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	 ในชว่งเวลาของการจดัทำาวารสารวจิยัเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ท่ีนี	้กระแสความเขา้ใจเรือ่งการนำาบริการวิชาการ
ไปรับใช้สังคม	ชุมชน	ท้องถิ่น	เริ่มมีการขานรับจากแวดวงวิชาการไทยในทุกสาขาวิชา	ดูเหมือนว่า	ปัจจุบัน	สังคม
วิชาการไทยจะเดินเลยป้ายคำาถามท่ีว่า	ทำาไมและเพราะเหตุใดสถาบันการศึกษาจึงต้องผูกพันภารกิจของตนเองเข้า
กับความเปน็ไปและปญัหาของสงัคม	(นีก็่เปน็ดา้นดขีองการเกิดวิกฤตเิหมอืนกัน)	โดยเฉพาะภาคสว่นท่ีมคีวามจำาเปน็
ตอ้งใชป้ญัญาในการแก้ไขปญัหาของชวีติ	หากทวา่	เท่าท่ีผา่นมา	โครงสร้างความเหล่ือมล้ำาดา้นการเขา้ถึงปญัญานัน้	
ยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่	การก่อกระแสวิชาการเพื่อสังคมจึงเป็นกระบวนการขยับโครงสร้างดังกล่าวเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำาที่มีอยู่ให้น้อยลง
	 ปา้ยหนา้ของคำาถามท่ีวงวชิาการไทยยงัตอ้งไปแสวงหาคำาตอบ	นา่จะเปน็ปา้ยคำาถามท่ีว่า	มปีระเดน็อะไรบา้ง
ที่นักวิชาการสาขาต่างๆ	จะเข้าไปให้บริการได้	ในทางปฏิบัติจะดำาเนินการได้อย่างไร	จะเริ่มต้นตรงไหนดี	ฯลฯ	และ
สำาหรับบางสาขาวิชา	เช่น	Pure	science	Pure	engineering	คอมพิวเตอร์ศึกษา	บริหารธุรกิจ	พาณิชย์และการ
บัญชี	สถาปัตยกรรม	ฯลฯ	ก็อาจจะยิ่งมีคำาถามเฉพาะตัวว่า	ความรู้ในสาขาวิชาของเราจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดา 
กลุม่ผูจ้ำาเปน็ใชแ้ตข่าดโอกาสเขา้ถึงความรู้ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด	หรือทำาไดจ้ริงจงัแคไ่หน	เน้ือหาของบทความในวารสาร
เล่มนี้	จะมีคำาเฉลยบางแง่มุมให้เห็น
	 ในแง่ของประเด็น	บทความทั้ง	5	บทความ	จะแสดงให้เห็นการตอบรับกับประเด็นปัญหาบางประเด็นที่สังคม
ไทยปัจจุบันกำาลังเผชิญหน้าอยู่	เช่น	ปัญหาพลังงาน	ปัญหาสังคมผู้สูงอายุท่ีมีจำานวนมากขึ้นทุกวันและสังคมจะ
บริหารจัดการอย่างไรกับประชากรกลุ่มนี้	และโดยมิได้นัดหมาย	ในบทความรับเชิญ	2	ชิ้น	ที่ต่างบรรเลงเพลงอันมี
ท่วงทำานองเดียวกันแม้จะมีเนื้อเพลงแตกต่าง	คือ	การบ่มเพาะนักศึกษาผ่านการประสานบูรณาการห้องเรียนเข้ากับ
โลกของจริงภายนอก
	 สำาหรับบทความแรกเรื่อง	“รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับตำาบลอย่างมีส่วนร่วม	เทศบาล
ตำาบลคำาขวาง	อำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี”	โดย	สุขวิทย์	โสภาพล	เป็นงานที่ตอบโจทย์เรื่องพลังงาน
ทางเลอืกท่ีจะเขา้มาทดแทนพลงังานท่ีเรากำาลงัใชอ้ยูใ่นปจัจบุนัแตก่ำาลังจะหมดไปในอนาคต	เชน่	พลงังานน้ำามนั	แต่
ก็มีคำาถามต่อไปว่า	“ใครเล่าจะเป็นคนเลือก”	ซึ่งในบทความนี้ได้ให้คำาตอบว่า	“ผู้ใช้จะต้องเป็นคนเลือก”	ข้อเด่นของ
งานวิจัยชิ้นนี้	คือ	การแสดงให้เห็นการทำางานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกหลายๆ	ระดับ	
และยังแสดงให้เห็น	“หน่วยของการวิจัยหลายๆ	ระดับ”	เช่น	ครัวเรือน	หมู่บ้าน	เทศบาลตำาบล	ซึ่งน่าจะเป็นตัวแปร
สำาคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกพลังงานทางเลือกด้วย
	 บทความท่ี	2	และ	3	เป็นประเด็นเดียวกัน	คือ	เร่ืองผู้สูงอายุเหมือนกัน	แต่ทว่าก็เป็นผู้สูงอายุท่ีไม่เหมือนกัน	
บทความเร่ือง	“รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเอง	กรณีศึกษา	:	องค์การบริหารส่วนตำาบลท่างาม	
อำาเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี”	โดย	วริยา	จันทร์ขำา	หทัยชนก		บัวเจริญ	และชินวุฒิ	อาสน์วิเชียร	เลือกศึกษา
กลุม่ผู้สงูอายใุนชมุชนท่ีตอ้งการการดแูล	และผลการวจิยัไดแ้สดงให้เห็นวา่	หากผูด้แูลนัน้เปน็ตวัชมุชนเอง	การดแูล
นัน้จะทำาไดอ้ยา่งดท่ีีสดุ	ตอ่เนือ่งและยัง่ยืน	ในขณะท่ีบทความเร่ือง	“รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผูส้งูอายใุน
การใช	้ICT	เพือ่สนับสนนุงานบริหารและงานการเรียนการสอน	:	กรณีศกึษาโรงเรียนบา้นธาต	ุตำาบลแสนสุข	อำาเภอ
วารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี”	โดยชาญชัย	ศุภอรรถกร	อัปสร	อินทิแสง	กานต์อนงค์	นิตรักษ์	และ	ศิริลักษณ์	
คมเฉยีบ	งานวิจยัชิน้น้ีมไิดเ้น้นการสร้างความเขม้แขง็ดา้นกายภาพ/ร่างกายของผูส้งูวัย	หากแตแ่สดงให้เห็นถึงความ
จำาเปน็ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างความเขม้แขง็ดา้นความสามารถของผู้สูงอาย	ุโดยเฉพาะความสามารถท่ีจำาเปน็สำาหรับสังคม

บทบรรณาธิการ



      
ยุคใหม่	คือความสามารถด้านคอมพิวเตอร์	อย่างไรก็ตาม	ดูเหมือนว่า	เรื่องคอมพิวเตอร์กับผู้สูงอายุนั้นจะเป็นเรื่อง
คนละยุคสมัยท่ีไม่ค่อยกินเส้นกันนัก	ดังนั้นจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แบบนั่งไทม์แมชีนข้ามกาล
เวลาได้อย่างไร
	 ในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมานี	้สงัคมไทยในวงกวา้งเร่ิมรับรู้เร่ือง	“การทำาบญัชคีรัวเรือน”	ท่ีขยายทัศนะแตด่ัง้เดมิ
ท่ีเรามักรับรู้เก่ียวกับบัญชีให้กว้างขวางออกไป	แต่เดิมเรามักรับรู้กันว่า	การทำาบัญชีเป็นเร่ืองท่ีจำากัดอยู่ในแวดวง
องค์กรธุรกิจ	ห้างร้าน	บริษัทเท่านั้น	และเป้าหมายของการทำาบัญชีก็น่าจะมีเพื่อรู้สถานะทางการเงินขององค์กร
เหล่านั้น	หรือรู้เร่ืองต้นทุน	รายได้	รายจ่าย	กำาไร	ขาดทุน	สินทรัพย์	ฯลฯ	หากทว่า	ผลจากการรณรงค์เรื่องบัญชี
ครัวเรือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ช่วยขยายทัศนะว่า	บัญชีทำาอะไรได้มากกว่านั้น	และใช้ได้ในหลายๆ	กลุ่ม	หลาย
ปริบท	บทความเรื่อง	“การจัดการความรู้สู่รูปแบบการจัดทำาบัญชีกองทุนเมืองบางเขนที่มีประสิทธิภาพ	เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานครฯ”	โดย	ดาวพระศุกร์	ทองกลิ่น	และคณะ	ก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นการสร้างสรรค์ใน
การนำาเรื่องการทำาบัญชีมาใช้ประโยชน์
	 ส่วนบทความเร่ือง	“การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
กรณีศึกษา	:	ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน	บ้านคลองเดื่อพัฒนา	ตำาบลท่ามะนาว	อำาเภอชัยบาดาล	จังหวัดลพบุรี”	 
โดย	ปัณณ์ณัช	ธนัทพรรษรัตน์	และฉันทนา	สุรัสวดี	น่าจะเป็นการเปิดทัศนะใหม่เร่ือง	“การออกแบบผลิตภัณฑ์
แบบมีส่วนร่วม”	(Participatory	product	design)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า	เร่ืองของการสร้างแบรนด์/ตราสินค้านั้น	 
นอกจากจะมีความสำาคัญในแง่การสร้างการจดจำาของผู้บริโภคแล้ว	ก็ยังมีความสำาคัญในแง่ของการแสดงตัวตน/ 
อัตลักษณ์ของฝ่ายผู้ผลิตอีกด้วย	และเม่ืออัตลักษณ์คือศักด์ิศรีและความภาคภูมิใจ	ผู้เขียนบทความน้ีก็ได้แสดงให้เห็นว่า	
ต้องใช้วิธีการอย่างไรจึงจะสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้เจ้าของสินค้าเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแบรนด์ได้อย่างแท้จริง
	 สำาหรับสองบทความสุดท้ายเป็นบทความรับเชิญท่ีมีสีสันเดียวกันโดยมิได้นัดหมาย	ท้ังอาจารย์ทิฆัมพร	
เอ่ียมเรไร	และอาจารย์มณฑล	จันทร์แจ่มใส	ได้พานักเรียนด้านนิเทศศาสตร์และด้านสถาปัตยกรรมออกไป
เรียนรู้	“ของจริง”	ในโลกท่ีกว้างกว่าห้องเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้สอนเอาไว้ในชั้นเรียนไปสู่การบริการ
สังคม/ชุมชน	บทความเร่ือง	“ถอดบทเรียนการสร้างนักข่าวท้องถ่ินผ่านการผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ”	
โดย	ทิฆัมพร	เอ่ียมเรไร	และบทความเร่ือง	“ห้องเรียนสถาปัตยกรรมชุมชน	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน	กรณีศึกษา	:	การบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของ 
ผูม้รีายไดน้อ้ย	(โครงการบา้นมัน่คง	ชมุชนพระราม	9	บอ่	3)	โดย	มณฑล	จนัทร์แจม่ใส	จะแสดงให้เห็นกระบวนการ 
บ่มเพาะ	“ต้นกล้าใหม่”	ของงานวิชาการรับใช้สังคมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
	 ท่ามกลางความแตกตา่งของบทความท้ัง	7	ชิน้	ไมว่่าจะเปน็เร่ืองประเดน็ท่ีศกึษา	สาขาวชิา	จดุยนืทางทฤษฎี
ของผู้วิจัย	ฯลฯ	หากทว่า	เส้นด้ายที่เชื่อมร้อยบทความทั้งเจ็ดให้มีจุดร่วมกันก็คือ	เหลี่ยมมุมใหม่ๆ	ที่แวดวงวิชาการ
ในอดีตอาจจะเคยมองผ่านเลยไป	เช่น	เหลี่ยมมุมเรื่องชุดความรู้ด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบบ้านสำาหรับผู้มีราย
ได้น้อยท่ีช่วยทำาให้ความฝันของคนจนท่ีว่า	อยากจะอยู่บ้านแบบไหน	อยู่กับใคร	ฯลฯ		เป็นจริงข้ึนมาได้	อาจกล่าวได้ว่า	
บัดนี้	แสงสว่างแห่งปัญญาได้สาดส่องเข้าไปฉายภาพของเหลี่ยมมุมที่เคยถูกซ่อนเร้นนั้นแล้ว

              กาญจนา	แก้วเทพ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								บรรณาธิการ
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สาขาวิชา การจัดการบทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ส�าคัญคือ	เพื่อค้นหารูปแบบในการบริหาร

จัดการการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและ

ทรัพยากรของแต่ละชุมชนอย่างมีส่วนร่วม	โดยด�าเนินการวิจัยช่วงปีพ.ศ.	2556-

2557	ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณส�าหรับกลุ่มตัวอย่าง	310	คน	จาก	10	หมู่บ้าน	

ท่ีมีหลากหลายกลุ่มอาชีพ	และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ	ได้แก่	กระบวนการวิจัยแบบมี

ส่วนร่วมกบักลุม่เป้าหมายทีท่�าการศกึษาในกจิกรรมต่างๆ	ในแต่ละข้ันตอนของการ

วจิยั	เครือ่งมอืที่ใช้ในงานวจิยัมีหลากหลาย	ได้แก่	แผนทีชุ่มชน	แบบสอบถาม	แบบ

ส�ารวจ	แบบบันทึกผลการปฏิบัติการ	และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	โดยแบ่งขั้น

ตอนการด�าเนินการวิจัยออกเป็น	4	ระยะ	คือ	ระยะที่	1	ระยะก่อนเตรียมการ	ได้แก่	

เตรยีมบคุลากร	ทมีวจิยั	และแผนการด�าเนนิการวจิยัเบือ้งต้น	ระยะที	่2	ระยะเตรยีม

การ	ได้แก่	ค้นคว้าแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัโครงการวิจัย	การประชมุชีแ้จง

และท�าความเข้าใจกับพื้นที่วิจัยในชุมชนและแกนน�า	การหาอาสาสมัครที่จะเข้า

ร่วมในการจดัการพลงังานทางเลอืกของตน	การปฏบิตั	ิการวิเคราะห์และเกบ็ข้อมลู	

เป็นต้น	ระยะที่	3	ระยะปฏิบัติการ	ได้แก่	การจัดเวทีที่สรุปทบทวนความรู้ที่ได้และ

ร่วมกันก�าหนดรูปแบบที่จะทดลองปฏิบัติการ	การประชุมร่วมกับผู้บริหารชุมชน

และต�าบล	เพื่อร่วมก�าหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายผลการด�าเนินงาน 

