Air 
Export ถึงกระบวนการทํางานของปญหาและ
อุปสรรคจากการทํางาน 3. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ที่ไดจากเอกสารคูมือการ
ปฏบิตังิานของสวนการขนสงทางอากาศทีเ่กีย่วของ
กับแผนก Console Air Export และศึกษารายงาน
การดําเนินงานท่ีผานมาของ Oversea Agent และ 
Shipper and Consignee 4. คนหาวิธีการแกไข
ปญหาท่ีเหมาะสม รวบรวมขอมูลและปญหาท่ีพบ
มาวิเคราะหถึงความเปนไปไดท่ีจะแกไขปญหา 
วางแผนปรับกระบวนการทํางานใหมโดยการนํา
แนวคิดหลัก 5W.1H. และไคเซน (KaiZen) 
ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดเวลาในการ
ทํางาน โดยเปรียบเทียบจากขอมูลกอนและหลัง
ระหวางกระบวนการเดิมและกระบวนการที่คิด
ขึ้นใหม รวมไปถึงการเปรียบเทียบเวลาในการ
ทาํงานภายใตกระบวนการแบบเดิมและเวลาในการ

ทํางานในกระบวนการท่ีปรับปรุง 5. วิเคราะหและ
สรุปผลการดาํเนินงานลดระยะเวลาการทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ที่ได�จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

จากการสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง
ทุกแผนกมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ 
แผนก Console นั้น มีกระบวนการออกเอกสารได

อยางลาชา และใชระยะเวลานานในการออกเอกสาร
เรียกเก็บเงิน อีกทั้งยังไดรับขอเสนอแนะจากทาง
แผนกบัญชีวา ทางแผนก Console ดาํเนนิการดาน
เอกสารลาชา จากกระบวนการทํางานรูปแบบเดิม 
พบวาในกระบวนการปฏิบัติงานน้ันมีความลาชา
เพราะการใชการพิมพแบบมือ (Manual) และจาก
การนําหลัก 5W.1H. และหลัก เลิก ลด เปลี่ยน 
มาใชวเิคราะหการปรบัปรงุกระบวนการทาํงานกอน
และหลัง ผลในหลัก 5W.1H. ที่ใชวิเคราะห ดังนี้ 
What คือการปรับปรุงกระบวนการการทําใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศเพ่ือลดระยะเวลาการทํางาน
ในแผนก Console Air Export อยางมปีระสิทธภิาพ 
หากสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานและ
ลดเวลาไดจะสงผลใหมีเวลาในการทํางานใน
กระบวนการอื่นๆ Who พนักงานแผนก Console 
Air Export เนื่องจากเปนแผนกท่ีปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนสุดทาย รวมทั้งทําการปดเอกสารทั้งหมด
สงใหกบัลกูคา When เมือ่ถึงขัน้ตอนการทาํใบเรยีก
เก็บเงินตางประเทศท่ีอยู ในกระบวนการทํางาน
สุดทาย เมื่อรอนํ้าหนักท่ีแทจริงของสินคาหลังจาก
ชั่งนํ้าหนักอีกครั้ง Where ในแผนก Console Air 
Export ของบริษัท Why เนื่องจากเกิดความลาชา
ในกระบวนการทํางานและใชเวลามากในการทํา
เอกสาร จึงตองปรับปรุงกระบวนการใหม เพื่อให

สามารถลดระยะเวลาลงได How รวบรวมขอมูลที่
ใชในการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศรวบรวมได
ไปจัดเก็บไวในระบบ INTRANET ของบริษัท หลัก
ของไคเซน “เลกิ ลด เปล่ียน” ใชวเิคราะห ปรบัปรงุ
ถึงปญหา การเลิก วิเคราะหถึงกระบวนการทํางาน
กอนการปรับปรงุวามกีระบวนการใดบางท่ีสามารถ
ตัดออกไปโดยไมกระทบกับกระบวนการอ่ืนๆ และ
ลดขั้นตอนควรมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ทาํงาน โดยการเปลีย่นวธิกีาร จากการคยีขอมลูแบบ 
Manual มาเปนการดงึขอมลูทีม่อียูแลวในระบบมา
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ใชผลที่ได จากการประยุกตใช ในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานนั้น คือการปรับเปลี่ยนจาก
การนําขอมูลไปเก็บรวบรวมไวในแฟมเอกสาร 
เปนการนาํขอมลูคาใชจาย Air Freight cost คาใชจาย 
Local charge และคาใชจายSelling rate ไปเก็บ

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

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก Console Air Export หลังการปรับเปล่ียน

ที่มา: สรณ สังขกนิษฐ และคณะ (2562)

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

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562 187



จากภาพที่ 2 แสดงกระบวนการทํางานดังนี้ 
1. แผนก Air Pricing เสนอราคา Air Freight cost 
ใหตัวแทนลูกคาในตางประเทศผานทาง E-mail 
2. ตวัแทนลูกคาในตางประเทศยืนยนัขอมูลกลบัมา
ที่แผนก Air Pricing ผานทาง E-mail 3. เมื่อลูกคา
ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลวแผนก Air Pricing แจง
เลขกํากับของใบเสนอราคา (Quotation) นั้นๆ ให
ทางแผนก Customer Service รับทราบ 4. แผนก 
Customer Service จะติดตอไปใหตวัแทนลูกคาใน
ตางประเทศผานทาง E-mail เพื่อขอคา Selling 
rate ในกรณหีากทางลกูคามกีารเปลีย่นแปลงราคา 
5. เมื่อแผนก Customer Service ไดใบเสนอราคา
จากแผนก Air Pricing และไดรบั Selling rate จาก
ตวัแทนลกูคาในตางประเทศเมอืงนอกเรยีบรอยแลว
สงขอมูลทั้งหมดใหกับแผนก Console Air Export 
6. แผนก Console Air Export นําน้ําหนักจริงของ

สินคาจากใบช่ัง 7. เมื่อแผนก Console Air Export 
ไดรบัขอมลู Selling rate ใบเสนอราคา และนาํหนกั

ของสินคาที่แผนก Console Air export จะไดรับ
เอกสารดังกลาวจะแบงเปน 2 กรณี ไดแก 7.1 
ไดรับจากแผนก Customer Service ในกรณีที่
ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปนรูปแบบงานใหม 
ซึ่งหากเป นข อมูลที่มีการปลี่ยนแปลง แผนก 
Console Air export ตองนําขอมูลนั้นๆ ไปอัพเดท
ในระบบใหถกูตองหรือเก็บรวบรวมไว 7.2 ไดรบัจาก
ขอมูลเดิมที่แผนก Console Air export เก็บ
รวบรวมไวในระบบ Freight Forwarding ในกรณี
ที่เปนรูปแบบงานเดิม 8. การทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศ (Debit Note) เสร็จสมบูรณ และ
ใบเรียกเก็บเงินต างประเทศ ให แผนกบัญชี
ดําเนินการตอไป

ภาพที่ 3 รูปแบบหนาจอ Freight Forwarding System ขั้นตอนการคีย Debit note เม่ือดึงขอมูลเรียบรอย

ที่มา: สรณ สังขกนิษฐ และคณะ (2562)

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

EnT Digest188



จากการนาํขอมลูราคาคาใชจาย Air freight 
Cost คาใชจาย Local charge และคาใชจาย 
Sell ing Rate มาเก็บไว  ในระบบ Freight 
Forwarding โดยการประเมินจะเปนการทดลอง
ดึงขอมูลที่รวบรวมไวในระบบมาทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศแทนการคียขอมูลแบบมือ (Manual) 
ซึง่เปนการเปรยีบเทยีบระยะเวลาในการทําใบเรยีก
เกบ็เงนิตางประเทศระหวางการดึงขอมูลจากระบบ
กับการคียแบบเดิม แสดงใหเห็นถึงความแตกตาง
ในเรื่องของการใชระยะเวลาในการทําใบเรียก
เก็บเงินตางประเทศอยางชัดเจน โดยมีการเก็บ
ขอมลูไวในระบบ Microsoft Excel ซึง่มกีารจบัเวลา
การทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศและบันทึก
กระบวนการทํางานกอนและหลังที่มีการเก็บ
รวบรวมขอมลูในระบบ อกีทัง้เปนการนาํเทคโนโลยี
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และยังเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงคของการปรับปรุงกระบวนการทํา
ใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ เพ่ือลดระยะเวลาการ
ทํางาน ในแผนก Console Air Export อยางมี
ประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�
แบบกระฉับ และข�อเสนอแนะ

จากการศึกษาถึงปญหาท่ีพบและสืบคน
ขอมูลเหตุของปญหาขอมูลที่ใชทําเอกสารราคา
คาใชจาย Air Freight Cost คาใชจาย Local 
charge คาใชจาย Selling Rate และนํ้าหนักของ
สินคาจากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนฐานขอมูล
เพ่ือนํามาวิเคราะหถึงปญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งนํา
แนวคิดแบบหลักการ 5W.1H. เปนแนวทางในการ
วิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาเพื่อลดระยะเวลา
ในการทาํใบเรยีกเกบ็เงนิตางประเทศ (Debit Note) 

และนําแนวคิดแบบไคเซน โดยใชหลักการ เลิก ลด 
เปลี่ยนมาเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน โดย
วิธีการดําเนินงาน คือการจับเวลาการทําเอกสาร
รูปแบบเดิม คือการบันทึกขอมูลแบบมือ (Manual) 
มาเปรียบเทียบกับการจับเวลาการทํางานรูปแบบ
ใหม คือการดึงขอมูลที่มีอยูแลวในระบบมาใช จาก
การทดลองพบวาการนําแนวคิดแบบ 5W.1H. และ
ไคเซนมาใช ในการแกป ญหาน้ันสามารถเพ่ิม
ประสทิธภิาพ และลดระยะเวลาในการทาํเอกสารได
จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการทําใบเรียก
เก็บเงิน ระหวางการดึงขอมูลจากระบบและการคีย
แบบเดิมแสดงใหเห็นถึงความแตกตางในเร่ืองของ
การใชระยะเวลาในการการทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศอยางชัดเจน คือเก็บขอมูล 300 
Shipments ใน 30 วัน กอนการปรับปรุงใชเวลาไป 
34 ชั่วโมง 12 นาที และหลังการปรับปรุง ใชเวลา
ไป 13 ชั่วโมง 7 นาที 12 วินาที ซึ่งลดไป 21 ชั่วโมง 
4 นาที 48 วินาที โดยมีการบันทึกขอมูลไวในระบบ 
ซึ่งมีการจับเวลาการทําใบเรียกเก็บเงินตางประเทศ
และบันทกึกระบวนการทํางาน ทัง้กอนและหลังท่ีมี
การเก็บรวบรวมขอมูลในระบบอีกท้ังเปนการนํา
เทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. ลดกระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มความ

รวดเร็วในการทําขอมูลเพื่อการทําใบเรียกเก็บเงิน
ตางประเทศ (Debit Note) สงใหกับทางตัวแทน
ในตางประเทศ (Oversea Agent) และลดระยะเวลา
ในการปฏิบัติเพื่อใหพนักงานแผนก Console Air 
Export มีเวลามากขึ้นในการพัฒนาแผนก

2. สรางภาพลักษณ หากองคกรสามารถ
บริหารงานไดอยางรวดเร็ว ทําใหตอบสนองความ
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ตองการของลูกคาไดทันเวลา ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เชื่อใจและไววางใจในบริการการขนสงของ
องคกร
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บทคัดย�อ
โครงการการเปรียบเทียบประสิทธภิาพการวัดปริมาตรและน้ําหนักของสินคา

ระหวางการวัดดวยคนกับการใชเครื่องช่ังพรอมสแกนวัดขนาดวัตถุ (Cubiscan) 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความคลาดเคล่ือนของปริมาตรและน้ําหนักของการ
วัดปริมาตรกลองสินคา (Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบที่ใชคนวัดดวยมือ 
(manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) เพื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการวัดปริมาตรกลองสินคา (Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบท่ี
ใชคนวัดดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) 
และเพื่อลดกระบวนการทํางานที่ซํ้าซอนและลดจํานวนคนในการวัดปริมาตรกลอง
สินคา โดยมีการคนหาสาเหตุของปญหาดวยแผนผังกางปลาและเก็บขอมูลแบบ
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยดึงขอมูลจากในโปรแกรม SAP ในสวนของรหัส
สินคา TI-HI, ชื่อสินคา, Material group และดึงขอมูลการวัดแบบ manual จาก

สุกัญญา นาคปน และ ธนยศ กุลฑล
สาขาวิชาโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

โครงการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การวัดปริมาตรและน้ําหนักของสินคา 
ระหวางการวดัดวยคนกบัการใชเครือ่งชัง่พรอมวดัขนาดวตัถุ
กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จํากัด

นางสาวสุกัญญา นาคปน
สาขาวิชาโลจิสติกส�และการค�าชายแดน 

คณะวิทยาศาสตร�และศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี



โปรแกรม Light house รวบรวมขอมูลมาจัดทําลง
โปรแกรม Excel ทําการวิเคราะหขอมูล การเก็บ
ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primarry Data) ไดแก การ
จบัเวลาในการวัดปริมาตรและช่ังนํา้หนกักลองสนิคา
ของพนกังานและเกบ็รวบรวมขอมลูการวดัปรมิาตร
และช่ังน้ําหนักสินคาทุกรหัสสินคาในคลังสินคา 
Consumer-Goods ดวยเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ 
(Cubiscan) และเก็บขอมูลการวัดปริมาตรกลอง
สนิคาและช่ังน้ําหนักสนิคาจาํนวนกลุมตัวอยางวิธวีดั
แบบ manual

การนําเทคโนโลยีเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ 
(Cubiscan) เขามาชวยในการเก็บขอมูลการวัด
ปริมาตรกลองสินคาทําใหขอมูลการวัดปริมาตร
มีเปอรเซ็นตความนาเชื่อถือสูงกวาระบบที่ใชคนวัด
ดวยมือ (manual) อยู 77.9 ลูกบาศกเซนติเมตร 
และมีเปอรเซ็นตความนาเชื่อถือของน้ําหนักสินคา
สงูกวาระบบทีใ่ชคนวดัดวยมอื (manual) อยู 86.28 
ลูกบาศกเซนติเมตร และใชเวลาในการดําเนินงาน
นอยกวาอยู ที่ 51 วินาทีต อกลอง ซึ่งคิดเปน
เปอรเซ็นตคือ 71.15% และชวยลดกระบวนการ
ทํางานซ้ําซอนและลดคนในการวัดปริมาตรซ่ึงชวย
ใหบรษิทัมปีระสิทธภิาพในการทํางานเพ่ิมมากย่ิงขึน้

คําสําคัญ: การเปรียบเทียบการวัดปริมาตร, เพิ่ม

ประสิทธภิาพในการทํางาน, ลดกระบวนการทํางาน
 

ที่มาและความสําคัญ
บริษัท DKSH ประเทศไทยจํากัด คลังสินคา

อุปโภคบริโภคซ่ึงเปนคลังที่มีขนาดใหญใหบริการ
ดานอาหาร สินคาหรูหรา แฟช่ันและไลฟสไตล 
รวมท้ังใหบริการดานการขยายตลาดท่ีครอบคลุม
ใหบริการ โดยแผนกที่ไดเขาไปทําการศึกษาคือ 

แผนก Inventory ซึง่ไดเขาปฏิบตังิานเก่ียวกับขอมลู
สินคาและการบริหารจัดการพื้นที่คลังสินคาในการ
จัดเก็บ ซึ่งเมื่อไดเขาไปศึกษาแลวพบวาบริษัท
ยังคงขาดขอมูลในเรื่องการวัดปริมาตรกลองสินคา 
นั่นคือไมมีฐานขอมูลปริมาตรของสินคาท่ีสามารถ
นํามาคํานวณในเร่ืองของการจัดการพื้นท่ีและ
นํา้หนักในรถขนสง จงึไมสามารถใชพืน้ทีใ่นรถขนสง
ในการบรรทุกไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ในเรื่องพื้นที่ที่ใชในการจัดเก็บสินคาภายในคลัง
สินค ามี ไม  เพียงพอ พื้นที่หน าท าของแผนก 
outbound ก็มีไมเพียงพอในการวางสินคารวมถึง
การจดัวางสนิคาบนพาเลทบางสนิคาสงูเกนิไปทาํให
สนิคาเสียหายจากการจัดเก็บ ดงันัน้จงึคดิวาการวัด
ปริมาตรของกลองสินคา (Dimension) จะชวยเปน
ฐานขอมูลในการที่บริษัทจะนําไปใช เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชพื้นท่ีในรถขนสงและในคลัง
สินคาในดานการวางแผนการจัดพื้นท่ีในการเก็บ
สินคาและการจัดวางสินคาบนพาเลท (TI-HI) ใหมี
ประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน ซึง่การวัดปรมิาตรของกลอง
สินคา (Dimension) นี้ทางบริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด เคยมีการเก็บขอมูลดวยระบบ 
manual มาแลว ซึ่งผลปรากฏวาขอมูลที่ออกมามี
ความผิดพลาดมากจึงไมสามารถใชเปนฐานขอมลูได 
เนื่องจากขอมูลท่ีจัดเก็บมามีความคลาดเล่ือนมาก

ซึง่เกิดจากปจจยัหลายอยางและใชระยะเวลาในการ
เก็บขอมลูคอนขางยาวนาน ครัง้นีผู้เขียนจึงมแีนวคิด
ในการนําเทคโนโลยีเครื่องช่ังพรอมวัดขนาดวัตถุ 
(Cubiscan) ซึ่งทางบริษัทนั้นมีอยูแลวมาทดลอง
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการวัดปริมาตรทั้งดาน
เวลาและความแมนยํากับระบบการวัดแบบดั้งเดิม 
(Manual System) เพื่อนํามาตัดสินใจในการสราง
มาตรฐานของกระบวนการวัดนํ้าหนักและปริมาตร
ของสินคาตอไป
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วัตถุประสงค�
1. เพื่อเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของ

ปรมิาตรและน้ําหนักของการวัดปริมาตรกลองสินคา 
(Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบท่ีใชคนวัด
ดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่งพรอม
แสกนวัตถุ (Cubiscan)

2. เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการวัด
ปริมาตรกลองสินคา (Dimension) ระหวางการวัด
ดวยระบบที่ใชคนวัดดวยมือ (manual) กับการวัด
โดยใชเครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan)

3. เพือ่ลดกระบวนการทํางานท่ีซ้ําซอนและ
ลดจํานวนคนในการวัดปริมาตรกลองสินคา

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
2 มกราคม 2562 ถึง 20 พฤษภาคม 2562

กลุ�มเป�าหมาย
สถานประกอบการขนาดกลางขึ้นไป

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/
วิธีการประเมิน

เริ่มจากศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยศึกษาจาก
เอกสารเปอรเซน็ตความคลาดเคลือ่น (Percentage 
Error)ในการทําความเขาใจการวัดปริมาตรและ
การหาความคลาดเคล่ือนของขอมลูตามวัตถุประสงค
ขอท่ี 1 ในการเปรียบเทียบการวัดปริมาตรและ

ชัง่นํา้หนักกลองสินคาระหวางการวัดดวยระบบท่ีใช
คนวัดดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่ง
พรอมแสกนวตัถ ุ(Cubiscan) และใชแผนผงักางปลา
ในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา ใชทฤษฎีเก่ียวกบั
ความผิดพลาดท่ีเกิดจากคนและทฤษฎีสารสนเทศ
ในการนําเทคโนโลยีมาใชในการลดความผิดพลาด
จากการทํางานของคนซ่ึงจะชวยลดความคลาดเคล่ือน
ของข อมูล โดยนํามาใช  ในการเปรียบเทียบ
ความคลาดเคล่ือนระหวางระบบเดิมกับการนํา
เทคโนโลยีเข ามาช วยให สามารถเลือกวิธีที่มี
ความคลาดเคลื่อนนอยกวา และใชแนวคิดเกี่ยวกับ
บทบาทความสาํคญัของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานในการนํามาชวยใน
การลดระยะเวลาการทํางาน ทําใหการทํางาน
รวดเร็วยิ่งข้ึนและมีความแมนยํายิ่งข้ึน โดยนํามาใช
ในวัตถุประสงคขอท่ี 2 และทฤษฎีการลดความ
สูญเปลาดวยหลักการระบบ ECRS โดยนํางานวิจัย
ของคุณวีรยา วีระสุขสวัสดิ์ เรื่องการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ
ตลับหมึก มาชวยในเรื่องการควบรวมขั้นตอนการ
ดําเนินงานการตัดขั้นตอนการทํางานที่ไมจําเปนใน
กระบวนการออกไป และการรวมข้ันตอนการทาํงาน
เขาดวยกันเพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการ
ทํางาน จากนั้นนําเสนอโครงการกับหัวหนางานท่ี

เก่ียวของและอาจารยที่ปรึกษา เมื่อผลงานไดผาน
การนําเสนอแลวจากนั้นทําการออกแบบงานวิจัย 
และกําหนดเคร่ืองมือ โดยเคร่ืองมือที่ใชในการ
กําหนดปญหาของโครงงานคือ แผนผังกางปลา 
ซึ่งมีผลการวิเคราะห ดังนี้
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บุคลากร วัสดุอุปกรณ�

ข�อมูลไม�ถูกต�อง

ไม�มีความรู�ในเรื่อง
การวัดที่ถูกต�อง

อุปกรณ�ชั่งและวัด
มีไม�เพียงพอและจํากัด

Human
error

ต�องใช�เวลานาน
ในการวัดสินค�า
แต�ละกล�อง

พื้นที่ในการวาง
เครื่องช่ังนํ้าหนัก
ไม�สมํ่าเสมอ

อุปกรณ�เครื่องวัด
และเครื่องช่ังเก�า

กระบวนการทํางาน สภาพทางกายภาพ

• ปจจัยภายในท่ีทําใหขอมูลไมถูกตอง
 - บุคลากร
 - พนกังานแผนก Inventory ไมมคีวามรู

ในเรื่องการวัดปริมาตรที่ถูกตอง และเนื่องจาก
พนักงานหนึ่งคนทํางานมากกวาหนึ่งหนาที่ทําให
อาจเหนื่อยลาเมื่อมีการวัดปริมาตรหลายๆ SKU 
ทาํใหเขียนขอมลูผดิพลาดได ดงัน้ันการนําเทคโนโลยี

เครือ่ง Cubic scan เขามาชวยจะทาํใหขอมลูถกูตอง
ยิ่งขึ้น และนําโปรแกรม Microsoft Excel มาชวย
ในการบันทกึขอมลูจะชวยลดความเหน่ือยลาของคน
ทําใหไดขอมูลที่ถูกตองมากย่ิงข้ึนและเพ่ิมความ
รวดเร็วในการเก็บขอมูล

• วัสดุอุปกรณ
 - อุปกรณชั่งและวัดมีไมเพียงพอและ

มีจํากัด ทําใหขอมูลที่ไดผิดพลาดและใชระยะเวลา
ในการเก็บขอมูลนาน ดังนั้นการนําเทคโนโลยี
เครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) เขามาชวย

จะทําใหขอมูลถูกตองย่ิงข้ึนและรวดเร็วในการ
วัดปริมาตรสามารถใชเคร่ืองชั่งพรอมแสกนวัตถุ 
(Cubiscan) เพียงตัวเดียวในการวัดปริมาตรและ
ชั่งนํ้าหนักสินคาพรอมกันไดในคราวเดียวกัน

 - อุปกรณเครื่องวัดและเคร่ืองช่ังเกา 
ทําใหขอมูลอาจผิดพลาดเน่ืองจากตาช่ังอาจฝด 
เมื่อช่ังนํ้าหนักอาจทําใหคลาดเคลื่อนมากได และ

ในดานของสายวัดชํารุดตัวเลขท่ีสายมีรอยจางๆ 
ทําใหเห็นไมชัดจึงเขียนขอมูลผิดเพี้ยนไป

• สภาพทางกายภาพ
 - พื้นที่ในการวางเครื่องชั่งน้ําหนัก

ไมสมํ่าเสมอ ทําใหขอมูลที่ไดมาคลาดเคลื่อนไป
• กระบวนการทํางาน
 - ตองใชเวลานานในการวัดสนิคาแตละ

กลอง เนื่องดวยขนาดกลองสินคาที่มีรูปทรงและ
ขนาดแตกตางกนั ทาํใหพนกังานเรงวดัใหเสรจ็ขอมลู
จึงผิดพลาดไป และกระบวนการทํางานในบางจุด
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ซํ้าซอนและใชเวลานาน และใชโปรแกรม SAP ซึ่งใชในการดึงขอมูล โลเคชั่น รหัสสินคา ชื่อสินคา
เพื่อใหพนักงานหยิบสินคาที่ตองการวัดมาให ณ สถานที่ทําการทดลอง

ใชโปรแกรม Light house ในการดูขอมูลการวัดแบบ Manual ที่บริษัทเคยวัดมาแลว

ใชตารางเปรียบเทียบการวัดปริมาตรและน้ําหนักสินคาและตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการ
วัดปริมาตรเพื่อบันทึกขอมูลและทําการเปรียบเทียบขอมูล
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ตารางขั้นตอนกําหนดกลุมตัวอยาง

ประชากร จํานวนกลองสินคาในคลังสินคา Consumer Goods (CG) 
จํานวน 3,178 SKU

กลุมตัวอยาง Client หลักของบริษัทจํานวน 4 Client

วิธีการสุมตัวอยาง แบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกกลุมตัวอยางเปนกลุมสินคา A 
ตามหลักการของ ABC

ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง จํานวน 356 SKU โดยหาขนาดกลุมตัวอยางตามวิธีการของ 
ยามาเน (Yamane)

เมือ่หากลุมตัวอยางไดแลว ลาํดับตอไปเปนการทาํการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยอยางทีไ่ด
กลาวมาขางตนวาบริษทัเคยมีการเก็บขอมลูการวัดปริมาตรแบบ manual ซึง่แบบเกาท่ีบรษิทัเคยเก็บขอมลู
มานั้นพบวาในโปรแกรม Light house ที่เคยเก็บขอมูลนั้นไมสามารถนําขอมูลมาใชเปรียบเทียบได เพราะ
ขอมูลที่เก็บมานั้นไมครบถวนและไมมีการใสขอมูลการวัดปริมาตร มีแคปริมาตรรวมจึงไมสามารถนํามาใช
เปนขอมูลเปรียบเทียบได ดังนั้นจึงทําการทดลองเก็บขอมูลแบบManualใหมอีกครั้ง

ตารางการทดลองขั้นตอนเก็บขอมูลแบบ Manual

ขั้นตอนที่ 1 พนักงานคนท่ี 1 วัดปริมาตรกลองสินคาทั้งดานกวาง ยาวสูง ซึ่งจะใชเวลาในการวัดนาน
เพราะพนักงานสับสนเรื่องความกวาง ยาว สูง ทําใหขอมูลที่วัดมาสลับกัน ขอมูลจึงผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 2 พนักงานคนท่ี 2 ทําการจดบันทึกขอมูลการวัด

ขั้นตอนที่ 3 พนักงานคนที่ 3 ยกสินคาจากพาเลทที่วัดไปยังเคร่ืองชั่งนํ้าหนัก จากนั้นพนักงานคนที่ 2 
ทําการจดบันทึกน้ําหนัก

ขั้นตอนที่ 4 พนักงานคนท่ี 3 ยกสินคาลงจากตาชั่งวางไวบนพาเลทท่ีวัดแลว

ขั้นตอนที่ 5 ทําแบบน้ีไปจนครบตามจํานวนสินคาที่ตองวัดในแตละวัน จากนั้นก็นําขอมูลที่จดบันทึกมา
บันทึกลงใน Excel

และหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลว ขั้นตอนตอไปนําขอมูลการวัด Manual มาหาความคลาด
เคล่ือนจากการวัด ซึง่หาไดจากเปอรเซ็นตความแตกตางโดยไดทาํการเก็บขอมูลการวัด 2 คร้ังซ่ึงใชตวัแปล
ควบคมุทีเ่หมอืนกนั คอืใชคนคนเดยีวกนัในการทาํการทดลองและใชกลองสนิคากลองเดยีวกันในการทดลอง 
ทาํการวดักลองละ 2 ครัง้เพือ่นาํครัง้แรกและครัง้ที ่2 มาหาเปอรเซ็นตความแตกตาง โดยเปนวธิกีารหาความ
คลาดเคลื่อนซึ่งหามาจากเปอรเซ็นตความแตกตางของการวัดตามทฤษฎีของ ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค 
ที่บอกวากรณีที่ไมสามารถหาหรือกําหนดปริมาณมาตรฐานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับผลการทดลองได แตมี
ผลการทดลอง 2 ชุดที่มีคาแตกตางกัน สามารถหาคาความคลาดเคลื่อนที่เปนเปอรเซ็นตความแตกตาง
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ของการทดลองทั้งสองชุด โดยใชคาเฉลี่ยของผลการทดลองทั้งสองชุดเปนปริมาณท่ีใชเปรียบเทียบกัน
มาชวยในการหาความคลาดเคลื่อนผล ซึ่งหากมีเปอรเซ็นตความแตกตางมากความคลาดเคลื่อนมาก
ตามไปดวย สวนการวดัปรมิาตรโดยการนาํเคร่ือง Cubiscan เขามาใชในการทาํงานซึง่มกีารทาํงานดงันีค้อื

ขั้นตอนที่ 1 พนักงานคนท่ี 1 ยกสินคาขึ้นบนเคร่ือง Cubiscan

ขั้นตอนที่ 2 พนักงานคนท่ี 2 ทําการคียขอมูล โดยดูจากหนาจอของเคร่ือง Cubiscan 
โดยเครื่องจะทําการวัดปริมาตรและชั่งนํ้าหนักในคราวเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 3 พนักงานคนท่ี 1 ยกสินคาลงจากเครื่อง Cubiscan วางไวบทพาเลทที่วัดปริมาตรแลว

ซึ่งในการเก็บบันทึกขอมูลนั้นจะใชโปรแกร Excel ในการเก็บขอมูล จากนั้นทําการวัดปริมาตร 
โดยนําขอมูลที่วัดมาหาความคลาดเคลื่อนจากสูตรเปอรเซ็นตความแตกตางเชนเดียวกับแบบ Manual 
โดยในการทดลองจะใชตัวแปลควบคุมและกลุมตัวอยางเดียวกันกับแบบManual

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

สรุปผลการวิจัยจากวัตถุประสงคขอที่ 1 
เปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของปริมาตรและ
นํา้หนกัของการวดัปรมิาตรกลองสนิคา (Dimension) 
ระหว างการวัดด วยระบบท่ีใช คนวัดด วยมือ 
(manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่งพรอมแสกน
วัตถุ (Cubiscan) จากการทําการวัดปริมาตรและ
ชั่งนํ้าหนักจํานวนตัวอยางที่ใช 356 SKU พบวา

การวัดปริมารกลองสินคาดวยเครื่อง Cubiscan 
มคีวามคลาดเคล่ือนของขอมูลอยูที ่2.89% ซึง่อยูใน
เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได
คือไมเกิน 5% แตระบบ manual มีเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนของปริมาตรถึง 80.83% ซึ่งสูง
มากจึงไมสามารถนํามาใชเปนฐานขอมูลได ดังนั้น
การวัดปริมาตรกลองสินคาดวยเคร่ือง Cubiscan มี
ความคลาดเคล่ือนของปริมาตรนอยกวาระบบ 
Manual และการช่ังน้ํานํ้าหนักกลองสินคาดวย
เคร่ืองคิวบิทสแกนมีความคลาดเคล่ือนของขอมูล

อยูที่ 1.55% ซึ่งอยูในเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน
ที่สามารถยอมรับไดคือไมเกิน แตระบบแมนนวล
มีเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนของปริมาตรถึง 
87.83% ซึ่งสูงมากจึงไมสามารถนํามาใชเปนฐาน
ขอมลูได ดงันัน้การชัง่นํา้หนกัดวยเครือ่ง Cubiscan 
มีความคลาดเคลื่อนของนํ้าหนักนอยกวาระบบ 
Manual และจากวัตถุประสงคขอที่ 2 เปรียบเทียบ
ระยะเวลาในการวดัปรมิาตรกลองสนิคา (Dimension) 
ระหว างการวัดด วยระบบท่ีใช คนวัดด วยมือ 
(manual) กบัการวดัโดยใชเครือ่งชัง่พรอมแสกนวตัถุ 

(Cubiscan) พบวาเครื่อง Cubiscan ใชเวลาในการ
วัดอยูที่ 2 ชั่วโมง 1 นาที 32 วินาที เฉลี่ยแลวอยูที่
กลองละ 20 วินาที สวนแมนนวลใชเวลาในการวัด
อยูที่ 7 ชั่วโมง 5 นาที 31 วินาที เฉลี่ยแลวอยูที่
กลองละ 1 นาที 11 วินาที ดังนั้นเครื่อง Cubiscan 
ใชเวลาในการวัดและช่ังนํ้าหนักนอยกวาระบบ 
Manual โดยเฉลี่ยเร็วกวาอยูที่ 51 วินาทีตอกลอง 
คิดเปนเปอรเซ็นตของการวัดปริมาตรกลองอยูที่ 
71.43% และจากวัตถุประสงค ข อที่ 3 ลด
กระบวนการทํางานท่ีซํ้าซอนและลดจํานวนคน
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ในการวัดปริมาตรกลองสินคา โดยจะเห็นวาเครื่อง 
Cubiscan ชวยลดกระบวนการในการทํางานแบบ
เดมิคอืลดข้ันตอนในการบันทกึและการยกสินคาไป
ชั่งนํ้าหนัก โดยการวัดปริมาตรและช่ังน้ําหนักใน
คราวเดยีวกนัซึง่ชวยลดจาํนวนคนทีเ่กีย่วของในการ
วัดปริมาตรลง 1 คน ทําใหบริษัทสามารถลดตนทุน
ในเรื่องของคาจางแรงงานได

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�
แบบกระฉับ และข�อเสนอแนะ

ประโยชนที่ไดรับ
1. เพ่ิมความแมนยาํในการเก็บขอมลูการวัด

ปริมาตรกลองสินคาเพ่ือนํามาใชในการวางแผน
พื้นที่การจัดเก็บในคลังสินคา คํานวณการจัดการ
พื้นที่และน้ําหนักในการขนสง การคํานวณการจัด
วางสินคาบนพาเลท (TI-HI) และลดพื้นที่ในการจัด
วางสินคาหนาทาเพ่ือการจัดสงใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

2. ไดวธิทีีใ่ชระยะเวลานอยกวามาใชในการ
เก็บขอมูลใหแผนก Inventory

3. ลดกระบวนการทาํงานในการวดัปรมิาตร
กลองสินคา

4. ลดจํานวนคนในการวัดปริมาตรกลอง

สินคา
5. เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหาร
จากการดํ า เ นิน โครงการ  “การ เพิ่ ม

ประสิทธภิาพการวดัปรมิาตรกลองสนิคาดวยเครือ่ง
ชั่งพรอมสแกนวัดขนาดวัตถุ (Cubiscan)” ผูจัดทํา
มีการปรึกษาปญหาที่ เกิดขึ้นกับหัวหนาแผนก 
พนกังานผูปฏิบตังิาน และจากการท่ีผูจดัทําไดมกีาร
ลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง จึงพบปญหาท่ีเกิดขึ้น
คือ