ด้านพลงังานทางเลอืก	และการน�ารปูแบบท่ีตนเองร่วมกันก�าหนดไปทดลองปฏิบตัิ

การ	เป็นต้น	ระยะท่ี	4	ระยะสรปุและประเมินผล	ได้แก่	การจัดเวทสีรุปบทเรยีนและ

น�าเสนอผลการทดลองในระดับครัวเรือน/ชุมชนสู่สาธารณะ	การจัดเวทีขยายผล	

เผยแพร่	แสวงหาความร่วมมอืให้กบัชมุชน	เป็นต้น		ผลการวิจัยพบว่า	การบรหิาร

จัดการพลังงานทางเลือกระดับต�าบลอย่างมีส่วนร่วม	สามารถแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ		

1)	การบริหารจัดการแบบองค์รวม	แบ่งเป็น	7	ระยะ	ได้แก่	ระยะสร้างความรู้ความ

เข้าใจและแรงจงูใจ	ระยะสร้างความตระหนกั	ระยะตดัสนิใจ	ระยะการเตรยีมพร้อม	

ระยะด�าเนินการ	ระยะบ�ารุงรักษาและติดตามผล	และ	2)	รูปแบบการบริหารจัดการ

ในการผลิตพลังงาน	ซึ่งประกอบด้วย	การจัดการด้านปัจจัยน�าเข้า	การจัดการด้าน

กระบวนการผลิต	การจัดการผลผลิต	และการจัดการด้านผลลัพธ์		ทั้งนี้	ส�าหรับ

พลังงานทางเลือก	2	ชนิด	ท่ีชุมชนพบว่า	เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและ

ทรพัยากรของชมุชนต�าบลค�าขวาง	ได้แก่	พลงังานแสงอาทติย์	(ผลติโดยใช้โซล่าเซลล์)	

และก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

ค�ำส�ำคญั : พลงังานทางเลอืก การบริหารจดัการ การมส่ีวนร่วม โซล่าเซลล์ ก๊าซชวีภาพ

รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 
ระดับต�าบลอย่างมีส่วนร่วม 
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Field : Management Abstract

 The objective of this research was to seek for the cooperative 

management model of alternative energy utilization and productivity of Kham 

Khwang	community	(Sub-district)	that	match	to	context	and	resources	of	the	

community.	The	research	was	conducted	during	the	year	2556-2557	using	

qualitative	and	quantitative	research	methodology.	The	sample	group	of	

310	in	this	research	was	randomized	from	10	villages	in	Kham	Khwang.	The	

qualitative methodology of this research was participatory action research 

including	several	steps	of	the	research	activities.	The	research	tools	were	

questionnaires,	survey,	and	practicing/experiment	record	and	participatory	 

observation.	The	processes	of	the	research	divided	into	4	phases	 

1)	pre-preparation:	research	team	preparing	and	research	conducting	planning	

2)	preparation:	reviewing	of	concepts	and	theory	related	to	the	research,	 

community	and	community	leaders	meeting	for	research	explanation,	volunteers	

recruiting	for	alternative	energy	practices/experiment	and	data	analyzing	 

3)	implementing:	meeting	for	knowledge	conclusion		and	setting	of	the	model	

for	the	alternative	energy	practicing/experiment,	meeting	with	the	community	

and	community	administrators	to	set	the	experiment		model	then	conduct	

the	experiment	follow	the	set	model	4)	conclusion	and	assessment:	meeting	 

for	conclusion	of	learning	at	the	household	level	and	sub-district	level,	

knowledge	extension	and	community	cooperation.	The	result	of	the	research	

showed that the alternative energy participatory management model of Kham 

Khwang	Sub-district	could	be	explained	into	2	parts	1)	holistic	management	

of	7	phases:	understanding	and	motivating,	problems	and	need	realizing,	decision	

making, preparing, operating, instrument and operation maintaining and  

monitoring	2)	production	management:	input	management,	processes	management,	

output	management	and	outcome	management.	This	research	found	that	the	

suitable	alternative	energy	for	Kham	Khwang	Sub-district	was	solar	cell	and	

buffalo	dung	biogas.	

Keywords  :  Alternative energy, Management, Participatory Action Research,  
	 				Solar	cell,	Biogas
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1. บทน�ำ   
	 ปัญหาการขาดแคลนพลงังานของโลกในปัจจบุนัเกดิข้ึน

จากหลายสาเหตุ	ประการแรกเกิดจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	และมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม	

ประการที่สอง	จ�านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น	ด้วยสาเหตุทั้ง

สองประการ	การใช้พลังงานของสังคมไทยถูกใช้ไปในอัตราเร่ง	 

ส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของทรพัยากรธรรมชาต	ิซากฟอสซลิ

ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดที่ส�าคัญของพลังงานน�้ามันลดปริมาณลงอย่าง

รวดเร็วในรอบ	200	ปี	สวนทางกับราคาของพลังงานธรรมชาต	ิ

ไม่ว่าจะเป็นน�้ามันและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน	ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อค่าใช้จ่ายขององค์กร	ครวัเรือน	และรายบคุคลทีเ่พิม่ขึน้	

โดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญ้าและในชนบทที่มีรายได้

น้อย	ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับเติมเครื่องจักรกล

การเกษตรในการประกอบอาชีพ	หรือแม้กระทั่งก๊าซส�าหรับการ

หุงต้มที่ใช้ในการประกอบอาหารและการผลิตอื่นๆ

	 ประชาชนในต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัด

อุบลราชธานี	นับเป็นอีกชุมชนที่ได้รับผลกระทบและปัญหาของ

การพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติในระดับครัว

เรือน	นอกจากนี้	จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและ

ผู้น�าชุมชนท�าให้ทราบว่า	ระบบน�้าประปาของหมู่บ้านในต�าบล

ค�าขวางที่ต้องสูบน�้าไปเก็บไว้ในถังน�้าประปามีค่าใช้จ่ายค่า

ไฟฟ้าตั้งแต่	1,500	บาท	ถึง	5,000	บาทต่อเดือน	ขณะเดียวกัน

ต�าบลค�าขวางมีทรัพยากรที่สามารถน�ามาแปรเป็นพลังงานทาง

เลือกให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่อย่างมากมาย	เช่น	มูลควาย	 

เศษวัสดุพืชผลทางการเกษตร	ส้วมซึม	มูลไก่	พลังงานแสง

อาทิตย์	ฯลฯ	ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเกิดค�าถามในใจว่า	จะเป็นไป

ได้มากน้อยเพียงใดท่ีจะใช้พลังงานทางเลือกในต�าบลค�าขวาง	 

และถ้าเป็นไปได้	จะมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร	จะ

ผลิตอย่างไร	จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างไร	จึงเป็นที่มาของ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ส�าคัญ	คือ	เพ่ือค้นหารูปแบบในการ

บริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับต�าบลอย่างมีส่วนร่วม	

เพื่อให้ต�าบลค�าขวางมีพลังงานทางเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้อง

กับทรัพยากรที่มีอยู่	โดยการหารูปแบบดังกล่าว	จะต้องให้ความ

ส�าคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต�าบลค�าขวาง	ซ่ึงทุกกลุ่ม

ควรจะได้มีส่วนร่วมในการแสวงหารูปแบบดังกล่าว

2. สถำนกำรณ์ที่เป็นอยู่เดิม   
	 สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิมของประชาชน		ได้แก่	บริบท

ชุมชน	ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร	การใช้พลังงานของชุมชน	

ทรัพยากรของชุมชน

2.1  บริบทชุมชน

	 หมู่บ้านทั้ง	10	หมู่บ้านในเขตเทศบาลต�าบลค�าขวาง		

อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	มีข้อมูล	ตลอดจน

ทรัพยากรทั่วไปและทรัพยากรด้านพลังงานที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

	 1)	พื้นที่	เขตติดต่อ	และความเป็นมาของประชากร

	 			เทศบาลต�าบลค�าขวางมีเนื้อที่โดยประมาณ		35.90	

ตารางกิโลเมตร	หรือประมาณ	20,924	ไร่	ประกอบด้วย	10	

หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านแฮ	บ้านแค	บ้านหนามแท่ง	บ้านโนนเค็ง	

บ้านค�าขวาง	บ้านแต้	บ้านเกษตรพฒันา	บ้านเกษตรพัฒนาเหนอื	

บ้านเกษตรสามัคคี	และบ้านรวมพลัง	โดยมีอาณาเขต	ทิศเหนือ	

ติดกับองค์การบริหารส่วนต�าบลบุ่งไหม	ทิศใต้ติดกับองค์การ

บริหารส่วนต�าบลธาตุ	ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วน

ต�าบลโพธิ์ใหญ่	ทิศตะวันตกติดกับเทศบาลต�าบลแสนสุข

	 2)	ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

	 			เทศบาลต�าบลค�าขวางมีประชากรรวมท้ังสิ้น	7,650	

คน	จากจ�านวนครวัเรอืน	2,102	โดยมีจ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม

ทั้งหมด	310	คน	มาจากทุกหมู่บ้าน	มาจากหลายกลุ่มอาชีพ	

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	67.3	มีที่อยู่อาศัยมากที่สุดใน

หมู่ที่	1	คิดเป็นร้อยละ	12.5	มีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่	51.84	ปี	ส่วน

ใหญ่มกีารศกึษาระดบัประถมศกึษามากทีสุ่ด	คดิเป็นร้อยละ	72.8	

มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	59.4	ส่วนใหญ่มี

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด	4-6	คน	คิดเป็นร้อยละ	53.9	

สมาชกิทีอ่ยูด้่วยกนัเป็นประจ�ามากทีส่ดุคอื	4-6	คน	คดิเป็นร้อยละ	

52.0	มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	11,000	บาท

2.2  ข้อมูลกำรใช้พลังงำนของชุมชนเทศบาลต�าบลค�าขวาง	

ประกอบไปด้วย	ข้อมูลทั่วไปของประชาชน	ค่าเฉลี่ยไฟฟ้าใน

แต่ละเดอืนย้อนหลัง	6	เดอืน	ประเภทและพฤตกิรรมการใช้เครือ่ง

ใช้ไฟฟ้า	ดังต่อไปนี้

	 จากการส�ารวจข้อมลูชุมชนอย่างมส่ีวนร่วม	พบว่า	การ

ใช้พลังงานของชุมชนเกิดจากจ�านวนสิ่งอ�านวยความสะดวกที่มี

หลากหลาย	แบ่งประเภทการใช้พลังงานได้	3	กลุ่ม	คือ	ไฟฟ้า	

น�้ามันเชื้อเพลิง	และแก๊สหุงต้ม	การใช้ไฟฟ้าเกิดจากเครื่องใช้

ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	โทรทัศน์	หม้อหุงข้าว	หลอด

ไฟฟ้า	เตารีด	ตู้เย็น	พัดลม	และกระติกน�้า	เป็นต้น	ค่าไฟฟ้า

มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกเดือน	การใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นประเภท

ประหยดัพลงังาน	เช่น	หลอดไฟฟ้าประเภทหลอดผอมหรอืหลอด

ตะเกียบ	และเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์	5	ประชาชนส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการประหยัดไฟฟ้า	เช่น	ถอด

ปล๊ักทุกครั้งหลังใช้งานโทรทัศน์	วิทยุ	และคอมพิวเตอร์	ขณะ

ที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน�้ามันเช้ือเพลิงส�าหรับยานพาหนะ	ได้แก่	

มอเตอร์ไซค์และรถยนต์น่ังส่วนบุคคล	มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง	

(1,000	ถึง	3,000	บาทต่อเดือน)	แต่น้อยกว่ากรณีของรถยนต	์ 

6	ล้อและ	10	ล้อ	ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า	20,000	บาทต่อเดือน	
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ส่วนค่าใช้จ่ายน�า้มนัเชือ้เพลงิของรถไถเดนิตามที่ใช้ในการเกษตร

ประมาณ	1,200	บาทต่อเดอืน	ในช่วงฤดกูาลเพาะปลูก	ส�าหรบัค่า

ใช้จ่ายกลุ่มแก๊สหุงต้มเฉลี่ยครอบครัวละ	350	ต่อเดือน	อย่างไร

ก็ตาม	ยังมีประชาชนอีกร้อยละ	91.9	ยังคงใช้เตาถ่านเพื่อการ

ปรุงอาหาร	ท�าให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

2.3  ข้อมูลทรัพยำกรของชุมชน

	 ทรัพยากรของครัวเรือนที่สามารถใช ้ เป ็นแหล ่ง

พลังงานของต�าบลค�าขวาง	คอื	มลูสตัว์	โดยพบว่ามผีูเ้ล้ียงควาย

และววั	จ�านวน	40	และ	14	ราย	ตามล�าดบั	เลีย้งเฉลีย่ครวัเรอืนละ	 

6	ตวั	ซึ่งเพียงพอต่อการน�าไปผลิตก๊าซชีวภาพ	นอกจากนั้น	 

ยังมีบ่อเกรอะ	(ถงัส้วม)	ส่วนใหญ่ร้อยละ	93.9	มีจ�านวนบ่อเกรอะ	 

(ถงัส้วม)	เฉลีย่	1	ถงัต่อครวัเรอืน	มีจ�านวนผู้ใช้ส้วมทัง้หมดเฉล่ีย

ต่อครัวเรือน	5	คน	

3. กระบวนกำรทีใ่ช้ในกำรเปล่ียนแปลงและกำรยอมรบั
ของชุมชนเป้ำหมำย   
	 กระบวนการที่ใช้ในการเปลีย่นแปลงและการยอมรบัของ

ชมุชนเป้าหมาย	คือ	กระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	

Action	Research)	ซึ่งประกอบด้วย	การร่วมตั้งโจทย์วิจัย	ร่วม

ศึกษาดงูาน	การร่วมให้ข้อมูล	ส�ารวจข้อมลู	ให้ความคดิเห็นเกีย่ว

กบัผลการวิเคราะห์ข้อมลู	ปฏบิตักิารทดลอง	ร่วมเกบ็ข้อมลูและรบั

ทราบผลการทดลอง	ร่วมตดัสนิใจเกีย่วกบันโยบาย	ทัง้นีเ้พือ่หารูป

แบบการบรหิารจัดการพลังงานทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมระดบัต�าบล	

	 งานวจิยันีจึ้งมคี�าถามหลกั	คอื	จะมีรปูแบบในการบรหิาร

จัดการพลังงานทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างไร	เพื่อให้

เทศบาลต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	

มพีลังงานทางเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้องกบัทรพัยากรทีม่ใีนท้องถิน่

	 ส่วนค�าถามรอง		คือ	

	 1)	สถานการณ์	ปัญหา	และผลกระทบด้านพลงังานของ

ชุมชนค�าขวางเป็นอย่างไร	

	 2)	วัตถดุบิและทรพัยากรเพือ่การผลิตพลังงานทางเลอืก

ของชุมชนมีอะไรบ้าง	และมีปริมาณเท่าไร	เพียงพอหรือไม่	

	 3)	พลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีใน

ท้องถิ่นมีรูปแบบใดบ้าง	

	 4)	ประชาชน	ผู้บริหาร	หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงาน

เอกชน	และนักวิจัย	จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างไร

ในการผลิตพลังงานทางเลือกของชุมชน	

	 5)	แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก

ของเทศบาลต�าบลค�าขวางเป็นอย่างไร	โดยมีวัตถุประสงค์

การวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบในการบริหารจัดการการผลิต	และ

ใช้พลังงานทางเลือกของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบท	และ

ทรัพยากรของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกันอย่างมีส่วนร่วม

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทาง

เลือกที่มีในชุมชน

การฝึกอบรมการศึกษา 
ดูงาน	และการลงมือ

ปฏิบัติ

องค์กรหรือหน่วยงำน
ภำครัฐ/เอกชน

กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ส่วนร่วมของชุมชน

รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
พลังงำนทำงเลือกที่

สอดคล้องกับทรัพยำกรที่
มีในชุมชน

ชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี

-	พ่ึงพาตนเองด้านพลงังาน
		ได้มากขึ้น
-	ลดรายจ่ายด้านพลังงาน
-	สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
-	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
-	สุขอนามัยที่ดี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย   
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ค�ำอธิบำยกรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 ประชาชนในชุมชนจะต้องมีวิธีการปรับตัวเพื่อรองรับ

ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพลังงานในยุคปัจจุบัน	โดยมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน	ในการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกที่มีทรัพยากรภายในชุมชนเอง	

และต้องมรีปูแบบหลากหลายทีเ่หมาะสมกบับรบิทท่ีต่างกนัของ

กลุ่มประชาชน	โดยต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการฝึกอบรม	

ศึกษาดงูาน	และลงมอืปฏบัิตเิพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพในการด�าเนนิ

งานและการบรหิารจดัการทีส่อดคล้องกบัทรพัยากรทีมี่ในชุมชน	 

อันจะส่งผลให้มีสภาพเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	 

นั่นคือ	การที่ชุมชนสามารถพึ่งตนเองด้านพลังงานได้	ใช้

ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า	ลดรายจ่ายด้านพลงังาน	มสีิง่แวดล้อมทีด่ขีึน้		

3.1	วธิกีำรวจิยั	การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการพลังงานทาง

เลอืกอย่างมส่ีวนร่วมระดบัต�าบลอย่างมส่ีวนร่วม	มขีอบเขตการ

ศึกษา	และกระบวนการวิจัยดังนี้

 ขอบเขตกำรศึกษำ

	 1)	ขอบเขตประชากรและกลุม่เป้าหมายในการวจิยัครัง้นี้	

คือ	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลค�าขวาง	ผู้ใหญ่บ้าน	

ผู้ประกอบวิสาหกิจ	และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาล

ต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	จ�านวน	

10	หมู่บ้าน	

	 2)	ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้	นักวิจัยได้เลือกใช้

พื้นที่เป้าหมาย	คือ	เทศบาลต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารินช�าราบ	

จงัหวดัอบุลราชธาน	ีประกอบด้วย	10	หมู่บ้าน	ได้แก่	หมู่ที	่1	บ้านแฮ	

หมู่ท่ี	2	บ้านแค	หมู่ที่	3	บ้านหนามแท่ง	หมู่ที่	4	บ้านโนนเค็ง	 

หมู่ที่	5	บ้านค�าขวาง	หมู่ที่	6	บ้านแต้	หมู่ที่	7	บ้านเกษตรพัฒนา	

หมูท่ี	่8	บ้านเกษตรพัฒนาเหนอื	หมู่ที	่9	บ้านเกษตรสามคัค	ีและ

หมู่ที่	10	บ้านรวมพลัง

	 3)	ขอบเขตเน้ือหาการวิจัยในครั้งน้ี	มีขอบเขตเนื้อหา

ในการศึกษา	คือ	การศึกษาบริบทของชุมชน	การศึกษาและ

วิเคราะห์สถานภาพการใช้พลังงานในครัวเรือนและชุมชน	การ

ค้นหาทนุทางสงัคมและทรพัยากรด้านพลงังานของชมุชน	ตลอด

ท้ังการศกึษาดงูานด้านพลงังาน	การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เพือ่หา

ช่องทางในการจัดการพลังงานที่มีความเหมาะสมในครัวเรือน

และการประกอบอาชีพ			

 กระบวนกำรวิจัย	ผู ้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมกับกลุ ่ม 

เป้าหมายที่ท�าการศึกษาในกิจกรรมต่างๆ	ในแต่ละข้ันตอน 

ของการวิจยั	เครือ่งมอืที่ใช้ในงานวจิยัมีหลากหลาย	ได้แก่	แผนที่

ชุมชน	แบบสอบถาม	แบบส�ารวจ	แบบบันทึกผลการปฏิบัติการ	

และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	โดยแบ่งขั้นตอนการด�าเนินการ

วิจัยออก	เป็น	4	ระยะ	มีรายละเอียดและขั้นตอนการด�าเนินงาน	

ดังนี้

 ระยะที่ 1 ระยะก่อนเตรียมกำร 

	 1)	เตรียมบุคลากร	ทีมวิจัย	ได้แก่	ทีมวิจัยนักวิชาการ	

ทีมวิจัยชุมชน	(นายกเทศมนตรีต�าบลค�าขวาง	นักพัฒนาชุมชน	

ผู้ใหญ่บ้าน	และแกนน�า)	อาสาสมัคร	ทีมสนับสนุนทางวิชาการ	

(ทีมพลังงานจังหวัด	ทีมนักวิชาการด้านเทคโนโลยีด้านพลังงาน

ทางเลือกจากมหาวิทยาลัย)	และแผนการด�าเนินการวิจัยเบื้อง

ต้นเพื่อให้พร้อมต่อการด�าเนินงานวิจัย

 ระยะที่ 2 ระยะเตรียมกำร 

	 2)	ค้นคว้าแนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการวจัิย

	 3)	ประชมุชีแ้จงและท�าความเข้าใจกบัพืน้ทีวิ่จยัในชมุชน

และแกนน�าใน	10	หมู่บ้าน	เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ชุมชนอย่างมี

ส่วนร่วม	และหาอาสาสมัครปฏิบัติทดลองที่จะเข้าร่วมในการ

จัดการพลังงานทางเลือกของตน

	 4)	ไปศกึษาดงูานทีศ่นูย์บรกิารวิชาการที	่6	อ�าเภอส�าโรง	

และเทศบาลเมืองเดชอุดม	จังหวัดอุบลราชธานี

	 5)	ทีมวิจัยและแกนน�าในชุมชนลงปฏิบัติการวิเคราะห์

และเก็บข้อมูลเบื้องต้น	โดยใช้แผนที่รอบในในการ	Mapping	 

หาศักยภาพทรัพยากรที่แต่ละหลังคาเรือนมีอยู่																																												

								 6)	น�าข้อมูลจากการเก็บเบื้องต้นมาจัดเวทีร่วมกัน

เพื่อวิเคราะห์	และรวบรวมกลุ่มอาสาสมัครที่จะปฏิบัติการร่วม	 

(ทีมวิจัยชุมชน)

	 7)	ประชุมทีมวิจัยนักวิชาการ	และทีมวิจัยชุมชน	เพื่อ

ร่วมกันออกแบบเคร่ืองมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลรายครัวเรือน	

เช่น	เรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	ปริมาณของวัตถุดิบในชุมชนที่

สามารถน�ามาผลิตพลังงาน	มูลค่าของวัตถุดิบ	การใช้ประโยชน์

ของวัตถดุบิ	พลงังานทีช่มุชนใช้ในปัจจุบนั	(พลังงานกระแสหลกั	

และพลังงานทางเลือก)	และด�าเนินการเก็บข้อมูล

	 8)	จัดเวทีเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและประมวล

ประเมินความน่าจะเป็นในการก�าหนดแนวทางรูปแบบของการ

ปฏิบัติการทดลองพลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับทรัพยากรท่ี

มีในชุมชน

	 9)	ส�ารวจจ�านวนผู้ต้องการเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย	และ

ทุนด้านทรัพยากร	โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มตามความแตกต่างของ

บริบทและทุนทรัพยากรแต่ละคน	เช่น	ระดับครัวเรือน	และ

ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน	หรือระดับวิสาหกิจชุมชน	เป็นต้น	

กระบวนการนี้ท�าให้ได้ผู ้ร ่วมวิจัยหลายภาคส่วน	คือ	นายก

เทศมนตรี	ก�านัน	สมาชิกสภาเทศบาล	ผู้ใหญ่บ้าน	10	หมู่บ้าน	 

ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน	ผูเ้ลีย้งไก่เนือ้	ชาวบ้านผูส้นใจ	เจ้าหน้าทีเ่ทศบาล

	 10)	อบรมให้ความรู้เบือ้งต้นเรือ่งพลงังานทางเลอืก	และ

วิธีการด�าเนินการในรูปแบบต่างๆ	ที่อาสาสมัครเลือก	เช่น	ก๊าซ

ชวีภาพ	พลงังานชวีมวล	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานลม		เป็นต้น	

เพือ่ให้ทมีวิจยัและผู้สนใจได้เข้าใจและสามารถน�าไปปฏิบติัได้
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 ระยะที่ 3 ระยะปฏิบัติกำร

	 11)	จดัเวทีสรุปทบทวนความรูท้ี่ได้	และร่วมกนัก�าหนด

รปูแบบท่ีจะทดลองปฏบิตักิาร	โดยทมีวจิยัชมุชนหรอืผูป้ระกอบการ	

รวมทัง้แบบบันทึกข้อมลูเกีย่วกบัวสัด	ุปรมิาณ	การใช้พลังงานใน

ชีวิตประจ�าวันเพื่อค�านวณความคุ้มค่า

	 12)	ประชุมร่วมกับผู้บริหารชุมชนและต�าบล	เพื่อร่วม

ก�าหนดแนวทางการพฒันาและการขยายผลการด�าเนนิงานด้าน

พลังงานทางเลือกเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้	แหล่งเงินทุน	

โครงสร้างการจดัการ	และบทบาทหน้าทีข่องผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง	

	 13)	ทมีวจิยัชมุชนหรอืผูป้ระกอบการน�ารปูแบบทีต่นเอง

ร่วมกันก�าหนดไปทดลองปฏิบัติการโดยจะมีทีมพลังงานจังหวัด

และทมีวจิยัหลกัลงไปตดิตามเก็บข้อมลู	และให้ความรูเ้ป็นระยะๆ	

เช่น	ค่าใช้จ่ายด้านพลงังาน	และจ�านวนพลงังานที่ใช้ในครวัเรือน

ทดลองเปรยีบเทยีบกบัครัวเรอืนท่ีไม่ได้ทดลอง

	 14)	จดัเวทเีพือ่ประเมินผลการทดลองร่วมกัน	เพ่ือเป็น

แนวทางน�าไปสูก่ารปรบัปรงุแก้ไขกบัทมีอาสาสมัครนกัวจิยัทกุคน

	 15)	น�าแนวทางทีร่่วมกนัปรบัปรงุแก้ไขไปทดลองปฏบิตัิ

ครั้งที่	2

 ระยะที่ 4 ระยะสรุปและประเมินผล

	 16)	จัดเวทีสรุปบทเรียนและน�าเสนอผลการทดลองใน

ระดับครัวเรือน/ชุมชนสู่สาธารณะ

	 17)	การจดัเวทีขยายผล	เผยแพร่	แสวงหาความร่วมมอื

ให้กับชมุชน	องค์กร	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	นกัวจิยัท้องถิน่	

ชาวบ้าน	ผูบ้รหิารหมู่บ้าน	เทศบาลต�าบล	หน่วยงานและผูม้ส่ีวน

เกี่ยวข้อง

	 18)	เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

	 19)	เผยแพร่ผลงาน

3.2 กจิกรรมขบัเคลือ่นพลังงำนทำงเลอืกอย่ำงมส่ีวนร่วมเพือ่กำร

ยอมรบั	การศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการพลงังานทางเลอืกระดบั

ต�าบลอย่างมีส่วนร่วม	เทศบาลต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารนิช�าราบ	

จงัหวดัอุบลราชธานี	เน้นการมส่ีวนร่วมของชมุชน	เพือ่ให้กลุม่เป้าหมาย

ในเขตเทศบาลต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จงัหวัดอบุลราชธานี	

เกดิการตระหนกัและยอมรบัแนวคดิในการพฒันาชมุชนด้วยพลงังาน

ทางเลอืก	ได้มกีารจดักจิกรรมการมีส่วนร่วมหลายกจิกรรม	และกจิกรรม

ท่ีส�าคัญ		ได้แก่	การพฒันาศกัยภาพทมีวจิยัชุมชน	

	 การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชนในการขับเคลื่อน

กระบวนการวจิยัเพือ่ท้องถิน่	ซ่ึงเป็นงานวจิยัเชงิปฏบัิตกิารอย่าง

มีส่วนร่วมระหว่างทีมนักวิชาการและชุมชนท้องถิ่น	จ�าเป็นต้อง

เติมเตม็ความรู/้ข้อมลูท้ังในส่วนของกระบวนการวจิยัและความรู้

เร่ืองของพลงังานทางเลอืกให้มคีวามเข้าใจ	โดยเชือ่มโยงกบัทนุ

ทางสังคมเดิมที่มีอยู่ของแต่ละคนแต่ละพื้นที่	ซึ่งคาดว่าจะส่งผล

ต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมด้านพลงังานทางเลอืกของชุมชน	

โดยมีกระบวนการดังนี้

 กระบวนกำรเรียนรู้ช่วงระยะก่อนเตรียมกำร 

	 การเตรียมบุคลากร	ทีมวิจัย	และแผนการด�าเนินการ

วิจัยเบื้องต้น	เพื่อให้พร้อมต่อการด�าเนินงานวิจัยนั้น	ทีมวิจัย

และพี่เล้ียงได้ลงพื้นที่และช้ีแจงความเป็นมาของโครงการวิจัย

กับนายกเทศมนตรี	เทศบาลต�าบลค�าขวาง	เพื่อชักชวนให้ร่วม

เป็นนักวิจัยหลัก	ทั้งนี้	เนื่องจากทีมวิจัยคาดหวังให้ผู้น�าระดับ

เทศบาลได้ร่วมท�าความเข้าใจและท�าวิจัยไปพร้อมๆ	กับนักวิจัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ได้รับทราบข้อมูลของพื้นที่	และเห็น