1. ขอมูลที่ทางบริษัทเคยมีการเก็บการวัด
ปริมาตรและชั่งนํ้าหนักกลองสินคาแบบ Manual 
ของคลังสินคา ดีเคเอสเอช กม.20 มาไมสามารถนํา
มาใชเปนฐานขอมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
คลังสินคาไดเนื่องจากขอมูลไมครบและขอมูล
มีคลาดเคลื่อนมาก

2. ในการเก็บขอมูลการวัดปริมาตรและ
ชั่งนํ้าหนักกลองสินคาแบบ Manual ใชเวลาในการ
เก็บขอมูลนาน

3. กระบวนการทํางานในการวัดปริมาตร
และช่ังนํ้ าหนักสินค าซํ้ าซ อนมากเกินไปและ
พนักงานท่ีใชในการเก็บขอมูลมีมากกวาหนาท่ี 
เนือ่งจากปญหาท่ีผูจดัทําไดพบขางตนทําใหมกีารคดิ
วิธีการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนโดยการนําเทคโนโลยี
เครื่องชั่งพรอมแสกนวัตถุ (Cubiscan) เขามาชวย
ในการวัดปริมาตรเพ่ือเก็บขอมูลในคร้ังนี้ และ
ผู จัดทําไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคลาด
เคลือ่นของปรมิาตรและนํา้หนกัของการวดัปรมิาตร
กลองสนิคา (Dimension) ระหวางการวดัดวยระบบ
ที่ใชคนวัดดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใช
เครือ่งช่ังพรอมแสกนวัตถ ุ(Cubiscan) เพ่ือศกึษาวา
วิธีไหนมีความคลาดเคล่ือนของขอมูลนอยกวากัน 
เพื่อท่ีจะนําวิธีนั้นมาใชในการเก็บขอมูลการวัด
ปริมาตรและช่ังนํ้าหนักข อมูล (Dimension) 

ทั้งหมดในคลังสินคา ดีเคเอสเอช กม.20 และ
เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการวัดปริมาตรกลอง
สินคา (Dimension) ระหวางการวัดดวยระบบท่ีใช
คนวัดดวยมือ (manual) กับการวัดโดยใชเครื่องชั่ง
พร อมแสกนวัตถุ  (Cubiscan) และเ พ่ือลด
กระบวนการทํางานท่ีซํ้าซอนและลดจํานวนคน
ในการวัดปริมาตรกลองสินคา ซึ่งหวังวาโครงงานนี้
จะชวยใหไดวิธีในการเก็บขอมูลที่ถูกตองแมนยํา 
และรวดเร็วได
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ขอเสนอแนะสําหรับผลการศึกษา
1. องคกรอืน่ๆ สามารถนาํเครือ่ง Cubiscan 

ไปใชในสถานประกอบการไดเนื่องจากมีประโยชน
กบัสถานประกอบการขนาดกลางขึน้ไปซึง่ขึน้อยูกบั
จดุคุมทนุของแตละสถานประกอบ แตสาํหรบับรษิทั
ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนคลังสินคา
ที่มีขนาดใหญในการนําเครื่อง Cubiscan มาใชใน
การวดัปริมาตรกลองสินคาทาํใหคุมคาแกการลงทนุ 
เพราะการลงทนุคาเครือ่งคุมคาแกประโยชนทีบ่รษิทั

เอกสารอ�างอิง
กาญจนเขจร ชูชีพ .(2560). ความถูกตอง. สืบคนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562, สืบคนจาก https://

sites.google.com/site/pattranit257/khwam-thuk-txng-accuracy
เอน็. ซ.ี อาร. อนิเตอรเทรดด้ิง บจก. (2562). เครือ่ง Cubiscan. สบืคนเมือ่วนัท่ี 28 เมษายน 2562, 

สืบคนจาก http://ncrintertrade.thailandpages.com 
นายคุณภาพ .(2562). ทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดพลาดท่ีเกิดจากคนหรือ Human Error. สืบคน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562, สืบคนจาก http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFile

จะไดรับจากการใชเคร่ือง Cubiscan ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินคาและ
เพิ่มรายไดใหแกบริษัทมากยิ่งข้ึน

2. นําขอมูลการวัดปริมาตรดวยเคร่ือง 
Cubiscan ไปใชในการเพิ่มพื้นท่ีในการเก็บสินคา 
นาํไปคาํนวณในเร่ืองของการจัดวางสินคาบนพาเลท 
การเพิ่มพื้นที่บริเวณหนาทาของ Outbound และ
การคํานวณนํ้าหนักและพื้นที่จัดวางสินคาภายใน
รถบรรทุก
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บทคัดย�อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีเปาหมายเพื่อสรางชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 

คณิตศาสตร เร่ืองการแปลงทางเรขาคณิต โดยนําภูมิปญญาทองถิ่นผาซ่ินตีนจก
เมอืงลับแลมาบูรณาการจัดการเรียนรูสาํหรับการออกแบบลวดลายโดยใชโปรแกรม 
The Geometer’s Sketchpad (GSP) ใหเปนไปตามเกณฑ 75/75 และศึกษาผล
ของการใชชุดกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2561 
โรงเรยีนบานหวยใต จาํนวน 9 คน เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยัประกอบดวย ชดุกิจกรรมฯ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และแบบสอบถามความพงึพอใจ ผลการวจิยั
พบวา 1) นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตมาออกแบบ
ลวดลายผาซิน่ตีนจกเมืองลับแลโดยใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได 
โดยชุดกิจกรรมฯ มีประสิทธิภาพเทากับ 76.00/80.00 เปนไปตามเกณฑรอยละ 
75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชชุดกิจกรรมฯ สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมฯ 

ทวีสิทธ์ิ ปญญายง* จิตสุภา คําพวง และ นิษฐา ชอบธรรม
สาขาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
*Corresponding author, E-mail: taweesit.mathedu.uru@gmail.com

อาจารย�ทวีสิทธ์ิ ป�ญญายง
สาขาคณิตศาสตร� คณะครุศาสตร� 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

ชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร 
“การออกแบบผาซ่ินตีนจกเมืองลับแล” 
ดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)



และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับรอยละ 29.03 
3) นักเรียน มีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมฯ อยูใน
ระดับมาก

คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู คณิตศาสตร, 
การแปลงทางเรขาคณติ, โปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP)

ที่มาและความสําคัญ
ปญหาสาํคญัสาํหรบัการจดัการเรียนการสอน

คณิตศาสตร คือ การที่ครูสวนใหญยังคงใชวิธี
การสอนแบบบรรยาย ทีไ่มเอือ้ตอการพัฒนาความ
สามารถทางปญญาขั้นสูง ไดแก การคิดวิเคราะห
และการสงัเคราะห ทาํใหผูเรียนเบือ่หนาย เน่ืองจาก
ผู เรียนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีมลีกัษณะเปนนามธรรม 
เกิดความเบื่อหนาย ไมอยากเรียน เมื่อตองนําเอา
ความรูดังกลาวไปใชในการเรียนในเนื้อหาที่มีระดับ
สงูขึน้ทาํใหประสบปญหามากขึน้เนือ่งจากขาดความรู
ความเขาใจในเร่ืองเดิมทีเ่ปนพืน้ฐาน สงผลใหผูเรียน
มเีจตคตทิีไ่มดตีอการเรยีนคณิตศาสตรและสงผลให
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนตํา่ลงในทีส่ดุ จากผลการสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) ในป 2560 พบวา

มีคะแนนเฉลี่ย 26.30 คะแนน อยูในระดับตํ่าสุด
เมื่อเทียบกับรายวิชาตางๆ (อังกฤษ 30.45 คะแนน 
วิทยาศาสตร 32.28 คะแนน และภาษาไทย 
48.29 คะแนน) นอกจากน้ีในการจัดการเรียนรู
ทางคณติศาสตรยงัขาดการจัดกจิกรรมทีบ่รูณาการ
เขากับสิ่งตางๆ รอบตัวของผู เรียน โดยเฉพาะ
ภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนมรดกที่สําคัญที่ไดรับการ
ถายทอดจากบรรพบุรษุในอดีต ไดสัง่สม สรางสรรค 
และสืบทอดมาอยางตอเนือ่ง ถอืสิง่สําคัญตอวิถชีวีติ
ของคนในแตละทองถิ่น แตในปจจุบันไดถูกละเลย

ลงไปมาก ผลการวิเคราะหขอมูลของทีมวิจัยจาก
การลงพื้นท่ีโรงเรียนในอําเภอลับแล ในระหวาง
วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561 พบวา การศึกษาสมัยใหม
เนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดมาจากสวนกลาง 
ไดแยกนักเรียนออกจากชุมชนทองถ่ินของตนเอง 
รวมถึงสถานศึกษาไมสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ิน
ไปใชในการจดัการเรยีนรูอยางเปนรปูธรรมจงึทําให
ถูกละเลยจนคอยๆ สูญหายไปในที่สุด

ขณะที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตรที่สามารถเช่ือมโยงถึงภูมิปญญา
เปนสิง่สาํคญั โดยเฉพาะ “ผาซิน่ตนีจกเมืองลับแล” 
เปนภูมิปญญาที่สําคัญในอําเภอลับแลท่ีสืบทอด
มาจากกลุมบรรพบุรษุทีอ่พยพมาจากเมืองเชียงแสน
โบราณ (อัษนัย กางมูล, 2552) ไดมีการสั่งสม
ประสบการณ การถกัทอใหมคีวามงดงาม การทอผา
ซิ่นตีนจกถือเปนการเรียนรูที่ชวยขัดเกลาในเรื่อง
ของอารมณและสมาธิ เปนการวัดทักษะ ความ
ประณีต ความอดทน สถานศึกษาควรนํามาใชใน
กระบวนการจดัการเรยีนรูของผูเรยีน เพือ่ใหผูเรยีน
ไดมีความตระหนักถึงคุณคาของความเปนไทยใน
ภูมิปญญาทองถิ่น อีกทั้งครูผู สอนจําเปนตองมี
วธิกีารสอนท่ีเนนใหผูเรยีนเกดิการเรียนรูและพฒันา
ความสามารถของตัวผูเรียน ชุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรูคณิตศาสตรถือเปนสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที่สามารถชวยอํานวยความสะดวกใหแก
ผูเรียน ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูของผูสอนและสงเสริมพัฒนาใหผูเรียน
ไดเกดิการเรยีนรูดวยตนเอง มโีอกาสฝกปฏบิตั ิและ
แสดงความคิดอยางสรางสรรค ทักษะการส่ือสาร
ทางวิทยาศาสตรตามศักยภาพของแตละบุคคล
ไดอยางเต็มความสามารถ โดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั 
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะสมบูรณทั้งดานความรู 
เปนคนดี และมีความสุข เสริมสรางมนุษยสัมพันธ
แบบกัลยาณมิตรกับผูอื่น (ธงชัย ตนทัพไทย, 2548) 
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สามารถสะทอนถึงป ญหาและความต องการ
ในการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูและ
กจิกรรมการประเมนิผลการเรยีนรูทีน่าํมาบรูณาการ
เขาดวยกันอยางเปนระบบ สามารถนํามาใชในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (ระพินทร 
โพธิศ์ร,ี 2550) สาํหรบัโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่สามารถนํามาชวย
ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูและนําไปใชในการสอน
วิชาคณิตศาสตรในหลายแขนง ไดแก รูปเรขาคณิต 
2 มิติ และ 3 มิติ กราฟ รวมถึงการออกแบบรูปราง 
รูปทรงตางๆ ที่ตองการได

ทั้ ง น้ีผู  วิจัยได  เห็นความสําคัญ ในการ
บรูณาการความรูในวชิาคณติศาสตร เทคโนโลยแีละ
ภูมิปญญาทองถิ่นเขามาจัดกิจกรรมการเรียนรู 
คณิตศาสตร สําหรับการสอนเน้ือหาการแปลงทาง
คณิตศาสตร ที่ประกอบไปดวย การเล่ือนขนาน 
การหมุน การยอขยายและการสะทอน โดยใช
เนื้อหาการแปลงทางคณิตศาสตรเป นพื้นฐาน
ในการออกแบบลวดลายของผาซิ่นตีนจก อันเปน
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สืบทอดกันมาจากอดีตตั้งแต
สมัยเมืองเชียงแสนโบราณ ที่ ได มีการส่ังสม
ประสบการณ การถักทอใหมีความงดงาม และ
ถายทอดสืบตอกันมา เพ่ือใหคงอยูคูกับเมืองลับแล

สืบไป 

วัตถุประสงค�
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรการออกแบบผาซิ่น
ตนีจกเมืองลบัแล ดวยโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP)

2. เพือ่ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัการ
ใชชุดกิจกรรมฯ

3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอชุดกิจกรรมฯ

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
1 ธันวาคม 2561 – 30 เมษายน 2562

กลุ�มเป�าหมาย
ประชากรท่ีใชในการวิจยัคร้ังนีไ้ดแก นกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหวยใต อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่2 โรงเรยีนบานหวยใต อาํเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 9 คน

การดาํเนนิโครงการ/กจิกรรม/วิธีการประเมนิ
1. ลงพื้นที่ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล

เก่ียวกับผาซิ่นตีนจกเมืองลับแล จากเอกสาร แหลง
การเรียนรูทองถิ่นและปราชญชาวบาน ในสวนของ
โครงสรางทั้ง 3 สวน ประกอบไปดวย หัวซิ่น ตัวซิ่น 
และตีน ซ่ิน ,  ลักษณะลวดลายของผ าลับแล 
ที่ประกอบไปดวย กลุมลายหลักจํานวน 16 ลาย 

และกลุมลายประกอบจํานวน 12 ลาย
2. ออกแบบชุดกิจกรรมฯ โดยใชหลักการ

กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เนน
ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน 
ผูเรียนเปนผูเรียนรู และกําหนดใหบทบาทของครู
เปนผูสนับสนุน (supporter) และเปนแหลงความรู 
(resource person) ของผูเรียน รวมกับการนํา
โปรแกรมสําเรจ็รปู The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) มาใชในการออกแบบลวดลาย โดยใช
พื้นฐานการแปลงทางคณิตศาสตร และทําการหา
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ประสิทธิภาพ สําหรับชุดกิจกรรมประกอบดวย 
6 หนวยการเรียนรู ใชระยะเวลาการจัดการเรียนรู 
8 ชั่วโมง ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนือ้หาดวยคาดชันคีวามสอดคลอง (IOC) ตรวจสอบ
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบ 
โดยใชสูตร KR – 20 ในสวนของแบบฝกหัดหาคา
ความยากงาย (Difficulty) โดยวิธีการหาสัดสวน 
ของคนท่ีตอบขอสอบขอนัน้ถูกกบัจํานวนคนท้ังหมด 
และการหาคาอาํนาจจาํแนก (Discrimination) แบบ
อิงเกณฑโดยใชวิธีดัชนีบ ี(B-Index หรือ Brennan 
Index) ทําการปรับปรุงใหไดประสิทธิภาพ

3. นําชุดกิจกรรมฯ ไปใชกับกลุมตัวอยาง 
แลวทาํการเก็บขอมลู ไดแก คะแนนสอบกอนเรียนและ
หลงัเรยีน คะแนนในการทาํกจิกรรม และแบบประเมนิ
ความพึงพอใจ จากนั้นนํามาวิเคราะหผลทางสถิติ

ผลการดําเนินงาน
1. ชดุกจิกรรมฯ ใชไดอธบิายความรูพืน้ฐาน

เกี่ยวกับพื้นฐานการใชโปรแกรม GSP ในหนวย
การเรยีนรูที ่1 หลงัจากนัน้ในหนวยการเรยีนรูที ่2-4 
เปนเน้ือหาการแปลงทางคณิตศาสตร ซึ่งในการ
จดักจิกรรมจะใหผูเรยีนใชโปรแกรม GSP โดยอาศัย
จุดเดนของโปรแกรมท่ีมีตาราง (Grid) ฟงกชัน
ทางเรขาคณิต และการใชสี เหมาะสําหรับการ
ออกแบบลวดลายตางๆ รวมถึงลายผา สามารถให
ผูเรยีนพฒันาทกัษะของการนกึภาพ (Visualization) 
และดานมติสิมัพนัธ (Spatial Temporal Intelligence) 
ไดอยางชัดเจน และในสวนของหนวยการเรียนรู
ที่ 5-6 ไดใหนักเรียนนําความรูเรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิตไปประยุกตใชสรางลายผาลับแล

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

ตารางที่ 1 แสดงการหาคาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฯ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
หลังใชชุดกิจกรรมฯ สูงกวากอนใชชุดกิจกรรมฯ โดยมีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.2903 หรือคิดเปน
รอยละ 29.03 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนใชชุดกิจกรรมฯ และหลังใชชุดกิจกรรมฯ

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

อภิปรายผลการดําเนินงาน และข�อเสนอแนะ
1. งานวจิยันีก้อใหเกดิประโยชนประโยชนรวมกันสาํหรบัผูทีเ่กีย่วของในทกุฝาย (Mutual Benefits) 

อันไดแก นักวิจัยไดประโยชนในดานองคความรูใหม ไดแก ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามที่ตองการ 
ภายใตบริบทและเงื่อนไขของโรงเรียนในชุมชนที่ตองการอนุรักษภูมิปญญาและถายทอดใหกับเยาวชน
ในชุมชนและตัวผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข โดยพบวา ในชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพถึง 
76.00/80.00 ในสวนของประสิทธิภาพหลังเรียน (E2) มีคาสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (75/75) ถึง 2.5% 
ตามหลักการสรางเคร่ืองมือทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนที่ชัยยงค พรหมวงศ (2556) สวนหนึ่ง
เกิดจากกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติเอง ไมตองศึกษารายละเอียดมากนัก ทําใหนักเรียน
รูสึกตื่นเตน เกิดแรงจูงใจในการเรียนและทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน อีกทั้งยังชวยสงเสริม

คะแนนเต็ม คะแนนเฉล่ีย ประสิทธิภาพ

E1 25 19 76.00

E2 10 8 80.00

คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก�อนใช�
ชุดกิจกรรมฯ (n=9)

ผลรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังใช�
ชุดกิจกรรมฯ (n=9)

ค�าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.)