ความส�าคัญของการมีพลังงานทางเลือกระดับต�าบลในพื้นท่ี

ของตน	นอกจากนั้น	ทีมวิจัยได้ชักชวนให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม

พลังงานจากพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี	เข้าร่วมเป็นนักวิจัย

ในโครงการวิจัยนี้ด้วย	เนื่องจากต้องการองค์ความรู้และเป็น

เครือข่ายกับพลังงานจังหวัด	และคาดหวังว่าพลังงานจังหวัด

อบุลราชธานจีะเข้ามาช่วยสนบัสนนุด้านงบประมาณในกจิกรรม

พลังงานของต�าบลค�าขวางต่อไป	ส่วนกรณขีองผูใ้หญ่บ้านซึง่เป็น

ผูน้�าของหมูบ้่านแต่ละหมูบ้่านเมือ่ได้เข้ามาร่วมศกึษา	เก็บข้อมูล

วิจัยเกีย่วกบัพืน้ทีข่องตนเองจะท�าให้มคีวามมัน่ใจในข้อมลู	และ

เข้าใจในข้อมูลของตนเองมากยิ่งข้ึน	ดังน้ัน	โครงการวิจัยนี้จึง

ประกอบด้วย	ทีมวิจัยหลักจากคณะบริหารศาสตร์	และทีมวิจัย

จากชุมชน	ซึง่ประกอบด้วย	นายกเทศมนตร	ีผูใ้หญ่บ้าน	หรอืผูช่้วยฯ	

นายกเทศมนตร	ีนกัพฒันาชุมชน		ก�านนั	ชาวบ้านผูท้ีส่นใจ	และ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพลังงานทางเลือกจากพลังงานจังหวัด	

 กระบวนกำรเรียนรู้ช่วงระยะเตรียมกำร 

									 1)	ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

วิจัย	โดยทมีวิจัยหลกัได้ค้นคว้าแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบั

โครงการวิจัยจากหลากหลายแหล่งข้อมลู	ทัง้งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง	

หนังสือ	และอินเทอร์เน็ต	เกี่ยวกับความส�าคัญของพลังงาน	

ประเภทของพลังงาน	ชนิดของพลังงานทางเลือก	และหลักการ

มีส่วนร่วม

	 2)	ประชุมชี้แจงและท�าความเข้าใจกับพื้นที่วิจัย		เป็น

กิจกรรมการประชุมระหว่างนักวิจัยกับชุมชนและแกนน�าใน	10	

หมูบ้่าน	เพือ่ร่วมกนัวิเคราะห์ชมุชนอย่างมส่ีวนร่วม	และหาอาสา

สมคัรทีจ่ะเข้าร่วมในการจดัการพลงังานทางเลอืกของตน	ซึง่ในขัน้

ตอนนี	้นกัวิจัยหลักได้พยายามให้นกัพฒันาชุมชนของเทศบาลต�าบล

ค�าขวางเป็นผูมี้บทบาทในการประสานงานและนดัหมายกบัผูน้�า

หมูบ้่านทัง้	10	หมูบ้่านในต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารนิช�าราบ	จงัหวดั

อบุลราชธาน	ีเนือ่งจากนกัพฒันาชมุชนมข้ีอมูลส�าหรบัการตดิต่อและ

มกีารประสานงานกบัผูใ้หญ่บ้านของแต่ละหมูบ้่านในงานท่ีเก่ียวกับ

การพฒันาและกจิกรรมต่างๆ	ของต�าบลอย่างสม�า่เสมออยูแ่ล้ว	และ

เป็นการให้โอกาสเจ้าหน้าทีไ่ด้มบีทบาทมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ใน

การขับเคล่ือนงานวิจัยในท้องถิน่ของตนเอง	
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	 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมชี้แจงโครงการ

ในครั้งนี้	เพ่ือเน้นให้ผู ้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจความเป็นมา

ของโครงการวิจัยชุมชน	รู้จักรูปแบบพลังงานทางเลือกชุมชน	 

รูปั้ญหาของการใช้พลงังานจากปิโตรเลยีม	และระบคุวามต้องการ

ด้านพลังงานทางเลือกของต�าบลในเบื้องต้น	หลังจากนั้นพี่เลี้ยง

โครงการวิจยัได้เชญิให้หวัหน้าโครงการวจิยัฯ	ชีแ้จงวตัถปุระสงค์

ของโครงการวิจัยฯ	โดยชี้ให้เห็นถึงท้ังประโยชน์ในทางวิชาการ

และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับไปพร้อมๆ	กัน	สุดท้ายเป็นการ

อธิบายขั้นตอนการวิจัยทีละขั้นอย่างช้าๆ	ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย	

และชี้ให้เห็นว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอน

ของการวิจัย

	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีได้

อธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลังงาน

จังหวัดอุบลราชธานีกับการส่งเสริมด้านพลังงานทางเลือก	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได	้ 

รปูแบบของพลงังานทางเลือกชนดิต่างๆ	ทัง้พลงังานแสงอาทติย์	

พลังงานน�้า	พลังงานคลื่น	พลังงานลม	พลังงานจากชีวมวลและ

ชีวภาพ

	 3)	การศึกษาดูงาน	จากการสังเกตและประเมิน

สถานการณ์	หลังจากที่ได้มีการชี้แจงโครงการถึง	2	ครั้ง	พบว่า	

การพยายามอธบิายและการอภปิรายร่วมกนัระหว่างนกัวจิยักบัชาว

ชมุชนค�าขวางสามารถสร้างการรบัรู	้ความเข้าใจและความสนใจ

เร่ืองสถานการณ์และความส�าคญัของพลงังานทางเลอืกได้ระดบั

หน่ึงเท่านัน้	ทัง้น้ี	ข้อจ�ากัดอาจเนือ่งมาจากอายุเฉลีย่ท่ีสงูของชาว

ชมุชนและเป็นกลุม่คนทีม่กีารศกึษาส่วนใหญ่ในระดบัประถมศึกษา

เท่าน้ัน	จงึต้องอธบิายอย่างช้าๆ	ไม่เป็นวชิาการมาก	และต้องการ

ไปศกึษาดงูานให้เหน็ของจรงิ	เช่น	การไปดตูวัอย่างเกษตรกรท่ีท�า

จรงิ	ชาวชมุชนจงึได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ทมีวจิยัว่า	ควรต้องมีการพา

ชาวชมุชนทีส่นใจพลงังานทางเลือกไปศกึษาดงูาน	เพ่ือให้เกิดการ

เรยีนรูแ้ละเข้าใจเรือ่งพลงังานทางเลอืกให้มากขึน้เสยีก่อน	จงึจะมี

ความพร้อมในการร่วมมอืเพือ่ท�าการวจิยัในข้ันตอนอืน่ๆ	ต่อไป	

	 ดังน้ัน	ทีมวิจัยจึงได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับทีมพี่

เลี้ยงว่า	ควรด�าเนินการอย่างไร	เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า	

การศกึษาดูงานตามทีช่าวชุมชนเสนอมาจะช่วยท�าให้ชาวชมุชน	

และผูน้�าชุมชนเกดิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัพลังงานทางเลอืก

ชัดเจนข้ึน	จึงจะน�าไปสู่กระบวนการมส่ีวนร่วมในข้ันตอนอืน่ๆ	ได้

ต่อไป	ทั้งนี้	เพื่อหวังกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก

ของชาวชุมชนค�าขวาง	จากการดูงานที่เป็นกรณีของการใช้

พลังงานทางเลือกที่ประสบผลส�าเร็จ	และน�าการเรียนรู้ที่ได้ไปสู่

การพิจารณาถึงความต้องการของชุมชนค�าขวางเอง	โดยผู้เข้า

ร่วมศกึษาดงูานมคีวามหลากหลายจากผูน้�าหมูบ้่านหรอืตวัแทน	

สมาชิกสภาเทศบาล	เจ้าหน้าที่ของเทศบาล	กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ	

ตลอดจนประชาชนทีส่นใจ	สถานทีด่งูานนัน้ส่วนหนึง่ได้พจิารณา

จากข้อมูลที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพลังงานได้เคยแนะน�าไว้ในช่วง

ของการช้ีแจงโครงการ	สุดท้ายได้ข้อสรปุว่าจะต้องพาชาวชมุชน

ค�าขวางไปดูงาน	3	แห่ง	คือ	ศูนย์บริการวิชาการที่	6	(จังหวัด

อุบลราชธานี)	การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนของเทศบาล

เมืองเดชอุดม	และฟาร์มเลี้ยงหมูของเอกชน		

ภำพที่ 1 การศึกษาดูงานเก่ียวกับพลังงานทางเลือกของชุมชนต�าบลค�าขวาง ศูนย์บริการวิชาการท่ี 6 (จังหวัด 
 อุบลราชธานี)
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	 ผลการศึกษาดูงานท่ีศูนย์บริการวิชาการท่ี	6	ท�าให้

ชาวชุมชนค�าขวางมีโอกาสได้เรียนรู้ในฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจ

หลากหลายฐาน	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	ฐานเตาชีวมวล

ประสิทธิภาพสูง	ฐานเตาเผาฟืนแบบประหยัดเชื้อเพลิง	ฐาน

เครือ่งอดัถ่าน	ฐานเตาอบพลงังานแสงอาทิตย์	ฐานบ้านประหยดั

พลังงาน	และฐานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์	พบว่า	ฐานเรียนรู้ที่

ชาวชุมชนให้ความสนใจมากอย่างเห็นได้ชัด	เมื่อเปรียบเทียบ

กับช่วงที่ผู้วิจัยและวิทยากรจากพลังงานจังหวัดฯ	ได้พยายาม

อธิบายด้วยค�าพูดและด้วยภาพประกอบในการประชมุก่อนหน้านี้	 

กค็อื	ฐำนพลงังำนแสงอำทติย์	ทัง้นี	้เป็นเพราะชาวชมุชนค�าขวาง

ได้เห็นอุปกรณ์และการท�างานของโซล่าเซลล์อย่างใกล้ชิดและ

สามารถสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ	ได้		นอกจากนั้น	ยังสังเกตได้จาก

การต้ังค�าถามต่อวทิยากรประจ�าฐานอย่างหลากหลายด้วยความ

อยากรู้	เช่น	อุปกรณ์แต่ละชนิดท�างานอย่างไร	ราคาเท่าไหร่	หา

ซ้ือได้ที่ไหน	ให้ก�าลงัเท่าไหร่	ใช้กบัเครือ่งใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้าง	ใช้

ในระบบปั๊มน�้าเพื่อการเกษตรได้หรือไม่	อายุการใช้งานยาวนาน

เท่าไหร่	ต้องบ�ารุงรักษาอย่างไร	จ�าเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เสมอ

ไปหรือไม่	เป็นต้น	จากการสังเกตการเรียนรู้ของชาวชุมชนใน

ฐานนี้	ท�าให้ทีมวิจัยคิดว่าจะต้องมีการจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติม

ให้ชุมชนได้เข้าใจต่อไปในระดับหมู่บ้าน	เพื่อช่วยให้เกิดความรู้

ท่ีเพียงพอต่อการตดัสนิใจทีน่�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในการปฏิบัติ

ทดลองของชาวชุมชนทั้งในระดับของเทศบาลต�าบล	หมู่บ้าน	

และครัวเรือน	

	 นอกจากนั้น	การศึกษาดูงานการผลิตก๊าซชีวภาพของ

ฟาร์มหมทูีเ่ลีย้งแม่พนัธ์ุ	200	ตัว	ท่ีเคยมีปัญหาต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

ต่อเดอืนสงูมาก	ส�าหรับใช้ในระบบระบายอากาศของฟาร์มทีต้่อง

เปิดพัดลมขนาดใหญ่หลายตัวตลอดเวลา	เม่ือหันมาใช้ถุงหมัก

ก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่เมื่อประมาณ	5	ปีก่อน	ท�าให้ประหยัดค่า

ไฟฟ้าเฉลีย่	7,000-8,000	บาทต่อเดอืน	นอกจากนี	้ยงัท�าให้กล่ิน

เหม็นทีเ่กดิจากมลูหมลูดลงไป	เนือ่งจากมูลหมูทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด

ถกูชะล้างและน�าไปใช้ในการผลิตก๊าซชวีภาพ	กลิน่มลูหมทูีเ่หลือ

อยูเ่พยีงเลก็น้อยจงึไม่ไปรบกวนเพ่ือนบ้านบริเวณใกล้เคยีง	ท�าให้

ลดปัญหาความขดัแย้งและไม่พอใจซึง่กนัและกนัของบ้านบรเิวณ

ใกล้เคียง	กรณนีีท้มีวจิยัคาดว่า	ชาวชมุชนแม้ไม่มีฟาร์มเล้ียงหมู

เป็นของตนเองแต่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบจากของ

เสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน	ตลอดจนน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนต่อไป

							 ส�าหรับการดูงานที่เทศบาลเมืองเดชอุดม	จังหวัด

อุบลราชธานีนั้น	เป็นรูปแบบการบริหารจัดการในระดับเทศบาล

ทีม่จีดุเร่ิมต้นจากความร่วมมือระหว่างกรมพลงังานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงานกับเทศบาลเมือง	10	แห่ง	ในโครงการส่งเสริม

การผลติพลงังานจากขยะชมุชน	การศกึษาดงูานเริม่ด้วยวิทยากร

ของเทศบาลเมอืงเดชอดุมได้เล่าว่า	ระบบการผลิตก๊าซชวีภาพได้

ใช้ขยะของเทศบาลเป็นวัตถุดิบ	โดยต้องมีการแยกระหว่างขยะ

ชีวภาพออกจากขยะประเภทอื่น	ซึ่งวัตถุดิบประเภทขยะชีวภาพ	

ได้แก่	เศษผกั	เศษผลไม้ต่างๆ	แล้วน�ามาย่อยให้กลายเป็นชิน้เลก็ๆ	

จากนัน้ล�าเลียงด้วยสายพานเข้าสู่บ่อหมกัก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่

ทีส่ามารถผลติก๊าซชวีภาพและจ่ายให้กบัชาวชมุชนเทศบาลเมอืง

เดชอุดมได้ใช้หลายสิบครัวเรือน	และยังสามารถน�าก๊าซชีวภาพ

บางส่วนมาใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องปั่นไฟขนาด	22	กิโลวัตต์	

(KW)	ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อกีส่วนหนึง่	นอกจากนี	้เศษเหลอืหรอื

กากตะกอนทีล้่นจากบ่อหมักผลติก๊าซชวีภาพยงัน�ามาใช้เป็นปุย๋

ได้อย่างดี	

						 4)	ทมีวจิยัและแกนน�าในชมุชนลงมอืปฏบิตักิารเกบ็และ

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	เพื่อหาศักยภาพทรัพยากรของหมู่บ้าน	

การเก็บข้อมูลเบื้องต้นและทรัพยากรของแต่ละหมู่บ้านได้ใช้

แบบส�ารวจเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นแบบสอบถาม

ที่ร่วมกันท�าข้ึนระหว่างทีมงานของนักวิจัยหลัก	นักวิจัยชุมชน

และผู ้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน	แบบส�ารวจดังกล่าวประกอบ

ด้วย	ความเป็นมาของหมู่บ้าน	พัฒนาการของหมู่บ้าน	ข้อมูล

ประชากร	การใช้ประโยชน์ที่ดิน	ทรัพยากรแหล่งน�้าและที่ดิน

ของหมู่บ้าน	ทรพัยากรท่ีเป็นวัตถดุบิผลิตพลังงานทางเลือก	และ

สาธารณูปโภคต่างๆ

4. ควำมรู้หรือควำมเชี่ยวชำญที่ใช้  
	 ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการด�าเนินงานวิจัย	

คือ	แนวคิดเชิงระบบ	องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างมี

ส่วนร่วม	องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก	และองค์

ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์

4.1 แนวคดิเชิงระบบ (System concept)	เป็นแนวคิดเก่ียวกับองค์

ประกอบ	และความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ	ซ่ึงประกอบด้วย

ส่วนส�าคัญ	4	ส่วน	ดังนี้	

	 1)		ปัจจัยน�าเข้า	(Input)						

	 2)		กระบวนการ	(Process)	

	 3)		ผลที่ได้รับหรือผลผลิต	(Output)	

	 4)		ผลลพัธ์	(Outcome)	เป็นผลทีไ่ด้รับจากการด�าเนนิงาน	

และการใช้ประโยชน์จากผลผลิต

													ในการวิจัยการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกของ

เทศบาลต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	

ประกอบด้วยหมูบ้่านจ�านวนถงึ	10	หมูบ้่านทีม่บีรบิทแตกต่างกนั	

ทีมวิจัยจึงได้น�าแนวคิดเชิงระบบมาใช้ในการอธิบายและการ

บริหารจัดการการผลิตพลังงานทางเลือกอย่างเป็นระบบ	

4.2 องค์ควำมรูด้้ำนกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมส่ีวนร่วม	คือ	ความรู้

เกีย่วกบัการขบัเคลือ่นกจิกรรมการพฒันาโดยให้ชมุชนหลายภาค
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ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม	ตั้งแต่ให้ข้อมูล	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	เสนอ

ความคิดเห็น	ส�ารวจและเก็บข้อมูล	ศึกษาดูงาน	ร่วมปฏิบัติงาน

ทดลอง	ร่วมรับรู้และให้ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์ข้อมลู	การ

วางแผน	และการตดัสนิใจ	สอดคล้องกบั	อรทยั	ก๊กผล	(2546)	ที่

ได้แบ่งระดบัการมส่ีวนร่วมเป็น	5	ระดบั	คอื	การมส่ีวนร่วมระดบั

ให้อ�านาจกับประชาชน	ระดับสร้างความร่วมมือ	ระดับเข้ามามี

บทบาท	ระดับหารือ	และระดับผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร

4.3 องค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีพลังงำนทำงเลือก	งานวิจัยนี้ได้

รับความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้	และการแสดงสาธติเกีย่ว

กบัพลังงานทางเลอืกจากวทิยากรหลายภาคส่วน	ได้แก่	หัวหน้า

ฝ่ายพลังงานทดแทนจากพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี	ศูนย์

บริการวิชาการที่	6	จังหวัดอุบลราชธานี	และคณาจารย์จากคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	และคณะวิทยาศาสตร์	สาขาฟิสิกส์ที่

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี

4.4 องค์ควำมรูด้้ำนเกษตรศำสตร์	เกีย่วกบักระบวนการย่อยสลาย

ของจุลินทรีย์	และการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเป็นผลพลอยได้จาก

การผลิตก๊าซชีวภาพกับพืชผักที่ปลูกในครัวเรือน

5. สถำนกำรณ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจำกเดิม  
	 สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	สังเกตได้จาก

กระบวนการเรียนรู้ช่วงปฏิบัติการ	ที่แบ่งเป็นระดับครัวเรือน	

หมู่บ้าน	และเทศบาลต�าบลค�าขวาง	ดังต่อไปนี้

 1) กำรขบัเคลือ่นระดับครวัเรอืน	กลุม่อาสาสมัครปฏิบตัิ

ภำพที่ 2 การตดิตัง้ถุงก๊าซชวีภาพจากมลูสัตว์ท่ีบ้านพ่อบญุมา วทิชาต ิท่ีบ้านโนนเคง็ ต�าบลค�าขวาง อ�าเภอวารินช�าราบ ท่ีได้รับ 
 ความร่วมมือในการติดตั้งจากพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ท�าให้ตัดค่าแก๊สหุงต้มได้

ทดลองเป็นกลุ่มที่มีความสนใจพลังงานทางเลือกและร่วมศึกษา 

ดูงาน	แบ่งเป็น	4	กลุ่มหลักๆ	คือ	กลุ่มโซล่าเซลล์	กลุ่มก๊าซ

ชีวภาพ	กลุ่มเตาชีวมวล		และกลุ่มเครือ่งอดัถ่าน	กลุ่มอาสาสมัคร

โซล่าเซลล์เป็นนักวิจัยชุมชนหมู่	10		บ้านรวมพลัง	ซึ่งสามารถ

แบ่งได้เป็น	2	ระดับ	คือ	ระดับครัวเรือนที่เน้นการติดตั้งเชื่อม

ระบบไฟฟ้าตามปกติ	เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าในครัว

เรือนและเครื่องสูบน�้าเพื่อการเกษตร		และระดับหมู่บ้าน	(ระบบ

ประปา)	เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่ใช้สูบน�้าใต้ดินมา

เก็บในถังประปา	

	 					อาสาสมัครก๊าซชีวภาพเป็นนกัวิจัยชุมชนหมู	่4	บ้าน

โนนเคง็	คอื	พ่อบญุมา	วิทชาต	ิผูท้ีวิ่เคราะห์ค่าใช้จ่ายของตนเอง

ว่าต้องเสียค่าก๊าซหงุต้มเดอืนละประมาณ	1	ถงัเป็นเงนิ	370	บาท	

ดังนั้น	จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีกว่า	4,000	บาท	ดังนั้น	หาก

ลงทุนซื้อถุงหมักก๊าซชีวภาพพร้อมอุปกรณ์เพียง	7,000	บาท	 

ก็จะคุ้มทนุภายในระยะเวลาไม่ถึง	2	ปี	ดังทีพ่่อบุญมาพูดว่า	“เฮา

ลงทุน 7,000 บาท บ่ถึง 2 ปี เฮาก็คุ้มแล้ว”

	 			กลุ่มเตาชีวมวลและกลุ่มเครื่องอัดถ่าน	มีชาวบ้าน

สนใจรับเป็นอาสาสมัครจากหมู่	6	บ้านแต้	หมู่	9	บ้านเกษตร

สามัคคี	และหมู่	7	บ้านเกษตรพัฒนา	อย่างไรก็ตาม	ไม่เกิดการ

ปฏิบตัทิีเ่ป็นรปูธรรม	ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากความเคยชนิในการใช้

เตาถ่านธรรมดาควบคู่กบัการใช้ก๊าซหงุต้มของคนในต�าบลค�าขวาง

           2) กำรขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้ำน	การเปลี่ยนแปลงใน

ระดับหมู่บ้านที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากที่ได้มีการด�าเนินโครงการ

วิจัย	คือ	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประชาชนในหมู่	10	บ้าน
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ภำพที่ 3 โซล่าเซลล์ท่ีติดตั้งในระบบประปาหมู่บ้านรวมพลัง ต�าบล 
 ค�าขวาง อ�าเภอวารินช�าราบ ท�าให้ค่าไฟฟ้าลดลง

รวมพลัง	เริม่จากการร่วมฟังการชีแ้จงโครงการวจิยัทกุครัง้	ร่วม

เป็นนักวิจัยชุมชน	ร่วมอบรมการสร้างเครื่องมือวิจัย	ร่วมศึกษา

ดูงาน	และร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	

คือ	คุณทิพย์พร	บุญมา	(ปัจจุบันได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลต�าบลค�าขวาง)	ที่มีความตั้งใจและปรารถนาจะพัฒนา

หมู่บ้านของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	คุณทิพย์พร	บุญมา	ได้

สังเกตค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้กับระบบสูบน�้าประปาหมู่บ้านและ

โรงสีชุมชน	พบว่า	ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจาก	700	บาทต่อเดือนเป็น	

1,000	บาท	ภายในระยะเวลาเพียง	3	เดือน	ต่อมาคุณทิพย์พร	

บุญมา	ได้ร่วมประชุมและวิเคราะห์พ้ืนที่เบ้ืองต้นของตนร่วม

กับทีมวิจัย	และได้น�าเร่ืองแนวคิดการติดตั้งโซล่าเซลล์กับระบบ

สูบน�้าประปาของหมู่บ้านเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการหมู่บ้านรวม

พลัง	เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	แต่ผลปรากฏว่า	คณะกรรมการ

หมู่บ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	ควรจะขยายระบบท่อประปา

ให้ครอบคลุมผู้ใช้ประปาให้มากขึ้นเสียก่อน	เนื่องจากปัจจุบันมี

เพียง	60	หลงัคาเรอืนที่ได้ใช้น�า้ประปาของหมู่บ้าน	ทมีวจัิยจึงได้

ลงพ้ืนท่ีเพือ่สงัเกตและวเิคราะห์ร่วมกัน	ท�าให้ได้ข้อสรปุว่า	การที่

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านรวมพลังมีความเห็นว่า	ควรขยาย

ระบบท่อประปาให้ครอบคลมุผู้ใช้ประปาให้มากขึน้เสยีก่อนนัน้ก็

มีความส�าคญัเช่นเดยีวกนั	แต่อย่างไรกต็าม	ควรจดัสรรเงนิส่วน

กลางของหมูบ้่านส่วนหนึง่เพือ่ตดิตัง้โซล่าเซลล์ไปพร้อมกนัด้วย	

	 นอกจากการติดตั้งโซล่าเซลล์จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาว

ชุมชนบ้านรวมพลังหันมาเห็นคุณค่าของพลังงานและหันมาใช้

พลังงานทางเลือกกันมากขึ้นด้วย	ทีมวิจัยวิชาการและทีมวิจัย

ชุมชนจึงได้วิเคราะห์และมีความเห็นร่วมกันว่า	อาจเนื่องมา

จากชาวชุมชนหรือกรรมการหมู่บ้านส่วนหนึ่งยังเห็นว่า	โซล่า

เซลล์เป็นเรื่องไกลตัว	และยังไม่แน่ใจในประสิทธิภาพและการ

ท�างานของโซล่าเซลล์	ทั้งนี้	สังเกตได้จากแบบส�ารวจที่พบว่า	 

มีประชาชนจ�านวนมากท่ีไม่มีความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์มาก่อน	

ทีมวิจัยจึงคิดว่าจ�าเป็นต้องจัดอบรมเพื่อให้ชาวชุมชนบ้านรวม

พลังได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่

ให้มากขึ้นเสียก่อน	โดยเฉพาะเรื่องโซล่าเซลล์

	 ในการจัดอบรมให้ชาวชุมชนบ้านรวมพลังนั้น	ทีมวิจัย

หลักได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซล่าเซลล์และเตา

ชีวมวลโดยเฉพาะ	และคลุกคลีกับการพัฒนาท้องถิ่นมามากพอ

สมควร	ทั้งนี้	เพื่อให้มีความเข้าใจชุมชน	สามารถให้ความรู้และ

สร้างความเข้าใจกบัชมุชนได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ

มากท่ีสุด	ได้แก่	อาจารย์	ศักดิ์ทนงค์	วงศ์เจริญ	และ	อาจารย	์

ดร.ฐิติพงษ์	อุ่นใจ	จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		ในระหว่างการ

ฝึกอบรม	วิทยากรได้เน้นถึงความส�าคัญของพลังงานทางเลือก

และสถานการณ์ปัญหาของพลงังานจากฟอสซลิ	และได้ให้ความรู้

เกี่ยวกับโซล่าเซลล์และเตาชีวมวลอย่างละเอียดชัดเจน	ท�าให้

ชาวชุมชนค�าขวางให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	สังเกตได้จากการ

สอบถามความรู้ต่างๆ	เกี่ยวกับวิธีการท�างาน	ประสิทธิภาพการ

ท�างาน		ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่จะลดลงเมื่อติดตั้ง	วิธีการติดตั้ง	งบ

ประมาณการตดิตัง้	ตลอดจนอายกุารใช้งานของโซล่าเซลล์		รวม

ทั้งได้ร่วมทดสอบประสิทธิภาพเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูงอย่าง

สนใจ	ทั้งนี้	ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่วิทยากรได้น�าอุปกรณ์

ตวัอย่างมาสาธติด้วย	หลังจากการอบรมแล้ว	ผูใ้หญ่บ้านมคีวาม

สนใจโซล่าเซลล์มาก	และประสงค์อยากติดตั้งโซล่าเซลล์เข้า

กับระบบสูบน�้าของประปาหมู่บ้าน	โดยได้พูดในที่อบรมว่า	ขอ

ประชุมกับกรรมการหมู่บ้านเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง	เมื่อเวลาผ่าน

ไปไม่ถงึสัปดาห์	ทมีวิจัยได้ทราบข่าวว่า	ผูใ้หญ่บ้านและกรรมการ

ได้พยายามคิดหาทางระดมเงินผ่านกิจกรรมของหมู่บ้าน	เช่น	

กิจกรรมทอดผ้าป่า	เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอส�าหรับการติดตั้ง 

โซล่าเซลล์	เนื่องจากเงินส่วนของหมู่บ้านมีจ�ากัดเพราะเป็น

หมูบ้่านขนาดเลก็	จดุนีจ้งึถือว่าเป็นการขบัเคลือ่นโดยผูน้�าและชาว

ชมุชนรวมพลงัทีส่�าคญัน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นระดบัต�าบลในระยะต่อมา	
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 3) กำรขับเคลื่อนในระดับต�ำบล	เทศบาลต�าบลค�าขวาง	