20 87 114 E.I. =  = 0.2903114 - 87
180 - 87
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ใหนักเรียนไดใชความคิดสรางสรรค สอดคลองกับแนวคิดของ Raymond J. Wlodkowski (1995) 
กลาววา ปจจัยสําคัญที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนไดอยางมีความสุขอยางราบรื่น 3 ประการ ไดแก การมี
เปาหมายชัดเจน การรูคุณคาในส่ิงที่เรียน และมีความทาทายท่ีเหมาะสมระหวางตัวผูเรียนกับกิจกรรม 
อีกทั้งเกิดผลกระทบตอสังคมที่ประเมินได (Measurable Social impact) โดยกอนการใชชุดกิจกรรม
พบวานักเรียนไมมีความรูความสนใจในเร่ืองของลายผา แตหลังจากการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมแลว 
นักเรียนจะมีความรูเกี่ยวกับลายผาซิ่นตีนจก เกิดความภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตนและสามารถ
สรางสรรคผลงานลวดลายผาซิ่นตีนจกจากการนําความรูเรื่องการแปลงมาใชในการออกแบบได

2. ผลการใชชุดกิจกรรมการฯ ทําใหเกิดการเรียนรูในลักษณะการบูรณาการทั้งในดานของความรู
ในสวนของเน้ือหาทางคณิตศาสตร ดานศิลปะในสวนของการสรางลายและดานการใชเทคโนโลยีจาก
โปรแกรมสําเร็จรปู โดยใชหลกัการจัดการเรียนรูทีเ่นนผูเรยีนเปนสาํคญัในการสรางการกระบวนการเรียนรู 
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อันเนื่องมาจากชุดกิจกรรมท่ีใช
โปรแกรม GSP รวมกับการบูรณาการกับภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอนทําใหนักเรียนสนใจ
ที่จะเรียนรู มีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรม เนื่องจากนักเรียนไมเคยใชโปรแกรม GSP ในการเรียน
การสอน รวมถึงมคีวามตองการทีอ่ยากจะออกแบบลวดลายผาลบัแลดวยตนเอง ซึง่โปรแกรม GSP มคีวาม

สามารถในการสรางรูปเรขาคณิต สามารถเปลี่ยนแปลงรูปไดงายและรวดเร็วกวาการใชกระดาษ ดินสอ 
วงเวยีน อกีทัง้รปูเรขาคณิตทีส่รางขึน้มคีวามสวยงาม ทาํใหมองเหน็มติติางๆ ของรปูเรขาคณิต สอดคลองกับ 
สมจิตร นิรมิตรนุรักษ (2557) กลาววา โปรแกรม GSP สามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะของการนึกภาพ 
(Visualization) ทักษะของกระบวนการแกปญหา (Problem Solving Skills) นอกจากนี้การใชโปรแกรม 
GSP ในการเรยีนการสอนคณติศาสตรเปนการบรูณาการสาระท่ีเก่ียวของกบัความรูคณติศาสตร และทกัษะ
ดานเทคโนโลยีเขาดวยกันทาํใหผูเรยีนมีโอกาสพัฒนาพหุปญญาอันไดแก ปญญาทางภาษา ดานตรรกศาสตร 
ดานมิติสัมพันธ และดานศิลปะและสอดคลองกับงานวิจัยของ จรรยา ลวดเงิน (2557) ไดศึกษาผลการใช
ชดุกจิกรรม เรือ่งการแปลงทางเรขาคณิตโดยใชโปรแกรม GSP บรูณาการเน้ือหาภูมปิญญาทองถ่ิน การออกแบบ
ลวดลายประเกือม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวา สามารถชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนได และในป 2561 พบวาผลการสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-NET) 

ภาพที่ 2 ผลงานนักเรียนในการออกแบบลายผาตีนจกลับแล 
ดวยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
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ในวิชาคณิตศาสตรมีคะแนนสูงเปนลําดับที่ 4 ของจังหวัดอุตรดิตถ มีคะแนนเฉลี่ย 30.40 คะแนน (สูงกวา
เกณฑเฉลี่ยในระดับประเทศที่ 30.04)

3. ควรมกีารสรางเครอืขายและขยายผลไปสูโรงเรยีนอืน่ๆ ทัง้ในสวนของชดุนวตักรรมและรปูแบบ
การจดักจิกรรมทีส่ามารถนาํคณติศาสตร ภมูปิญญาทองถิน่ ศลิปะ และการใชเทคโนโลยทีีส่ามารถออกแบบ
ชิน้งานท่ีเปนรปูธรรม อกีทัง้ยงัสามารถนําไปประยกุตใชกบัภมูปิญญาทองถ่ินประเภทอ่ืน ไดแก การสานพดั 
การทําสุมเลี้ยงไก การทํากระเปาจากผักตบชวา เปนตน
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บทคัดย�อ
โครงการสระแกวเมืองแหงความสุข ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo 

Happiness Model) เปนโครงการพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ
จังหวัดสระแกว ที่มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดใน 4 มิติ คือ 
คนดี (การใฝหาความรู คูคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน และแบงปน) รายไดดี 
(การเพ่ิมรายได ลดรายจาย) สุขภาพดี (การดูแลตนเองและครอบครัวไมใหปวย) 
และส่ิงแวดลอมดี (การรักษาส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพดี คนดี และรายไดดี) 
ดวยการบูรณาการหนวยงานทุกภาคสวนรวมกันดําเนินโครงการโดยยึดประชาชน
และพ้ืนที่เปนเปาหมายรวมกัน เพ่ือใหประชาชนเปนคนดี สุขภาพดี รายไดดี และ
สิ่งแวดลอมดี (4 ดี) บนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการแกไข
ตามปญหาตามบริบทของแตละพ้ืนท่ีเปนหลัก เพื่อนําไปสู “ตําบลแหงความสุข 
ภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง” มีตําบลตนแบบอําเภอละ 1 ตําบล รวม 9 ตําบล 

รงัสรรค ลเีบ้ียว1 นติยา ทองทพิย2 อจัฉราภรณ ชยันนัทนาพร1 ชยัวฒุ ิเทโพธิ3์ และ ฉตัรชยั เสนขวญัแกว2

1หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
3หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

อาจารย�รังสรรค� ลีเบ้ียว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ�

บทเรียนความสําเร็จของการสงเสริมสุขภาพ
ของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
โครงการสระแกวเมืองแหงความสุข 
จังหวัดสระแกว 4 ดี วิถีพอเพียง



ผลการศกึษาถอดบทเรียนความสาํเรจ็ ในพืน้ทีต่าํบล
ทบัพลกิ อาํเภออรญัประเทศ ทีไ่ดรบัคดัเลอืกใหเปน
ตําบลตนแบบและตําบลนํารอง ดานการสงเสริม
สขุภาพ (สขุภาพด)ี และตําบลทีม่กีารบรหิารจดัการ
ตําบลสุขภาวะสุขภาพดีแบบองครวม ผลการศึกษา
การดําเนินงานในพ้ืนที่ตําบลทับพริกคือ ชุมชน
เกิดความเอื้อเฟอชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความ
เขมแข็ง ลดการพึ่งพาความชวยเหลือจากภาครัฐ 
สามารถแกไขปญหาชุมชนไดดวยตนเองโดยสราง
ความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในพ้ืนที่ และ
ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ ที่ไดรับยกยอง
เปนตาํบลทีม่กีารบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพตําบลดีเดน ผลการศึกษาการดําเนินงาน
ในพื้นที่ตําบลพระเพลิงคือ การบริหารจัดการ
กองทุนด านสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีการกระจายงบประมาณกองทุน
ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ มเปาหมายในชุมชน 
ผานกระบวนการบริหารจัดการกองทุนท่ีชุมชน
มีสวนรวมในการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการ
รวมจากตัวแทนทุกภาคสวนในพื้นที่บริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและโปรงใส ปจจัยสําคัญ
ทีส่รางความสําเร็จในการดําเนินงานในพ้ืนทีท่ัง้สอง
คอื การยดึพืน้ทีเ่ปาหมายรวมกนั การสรางความพรอม
ในการดําเนินการ การสรางและการทํางานรวมกับ

รูปแบบภาคีเครือขาย และจัดต้ังทีมดําเนินการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีองคประกอบ
ความสําเร็จที่สําคัญคือ คณะกรรมการระดับ
จังหวัดและระดับทองถิ่น การบูรณาการหนวยงาน
ระดับจังหวัดและระดับตําบลเขามามีสวนรวม
ดาํเนนิงาน และการจัดเวทเีสวนาและเวทปีระชาคม 
สรางความรูความเขาใจและความพรอมรวมกับ
ประชาชนในพื้นที่

คําสําคัญ: สระแกว 4 ดี, สุขภาพดี

ที่มาและความสําคัญ
จังหวัดสระแกวดําเนินโครงการ “สระแกว

เมอืงแหงความสขุภายใต 4 ด ีวถิพีอเพยีง (Sa Kaeo 
Happiness Model)” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนของจงัหวดัใน 4 มติ ิคอื คนด ี (การใฝหา
ความรู คูคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน และ
แบงปน) รายไดดี (การเพิ่มรายได ลดรายจาย) 
สุขภาพดี (การดูแลตนเองและครอบครัวไมใหปวย) 
และส่ิงแวดลอมดี (การรักษาสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ
สุขภาพดี คนดี และรายไดดี) โดยการทํางานแบบ
บูรณาการทุกภาคสวน ที่ยึดประชาชนและพ้ืนที่
เปนเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหประชาชนเปนคนดี สุขภาพดี รายไดดี และ
สิ่งแวดลอมดี บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(สํานักงานจังหวัดสระแกว, 2557)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ไดศึกษาถอดบทเรียนความ
สําเร็จของโครงการดังกลาว ในพ้ืนท่ีตําบลทับพลิก 
อําเภออรัญประเทศ และตําบลพระเพลิง อําเภอ
เขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ซึ่งเปนตําบลนํารอง
ดานการสงเสริมสุขภาพของโครงการสระแกวเมือง
แหงความสุขภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo 
Happiness Mode) เพื่อนําผลการศึกษาท่ีได
สังเคราะหปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ แนวทาง

การดําเนินการหรือกระบวนการพัฒนาแบบมี
สวนรวมของชุมชนและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ตอไป องคความรูที่ไดรับจากการศึกษานําไปใช
ประโยชนในการสงเสรมิการดาํเนนิโครงการสระแกว
เมืองแหงความสุขภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง ซึ่งเปน
หนึ่งโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สระแกว สรางพลงัรวมในการพฒันาจงัหวดัสระแกว
ใหเปนเมืองท่ีนาอยู แสดงถึงการมีบทบาทในการ
พัฒนาทองถิ่นของมหาวิทยาลัย
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วัตถุประสงค�ของโครงการ
1. เพื่อศึกษา ถอดบทเรียนการสงเสริมสุขภาพของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืนตามโครงการสระแกว

เมืองแหงความสุข พื้นที่ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ และตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัด
สระแกว

2. เพ่ือสงัเคราะห และใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายการสงเสริมสขุภาพของชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยนื 
เปนแนวทางแกชุมชนและจังหวัดสระแกว ตามโครงการสระแกวเมืองแหงความสุขภายใต 4 ดี วิถีพอเพียง 
(Sa Kaeo Happiness Model) 

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
1 กุมภาพันธ – 30 ตุลาคม 2561

การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน 
1. พืน้ทีต่าํบลเปาหมาย ตาํบลทับพริก อาํเภออรัญประเทศ และตําบลพระเพลิง อาํเภอเขาฉกรรจ 

จังหวัดสระแกว
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล การสัมภาษณ (Interview) การสนทนากลุม (Focus Group 

Discussions)
3. การเกบ็รวบรวมขอมลู บนัทกึขอมลูทีไ่ดจากการสมัภาษณและการสนทนากลุม ขอมลูทีเ่ก่ียวของ 

ขอเท็จจริงที่ปรากฏ อยางละเอียด และตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน สมบูรณของขอมูล
4. การวเิคราะหขอมลู เรยีบเรยีงลาํดับขัน้ตอน แลวนาํมาพรรณนาขอเท็จจรงิท่ีตามขอมลูทีป่รากฏ 

ตามลําดับความสําคัญใหเกิดความชัดเจน รวมกับขอมูลบริบทอ่ืนๆ ประกอบ

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได�รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ตําบลทับพริก ไดรับการยกยองเปนตําบลดีเดนดานการบริการจัดการตําบลสุขภาวะสุขภาพดี

แบบองครวม โดยมีหลักการข้ันตอนในการสรางความสําเร็จในการดําเนินงานคือ การยึดพ้ืนที่เปน
เปาหมายรวมกัน การสรางความพรอมในการดําเนินการ การสรางภาคีเครือขายในการดําเนินการ 
การตั้งทีมดําเนินการบริหารจัดการ องคประกอบในการสรางความสําเร็จคือ การจัดตั้งคณะกรรมการ
ทองถิ่น การบูรณาการทุกภาคสวน และการจัดเสวนาเวทีประชาคม เพื่อหารือและแกไขปญหาดาน
สุขภาพในพื้นที่ ผลลัพธจากความสําเร็จดังกลาว เชน การพึ่งพาตนเองลดความชวยเหลือจากภาครัฐ 
การบรกิารรถรบัสงกรณเีจ็บปวยฉกุเฉนิ เพือ่ชวยเหลอืในการเดนิทางไปโรงพยาบาลใหไดรบัการดแูลรกัษา
อยางตอเนือ่ง ความสาํเรจ็ทีป่ระทบัใจจากการดาํเนนิงานในตาํบลทบัพรกิ ตวัอยางเชน ผูปวยเอดสรายหนึง่
ในพื้นที่ตองโทษจําคุก ครอบครัวมีการหยาราง เกิดความทอแทชีวิตถึงข้ันฆาตัวตาย ทีมบูรณาการ
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ดาํเนินการบริหารจัดการฟนฟสูขุภาพกายและสุขภาพจิต จนสามารถกลับมาดํารงชีวติตอไปไดอยางราบร่ืน 
จากความสําเร็จที่เกิดขึ้นนําไปสูการประกาศธรรมนูญสุขภาวะตําบลเปนแหงแรกของจังหวัดสระแกว

ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว ไดรับยกยองดานการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล ดวยการบริหารจัดการทุนโดยดําเนินโครงการท่ีครอบคลุมการดูแลและ
สงเสริมสุขภาพของประชาชนแบบองครวมรอบดาน เชน การควบคุมและปองกันการแพรระบาดของ
โรคไขเลือดออก ซึ่งสามารถควบคุมการแพรระบาดมีผูปวยดวยโรคไขเลือดออกลดจํานวนลงติดตอกัน
เปนเวลา 3 ป การคัดกรองและปองกันผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม โครงการยาใจ
ใกลบาน เพื่อดูแลและสรางขวัญกําลังใจในการรักษาผูปวยที่มีอาการทางจิตและผูปวยจิตเวช สามารถ
ชวยใหผูปวยไดรบัการรักษาอยางตอเน่ืองจนอาการปวยหายขาดจากโรค โครงการรถบริการรับสงประชาชน
ผูปวยที่มีรายไดนอย ในการเดินทางเพ่ือรับการรักษาตามกําหนด ณ โรงพยาบาล ดวยบริการสวัสดิการฟรี
ใหกับประชาชน โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบล ไดจัดทําโครงการสรางเสริมสุขภาพเด็ก เชน การสรางเสริมพัฒนา
ของเด็ก การพัฒนาทกัษะทางปญญา การสงเสริมการออกกําลงักายเตนแอรโรบคิ ใชงบประมาณจากกองทุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชาชนที่เพศทุกวัยอยางท่ัวถึง ตรงตามปญหาดานสุขภาพที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ของตําบลพระเพลิง

การศกึษาความสําเรจ็ของการดําเนนิงานทีเ่กดิขึน้ อธบิายรายละเอียดโดยผเีสือ้ถอดบทเรียน ดงันี้

ภาพที่ 1 ผีเสื้อถอดบทเรียน รายประเด็น การสงเสริมสุขภาพของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
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หัวผีเส้ือ เปาหมาย เพื่อแกไขและลดปญหาดานสุขภาพของประชาชน ไดแก โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และโรคอ่ืนๆ แกไขปญหาสารเคมีตกคางในอาหารและกระแสเลือด ปองกันและแกไข
ปญหาการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภในวัยรุ น สงเสริมและผลักดันศูนยสาธารณมูลฐานชุมชน
ใหมีมาตรฐานการบริการ และการใชสมุนไพรและภูมิปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพ

ปกซายบน ระบบการทํางานรวมกันกับชุมชนและภาคี ระบบคณะกรรมการรวมดําเนินงาน 
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และนายแพทยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกวเปนเลขานุการ 
เปนผูประสานความรวมมือในระดับพื้นเปาหมาย โดยมีภาคีเครือขายระดับตําบล คือ องคการบริหารสวน
ตาํบล โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล ผูนาํชมุชน และกลุมอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบาน (อสม.) 
รวมดําเนินการในพ้ืนที่เปาหมาย โดยประชาชนเขามาสวนรวมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
ในการแกไขปญหา

ลาํตวัซาย ผลงานท่ีไดแกไขปญหา ทีค่าดวานาํไปสูขอเสนอเชิงนโยบาย ไดแก การบรหิารจัดการ
และแกไขปญหาอยางมสีวนรวมเชิงบรูณาการของชุมชน การบริการและการชวยเหลือประชาชนกรณีฉกุเฉนิ 
การบริหารจัดการสุขภาพ การตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค การสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดาน
สุขภาพ