เป็นหน่วยงานทีท่�างานพฒันาครอบคลมุพ้ืนที	่10	หมูบ้่าน	และได้

มีส่วนร่วมกับโครงการวิจัยตั้งแต่ต้น	โดยเทศบาลต�าบลค�าขวาง

ได้เป็นผู้ประสานงานกับผู้น�าหมู่บ้านและประชาชนในกิจกรรม

ประชุมของโครงการวิจัย	และเอื้อเฟื้อสถานท่ีของเทศบาลใน

กิจกรรมของโครงการวจิยัมาโดยตลอด	ตัง้แต่การชีแ้จงโครงการฯ	

การวิเคราะห์พื้นท่ีอย่างมีส่วนร่วม	การรับอาสาสมัคร	และการ

อบรมพลังงานทางเลือก	นอกจากนี้	เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา

เทศบาลได้ร่วมศึกษาดูงาน	สมัครเป็นผู้ปฏิบัติงานทดลอง	และ

เกบ็ข้อมูลเกีย่วกับการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลต�าบลค�าขวาง	ดงันัน้	

เทศบาลต�าบลค�าขวางจึงมีผู้แทนจากเทศบาลมาร่วมรับรู้และ

ร่วมในกิจกรรมของโครงการวิจัยมาโดยตลอด	เช่น	นักพัฒนา

ชุมชน	และเลขานุการนายกเทศมนตรี	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	

ทีมวิจัยคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญของการขับเคลื่อนระดับต�าบล	

คอื	การเปลีย่นแปลงในระดบัครวัเรอืน	ได้แก่	การเกดิอาสาสมคัร

ปฏบัิติทดลองเกีย่วกบัก๊าซชวีภาพจากมลูควายทีห่มู	่4	บ้านโนน

เคง็	และโซล่าเซลล์ของหมูท่ี	่10	บ้านรวมพลงั	การเปลีย่นแปลง

ในระดบัหมูบ้่านทีเ่กดิข้ึนในระบบประปาหมู่บ้านของหมู	่10	บ้าน

รวมพลัง	ท่ีเกิดจากการรับรู้และเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยหลัก	

นกัวจิยัชมุชน	และผูน้�าหมู่บ้านผ่านกระบวนวจิยัในขัน้ตอนต่างๆ	

ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่เบื้องต้น	ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือก	

พร้อมๆ	ไปกบัการเกบ็ข้อมูลพฤตกิรรมการใช้พลงังาน	และข้อมลู

พ้ืนฐานเกี่ยวกับบริบทและทรัพยากรของแต่ละหมู่บ้าน	เมื่อทีม

วจิยัและผูใ้หญ่บ้านได้สะท้อนเกีย่วกบัปรากฏการณ์เปลีย่นแปลง

ภำพที่ 4 นายกเทศมนตรีต�าบลค�าขวางร่วมกับเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนที่สนใจลงส�ารวจ 
 การท�างานระบบประปาของเทศบาลต�าบลค�าขวาง พิจารณาวางแผนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่าย 
 ค่าไฟฟ้าในระบบสูบน�้าของประปาร่วมกัน

ของชาวชุมชนทั้งสองแห่งต่อนายกเทศมนตรี	จึงท�าให้มีความ

เห็นสอดคล้องว่าจะต้องขับเคลื่อนในระดับเทศบาล	โดยเริ่มจาก

การใช้โซล่าเซลล์ในระบบประปาของต�าบล	เนื่องจากเห็นข้อมูล

รายจ่ายค่าไฟฟ้าของระบบประปาของแต่ละหมู่บ้านสูงมาก	 

หากลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ก็จะเหลือเงินไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ	 

ได้มากขึ้น

	 จากการร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ค่าไฟฟ้าส�าหรับสูบน�้าในระบบประปาของต�าบลค�าขวาง	ท่าน

นายกเทศมนตรมีีความเหน็ว่า	น่าจะเร่ิมต้นปฏิบตัทิดลองน�าร่อง

ในประปา	3	แห่ง	ก่อนที่จะขยายผลต่อไปยังหมู่บ้านอื่นๆ	ได้แก่	

ประปาของเทศบาลต�าบลค�าขวาง	บ้านแค	และบ้านรวมพลัง	

ทั้งนี้	เนื่องจากเทศบาลมีค่าไฟฟ้าสูงมากเกือบ	30,000	บาทต่อ

เดือน	ในภาพรวมทั้งต�าบลมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ	1.5-2	

ล้านบาท	หรือประมาณ	18.65	ล้านบาทต่อปี	ดังนั้นเทศบาล

ต�าบลค�าขวางควรปฏิบัติการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็น

ตัวอย่างแก่ประชาชนในต�าบล	ส่วนกรณีของบ้านรวมพลังนั้น	

ชาวชุมชนรวมพลังมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเป็นรูป

ธรรมมากที่สุด	เนื่องจากนโยบายการติดตั้งโซล่าเซลล์ในประปา

หมูบ้่านได้ผ่านการเหน็ชอบจากกรรมการหมู่บ้าน	และเริม่มีการ

ระดมทนุเพือ่การตดิตัง้แล้ว		เมือ่งานวิจัยเสรจ็ส้ิน	พบว่า	หมู่บ้าน

รวมพลงัได้ตดิตัง้โซล่าเซลล์ในระบบประปาและสามารถลดค่าใช้

จ่ายได้ประมาณหน่ึงในส่ีของค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเมื่อก่อนติดต้ัง 

โซล่าเซลล์	ส่วนในระดบัต�าบล	เทศบาลมนีโยบายตดิตัง้โซล่าเซลล์

ในหมู่บ้านน�าร่อง	3	หมู่บ้านในปีพ.ศ.	2559								



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 15

	 นอกจากนี้	นายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลยังได้

แสดงความคดิเหน็ว่า	หากจะขบัเคลือ่นโซล่าเซลล์ในระบบประปา

ของหมู่บ้านในต�าบลให้เป็นรูปธรรม	ควรต้องมีการอบรมเรื่อง

พลังงานทางเลือกโดยเน้นโซล่าเซลล์ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล	

เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลระบบประปา	ผู้ใหญ่บ้าน	และผู้สนใจ	และร่วม

ลงพื้นที่ดูประปาในแต่ละหมู่บ้านอีกครั้งเสียก่อน	เน่ืองจากการ

ผลกัดนัโครงการใดๆ	ในเทศบาลต�าบลจะต้องประกอบด้วย	2	ส่วน	

คอื	ความเห็นชอบของนายกเทศมนตรแีละการเห็นชอบของสภา

เทศบาลต�าบล	ดงันัน้การสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัความรู้

และประโยชน์ของโซล่าเซลล์และพลังงานทางเลือกอื่นๆ	ให้กับ

สมาชิกสภาเทศบาล	และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านก่อนจึงเป็นสิ่ง

ส�าคัญ	เพื่อที่จะขยายผลให้ครบทั้งต�าบลได้ต่อไป

	 จากข้อเสนอแนะของนายกเทศมนตรีฯ	และปลัด

เทศบาลข้างต้น	น�าไปสู่การจัดอบรมเกี่ยวกับโซล่าเซลล์และ

พลังงานทางเลือกอื่นๆ	รวมทั้งเตาชีวมวลและพลังงานลม	ผล

ของการประชุม	คือ	ท�าให้สมาชิกสภาเทศบาล	และผู้ใหญ่บ้าน

ทุกหมู่บ้านมคีวามสนใจเป็นอย่างมาก	มกีารถามค�าถามอย่างต่อ

เนือ่งจากผูส้นใจ	เช่น	ติดต้ังอย่างไร	ราคาติดต้ังเท่าไหร่	สามารถ

ใช้งานได้กีปี่	ขนาดของแผงโซล่าเซลล์มหีลายขนาดหรอืไม่	บ�ารงุ

รักษาอย่างไร	เป็นต้น	

      

6. ผลกระทบและควำมยั่งยืนของกำรเปลี่ยนแปลง
	 การวจิยัรปูแบบการบริหารจดัการพลงังานทางเลอืกของ

เทศบาลต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	

ได้สร้างผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนสามารถแบ่งเป็น	3	

ส่วน	คือ	การบริหารจัดการชุมชนในองค์รวม	การบริหารจัดการ

ในการผลิต	ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	ส่วนผลกระทบนั้นยังไม่

ปรากฏชัดเจนในงานวิจัยนี้

6.1 กำรบริหำรจัดกำรชุมชนในองค์รวม การบริหารจัดการใน

องค์รวม	คือ	การผสมผสานขั้นตอนต่างๆ	เกิดการขับเคลื่อนไป

พร้อมกันในแต่ละระดับของการบริหารจัดการ	สามารถแบ่งการ

จัดการองค์รวมออกเป็น	7	ระยะ	คือ	

			 1)	ระยะสร้างความรูค้วามเข้าใจและแรงจูงใจ	ในระยะนี	้

คือ	การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและ

ทรัพยากรที่ชุมชนมีให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล	

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	กลุ่มธุรกิจในท้องถิ่น	และประชาชน 

ผูส้นใจ	ผ่านกระบวนการอบรมและศกึษาดงูานเกีย่วกบัพลงังาน

ทางเลือก		

	 2)	ระยะสร้างความตระหนัก	ระยะนี้	คือ	การรวบรวม

ข้อมลูพืน้ฐานโดยละเอยีด	เกีย่วกบัการใช้พลังงานและทรพัยากร

ของชุมชน	และน�าข้อมูลมาสะท้อนกลับสู่ชุมชนต�าบลค�าขวาง	

ทั้งในระดับครัวเรือน	หมู่บ้าน	(ประชาชน	เกษตรกร	กลุ่มอาชีพ

ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ)	และเทศบาล

	 3)	ระยะตัดสินใจ		เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและความ

ตระหนักแล้ว	ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพจะพิจารณาศักยภาพของ

ตนทัง้ด้านเศรษฐกจิ	ทรพัยากร	ความสามารถและความต้องการ

ของตน	เพื่อตัดสินใจปฏิบัติการ	ขณะที่ในระดับหมู่บ้านจะมี

การตัดสินใจร่วมกันโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน

หมู่บ้าน	หลังจากมีการพิจารณาร่วมกันถึงประเด็นต่างๆ	เช่น	

เงินทุน	ผลประโยชน์	และผลกระทบที่จะเกิดข้ึน	ส่วนเทศบาล

จะเฝ้าดูการขับเคลื่อนของหมู่บ้านและครัวเรือน	ตัดสินใจโดยมี

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล	และปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหาร

เกี่ยวกับความเป็นไปได้	ศักยภาพของชุมชน	และประโยชน์ที่จะ

เกิดขึ้นกับประชาชนทั้ง	10	หมู่บ้านในภาพรวม	และตัดสินใจจะ

ด�าเนินการตามความเหมาะสม	

	 4)	ระยะการเตรยีมพร้อม	ระดบัครวัเรอืนจะมกีารเตรยีม

เงินทุน	พื้นที่	และทรัพยากร	ขณะที่ในระดับหมู่บ้านจะผลักดัน

แผนและนโยบายระดบัหมูบ้่าน	แล้วระดมทนุและสร้างความร่วม

มอืกบัประชาชนในหมูบ้่านพร้อมๆ	กบัสะท้อนความต้องการของ

หมู่บ้านแก่ผู้บริหารในเทศบาล	เพื่อการสนับสนุน	ส่วนเทศบาล

น�าการตดัสินใจมาพจิารณาโดยละเอยีด	จัดสรรงบประมาณทีเ่ป็น

ไปได้ตามระเบยีบของเทศบาล	และน�าเรือ่งเข้าสู่การพิจารณาใน

สภาเทศบาลเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติหรือแผนพัฒนา	3	ปี

ภำพท่ี 5 ผูใ้หญ่บ้าน สมาชกิสภาเทศบาล และชาวชมุชน ประชมุระดม 
 สมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการ 
 แก้ไขปัญหาด้านพลังงานของต�าบลค�าขวาง

	 จากการระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม	โดยใช้แผนที่

ความคิดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่	แนวทางแก้ปัญหา	

และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัพลงังานทางเลอืกของต�าบลค�าขวาง	

พบว่า	พืน้ทีต่�าบลค�าขวางมปัีญหาราคาพลงังานทัง้ค่าไฟฟ้า	ค่า

ก๊าซหงุต้ม	และน�า้มนัเชือ้เพลงิเพิม่สูงขึน้	จงึต้องช่วยกนัประหยดั

พลงังานและน�าพลงังานทางเลอืกท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ีมาใช้	และ

เห็นควรก�าหนดเป็นแผนพัฒนาในระดับต�าบลต่อไป
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6.2 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรในกำรผลิต	จากการส�ารวจและ

สังเกตอย่างมีส่วนร่วม	พบว่า	เทศบาลต�าบลค�าขวางมีความ

เหมาะสมในการผลิตพลังงานทางเลือก	2	ชนิด	คือ	พลังงาน

แสงอาทิตย์	(ด้วยอุปกรณ์โซล่าเซลล์)	และก๊าซชีวภาพจากมูล

ควาย	ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการในการผลิตพลังงานแตก

ต่างกันดังต่อไปนี้

 	ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	รูปแบบการบริหาร

จัดการโซล่าเซลล์สามารถอธิบายด้วยแนวคิดเชิงระบบ	อัน

ประกอบด้วย	การจัดการด้านปัจจัยน�าเข้า	ด้านกระบวนการ	ด้าน

ผลผลิต	และด้านผลลัพธ์	ดังนี้

	 				1)	การจัดการด้านปัจจัยน�าเข้า	(Input)	

	 							จากการสังเกตอย่างมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบริหาร

จัดการเกี่ยวกับปัจจัยน�าเข้าในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์	ได้แก่	การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและ

ประโยชน์เรื่องของพลังงาน	การศึกษาความต้องการของครัว

เรือน	หมู่บ้าน	หรือเทศบาลต�าบล	การอบรมความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับโซล่าเซลล์	การศึกษาข้อมูลชนิดและประสิทธิภาพของ

แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์เสริม	การจัดการให้มีแสงอาทิตย์ท่ี

เพยีงพอ	โดยเฉพาะในกรณขีองหมูบ้่านต้องจัดให้มกีระบวนการ	

เพือ่ให้เกดิการยอมรบัและเหน็ชอบจากกรรมการบรหิารหมูบ้่าน

และประชาชนในหมู่บ้าน	และกรณีของเทศบาลต�าบลต้องจัดให้

มีกระบวนการเพื่อให้เกิดการยอมรับและเห็นชอบจากกรรมการ

บริหารเทศบาลต�าบลและสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลค�าขวาง			

	 					2)	การจัดการด้านกระบวนการ	(Process)

	 								จากการสังเกตอย่างมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบริหาร

จดัการเกีย่วกบักระบวนการทีจ่�าเป็นในการบรหิารจดัการพลงังาน

ทางเลอืกของเทศบาลต�าบลค�าขวาง	คอื	การอบรมให้ความรู	้การ

ศกึษาดงูานเกีย่วกบัพลงังานทางเลอืก	การเกบ็และศกึษาข้อมลู

เกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้ไฟฟ้า	ค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า	และข้อมลู

	 5)	ระยะด�าเนินการ	ระดับครัวเรือนมีการติดตั้งอุปกรณ์

ที่จ�าเป็นต่อการผลิตพลังงานทางเลือก	และจัดการวัตถุดิบที่มี

ความเพียงพอและเหมาะสมในการผลิต	ส่วนในระดับหมู่บ้าน

และเทศบาล	จะต้องติดตั้งอุปกรณ์และก�าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ	

	 6)	ระยะบ�ารุงรักษาและติดตามผล	ระดับครัวเรือนมี

การจดัสรรให้สมาชกิในครวัเรอืนช่วยกนับ�ารงุรกัษาอปุกรณ์และ

กระบวนการผลติให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ	ในระดบัหมูบ้่านและ

เทศบาลจะมกีารมอบหมายให้มีผูด้แูลรบัผดิชอบบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอื

และดูแลระบบให้คงท�างานปกติและมีประสทิธภิาพ	และตดิตามผล

	 7)	ระยะขยายผล	ในระดับครวัเรอืนนัน้	พ่อบญุมา	วทิชาติ	

ผู้ลงมือปฏิบัติทดลองถุงก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์	สะท้อนว่า	การ

ขยายผลในระดับครัวเรือน	จากการที่บ้านใกล้เรือนเคียงของพ่อ

บุญมา	วิทชาติ	ได้เห็นการลงมือปฏิบัติของตนจนกระทั่งเห็นผล

หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้น	จึงมีแนวโน้มสูงที่จะปฏิบัติตาม	อย่างไร

กต็าม	จากการสงัเกตพบว่า	ปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อการลงมอืปฏิบัติ

คือ	เงนิลงทนุ ดงัที	่พ่อบญุมา	วทิชาต	ิกล่าวว่า	“มี 4-5 ครวัเรอืน

ท่ีสนใจ แต่จะตัดสินใจอีกครั้งเม่ือเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้น เพราะ

ช่วงน้ันจะมีเงินจากการขายข้าวเพ่ือมาซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ”	ขณะ

ที่ในระดับเทศบาลต�าบล	นายกเทศมนตรีต�าบลค�าขวาง	คือ	คุณ

เพิ่มวิทย์	ปทุมพันธ์	ได้กล่าวเกี่ยวกับการขยายผลในการประชุม

เพือ่เผยแพร่ข้อมูลและขยายผล	ท่ีเทศบาลต�าบลค�าขวางร่วมกบั

เทศบาลต�าบลบ้านโพธ์ิ	อ�าเภอวารนิช�าราบ	จงัหวัดอบุลราชธานี		

ว่าการขยายผลด้านพลังงานทางเลือก	จะใช้วิธีสร้างผู้ปฏิบัติ

การน�าร่องในแต่ละชนิดของพลังงานทางเลือกตามบริบทและ

ความต้องการของแต่ละชมุชนหรอืหมูบ้่านให้ครบทัง้	10	หมูบ้่าน	

และจะมีการลงศึกษาดูการปฏบัิตแิละผลการปฏบัิตขิองผูบ้รหิาร	

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั้งในระดับเทศบาลต�าบล	หมู่บ้าน	

และสมาชิกสภาเทศบาล	เพื่อได้ทราบข้อมูลต่างๆ	ร่วมกันน�าไป

สู่การก�าหนดนโยบายภาพรวมในต�าบลร่วมกันต่อไป	

ภำพที่ 6 การบริหารจัดการพลังงานทางเลือกในชุมชนแบบองค์รวม 7 ระยะ

ระยะสร้างความรูค้วาม
เข้าใจและแรงจูงใจ

ระยะด�าเนินการระยะขยายผล ระยะบ�ารุงรักษาและติดตามผล

ระยะสร ้ำงควำม
ตระหนัก ระยะกำรเตรยีมพร้อม   ระยะตัดสินใจ

1 2

67

3 4

5
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ทรัพยากรของหมู่บ้านที่สามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

พลงังานได้	การจดัการเกีย่วกบัการตดิตัง้อปุกรณ์และด�าเนินการ

ผลิต	การเตรียมเงินลงทุน	(16,000-30,000	บาท	ส�าหรับแผง 

โซล่าเซลล์	เครือ่งควบคมุการประจ	ุเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้าและ

ค่าตดิตัง้)	การจดัการเกีย่วกบัการดแูลรกัษาอปุกรณ์	การสงัเกต

และเก็บข้อมลูค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	ส่วนในระดบัหมู่บ้าน	นอกจาก

จะต้องมกีระบวนการต่างๆ	ดงักล่าวมาแล้ว	พบว่าจะต้องมีการจดั

กระบวนการปรกึษาหารอืและตดัสนิใจในระดบักรรมการหมูบ้่าน

และประชาชนในหมูบ้่านก่อนท่ีจะมีการระดมทุน	พร้อมๆ	ไปกบั

การสะท้อนความต้องการของหมู่บ้านสู่ระดับเทศบาลต�าบล	ใน

ขณะท่ีระดบัเทศบาลต�าบลค�าขวางทีมี่ความต้องการส่งเสรมิและ

ผลักดันการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์โซล่าเซลล์กับเครื่องปั๊มน�้าใน

ระบบประปาของหมู่บ้านน�าร่อง	3	หมูบ้่าน	และกับเครือ่งป๊ัมน�า้ใน

กจิกรรมการเกษตรนัน้	จะต้องมกีารจดัการรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาด้านค่าไฟฟ้าเบือ้งต้น	การประมาณการต้นทนุ

การติดต้ัง	การวเิคราะห์ศกัยภาพของหมู่บ้านในเขตเทศบาลต�าบล

ค�าขวาง	ในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์	การตดิตามและ

สงัเกตความเคลือ่นไหวและตืน่ตวัของแต่ละหมูบ้่านในเขตเทศบาล

เกีย่วกบัพลงังานทางเลือก	การปรกึษาหารอืเพือ่การตดัสินใจใน

การด�าเนินการระหว่างคณะกรรมการบริหารเทศบาลต�าบลค�า

ขวาง	การน�าเรือ่งเข้าพจิารณาในการประชมุของเทศบาลฯ	เพือ่

ให้ได้รบัความเหน็ชอบจากสมาชกิสภาเทศบาล	การเปิดประชมุ

สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาและตัดสินใจการด�าเนินงาน	และการ

บรรจใุนแผนพฒันา	3	ปี	ของเทศบาลฯ	นอกจากน้ี	เพือ่การขยาย

ให้เกดิผลกว้างขวางมากข้ึนนัน้	เทศบาลต�าบลต้องมกีระบวนการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ	 

ท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	พลงังานจงัหวัด	นกัวจิยั	และแหล่งทนุสนบัสนนุ

ด้านพลังงานทางเลอืก

	 3)	การจัดการด้านผลผลิต	(Output)

	 			จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม	พบว่า	การจัดการ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการผลิตพลังงานทางเลือกใน

ระดับครัวเรือน	หมู่บ้าน	และเทศบาลต�าบล	คือ	การจัดการเพื่อ

ให้มกีารใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

และยาวนาน	ได้แก่	การจัดการให้บุคคลมีหน้าที่ดูแลและการ

ซ่อมบ�ารุงเม่ืออุปกรณ์เกิดการช�ารุดเสียหาย	การวางแผนการ

เพื่อพัฒนาหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นในกรณีที่จ�าเป็น

	 4)	การจัดการด้านผลลัพธ์	(Outcome)

	 			เน่ืองจากครัวเรือน	หมู่บ้าน	และเทศบาลต�าบล	มี

ความประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า		ดงันัน้	จงึมกีารเก็บข้อมลู

เกีย่วกบัค่าไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละเดอืนเพือ่เปรียบเทียบ

รายจ่ายทีเ่ปล่ียนแปลงไป	และสามารถน�าไปประกอบการประเมนิ

ความคุม้ค่าของการด�าเนนิงานได้	อย่างไรกต็ามในระดบัต�าบลยงั

ไม่มกีารเกบ็ข้อมลูค่าไฟฟ้า	เนือ่งจากยงัไม่มกีารตดิตัง้ในหมูบ้่าน

น�าร่อง	3	หมูบ้่าน	ในช่วงการด�าเนนิการวิจัย	ทัง้น้ี	จะมีการด�าเนนิ

การติดตั้ง	ในปีพ.ศ.	2559	ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนา	3	ป	ี

(พ.ศ.	2558-2560)	ของเทศบาลต�าบลค�าขวาง	

 	ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

							 		จากการส�ารวจและสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและท�า

แผนที่รอบในพบว่า	รูปแบบการบริหารจัดการก๊าซชีวภาพจาก

มูลสัตว์	สามารถอธิบายด้วยแนวคิดเชิงระบบ	อันประกอบด้วย	

ปัจจัยน�าเข้า	กระบวนการ	ผลผลิต	และผลกระทบ	ดงันี้

	 			1)	การจัดการด้านปัจจัยน�าเข้า	(Input)

	 						จากการสงัเกตอย่างมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบรหิาร

จัดการเกี่ยวกับปัจจัยน�าเข้าต้องเร่ิมจากการตระหนักถึงความ

ส�าคญัและประโยชน์เรือ่งของพลงังานทางเลอืก	ความประสงค์ของ

ครวัเรอืน	หมูบ้่าน	หรอืเทศบาลต�าบล	การเตรยีมปรมิาณมูลสตัว์

ให้มีปรมิาณเพียงพอ	และการจดัการให้เกดิความสะดวกในการน�า

มลูสัตว์มาใช้		การจัดเตรยีมเงนิลงทนุทีเ่พยีงพอส�าหรบัอปุกรณ์

และการตดิตัง้	ซึง่ต้องลงทนุประมาณ	7,000	บาท	ส�าหรบัถุงก๊าซ

ขนาด	8	ลบ.ม.	หวัเตาแก๊ส	ท่อแก๊สเชือ่มระหว่างถงุแก๊สกับเตาแก๊ส	

การหาความรูเ้พือ่ให้ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัก๊าซชวีภาพจากมลู

สตัว์	โดยเฉพาะในกรณขีองหมู่บ้าน	ต้องมีการบรหิารจัดการเก่ียว

กบับุคคล	กล่าวคอื	การจดัให้มกีระบวนเพือ่ให้เกดิการยอมรบัและ

เห็นชอบจากกรรมการบรหิารหมูบ้่านและประชาชนในหมูบ้่าน	เช่น	

การประชมุ	และการอบรม	ส่วนในกรณขีองเทศบาลฯ	จะต้องจดัให้

มกีระบวนเพือ่ให้เกดิการยอมรบัและเหน็ชอบจากกรรมการบรหิาร

เทศบาลต�าบล	และสมาชกิสภาเทศบาลต�าบล			

	 				2)	การจัดการด้านกระบวนการ	(Process)

	 							จากการสงัเกตอย่างมส่ีวนร่วม	พบว่า	การบรหิาร

จดัการเกีย่วกบักระบวนการการผลิตก๊าซชวีภาพจากมลูสตัว์	คือ	การ

จดัอบรมให้ความรูแ้ละการศกึษาดงูานเกีย่วกบัก๊าซชวีภาพจากมูล

สตัว์	การเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับก๊าซ

หงุต้มในครวัเรอืน	และการเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัทรพัยากรของหมูบ้่าน

ทีส่ามารถน�ามาเป็นวตัถดุบิในการผลติก๊าซชวีภาพได้	การจดัการ

เกีย่วกบัพืน้ทีห่รอืสถานทีเ่พือ่การตดิตัง้อปุกรณ์	การจดัการเพือ่ให้

เกดิการผลติอย่างต่อเนือ่ง	การสงัเกตปรมิาณและคณุภาพผลผลติ

ก๊าซชวีภาพทีไ่ด้	การควบคมุปริมาณวตัถดุบิ	คอื	มลูสตัว์ให้มีปรมิาณ

และคณุภาพทีเ่หมาะสม	การป้องกนัความเส่ียงจากความเสยีหายท่ี

อาจเกดิข้ึนต่ออปุกรณ์การผลิต	การควบคมุให้การผลิตเป็นไปอย่างมี

ประสิทธภิาพและย่ังยนื	ซึง่ในกรณขีองพ่อบุญมา	วิทชาต	ิได้ใช้เวลา

ในการเตมิมลูควายปรมิาณ	20-50	กโิลกรมัผสมกบัน�า้ปรมิาณอตัรา	 

1:1	ต่อวนั	เป็นเวลา	30	วนั	ตดิต่อกนั	จงึจะได้ก๊าซชวีภาพท่ีใช้หุง

ต้มครัง้แรกประมาณ	1	ลบ.ม.	หลงัจากทีพ่่อบญุมาได้เติมมูลควาย
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และใช้ก๊าซชวีภาพควบคูก่นัไป	พบว่า	ถงุก๊าซชวีภาพพองตวัเต็ม

ที่เม่ือเวลาประมาณ	60	วัน	และจากการสังเกตของภรรยาของ 

พ่อบุญมา	ซึ่งมีหน้าที่ในการประกอบอาหารของครอบครัว	 

นอกจากการใช้ก๊าซชีวภาพท�าให้ประหยัดค่าแก๊สหุงต้ม	(LPG)	

ลงแล้ว	ยังพบอีกว่าเม่ือนึ่งข้าวเหนียวด้วยก๊าซชีวภาพจะ

ได้ข้าวเหนียวนึ่งที่มีลักษณะหอมนุ่มมากกว่าการหุงด้วย	LPG		

เนื่องจากเปลวไฟท่ีได้จากก๊าซชีวภาพเป็นเปลวไฟที่ไม่ลุก

โชนมากเกินไปและสามารถควบคุมความแรงของเปลวได้ง่าย	 

ทั้งนี้ก่อนที่พ่อบุญมาจะประสบความส�าเร็จในการผลิตก๊าซ

ชวีภาพจากมลูควาย	ได้เรยีนรูจ้ากการปฏบัิติและการสงัเกตด้วย

ตนเองเกี่ยวกับการด�าเนินการผลิตหลายประการ	เช่น	ลักษณะ

ของมูลสัตว์ที่เหมาะสมส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบควรเป็นมูลสด 