ปกซายลาง กระบวนการในการทํางานรวมกับชุมชน ในประเด็น
•  การสรางคน ไดแก การประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจนโยบาย หลักการ ระเบียบ ขั้นตอน

 การปฏิบัติ การอบรมวิธีการทํางานรวมกับชุมชน การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
 ที่เกี่ยวของ

•  ความรวมมอืเพือ่การสรางงาน ไดแก การประชมุสมัมนาเพือ่สรางความรวมมอืระหวางผูปฏบิตังิาน
 ที่เกี่ยวของ และภาคีเครือขาย การจัดเวทีประชุมเสวนารวมกับชุมชนเพ่ือสรางความรวมมือ
 ในการแกไขปญหาการประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน การประชุมวางแผนการ
 ขับเคลื่อนงาน

•  การสรางเครือขาย เพื่อใหเกิดการทํางานระยะยาวอยางยั่งยืน ไดแก การประชุมสัมมนา

 เพื่อสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย การทําขอตกลงความรวมมือทั้งในระดับหนวยงาน และ
 ระดับตําบล ชุมชน การรวมกันวางแผนการดําเนินงาน การประชุมติดตามและประเมิน

ปกขวาบน ผลจากการสรางคน สรางงาน สรางเครือขาย ชุมชนการเรียนรู
•  ผลการสรางคน ผูปฏิบตังิานไดรบัการเพ่ิมพนูความรูและมีทกัษะท่ีจาํเปนตอการทํางาน สามารถ

 ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เขาใจเปาหมายการทํางานมากข้ึน และมีความม่ันใจในการ
 ทํางานใหเกิดความสําเร็จมากขึ้น มีความสามารถแกไขปญหา และรูแนวทางในการแกไขและ
 สามารถเตรียมความพรอมรับมอืกบัปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้เฉพาะหนา สามารถสรางความ
 รวมมือกันในการทํางานโดยมีเปาหมายการทํางานรวมกันกับหนวยงานอ่ืนและภาคีเครือขาย 
 ประสานและทํางานรวมกันไดอยางราบรื่นมากขึ้น
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•  ผลการสรางงาน การทํางานตามแผนท่ีวางไวเกิดความมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินการตาม
 แผนระยะเวลาท่ีกาํหนดไวอยางสอดคลองกนั ชวยลดปญหาและอุปสรรคในการประสานการทํางาน
 รวมกันใหลดลง และประสานการทํางานรวมกับราบร่ืนมากข้ึน ชวยในการแลกเปล่ียนเรียนรูในการ
 ทาํงานตางๆ เกดิองคความรูและมุมมองปฏบิตัใิหมๆ  ทีจ่ะนาํมาพฒันาการทํางานตอไปในอนาคต

•  ผลการสรางเครือขาย มีภาคีเครือขายความรวมมือ ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 ผูใหญบาน และตัวแทนประชาชนในชุมชน เครือขายศูนยเรียนรูชุมชนบานทับพริก 

ลําตัวขวา ขอเสนอแนะตอผูเกี่ยวของ
•  การสรางความสัมพันธและความรวมมืออันดีกบัภาคีเครอืขายคือกุญแจสําคัญทีน่าํไปสูความสําเรจ็

 ในการดําเนินงาน เน่ืองจากมีความใกลชิดและมีความคุ นเคยเปนอยางดีกับคนในชุมชน
 ความสามารถและมีความชํานาญในการสรางความรวมมือในการทํางานกับคนในชุมชน

•  การทํากิจกรรมตางๆ อาจไมสามารถกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม อาจทําใหมีผูเขารวม
 ทาํกิจกรรมตามวนัและเวลาทีก่าํหนดจาํนวนไมมาก วนัและเวลาทีก่าํหนดไมสอดคลองกบัวถิชีวีติ
 การทาํมาหากินของคนในชุมชน ทีส่วนใหญมุงในการทํามาหากินเพือ่เลีย้งปากเล้ียงทองเปนสาํคญั 

ปกขวาลาง นวัตกรรม องคความรู ชุดความรู
•  กระบวนการแกไขปญหาชมุชนอยางมสีวนรวมเชิงบรูณาการ ระบบการบรกิารชวยเหลือประชาชน 

 ระบบกระบวนการบริหารจัดการสขุภาพ กระบวนการสงเสรมิการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมดานสขุภาพ

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห�แบบกระชับและข�อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาถอดบทเรียนพบเง่ือนไขความสําเร็จในการดําเนินงาน ไดแก การยึดพ้ืนท่ีเปน

เปาหมายรวมกัน การสรางความพรอมในการดําเนินการ การสรางภาคีเครือขายในการดําเนินการ และ
การทีมดําเนินการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนองคประกอบของการสรางความสําเร็จสําคัญ 

ไดแก คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการทองถ่ิน และการบูรณาการรวมกับภาคีที่เกี่ยวของ 
ดังภาพอธิบาย

ภาพที่ 2 เงื่อนไขและองคประกอบของความสําเร็จ

เงื่อนไขความสําเร็จ องค�ประกอบของความสําเร็จ

•  การยึดพื้นที่เปาหมายรวมกัน

•  การสรางความพรอม

 ในการดําเนินงาน
•  การสรางภาคีเครือขาย

•  คณะกรรมการระดับจังหวัด

•  คณะกรรมการทองถิ่น

•  ภาคีเครือขาย

ความสําเร็จ
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ภาคเีครอืขายในการสรางความสาํเรจ็ คอื โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตาํบล เปนผูดแูลและฝกอบรม 
พัฒนาใหความรูแก อสม. ที่มีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จในการเปนผูนําและรวมนําประชาชนในชุมชน
ปฏิบัติการ ผูนําชุมชนมีบทบาทในการสรางความรวมมือกับภาคเครือขาย ในการติดตอประสานประชาชน
ในชมุชน และประชาชนในชุมชนใหความรวมมอืในการลงมือปฏิบตั ิโดยกองการสาธารณสุข องคการบริหาร
สวนตําบล เปนผูชวยในการดูแลจัดทําแผนโครงการเสนอของบประมาณ นําแผนเขารับการพิจารณา 
และบริหารจัดการโครงการท่ีชุมชนไดเสนอและของบประมาณ พรอมทั้งติดตาม สรุปผล และรายงานผล 
ดังภาพอธิบาย

นอกจากนี้สิ่งที่มีสวนชวยสงเสริมความเสร็จในการเดินงานคือการสรางระบบและกระบวนการ

ในการทํางานรวมของภาคสวนราชการจังหวัด ภาคีเครือขาย และประชาชน

ข�อเสนอแนะ
1. การแกปญหาเชงิบรูณาการหนวยงานตางๆ เขามารวมชวยในการแกไขปญหาของชมุชน เปนสิง่

สําคัญที่จะชวยใหปญหาของชุมชนไดรับการแกไข เนื่องจากปญหาของชุมชนปญหาใดปญหาหน่ึงอาจ
เกี่ยวของกับหลายหนวยงานที่ควรเขามาดูแลแกไขปญหาของชุมชน โดยตองอาศัยการมีแนวคิด หลักการ 
และเปาหมายรวมกนั อกีท้ังสรางกระบวนการในการทํางานรวมกนัไดทีถ่อืเปนสิง่สาํคญัท่ีจะชวยใหภาครีวม
ทํางานรวมกันไดจนเกิดความสําเร็จ

ภาพที่ 3 กระบวนการทํางานในระดับพื้นที่

•  สะทอนปญหาและ
 ความตองการ
 ดานสาธารณสุข

•  ผูนําชุมชน ติดตอ
 ประสานงาน
•  อสม. ปฏิบัติรวม
 กับประชาชน

•  พิจารณาโครงการ
 จัดทําแผนโครงการ
 และงบประมาณ

•  กํากับดูแล ฝกอบรม 
 พัฒนา อสม. 

• 
 
 

• 
 

ประชาชน
ในพ้ืนท่ี

ผู�นําชุมชน 
อสม.

องค�การ
บริหารส�วน
ตําบล

โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพ

ตําบล
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2. การสรางความรูความเขาใจในประเด็นการสงเสริมสุขภาพใหกับคนในชุมชน ควรกระทําอยาง
คอยเปนคอยไป ประชาชนสวนใหญในชุมชนเปนนักปฏิบัติ คือ มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติ แตขาด
ทักษะการเรียนรูและทักษะการสรางความเขาใจเกี่ยวกับองคความรูทางวิชาการ ดังนั้นการชวยในการสง
เสรมิการเรยีนรูองคความรูตางๆ ทีส่าํคญัและจาํเปน ควรสอดแทรกองคความรูผานกจิกรรมเรยีนรูและเรยีน
รูจากประสบการณที่ไดลงมือปฏิบัติและเห็นผลจริง 

เอกสารอ�างอิง
สํานักงานจังหวัดสระแกว (2560). โครงการสระแกวเมืองแหงความสุข จังหวัดสระแกว ภายใต 4 ดี 

วถิพีอเพยีง. สาํนักงานจังหวดัสระแกว. สบืคนจาก http://www.sakaeo.go.th/projecttheking/
4D.thml

สาํนกังานสาธารณสุขจังหวดัสระแกว (2561). รายงานประจําป 2560 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว.
องคการบริหารสวนตําบลทับพริก (2561). แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561-2564) องคการบริหารสวน

ตําบลทับพริก อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว.
องคการบริหารสวนตําบลพระเพลิง (2561). แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564) องคการบริหารสวน

ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว.
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Governm
ent and 

Educa
 on engagem

ent

บทคัดย�อ
ภายใตการขับเคลื่อนโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 

(Mahidol Social Engagement) พบวาปญหาสําคัญอันดับตนๆ ที่สังเกตจากการ
เกบ็ขอมลูการดาํเนนิการโครงการเพือ่สงัคมกวารอยโครงการคอื การขาดรายละเอยีด
และความชัดเจนในการวัดผลกระทบทางสังคม (social impacts) ของโครงการ 
ในงานวิจัยฉบับนี้ผูเขียนไดประยุกตใชทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง หลักการของพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand) และกรอบการใชตัวแบบ
ตรรกะ (Logic Model) เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบทางสังคมของ
โครงการพนัธกจิสมัพนัธมหาวทิยาลยัมหดิลกบัสงัคม อนัประกอบไปดวย กระบวนการ
การประเมิน ตวัแบบการประเมิน (Social Impact Canvas) และเกณฑการประเมิน 
(Social Impact Rubric) เนื้อหาจากการทดลองใชเครื่องมือดังกลาวกับโครงการ

ธนฤกษ ธนกิจสมบัต1ิ และ วรณัน อภิธารานนท2
1กรรมการกลุมพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม
2นักวิชาการศึกษาประจํากลุมสาชาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย� ดร.ธนฤกษ� ธนกิจสมบัติ
กรรมการกลุ�มพันธกิจสัมพันธ�มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

รูปแบบการประเมิน
ผลกระทบทางสังคมของ
โครงการพันธกิจสัมพันธ
มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม



เพ่ือสงัคมภายใตมหาวทิยาลยัมหิดล จาํนวน 5 โครงการ ถกูนาํมาใชกาํหนดหรอืปรบัปรงุรปูแบบและเนือ้หา
ของเครื่องมือที่ใชตอไป

คําสําคัญ: ผลกระทบทางสังคม, ตัวแบบตรรกะ, พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

ที่มาและความสําคัญ
มหาวิทยาลัยมหิดลไดขบัเคล่ือนงานพันธกิจสมัพนัธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสงัคม (Mahidol Social 

Engagement) โดยการเช่ือมโยงภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิเชน การวิจัย การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ เขาดวยกันอยางมียุทธศาสตรและเปนระบบ อีกทั้งยังสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือของทุกสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกในการ
ขับเคลื่อนงาน สวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลไดขับเคลื่อนโครงการดาน Social Engagement ที่สราง
ผลลัพธใหกับสังคมเปนจํานวนมาก แตในหลายๆ โครงการยังขาดความชัดเจนในการประเมินและรายงาน
ผลกระทบทางสังคม งานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคมจึงไดจัดทําโครงการการพัฒนา
แบบประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact) และสรุปองคความรูงานกิจกรรมการมีสวนรวมกับ
สงัคม (Social Engagement) เพือ่นํามาวเิคราะหและพฒันารปูแบบการประเมนิผลลพัธทางสงัคม (Social 
Impact) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผานการเรียนรูและถอดบทเรียนจากการประเมินผลลัพธทางสังคม
ของโครงการที่เปนกรณีศึกษาของสวนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อขยายความรูใหกับอาจารย 
นกัวจิยั และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลในการประเมินผลลัพธทางสังคม โดยคาดวาจะเกิดผลประโยชน
ตอสวนงานตางๆ ใหสามารถทํางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไดมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน และ
ทีส่าํคญัทีส่ดุคอืการใหผูเกีย่วของสามารถชีว้ดัผลกระทบทางสงัคมทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิโครงการพนัธกจิ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไดเปนรูปธรรม

วัตถุประสงค�
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหหารูปแบบการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social Impact) ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพ่ือศึกษากรณีตัวอยางโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมของสวนงานภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล
3. เพื่อขยายความรูใหกับอาจารย นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลในการประเมิน

ผลลัพธทางสังคม
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ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562

กลุ�มเป�าหมาย
กลุ มตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยคือ ประชากรของแตละพื้นท่ีของจังหวัดนครสวรรค ชลบุรี 

อุทัยธานี ฯลฯ ไดแก ประชาชน เกษตรกร และผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รายละเอียด
ตามตารางดานลาง

โครงการ ส�วนงาน กลุ�มเป�าหมาย พ้ืนท่ีเป�าหมาย

โครงการสรางเสริมสุขภาพและ
การปองกันโรคในแรงงานขามชาติ
แบบบูรณาการ การบริการวิชาการ 
วิจัย และการเรียนการสอน: พัฒนา
ศักยภาพแกนนําแรงงานขามชาติ
ดานอนามัยเจริญพันธุ การอนามัย
สวนบุคคล อนามัยสิ่งแวดลอม 
สุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติด

คณะพยาบาลศาสตร แรงงานขามชาติ จังหวัดสิงหบุรี

โครงการบริการวิชาการดาน
สุขภาพแกนักเรียนและชุมชน
ในถิ่นทุรกันดาร

คณะเวชศาสตร
เขตรอน

เด็กและเยาวชน อําเภอทาสองยาง 
จังหวัดตาก

โครงการการพัฒนารูปแบบ
การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ในชุมชนสําหรับแมทํางาน

คณะสาธารณสุข
ศาสตร

มารดาที่เล้ียงลูก
ดวยนม

อําเภอบานบึง จังหวัด
ชลบุรี

โครงการสรางเครือขายผูผลิต
ขาวอินทรียกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง

วิทยาเขตนครสวรรค เกษตรกร กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 4 จังหวัด 
(พิจิตร กําแพงเพชร 
นครสวรรค อุทัยธานี)

โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม 
start up

วิทยาเขตนครสวรรค นักศึกษา ประชาชน 
และผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดยอม

จังหวัดนครสวรรค

วิธีการประเมิน
การวิจัยน้ีเริ่มจากการวิเคราะหและสรุปการทบทวนเอกสารการประเมินผลลัพธทางสังคม (Social 

Impact) รวมไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางคณะทํางานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
สังคม เพื่อวิเคราะหหารูปแบบการประเมินผลลัพธทางสังคมและจัดทําแบบประเมินผลลัพธทางสังคม
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รปูแบบและแบบประเมินทีถ่กูออกแบบข้ึนจะถูกนาํไปใชกบัการวัดผลกระทบทางสังคมของโครงการ
พัฒนาสังคมจํานวน 5 โครงการ โดยคณะกรรมการขับเคล่ือนงานพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับ
สงัคมจะพจิารณาคดัเลอืกจากโครงการตางฯ ของสวนงานภายในมหาวทิยาลยัมหดิล โดยใชเกณฑหลกัการ
พื้นฐาน 4 ประการที่กําหนดโดย พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม

จากนั้นคณะทํางานจะลงพ้ืนที่ดําเนินโครงการของโครงการท่ีไดรับการคัดเลือกท้ัง 5 โครงการ 
เพื่อทดลองใชแบบประเมินผลลัพธทางสังคม โดยผูวิจัยใชวิธีการจัดเก็บขอมูลจากการประชุมกลุมยอย
และการสัมภาษณผูเกีย่วของกับโครงการ อนัไดแก สวนงานเจาของโครงการ กลุมเปาหมาย พนัธมิตร และ
ผูมีสวนไดสวนเสียในโครงการ

จากน้ันจะทําการสรุปและวิเคราะหขอมูลการประเมินผลลัพธทางสังคมโดยการถอดความรูจาก
การจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูระหวางทีมวิจัยเพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบและแบบประเมินผลลัพธทาง
สังคมของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมไปถึงการถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการตัวอยางทั้ง 5 โครงการ

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีได�จากการดําเนินโครงการ
รูปแบบการวัดผลกระทบทางสังคมในปจจุบันนั้นลวนมีอิทธิพลมาจากทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง 

(Change Theories) หนึ่งในผูคิดคนคําอธิบายตางๆ ที่สําคัญและเก่ียวของกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงคือ 
Kurt Lewin ผูซึ่งไดกําหนดขั้นตอน 3 ขั้นซึ่งผูตองการการเปลี่ยนแปลงจะตองขามผานเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีตองการ ดังแสดงในรูปขางลางน้ี (Lewin, 1951)

Unfreezing

สํารวจสภาพปจจุบัน
เพิ่มแรงเสริมสําหรับการ

เปลี่ยนแปลง

Moving

ทําการเปล่ียนแปลง
รวมทํากับผูอื่น

Refreezing

ทําตอเน่ืองหลังเปลี่ยนแปลง
ตอบแทนผลลัพธที่ตองการ

นอกจากนี้ Lippitt et al (1958) ไดกําหนดรูปแบบการเปล่ียนแปลงไวเปน 7 ขั้นตอนดังนี้
1. สํารวจปญหา
2. ประเมินแรงจูงใจและความสามารถในการเปล่ียนแปลงโดยรวม
3. ประเมินแรงจูงใจและทรัพยากรของผูตองการเปลี่ยนแปลง
4. กําหนดวัตถุประสงคการเปลี่ยนแปลง
5. กําหนดหนาที่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง
6. การดําเนินการเปลี่ยนแปลง
7. การหยุดความชวยเหลือ

ภาพที่ 1 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง
ที่มา: Lewin, 1951
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สืบเน่ืองมาจากการประยุกตใชทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงโดยใชกรอบและรูปแบบที่กลาวมา
ขางตนนั้นไดเนนไปที่จุดเริ่มตนผลลัพธของการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมไดกลาวถึงกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ตัวแบบตรรกะจึงไดถูกพัฒนา
และนิยมนํามาใชในการประเมินผลกระทบทาง
สังคมมากขึ้น Clark & Anderson (2004) ไดให
คาํนิยามตวัแบบตรรกะไววา ตวัแบบตรรกะ คอื ตวัแบบ

ซึ่งแสดงถึงการจัดระเบียบขอมูลและความคิดใน
รปูแบบกราฟก ซึง่แสดงใหเหน็ถึงองคประกอบของ
ปจจัยนําเขา ผลลัพธ และกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึน
ในแผนพัฒนา ณ จุดหนึ่งและชวงเวลาหนึ่ง หรือ
สถานการณหนึ่งๆ เพื่อทําใหการดําเนินการตาม
ความสัมพันธระหวางกิจกรรมดังกลาว นําไปสู
ผลลัพธที่ตองการ อาจเรียกรูปแบบตรรกะน้ีวา 
แผนที่ทางความคิดหรือแผนแมแบบ

Engagement Thailand ไดกําหนดความหมายของ “University Engagement” ไวดังนี้ การ
ทํางานเชิงวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกดานของมหาวิทยาลัย บนหลัก
การพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 1) รวมคิดรวมทําแบบหุนสวน (Partnership) 2) เกิดประโยชนรวมกันแกผู
เกี่ยวของทุกฝาย (Mutual benefit) 3) มีการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกัน (Scholarship) และ 4) 
เกิดผลกระทบตอสงัคมที่ประเมินได (Social impact) (พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม, 2562) โดย
มีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบสังคมอันไดแก

• มหาวิทยาลัยรับรู และยอมรับคุณคา (values) วัฒนธรรม (culture) ความรู และทักษะ 
 (knowledge and skills) ของสังคม และทํางานที่เกิดประโยชนแกทั้งทุกฝายรวมกัน

• มหาวทิยาลยัและสงัคมทาํงานรวมกนัในการตดิตามความรวมมอื วดัผลกระทบ ประเมินผลลพัธ 
 และปรับปรุง/พัฒนากิจกรรมท่ีทํารวมกัน

ภาพที่ 2 ตัวแบบตรรกะ

ที่มา: ปภัสสรากาญจน, 2559

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

ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562 223



จากหลักการเบ้ืองตนจะเห็นไดวา การกําหนดรูปแบบและแบบการประเมินผลกระทบทางสังคม
ที่สามารถถูกนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพอาจสามารถอางอิงไดถึงกรอบและหลักการพ้ืนฐานขางตน 
เนื่องจากผลกระทบทางสังคมจะเกิดข้ึนไดจะตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการรวมคิดรวมทําแบบหุนสวน 
การเกิดประโยชนรวมกันแกผูเกี่ยวของทุกฝาย และการใชความรูและเกิดการเรียนรูรวมกันในการดําเนิน
โครงการ

อภิปรายผลการดาํเนนิงานและข�อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาถึงหลักการของพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง และ

กรอบการใชตัวแบบตรรกะแลว ผูวิจัยไดออกแบบประเมินผลกระทบทางสังคมในรูปแบบ Social Impact 
Canvas พรอมชุดคําถามในแตละสวน โดยอาศัยหลักการและประโยชนของตัวแบบตรรกะท่ีสามารถใช
สือ่สารตอผูเก่ียวของไดงายและเหมาะแกการใชดาํเนินการและติดตามโครงการ ทัง้นีส้วนประกอบของแบบ
ประเมินนี้จะมีความสอดคลองกับหลักการตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตางๆ และหลักการของพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมดังแสดงในตารางขางลางนี้

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบสวนประกอบการวัดผลกระทบทางสังคม 

Social Impact Canvas Engagement Thailand Lewin (1951) Lippitt (1958)

ปญหา/บริบท/
การเปล่ียนแปลง

รวมคิดรวมทําแบบ
หุนสวน

สํารวจสภาพปจจุบัน สํารวจปญหา

ทรัพยากรหลัก เพ่ิมแรงเสริมสําหรับ
การเปล่ียนแปลง

ความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง

พันธมิตร รวมทํากับผูอื่น แรงจูงใจและทรัพยากรของ
ผูตองการเปล่ียนแปลง

กิจกรรมหลัก ทําการเปล่ียนแปลง • การดําเนิน
 การเปล่ียนแปลง
• กําหนดหนาที่รับผิดชอบ
 ในการเปล่ียนแปลง

ผลผลิต เกิดผลกระทบตอสังคม
ที่ประเมินได

ตอบแทนผลลัพธที่ตองการ วัตถุประสงค
การเปล่ียนแปลงผลลัพธ

ผูไดประโยชน เกิดประโยชนรวมกัน
แกผูเก่ียวของทุกฝาย

บทเรียน มีการใชความรูและ
เกิดการเรียนรูรวมกัน

ทําตอเนื่อง
หลังเปลี่ยนแปลงแผนงานตอไป
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ตารางที่ 2 Social Impact Canva

ภายหลังจากการนําเคร่ืองมือไปทดลองใชกับ 5 โครงการตัวอยาง ผูวิจัยไดนําเอาขอคิดเห็นของ
ผูสมัภาษณและผูถกูสัมภาษณมาทําการกําหนดเน้ือหาของเกณฑการประเมินผลกระทบทางสังคม ดงัแสดง
ในตารางท่ี 3 และไดนําเสนอกระบวนการการประเมินผลกระทบทางสังคมโดยอางอิงความคิดเห็นสําคัญ
ดังนี้

• ผลกระทบทางสังคมของโครงการจะมีความชัดเจนหากมีการคํานึงถึงตั้งแตริเริ่มโครงการ
• ควรมีชุดคําถามที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงตัวอยางในแตละหัวขอที่กําหนดอยูใน Social Impact 

 Canvas ในการสอบถามผูดําเนินโครงการ
• ควรมีการเพ่ิมคาํถามในสวนการระบุองคความรูทีใ่ชในการแกปญหาและการมีการวางแผนพัฒนา

 ระยะยาวเพ่ือความยั่งยืนอยูในชุดคําถามและเกณฑการประเมิน
• เครือ่งมือเหลานีค้วรสามารถนํามาใชในทกุชวงของการดําเนนิโครงการต้ังแตการวางแผนโครงการ 

 การดําเนินงานและติดตามความกาวหนาโครงการรวมไปถึงการประเมินผลลัพธโครงการ
• เครื่องมือเหลานี้ควรมีประโยชนหลายดานอันรวมถึงการเปนเครื่องมือท่ีใชในควบคุมการ

 ดําเนินโครงการ ใชในการสื่อสาร ใชแสดงใหเห็นความสัมพันธของโครงการตางๆ และเปน
 เครื่องมือที่ใชวัดและกําหนดแนวทางพัฒนาโครงการตอเนื่องตอไป

• เกณฑการประเมินควรมีความยืดหยุนในการใหนํา้หนกัการประเมินในแตละหวัขอเพ่ือปรบัเปล่ียน
 จุดพัฒนามุงเนนในแตละชวงเวลา

• ควรมีการจัดทํารายการตนแบบตัวชี้วัดผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจเพื่อเปน
 แนวทางในการใชงาน

• ควรมกีารอบรมใหความเขาใจในเรือ่ง social impacts รปูแบบการประเมนิและการใชเครือ่งมอื
 ใหผูดําเนินโครงการกอนทําการประเมิน
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กระบวนการประเมินผลลัพธทางสังคม
1. ผูประเมินสงชุดเคร่ืองมือประเมินผลกระทบทางสังคมพรอมรายละเอียดใหผูดําเนินโครงการ
2. ผูดําเนินโครงการใหขอมูลเบื้องตนพรอมทั้งประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินที่กําหนด
3. ผูประเมินศึกษาขอมูล ขอขอมูลเพิ่มเติมหากจําเปน
4. ผูประเมินอาจมีการนัดหมายและจัดเตรียมแบบสอบถามเพิ่มเติมเพื่อเขาประเมินในพื้นท่ีกับ

ผูเกี่ยวของกับโครงการ
5. ผูประเมินทําการประชุมสรุปผลการประเมิน
6. ผูประเมินและผูดําเนินโครงการรวมถึงผูเกี่ยวของรวมอภิปรายผลการประเมินเพื่อการพัฒนา

อยางตอเนื่อง

ตารางที่ 3 Social Impact Rubric 

หัวข�อ
การพิจารณา

0
ไม�เพียงพอ

1
ยอมรับได�

2
ดี

3
ดีมาก

ปญหา/บรบิท/
การเปล่ียน
แปลง

ไมมีการระบุปญหา
ที่ตองการแกไข

มีการระบุปญหา
ที่ตองการแกไข 
แตไมมีขอมูลอางอิง

มีการระบุปญหา
บนพื้นฐานของขอมูล
จริงที่เชื่อถือไดอยาง
ชัดเจน

มีการระบุปญหาบนพื้นฐาน
ของขอมูลจริงที่เชื่อถือได และ
แสดงใหเห็นถึงความเก่ียวของ
กับปญหาในระดับภูมิภาค 
ประเทศ หรือนานาชาติ

ไมมีการระบุถึง
ผลกระทบจาก
ปญหาและผูที่ไดรับ
ผลกระทบ

มีการระบุถึง
ผลกระทบและ
ผูที่ไดรับผลกระทบ
ไดบางสวน

มีการระบุถึง
ผลกระทบและ
ผูที่ไดรับผลกระทบ
ไดอยางครอบคลุม

มีการระบุถึงผลกระทบและ
ผูที่ไดรับผลกระทบไดอยาง
ครอบคลุม รวมถึงมีการชี้วัด
ผลกระทบอยางชัดเจน

ไมมีการวิเคราะห
และจัดลําดับ
ความสําคัญของ
สาเหตุของปญหา

มกีารวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหา แตยัง
ไมเปนระบบ

มีการวิเคราะหและ
จัดลําดับความสําคัญ
ของสาเหตุของ
ปญหาไดอยาง
ชัดเจน

มีการวิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญของสาเหตุ
ของปญหาไดอยางชัดเจน
บนพื้นฐานของงานวิจัย
หรือขอมูลจริง

ไมมีการกําหนด
แนวทางกลยุทธ
และแผนงาน
ทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาวในการ
แกไขปญหา

มีการกําหนด
แนวทางกลยุทธ
และแผนงาน
ระยะส้ันในการ
แกไขปญหา

มีการกําหนด
แนวทางกลยุทธและ
แผนงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาวในการ
แกไขปญหา

มีการกําหนดแนวทางกลยุทธ 
แผนงานทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมถึงความสัมพันธ
ของแผนงานตางๆ ในการ
แกไขปญหา
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หัวข�อ
การพิจารณา

0
ไม�เพียงพอ

1
ยอมรับได�

2
ดี

3
ดีมาก

ไมมีการทํางาน
รวมกันในการระบุ
ปญหา การวิเคราะห
และการกําหนด
แนวทางแกไข

การระบุปญหา 
การวิเคราะหและ
การกําหนดแนวทาง
แกไข เปนการ
ทํารวมกันของ
บุคคลแคบางกลุม
เปนสวนนอย

การระบุปญหา 
การวิเคราะหและ
การกําหนดแนวทาง
แกไขไดอยางชัดเจน 
เปนการทํารวมกัน
ของหลายภาคสวน
อันรวมถึง
ผูดําเนินโครงการ 
กลุมพันธมิตร และ
ผูที่คาดวาจะไดรับ
ผลประโยชนและ
ผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ

การระบุปญหา การวิเคราะห 
และการกําหนดแนวทางแกไข
ไดอยางชัดเจน เปนการ
ทํารวมกันของหลายภาคสวน
อันรวมถึงผูดําเนินโครงการ 
กลุมพันธมิตร และผูที่คาดวา
จะไดรับผลประโยชนและ
ผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ และมีการ
ระบุองคความรูที่ใชอยาง
ชัดเจน

ทรัพยากร ไมมีการระบุหรือ
กําหนดรายละเอียด
ทรัพยากรท่ีจําเปน
ในการดําเนินโครงการ

มีการระบุ แตไมมี
การกําหนดราย
ละเอียดทรัพยากรท่ี
จําเปนในการดําเนิน
โครงการ

มีการระบุหรือ
กําหนดรายละเอียด
ทรัพยากรที่จําเปน
ในการดําเนนิโครงการ
อันรวมไปถึงแหลง
ทรพัยากรและจํานวน
ไดอยางชัดเจน

มีการระบุหรือกําหนด
รายละเอียดทรัพยากรที่จําเปน
ในการดําเนินโครงการ
อันรวมไปถึงแหลงทรัพยากร 
จํานวน และตนทุนไดอยาง
ชัดเจน

ไมมีการวางแผน
ในการใหไดมา
ซึ่งทรัพยากรรวมถึง
แผนการใชทรัพยากร
เหลาน้ัน

มีการวางแผนการ
ใชทรัพยากร
เหลาน้ัน แตไมมี
แผนการใหไดมา
ซึ่งทรัพยากร

มีการวางแผนในการ
ใหไดมาซ่ึงทรัพยากร 
รวมถึงแผนการใช
ทรัพยากรเหลานั้น
ไดอยางชัดเจน

มกีารวางแผนในการใหไดมา
ซึ่งทรัพยากร รวมถึงแผนการ
ใชทรัพยากรเหลานั้นไดอยาง
ชัดเจน รวมถึงแผนฉุกเฉิน
ในการจัดการการขาดแคลน
ทรัพยากร

ไมมีการติดตาม
การใชทรัพยากร
ใหเปนไปตามแผน

มีการติดตามการใช
ทรัพยากรใหเปนไป
ตามแผน แตไมมี
มาตรการควบคุม
การใชทรัพยากร

มีการติดตามการใช
ทรัพยากรใหเปนไป
ตามแผนและ
มีมาตรการควบคุม
การใชทรัพยากร

มีการติดตามการใชทรัพยากร
ใหเปนไปตามแผน มีมาตรการ
ควบคุมการใชทรัพยากร
และการใชทรัพยากรเปนไป
ตามแผน

พันธมิตร ไมมีการระบุกําหนด
กลุมพันธมิตร
ที่เก่ียวของกับ
การดําเนินการ
โครงการ

มีการระบุกําหนด
กลุมพันธมิตร
ที่เก่ียวของกับ
การดําเนินการ
โครงการเพียง
บางสวน

มีการระบุกําหนด
กลุมพันธมิตร
ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการ
โครงการไดอยาง
ชัดเจน

มีการระบุกําหนดกลุมพันธมิตร
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
โครงการ รวมถึงระบุ
ความตองการและลักษณะ
เฉพาะไดของกลุมพันธมิตร
อยางชัดเจน
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ไมมีการวางแผนการ
ทํางานรวมกับกลุม
พันธมิตร

มีการวางแผนการ
ทํางานรวมกับกลุม
พันธมิตร แตยังขาด
รายละเอียด

มีการวางแผน
การทํางานรวมกับ
กลุมพันธมิตร
ไดอยางชัดเจน 
หนาที่รับผิดชอบและ
ประโยชนที่จะไดรับ

มีการวางแผนการทํางาน
รวมกับกลุมพันธมิตรไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการสรางกลุม
พันธมิตร หนาที่รับผิดชอบ
และประโยชนที่จะไดรับ
ของแตละกลุม

กิจกรรมหลัก ไมมีการกําหนดระบุ
รายละเอียดกิจกรรม
หลักของโครงการ

มีการกําหนด
ระบุรายละเอียด
กิจกรรมหลักของ
โครงการเพียง
บางสวน

มีการกําหนด
ระบุรายละเอียดของ
แตละกิจกรรมหลัก
ของโครงการไดอยาง
ชัดเจน

มีการกําหนดระบุรายละเอียด
รวมถึงความสัมพันธของแตละ
กิจกรรมหลักของโครงการ
ไดอยางชัดเจน

ไมมีการควบคุม
การดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปตาม
แผนงานท่ีวางไว

มีการควบคุม
การดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปตาม
แผนงานท่ีวางไว
เปนครั้งคราว

มีการควบคุม
การดําเนินกิจกรรม
ใหเปนไปตาม
แผนงานที่วางไว
อยางตอเนื่อง

มีการควบคุม
การดําเนินกิจกรรมใหเปนไป
ตามแผนงานที่วางไวอยาง
ตอเนื่องและการดําเนิน
กิจกรรมเปนไปตามแผน
ที่วางไว

ผลผลิต ไมมีการกําหนด
ผลผลิต (output) 
ตัวช้ีวัด และ
เปาหมายจากการ
ดําเนินโครงการ

มีการกําหนดผลผลิต 
(output) แตไมมี
การกําหนดตัวชี้วัด
และเปาหมายผลผลติ
เหลาน้ัน

• มีการกําหนด
 ผลผลิต (output) 
 ตัวชี้วัด และ
 เปาหมายจาก
 การดาํเนนิโครงการ
 ที่ชัดเจน

• มีการกําหนดผลผลิต 
 (output) ตัวชี้วัด และ
 เปาหมายจากการ
 ดําเนินโครงการท่ีชัดเจน
 และเปนไปตามหลัก 
 SMART

ไมมีการกําหนด
วิธีการวัดผลผลิต 
(output) จากการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการ

มีการกําหนดวิธีการ
วัดผลผลิต (output) 
แตไมชัดเจน

มีการกําหนดวิธีการ
วัดผลผลิต (output) 
จากการดําเนิน
กิจกรรมโครงการ
ไดอยางชัดเจน

มีการกําหนดวิธีการวัดผลผลิต 
(output) จากการดําเนิน
กิจกรรมโครงการไดอยาง
ชัดเจน โดยที่วิธีการดังกลาว
มีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับปญหา

ไมมีการวัดผลผลิต
หลังการดําเนิน
กิจกรรมตามแผน
ที่วางไว

มีการวัดผลผลิต
หลังการดําเนิน
กิจกรรมเพียง
บางสวน และไมมี
การประเมินเทียบ
เปาหมาย

มีการวัดผลผลิต
หลังการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวไดอยาง
ชัดเจน

มีการวัดผลผลิต
หลังการดําเนินกิจกรรม
เพื่อประเมินการบรรลุ
เปาหมายที่วางไวไดอยาง
ชัดเจน รวมถึงมีการสรุป
บทเรียนการดําเนินกิจกรรม
เพื่อการพัฒนา
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ผลลัพธ ไมมีการกําหนด
การเปล่ียนแปลง/
ผลลัพธที่มุงหวัง 
ตัวชี้วัดและเปาหมาย

มีการกําหนดการ
เปลี่ยนแปลง/ผลลัพธ
ที่มุงหวัง แตไมมีการ
กําหนดตัวชี้วัด
และเปาหมาย
ทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว
ที่สามารถวัดผล
อยางเปนรูปธรรม
ไดบาง

มีการกําหนด
การเปล่ียนแปลง/
ผลลัพธที่มุงหวัง 
ตัวชี้วัดและเปาหมาย
ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวที่สามารถ
วัดผลอยางเปน
รูปธรรมได

มีการกําหนดการเปล่ียนแปลง/
ผลลัพธที่มุงหวงั ตัวชี้วัดและ
เปาหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวที่สามารถวัดผล
เปนมูลคาทางการเงินได

ไมมีการกําหนด
วิธีการวัดผลลัพธ 
(outcome) จากการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการ

มีการกําหนด
วิธีการวัดผลลัพธ 
(outcome) 
แตไมชัดเจน

มีการกําหนด
วิธีการวัดผลลัพธ 
(outcome) จากการ
ดําเนินกิจกรรม
โครงการไดอยาง
ชัดเจน

มีการกําหนดวิธีการวัดผลลัพธ 
(outcome) จากการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ
ไดอยางชัดเจนโดยที่วิธีการ
ดังกลาวมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับปญหา

ไมมีการวัดผลลัพธ
หลังการดําเนิน
กิจกรรมตามแผน
ที่วางไว

มีการวัดผลลัพธ
หลังการดําเนิน
กิจกรรมเพียง
บางสวนและ
ไมมีการประเมิน
เทียบเปาหมาย

มีการวัดผลลัพธ
หลังการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือประเมิน
การบรรลุเปาหมาย
ที่วางไวไดอยาง
ชัดเจน

มีการวัดผลลัพธหลังการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือประเมิน
การบรรลุเปาหมายที่วางไว
ไดอยางชัดเจน รวมถึงมีการ
สรุปบทเรียนการดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา

ผูที่ไดรับผล
ประโยชน

ไมมกีารระบุหรือ
กําหนดกลุมผูไดรับ
ผลประโยชนจาก
การดําเนินโครงการ

มีการระบุ
กําหนดกลุม
ผูไดรับผลประโยชน
รวมถึงประโยชน
ที่คาดหวังเพียง
บางสวน

มีการระบุหรือ
กําหนดกลุมผูไดรับ
ผลประโยชนรวมถึง
ประโยชนที่คาดหวัง
จากการดําเนิน
โครงการทั้งทางตรง
และทางออมไดอยาง
ชัดเจน

มีการระบุหรือกําหนดกลุม
ผูไดรับผลประโยชนและ
รวมถึงประโยชนที่คาดหวัง
จากการดําเนินโครงการ
ทั้งทางตรงและทางออม
ไดอยางชัดเจนโดยที่ผูไดรับ
ผลประโยชนมีสวนรวม
หรือรับรูรายละเอียด
การดําเนินโครงการ
และผลลัพธ
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บทเรียน
ที่ไดเรียนรู

ไมมกีารถอดบทเรียน
จากการดําเนิน
โครงการเพ่ือสรุป
ความสําเร็จจาก
การดําเนินโครงการ 
อุปสรรค แนวทาง
ปรับปรุงแกไขหรือ
ขยายผล

มีการถอดบทเรียน
จากการดําเนิน
โครงการเพ่ือสรุป
ความสําเร็จจาก
การดําเนินโครงการ 
แตไมมีการกลาวถึง
อุปสรรค แนวทาง
ปรับปรุงแกไข
หรือการขยาย
ผลโครงการ

มีการถอดบทเรียน
จากการดําเนิน
โครงการเพ่ือสรุป
ความสําเร็จจากการ
ดําเนินโครงการ 
อุปสรรค แนวทาง
ปรับปรุงแกไข
หรือการขยายผล
โครงการ

มีการถอดบทเรียนจากการ
ดําเนินโครงการเพ่ือสรุป
ความสําเร็จจากการ
ดําเนินโครงการ อุปสรรค 
แนวทางปรับปรุงแกไข
หรือการขยายผลโครงการ
โดยเปนการทํารวมกันของ
ผูเกี่ยวของกับโครงการทั้งหมด
และมีการจัดทําเปนรายงาน
ชัดเจน

แผนในอนาคต ไมมีการวางแผน
การปรับปรุงหรือ
แผนงานการ
ดําเนินงานตอเน่ือง
ไปในอนาคต

มีการวางแผน
การปรับปรุงหรือ
แผนงานการ
ดําเนินงานตอเนื่อง
ไปในอนาคตเพื่อให
เกิดการพัฒนา
อยางตอเน่ืองหรือ
การขยายผลเพ่ือให
เกิดผลกระทบ
ในวงกวางและย่ังยืน
แตแผนการไมชัดเจน

มีการวางแผน
การปรับปรุง
หรือแผนงาน
การดําเนินงาน
ตอเนื่องไปในอนาคต
ท่ีชัดเจนเพ่ือให
เกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่องหรือ
การขยายผลเพ่ือให
เกิดผลกระทบ
ในวงกวางและยั่งยืน

มีการวางแผนการปรับปรุง
หรือแผนงานการดําเนินงาน
ตอเนื่องไปในอนาคตที่ชัดเจน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องหรือการขยายผล
เพือ่ใหเกดิผลกระทบในวงกวาง
และยั่งยืน โดยที่แผนดังกลาว
มีการนําขอมูลจากการ
ถอดบทเรียนและจากการ
ประเมินโครงการในลักษณะ
เดียวกันมาใช

ประโยชน�ที่ได�รับ
1. เพื่อการประเมินผลลัพธทางสังคม โดยคาดวาจะเกิดผลประโยชนตอสวนงานตางๆ ใหสามารถ

ทํางานพันธกิจ สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไดมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน

2. เพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถช้ีวัดผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการพันธกิจ
สัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมไดเปนรูปธรรม
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บทคัดย�อ
การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนว

จิตตปญญาศึกษา สําหรับนักเรียนวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาเปน 2 ระยะ คือ 1) สรางและพัฒนา
รูปแบบฯ และ 2) ศึกษาผลการใชรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น กับกลุมตัวอยางซึ่งไดจาก
การสุมแบบเจาะจงตามท่ีผู  วิจัยสอนเปนนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2557 จํานวน 109 คน ผลการวิจัย ไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ในแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง “อุตสาหกรรมเคมี” ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชาเคมี
เพิ่มเติม (ว 40223) มี 3 ขั้น คือ 1) สืบคนและรวบรวมขอมูลผานประสบการณตรง
ในพื้นที่ปลอดภัย 2) วิเคราะหและสังเคราะหดวยการใครครวญทบทวนและ
รับฟง 3) นําเสนอและอภิปรายแลกเปล่ียนประสบการณ ผลการสังเกต สัมภาษณ

รวงทอง ถาพันธุ และ วราภรณ ศรีวิโรจน
มหาวิทยาลัยเจาพระยา

ดร.รวงทอง ถาพันธุ�
มหาวิทยาลัยเจ�าพระยา

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ตามแนวจิตตปญญาศึกษา
สําหรับนักเรียนวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



พบวาทุกกลุมสามารถจัดทําและนําเสนอโครงงาน
อตุสาหกรรมในทองถิน่เพชรบรูณ ไดอยางหลากหลาย 
ทนัเวลา ไดแลกเปลีย่นความรู ประสบการณ ปญหา
อุปสรรคและการแกไข และจากขอมูลการบันทึก
ความรูสกึของนกัเรยีน นาํมาวเิคราะหคดิเปนรอยละ 
และจดัอนัดบัความรูสกึจากการเรยีนรูตามรูปแบบฯ 
พบวา อันดับแรกคือ นักเรียนสวนใหญ มีความ
สามัคคี มีสัมพันธภาพท่ีดี ยอมรับฟงกันและกัน 
คิดเปนรอยละ 89.91 รองลงมาคือ ความสุข/สนุก/
ชอบ คิดเปนรอยละ 60.55 มีความประทับใจ
ในการศึกษาคร้ังนี้ คิดเปนรอยละ 53.21 ไดรับ
ประสบการณใหมหรอืเปดโลกทศัน มคีวามภาคภมูใิจ/
สํานึกในทองถิ่น และนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรู 
มาบรูณาการหรอืนาํไปประยกุต มจีาํนวนเทากนัคอื 
คดิเปนรอยละ 43.12 ไดประสบการณตรง/เรยีนรูเอง 
คิดเปนรอยละ 33.94 มีความขยันอดทน/อุตสาหะ 
คิดเปนรอยละ 31.19 รักครู/รักวิชาเคมีคิดเปน
รอยละ 22.94 มีการทํางานเปนระบบ/วางแผน 
คดิเปนรอยละ 20.18 มกีารคิดวิเคราะห/สรางสรรค 
คิดเปนรอยละ 19.27 มีไหวพริบ/แกปญหา คิดเปน
รอยละ 17.43 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต คิดเปน
รอยละ 16.51 มีสติ/ตั้งใจ/สนใจ/มุ งมั่น และ
กลาแสดงออก คดิเปนรอยละ 12.84 พบวาความรูสกึ
ตอการเรียนวิชาเคมีในแงลบอยูในลําดับทาย ดังน้ี 

เหน่ือย/ลําบาก คิดเปนรอยละ 7.34 กลัว/ไมกลา 
คิดเปนรอยละ 6.42 และอันดับสุดทาย คือ ทอ/
ยาก/เบื่อ คิดเปนรอยละ 5.51 แสดงวารูปแบบ
การสอนตามแนวทางจิตตปญญาศึกษา สามารถ
พัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ให มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาํสาํคญั: ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน, 
จิตตปญญาศึกษา

ที่มาและความสําคัญ
การศกึษางานวจิยัท่ีเกีย่วกบัสภาพการเรยีน

การสอนในรายวิชาเคมี พบวานกัเรยีนมคีวามเขาใจ
ทีค่ลาดเคล่ือน (Misconception) ในเน้ือหาวิชาเคมี
ที่เปนนามธรรม (abstract) เชน โครงสรางอะตอม 
ปริมาณสารสัมพันธ ซึ่งเปนความรู พื้นฐานของ
การเรียนในหัวขออื่นๆ (Hacking and Garmett, 
1985) เปนเหตุใหนักเรียนสวนใหญ คิดวาวิชาเคมี
เปนวิชาทีย่าก (Ben-Zvi and et al., 1988) นกัเรยีน
แผนการเรียนวทิยาศาสตร ในประเทศไทย สวนมาก
จึงนิยมเรียนพิเศษตามสถาบันกวดวิชาที่มีมากมาย
หลายสถาบัน นอกจากนี้ยังพบปญหาความนาเบื่อ
ในเนือ้หาสาระเร่ืองไกลตัวและไมมคีวามหมายหรือ
เปนประโยชน เชน อุตสาหกรรมเคมี ซึ่งมีสาระเปน
อุตสาหกรรมจากภาคตางๆ ทั่วประเทศ จึงเปน
ความทาทายใหครูแสวงหาแนวทางในการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับยุคสมัย และสอดคลองกับ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ หมวด 4 มาตรา 22 และมาตรา 24 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553)

จากการศึกษาของคณะวิจัย มหาวิทยาลัย
แอฟริกาใต (south Africa University) ไดมีการ
เสนอแนะใหครูวิทยาศาสตรมีบทบาทชวยให

ผู เรียนสรางความรู ด วยตนเอง โดยการเรียนรู 
รวมกันในกลุมเล็ก (Small cooperative group) 
สําหรับเน้ือหาท่ีมีความเปนนามธรรมสูง (Highly 
abstract) ควรจัดใหมีการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเปน
รูปธรรม (Concrete analogies) สอดคลอง
กับทฤษฎีการเรียนรู แบบวัฒนธรรมทางสังคม 
(Socioculturalism) ของ Packer and Goicochea 
(National Research Council, 2000) และ
ในกระบวนการเรียนรู ผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอมและมีประสบการณตรงใหมากที่สุด 

EnT Digest234

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



(อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2550) ดังนั้นโรงเรียน
จึงตองเปลี่ยนระบบการศึกษา มาเปนการเรียนรู
แบบรวมมือ (Cooperative Learning) ใหนักเรียน
ทํางานเปนกลุ ม โดยทุกๆ คนชวยเหลือซึ่งกัน
และกนั ตามทฤษฎกีารเรยีนรูพหปุญญา (Gardner, 
1995)

การฝกปฏิบัติตามแนวจิตตปญญาศึกษา
ไดนํามาใชเพื่อการพัฒนาครูใหสามารถออกแบบ
การสอนโดยใชเทคนิคใหมๆ ในชั้นเรียน หรือ
เพ่ือเปนเครือ่งมอืทีช่วยสรางปฏสิมัพนัธทีเ่หมาะสม
ระหวางครูและนักเรียน รวมทั้งระหวางนักเรียน
ดวยกันเอง นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
บรรยากาศของการพรอมที่จะเรียนรู  สามารถ
อยูกับปจจุบันขณะ มีใจจดจอกับการเรียนมากขึ้น 
(Hill, 2006 อางถึงในชลลดา ทองทวี และคณะ, 
2551) การเรียนรูตามแนวจิตตปญญาศึกษาน้ัน
เปนกระบวนการเรียนรูและบริบทที่เปนเหตุปจจัย
เก้ือกูลตอองคประกอบหรือกระแสแหงการพัฒนา
จากจิตเล็กสู จิตใหญ โดยหยั่งรากลงถึงฐานคิด
เชิงศาสนา มนุษยนิยม และองครวมบูรณาการ 
การประยุกตใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา ในวงการ
ตางๆ ผูจัดกระบวนการตองมีความรูความเขาใจ 
มีพื้นฐานประสบการณที่เกี่ยวของ โดยยึดมั่นใน
หลักการและปรับใหเหมาะสมกับจุดมุงหมาย และ

บริบทสังคมของตน (ชลลดา ทองทวี และคณะ, 
2551) ซึง่ตองเชือ่มัน่ในปรชัญาคอื คณุคาความเปน
มนุษย (Humanistic value) และกระบวนทัศน
องครวม (Holistic paradigm) และพัฒนาชีวิต
ดานในของตนเองตามหลักการพื้นฐาน (7C’s) 
หรือการเปลี่ยนแปลงตนเองจากจิตเล็กเปนจิตใหญ 
เพ่ือใหสามารถสือ่สาร เผชญิความจรงิ รบัฟงดวยใจ
ใครครวญ อยางตอเน่ืองดวยความมุงมัน่และเมตตา

ดวยความมุงมั่นที่จะพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนและทําวิจัยนํารองตามแนวคิดจิตตปญญา

ศกึษา จงึเปนแรงบนัดาลใจใหผูวจิยัเขารวมกจิกรรม
ตางๆ ที่เปนเครือขายจิตตปญญาศึกษา และ
ไดนําประสบการณดังกลาว มาประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ในเร่ือง 
“อุตสาหกรรมเคมี”

วัตถุประสงค�
1. เพ่ือสรางและพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอน ตามแนวจิตตปญญาศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียน

การสอน ตามแนวจิตตปญญาศึกษาท่ีพัฒนาขึ้น

ช�วงระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557

กลุ�มเป�าหมาย
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร ระดับ

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่5 โรงเรยีนวทิยานกุลูนาร ีจงัหวดั
เพชรบูรณ จํานวน 109 คน

การดําเนินโครงการ
ดําเนินการโดยใชกระบวนการวิจัยและ

พัฒนา 2 ระยะ คือ
1. การสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรยีนรู ในภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2557 โดยศกึษา
เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ และมวลประสบการณ
จากการเขารวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับจิตตปญญา
ศกึษา อาท ิอบรมหลกัสตูร “กลาสอน” ของสถาบนั
ขวัญเมือง “จิตตปญญาศึกษาเบื้องตน” ของศูนย
จติตปญญาศกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล “เอกซเรยจติ” 
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ของสถาบันปลูกรัก “รักลูก” ของสถาบันพอแมลูก 
เขารวมประชุมจิตตปญญาศึกษา เปนสมาชิก
เครือขายจติตปญญาศึกษาจังหวัดพษิณโุลก ไดรเิร่ิม
เปดชุมนุมจิตตปญญาในโรงเรียน และมีโอกาส
พฒันาตนเองโดยเปนกระบวนการ (Facilator) ตาม
โอกาสตางๆ เชน “โครงการสูงวัยอยางมีคณุคา ชรา
อยางมีความสุข” จังหวัดสุโขทัย ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก “โครงการ
อบรมแกนนําสตรี สรางเครือขายปองกันปญหา
การคามนุษย” ของสมาคมสตรีศรีสองแควและ
พัฒนาความมั่นคงมนุษย จังหวัดพิษณุโลก และ 
“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจิตตปญญาสู 
แผนการสอน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาเคมี
เพิ่มเติมเรื่อง “อุตสาหกรรมเคมี” ใชวิธีการเรียนรู
แบบกระบวนการกลุม (Collaborative Learning) 
ในการศึกษา “อุตสาหกรรมในทองถิ่นจังหวัด
เพชรบูรณ” ซึง่เปนแหลงเรียนรูใกลบานใชเวลาศึกษา
นอกตาราง ประมาณ 1 เดือน เลือกสถานประกอบการ 
ประเดน็การศกึษา นดัหมายเวลา และนาํเสนออยาง
อิสระ นักวิจัยเป นที่ปรึกษาชวยเหลืออํานวย
ความสะดวก (facilator) มกีารตดิตามความคบืหนา
เปนระยะๆ ผู วิจัยสังเคราะหการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมอืท่ีเนนผูเรยีนเปนสาํคญั โดยจัดกจิกรรม
บมเพาะผู เรียนตามแนวทางจิตตปญญาศึกษา 
ไดเปน 3 ขั้นตอน แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู “อุตสาหกรรมในทองถิ่น”

ที่ ขั้นตอน กิจกรรม (เวลา) วัตถุประสงค� วัสดุอุปกรณ�

1 สืบคนและรวบรวม
ขอมูล

1. แรกวงขวัญ 
 (10 นาที)
2. ผูนําสี่ทิศ (40 นาที)
3. สุนทรียสนทนา 
 (50 นาที) 
4. สืบคนและรวบรวม
 ขอมูล (1 เดือน)

• สรางพื้นที่ปลอดภัย 
 ไววางใจ
• แบงกลุม
• วางแผนการสืบคน
• กําหนดประเด็น 
 เวลา สถานที่ และ
 นัดหมาย

• ระฆัง
• ภาพสัตวสี่ทิศ
• กระดาษ 
• ปากกา
• กลุมกําหนด
 ตามแผน

2 วเิคราะหและสังเคราะห 1. บอกเลา
 ความคืบหนา
 (10 นาที กอนเรียน
 ตามตาราง)
2.  จัดทําโครงงาน
 (นอกเวลา)

• ปรับปรุงแกไขแผน
• ฝกการคิดใครครวญ
 ทบทวนและรับฟง
• เขียนรายงาน
 โครงงาน

• กลุมกําหนด
•  กระดาษ ปากกา สี

3 นําเสนอและอภิปราย 1. ตลาดนัดสินคา
 ในทองถิ่น 
 (30 นาที/กลุม)
2. บันทึกความรูสึก
 และสิ่งที่เรียนรู

• แลกเปล่ียนความรู
 และประสบการณ 
• ประเมินผล

• กลุมกําหนด
•  เลมรายงาน
• นิทรรศการ 
 และอื่นๆ
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ที่
ความรู�สึก
ของนักเรียน

ม.5/3 (38) ม.5/4 (34) ม.5/5 (40) รวม (109)
อันดับท่ี

คน % คน % คน % คน %

1 ความสุข/สนุก/ชอบ 24 63.16 18 52.94 24 64.86 66 60.55 2

2 รักครู/รักวิชาเคมี 13 34.21 4 11.76 8 21.62 25 22.94 9

3 ประทับใจ 14 36.84 25 73.53 19 51.36 58 53.21 3

4 การคิดวิเคราะห/
สรางสรรค

9 23.68 5 14.71 7 18.92 21 19.27 11

5 ประสบการณตรง/
เรียนรูเอง

12 31.58 14 41.18 11 29.73 37 33.94 7

6 ประสบการณใหม/
เปดโลกทัศน

11 28.95 21 61.76 15 40.54 47 43.12 4

7 สามัคคี/สัมพันธภาพ/
ยอมรับฟง

27 71.05 34 100.00 37 100.00 98 89.91 1

8 การทํางานเปนระบบ/
วางแผน

5 13.16 11 32.35 6 16.22 22 20.18 10

9 ขยันอดทน/อุตสาหะ 8 21.05 1 2.94 25 67.57 34 31.19 8

2. การศึกษาผลการใชรปูแบบท่ีพฒันาข้ึน ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2557 กบันกัเรียนแผนการเรียน
วทิยาศาสตร ชัน้มัธยมศกึษาปที ่5 โรงเรยีนวทิยานกุลูนาร ีจงัหวดัเพชรบรูณ 3 หองเรยีน คอื ชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 5/3, 5/4 และ 5/5 จํานวน 38, 34 และ 37 คน ตามลําดับ รวมจํานวน 109 คน จากการสังเกต
ติดตามการทํางาน การนําเสนอผลงานและบันทึกความรูสึก นําขอมูลมาจัดกลุมความรูสึกท่ีมีความหมาย
ใกลเคียงกัน นับจํานวนคน คิดเปนรอยละ ในแตละกลุมความรูสึก จัดอันดับความรูสึก

สรุปผลการดําเนินงาน
จากการสังเกตติดตามการทํางานและการนําเสนอผลงานของนักเรียนแตละกลุมในชั้นเรียน

ตามท่ีออกแบบและศึกษาอยางอิสระ ทัง้ในเชงิความรูและประสบการณของสมาชกิในกลุม นาํมาแลกเปล่ียน
เรียนรูกันและกัน พบวา ทุกกลุมสามารถทํางานไดสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด มีการต้ังชื่อกันหลากหลาย
ตามความเห็นของสมาชิกในกลุม เชน “โครงงาน/โครงการอุตสาหกรรม..(ชื่อผลผลิต)...(แหลงผลิต/
สถานประกอบการ/ชือ่เจาของ)” การนําเสนอบางกลุมสาธิตกระบวนการผลิต บางกลุมใชแผนผัง/แผนภาพ 
แสดงวัตถุดิบ ผลผลิต แหลงผลิต/สถานประกอบการ สถานที่จําหนาย ราคาสินคา ผลกระทบตอชุมชน
และส่ิงแวดลอม ประวัตขิองผูประกอบการ/เจาของ รวมถึงการบอกเลาเร่ืองราวการทํางาน ปญหา/อปุสรรค 
การปรบัปรุงแกไขและความสําเรจ็/ความภาคภมูใิจ ผลการวิเคราะหบนัทึกความรูสกึของนกัเรยีนรายบุคคล 
โดยการนับจํานวนคนที่มีความรูสึกตางๆ คิดเปนรอยละและจัดอันดับความรูสึก ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการจัดอันดับความรูสกึของนักเรียน
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ที่
ความรู�สึก
ของนักเรียน

ม.5/3 (38) ม.5/4 (34) ม.5/5 (40) รวม (109)
อันดับท่ี

คน % คน % คน % คน %

10 ภาคภูมิใจ/สํานึก
ในทองถิ่น

4 10.53 11 32.35 32 86.49 47 43.12 4

11 กลาแสดงออก 7 18.42 3 8.82 4 10.81 14 12.84 15

12 ไดทักษะกระบวนการ 6 15.79 2 5.88 1 2.70 9 8.26 17

13 มีไหวพริบ/แกปญหา 3 7.90 11 32.35 5 13.51 19 17.43 12

14 บูรณาการ/ประยุกต 9 23.68 13 38.24 25 67.57 47 43.12 4

15 ทัศนคติที่ดีตออาชีพ 2 5.26 1 2.94 15 40.54 18 16.51 13

16 มสีต/ิตัง้ใจ/สนใจ/มุงมัน่ 5 13.16 3 8.82 6 16.22 14 12.84 15

17 ขัดแยง/กดดัน/หวั่น 7 18.42 7 20.59 3 8.11 17 15.60 14

18 ทอ/ยาก/เบื่อ 3 7.90 1 2.94 2 5.41 6 5.51 20

19 กลัว/ไมกลา 2 5.26 4 11.76 1 2.70 7 6.42 19

20 เหนื่อย/ลําบาก 4 10.53 2 5.88 2 5.41 8 7.34 18

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาอุตสาหกรรมในทองถ่ินจังหวัดเพชรบูรณ ตามรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาข้ึน ตามแนวจิตตปญญาศึกษา พบวา นักเรียนมีความรูสึกในแงบวก คือขอที่ 1-16 
ความรูสึกในแงลบ คือขอที่ 17-20 ความรูสึกอันดับแรก คือ มีความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดี ยอมรับฟง
กันและกัน คิดเปนรอยละ 89.91 รองลงมาคือ ความสุข/สนุก/ชอบ คิดเปนรอยละ 60.55 มีความประทับ
ใจในการศึกษาครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 53.21 ไดรับประสบการณใหมหรือเปดโลกทัศน มีความภาคภูมิใจ/
สํานึกในทองถิ่น และนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูมาบูรณาการหรือนําไปประยุกต มีจํานวนเทากันคือ คิดเปน
รอยละ 43.12 ไดประสบการณตรง/เรียนรูเอง คิดเปนรอยละ 33.94 มีความขยันอดทน/อุตสาหะ คิดเปน
รอยละ 31.19 รักครู/รักวิชาเคมีคิดเปนรอยละ 22.94 มีการทํางานเปนระบบ/วางแผน คิดเปนรอยละ 
20.18 มีการคิดวิเคราะห/สรางสรรค คิดเปนรอยละ 19.27 มีไหวพริบ/แกปญหา คิดเปนรอยละ 17.43 
มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต คิดเปนรอยละ 16.51 ขัดแยง/กดดัน/หวั่น คิดเปนรอยละ 15.60 มีสติ/ตั้งใจ/

สนใจ/มุงมัน่ และกลาแสดงออก คดิเปนรอยละ 12.84 ไดทกัษะกระบวนการ คดิเปนรอยละ 8.26 เหนือ่ย/
ลําบาก คิดเปนรอยละ 7.34 กลัว/ไมกลา คิดเปนรอยละ 6.42 และอันดับสุดทายคือ ทอ/ยาก/เบ่ือ คิดเปน
รอยละ 5.51
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อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ
นักเรียนสวนใหญมีความรูสึกในแงบวกเปนลําดับตนๆ คือลําดับท่ี 1-13 ยกเวน ความรูสึกในแงลบ

ตอการศึกษาอุตสาหกรรมเคมี จะอยูในลําดับทายๆ ยกเวนความรูสึกในแงลบคือขัดแยง/กดดัน/หวั่น 
เปนลําดับที่มากอนความรูสึกในแงบวก คือมีสติ/ตั้งใจ/สนใจ/มุงมั่น และกลาแสดงออก แสดงวารูปแบบ
การสอนตามแนวทางจิตตปญญาศึกษา สามารถพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีทั้ง
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองจากประสบการณตรงท่ีผานการปฏิบัติรวมกับกลุมอยางมีความสุข 
แมวาจะมีสวนนอยมากที่มีปญหา เชน เหนื่อย/ลําบาก กลัว/ไมกลา และทอ/ยาก/เบื่อ แตสวนใหญ
ความรูสึกในทางท่ีดี (แงบวก) รวมท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) เชนเดยีวกับงานวจิยัในระดบัการศกึษาอ่ืนๆ เชน การจดัการศกึษา
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคสําหรับนักศึกษาพยาบาลโดยใชกระบวนการสุนทรียสนทนา (ศิริรัตน 
จําปเรือง, 2556)

นอกจากนี้ยังพบวา มีผูสนใจและขอเขาชมการนําเสนอผลงานของนักเรียนเพิ่มขึ้น จากการสังเกต
และสัมภาษณผูเขาชม ไดแก คร ูนกัการภารโรง ผูปกครองและนักเรยีนหองใกลเคยีง ทกุคนแสดงความรูสกึ
ชื่นชมยินดี จึงเปนเหตุใหผูบริหารและคณะกรรมการฝายวิชาการ ไดเสนอตอผูวิจัยวาจะขอใหนักเรียน
นําผลงานไปจัดนิทรรศการในงานวันวิชาการของโรงเรียน ซึ่งพบวา ไดรับความสนใจจากบุคคลที่มา
รวมงานเปนจาํนวนมาก สงัเกตจากการเขียนสะทอนความรูสกึนกัเรียนในบันทึก รวมท้ังพบวาในปการศึกษา
ตอมา ครูที่สอนวิชาสังคม ที่มาชมนิทรรศการไดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ทําโครงการอุตสาหกรรม
ในทองถ่ิน แสดงวานักเรียนทํางานช้ินเดียวใชไดทั้ง 2 วิชา ดังนั้นจึงเปนผลใหมีการบูรณาการวิชาสังคม
และวชิาเคมี 

ข�อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มกิจกรรมสุนทรียสนทนาหรือกิจกรรมท่ีเพิ่มพื้นที่เสี่ยง เพื่อฝกผูเรียนท่ีไมเคยเรียนรู

จากการปฏิบัติ ใหสามารถทําความเขาใจและติดตามชวยเหลือผูเรียนบางคนท่ียังมีปญหาการทํางาน

รวมกับผูอื่น
2. ควรศึกษาขอมูลพื้นฐานของผูเรียนและขอจํากัดในการเรียนรู นอกสถานที่ เพื่อวางแผน

หาแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน
3. เปดชองทางในการใหคําปรึกษาที่สะดวกและมีความหลากหลายมากขึ้น เชน ออนไลน ฯลฯ
4. ควรนําไปบูรณาการการเรียนรูหรือประยุกต/ปรับใชกับรายวิชาอื่น เชน รายวิชาสังคมศึกษา 

หรือระดับการศึกษาอื่น
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ประโยชน�ที่ได�รับ
1. ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. เปนแนวทางในการบูรณาการรายวิชาเคมีและรายวิชาอื่นๆ
3. สามารถพฒันาคุณภาพผูเรยีนจากภายใน รวมทัง้การสรางมติใิหมในวงการศกึษา คอืการเรยีนรู

รวมกันทั้งระหวางผูเรียนดวยกัน และกับครู ซึ่งจะเปนการเรียนรูที่ยั่งยืนและเรียนรูตลอดชีวิต

เอกสารอ�างอิง
ชลลดา ทองทวี, จิรัฐกาล พงศภคเธียร, ธีรพล เต็มอุดม, พงษธร ตันติ ฤทธิศักดิ์ และสรยุทธ รัตนพจนารถ. 

(2551). โครงการวิจัยและจัดการความรูจิตตปญญาศึกษา. ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัย
มหิดล.

ประเวศ วะสี. (2550). ระบบการเรียนรูใหมไปใหพนวิกฤติแหงยุคสมัย. กรุงเทพฯ: สํานักงานพิมพ
รวมดวยชวยกัน.

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.

ศริริตัน จาํปเรือง. (2556). การจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณลักษณะท่ีพงึประสงคสาํหรับนกัศกึษาพยาบาล
โดยใชกระบวนการสุนทรียสนทนา. ปริญญานิพนธ กศ.ด. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. (2550). คุณธรรมนําความรู: รูปแบบการเรียน การสอนแบบบูรณาการ
คุณคาความเปนมนุษย. คูมือประกอบการ อบรมโครงการคุณธรรมนําความรู . กรุงเทพฯ: 
วีทีซีคอมมิวนิเคชั่น.

Ben-Zvi, R., Eylon, B., & Silberstein, J. (1988). Theories, principles and laws. Education 
in Chemistry, 25, 89-92.

Hacking, M.W. and Garmett, P.J. (1985). Misconceptions in chemical equilibrium. European 
Journal of Science Education, 7, 205-214.

National Research Council. (2000). National science education standards. Washington, 
D.C.: National Academy Press.

EnT Digest240

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



ENGAGEMENT THAILAND
th

ANNUAL CONFERENCE 2019
  2 2

U T T A R A D I T  R A J A B H A T  U N I V E R S I T Y



คณะผู�จัดทํา

ท่ีปปรรึึกษาา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช วงศหลา

รองศาสตราจารย ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ

ผูชวยศาสตราจารยกฤดา ชุมจันทรจิรา

อาจารยธนัตถา กรพิทักษ

อาจารย ดร.ชิชญาสุ ชางเรียน

อาจารย ดร.เบญจวรรณ สุจริต

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชภูมิ สีชมพู

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสรี แสงอุทัย

อาจารย ดร.รดี ธนารักษ

อาจารยสารัลย กระจง

กกองบบรรรรรณาธิการ

ดร.เสถียรภัคณ มุขดี

อาจารยเกวลี รังษีสุทธาภรณ

อาจารย ดร.กิตติ เมืองตุม

อาจารย ดร.รัชดา คําจริง

นางสาวจีรภา ดามัง

อาจารยประพันธ แจงเอี่ยม

นางสาวกรณิศ ธนงกิจ

นายชลัส แยมชื่น

นางสาวอักษราภัค กมลงาม

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



รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน

การประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

(Engagement with the King’s Philosophy for Highly Valued  
and Sustainable Local Development)

ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ 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 เถื่อนศรี 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



รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.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

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงศ์ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมคิด ทุ่นใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา ชินนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา รัตนธีรวิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
อาจารย์ ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวยท์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาจารย์ ดร.อนัญญา คูอาริยะกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.รัชดา ค�าจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา มหาวิทยาลัยแม่โจ้