เพือ่สะดวกในการใช้	และเชือ่ว่าจะเป็นมูลท่ีให้ก๊าซได้สงูมากกว่า

มูลแห้ง	และพ่อบุญมายังสังเกตอีกด้วยว่า	ในช่วงการเติม

มูลสัตว์ช่วงแรกท่ียังไม่มีการสะสมของก๊าซ	จะสังเกตเห็นน�้าที ่

ล้นออกมาทางช่องน�้าออกว่ายังมีลักษณะขาวใสและยังไม่มี 

กลิน่เหม็น	

	 ส่วนในระดับหมู่บ้าน	นอกจากจะต้องมีกระบวนการ

ต่างๆ	ดังกล่าวมาแล้ว	จะต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือและ

ตัดสินใจในระดับกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน	

ในขณะที่ ในระดับเทศบาลต�าบลค�าขวาง	ซึ่งต้องการผลัก

ดันการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลคนและปุ๋ยชีวภาพ	จะต้องมี

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับ

ต้นทุนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลคน	ปริมาณและคุณภาพวัตถุ	 

ดิบผลิตก๊าซ	(มูลคน)	ตลอดจนการปรึกษาหารือเพื่อการตัดสิน

ใจในการด�าเนนิการระหว่างคณะกรรมการบรหิารเทศบาลต�าบล	

การน�าเรือ่งเข้าพจิารณาในการประชมุของเทศบาลฯ	เพือ่ให้ได้รบั

ความเหน็ชอบจากสมาชกิสภาเทศบาล		การบรรจใุนแผนพฒันา	

นอกจากน้ี	เพ่ือการขยายผลให้กว้างขวางมากขึ้น	เทศบาล

ต�าบลค�าขวางได้มีกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 

หน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	พลังงานจังหวัด	

นักวิจัย	และแหล่งทุนสนับสนุนด้านพลังงานทางเลือก	และต้อง

รวบรวมสมาชิกผู้สนใจเพ่ือมาร่วมปฏิบัติการและเรียนรู้ร่วมกัน

ในโครงการน�าร่องของเทศบาลต�าบลค�าขวาง

	 3)	การจัดการด้านผลผลิต	(Output)

	 				ระดับครัวเรือนต้องมีการจัดการด้านผลผลิตก๊าซ

ชีวภาพให้เพียงพอกับการใช้ในครัวเรือน	โดยควบคุมดูแลการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพ	พร้อมทั้งการจัดการกับผลพลอยได	้ 

คือ	เศษมูลสัตว์ที่ได้หลังจากการผลิตก๊าซชีวภาพ	เพ่ือใช้เป็น

ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชปลูกรอบบริเวณบ้านท่ีผลิตเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน	เช่น	มะละกอ	พริก	และมะเขือเปราะ	เป็นต้น	ส่วน

ในระดับเทศบาลนั้น	ต้องมีการจัดการเพื่อจ่ายก๊าซให้สมาชิก

ที่เข้าร่วมโครงการฯ	และหน่วยงานต่างๆ	ที่อยู่ในบริเวณพื้นท่ี

เทศบาลต�าบลอย่างเพียงพอและเสมอภาคกัน	นอกจากนั้น	 

ต้องมรีะบบการจดัสรรเงนิจากสมาชกิ	เพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วมใน

การบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอื	การจดัการด้านผลพลอยได้กระบวนการผลติ 

ก๊าซชีวภาพให้เป็นปุ ๋ยชีวภาพที่มีคุณภาพ	การจัดการผล

ประโยชน์	อย่างไรก็ตาม	อุปสรรคในการจัดการก๊าซชีวภาพ

ระดับเทศบาลและหมู่บ้าน	คือ	ความพร้อมของบุคลากรและ

ประชาชนในพืน้ที	่ตลอดจนพืน้ทีส่าธารณะประโยชน์ทีเ่หมาะสม

กบัการผลิต	เน่ืองจากต้องใช้พ้ืนทีม่ากและต้องมกีารจดัการเก่ียว

กับมูลสัตว์หรือคนทั้งระดับการเตรียมและรวบรวมวัตถุดิบ	และ

ในข้ันตอนการก�าจัดและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการ 

ผลติก๊าซ	นายกเทศมนตรตี�าบลค�าขวางและในฐานะเป็นผูว้จิยัด้วย	 

กล่าวว่า	กรณีผลผลิตชีวภาพของชุมชนต�าบลค�าขวาง	น่าจะ

เหมาะกับระดับครัวเรือน	เนื่องจากสามารถดูแลและจัดการ 

ได้สะดวก	เนื่องจากสามารถจัดการทุกอย่างได้แล้วเสร็จใน 

ครวัเรอืน

	 4)	การจัดการผลลัพธ์	(Outcome)

	 			เนื่องจากครัวเรือน	หมู่บ้าน	และเทศบาลต�าบล	มี

ความประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้ม	ดังนั้น	จึงได้มีการ

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลดลงของรายจ่ายเกี่ยวกับก๊าซหุงต้ม

ที่เปล่ียนแปลงไปในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบรายจ่ายที่

เปลี่ยนแปลงไป	น�าไปประกอบการประเมินความคุ้มค่าของการ

ด�าเนินงานได้	

6.3 กำรประเมินควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ	ในการใช้พลังงาน

ทางเลือก	การประเมินความคุ้มค่าเศรษฐกิจ	ใช้วิธีให้อาสา

สมคัรทดลองปฏิบตักิารรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

ที่ เ กิดขึ้นกับค ่าไฟฟ ้าระดับครัวเรือน	และระบบประปา

หมู่บ้าน	และค่าก๊าซหุงต้มในระดับครัวเรือน	หลังจากได้มี

การด�าเนนิการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทางเลือก	ซึง่พบว่า	 

ค่าใช้จ่ายมแีนวโน้มลดลงร้อยละ	20-40	ดงันัน้	หากเปรยีบเทยีบ

กับงบประมาณที่ลงทุนกรณีของถุงหมักก๊าซจะคุ้มค่าการลงทุน

ภายในระยะเวลา	1	ปีครึง่ถงึ	2	ปี	ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัอตัราการขึน้ราคา

ของก๊าซหุงต้มในอนาคตด้วย	

	 ส่วนกรณีของโซล่าเซลล์	ความคุ้มค่าการลงทุนใช้เวลา

นานกว่า	ส่วนหน่ึงเนื่องจากมีการลงทุนที่สูงกว่า	อย่างไรก็ตาม	

ค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนประมาณร้อยละ	38	(หรือ	200-

300	บาท)	เป็นอย่างน้อย	ความคุม้ค่าการลงทุนตดิตัง้โซล่าเซลล์	 

เมื่อค�านวณจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน	 

คือประมาณ	6-8	ปี	ทั้งนี้	ในกรณีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัว

เรือนคงท่ีและอัตราค่าไฟฟ้าคงที่	แต่หากอัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

อย่างมาก	ระยะเวลาท่ีเกดิความคุม้ค่าในการลงทนุตดิต้ังโซล่าเซลล์ 

จะเร็วขึน้
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	 หลังจากครัวเรือนได้ติดตั้งโซล่าเซลล์	ขนาด	240	วัตต์	

(W)	ในเดือนเมษายน	2557	ท�าให้ค่าไฟฟ้าของครัวเรือนลดลง

จาก	400.85	เดือนพฤษภาคม	(106	หน่วย)	ค่อยๆ	ลดลงมาตาม

เดือน-ปี

มกราคม 57 จ่ายตามปกติ

จ่ายตามปกติ

จ่ายตามปกติ

จ่ายตามปกติ

จ่ายตามปกติ

ไม่ต้องจ่าย (ใช้ <50 หน่วย)

ไม่ต้องจ่าย (ใช้ <50 หน่วย)

เริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์

332.43 89 0

308.51 83 -7.19

364.34 97 18.09

400.85 106 10.02

247.76 66 -38.19

210.89 57 -14.88

0 35 -42.73

0 28 -21.37

กุมภาพันธ์ 57

มีนาคม 57

เมษายน 57

พฤษภาคม 57

กรกฎาคม 57

มิถุนายน 57

สิงหาคม 57

เงินค่ำไฟฟ้ำ หมำยเหตุจ�ำนวนหน่วยที่ใช้
(กิโลวัตต์)

กำรเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน

(%)

ตำรำงที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้าครัวเรือนของอาสาสมัครปฏิบัติทดลองที่ติดตั้งโซล่าเซลล์เมื่อเดือนเมษายน 2557

กรำฟที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้าครัวเรือนของอาสาสมัครปฏิบัติทดลองที่ติดตั้งโซล่าเซลล์เมื่อเดือนเมษายน 2557

ล�าดับ	จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม	และเดือนสิงหาคม	ค่าไฟฟ้าที่

ใช้ต�่ากว่า	50	หน่วย	จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า
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กรำฟท่ี 2 การเปลีย่นแปลงค่าไฟฟ้าระบบประปาของหมูบ้่านท่ีอาสาปฏิบตัทิดลองตดิตัง้โซล่าเซลล์เมือ่เดอืนเมษายน 2557

	 หลังจากระบบประปาของหมู่	10	บ้านรวมพลังได้ติดตั้ง

โซล่าเซลล์	ขนาด	240	วตัต์	(	W)	ในเดอืน	ตลุาคม	2557	ท�าให้ค่า

ไฟฟ้าของระบบประปาลดลงจาก	861.55	บาท	ในเดือนตุลาคม	

(219	กิโลวัตต์)	ลดลงมาเหลือ	662.38	บาท	(174	กิโลวัตต์)	 

ในเดือนพฤศจิกายน	2557	(ดังแสดงในกราฟที่	2)		หรือ 

คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดลง	ร้อยละ	20

ตำรำงท่ี 2 การเปลีย่นแปลงค่าไฟฟ้าในระบบประปาของหมูบ้่าน (หมูท่ี่ 10) ท่ีเร่ิมตดิตัง้โซล่าเซลล์ เมือ่เดอืนตลุาคม 2557

เดือน-ปี

กรกฎาคม 57 ยังไม่ติดตั้งโซล่าเซลล์

ยังไม่ติดตั้งโซล่าเซลล์

ยังไม่ติดตั้งโซล่าเซลล์

ติดตั้งโซล่าเซลล์

ติดตั้งโซล่าเซลล์

1,012.05 253 0

943.57 250 -1.18

883.68 224 -10.4

861.55 219 -2.23

662.38 174 -20.54

สิงหาคม 57

กันยายน 57

ตุลาคม 57

พฤศจิกายน 57

เงินค่ำไฟฟ้ำ หมำยเหตุจ�ำนวนหน่วยที่ใช้
(กิโลวัตต์)

กำรเปลี่ยนแปลง
เทียบกับเดือนก่อน

(%)
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7. อภิปรำยผล   
	 รปูแบบการบรหิารจดัการพลงังานทางเลอืกระดบัต�าบล

อย่างมีส่วนร่วม	ต�าบลค�าขวาง	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัด

อบุลราชธาน	ีเป็นรปูแบบทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมจากหลายภาคส่วน

ในหลายรปูแบบของการมส่ีวนร่วมระหว่างประชาชนหลากหลาย

อาชีพ	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�ากลุ่ม		เจ้าหน้าที่	และผู้บริหารเทศบาล

ต�าบล	เช่น		การร่วมอภปิรายถงึปัญหาพลงังานของชมุชนในข้ัน

ตอนของการชีแ้จงและหาอาสาสมคัรนักวิจยัชมุชน	เพือ่ให้ชมุชน

ได้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน	การศึกษาดูงาน

พลงังานทางเลอืกร่วมกันในแหล่งศกึษาเรยีนรูพ้ลงังานทางเลือก

เพ่ือเรียนรูเ้ทคโนโลยีและแนวทางการปฏบัิตจิากวทิยากรผูมี้ความ

รูใ้นหน่วยงานราชการ	อาท	ิศนูย์บรกิารวชิาการที	่6	อบุลราชธานี	

เทศบาลเมอืงเดชอดุม	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีและพลงังานจังหวัด

อบุลราชธานี	เป็นต้น	และเอกชนผูป้ระสบความส�าเรจ็ในการน�า

พลังงานทางเลือกไปใช้ในกิจการ	การวิเคราะห์ทรัพยากรของ

หมูบ้่านและในต�าบลแบบภาพรวมร่วมกนั		ตลอดจนการปรกึษา

หารือระหว่างผูน้�าหมูบ้่านและชาวบ้านในการตัดสนิใจลงมอืหรือ

ไม่ลงมือปฏิบัติทดลองพลังงานทางเลือกร่วมกัน	เมื่อได้ผลจาก

การปฏบิตั	ิจงึน�าผลการปฏบิตัแิละความรูท้ี่ได้รบัมาแลกเปลีย่น

เรียนรู	้เป็นต้น	สอดคล้องกบั	อรทยั	ก๊กผล	(2546)	ที่ได้แบ่งระดับ

การมีส่วนร่วมเป็น	5	ระดบั	คือ	การมส่ีวนร่วมระดบัให้อ�านาจกบั

ประชาชน	ระดับสร้างความร่วมมือ	ระดบัเข้ามามีบทบาท	ระดบั

หารือ	และระดบัผูใ้ห้ข้อมลูข่าวสาร

	 รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับ

ต�าบลอย่างมส่ีวนร่วมนี	้ใช้แนวคดิเชงิระบบ	(Systematic	concept)	

แบ่งการผลิตพลังงานทางเลือกระดับต�าบลออกเป็น	ปัจจัย 

น�าเข้า	กระบวนการ	ผลผลติและผลลพัธ์	โดยมีความเหมาะสมกบั

ทรพัยากร	ความต้องการ	และศกัยภาพของแต่ละชมุชน	สอดคล้อง

กับ	เจษฎา	มิง่ฉาย	(2556)	ทีร่ะบวุ่า	การเลอืกใช้เทคโนโลยีพลงังาน

ทางเลอืกควรต้องพฒันาจากฐานศกัยภาพของชมุชนเป็นหลกั	

	 รปูแบบการบรหิารจัดการพลงังานทางเลือกระดบัต�าบล

อย่างมส่ีวนร่วมครัง้น้ี	เน้นหลกัของความยัง่ยนื	กล่าวคือ	การเร่ิม

ต้นจากสะท้อนความต้องการพลงังานทางเลอืกจากระดบัครวัเรอืน	

และระดบัหมูบ้่าน	สู่ระดบัเทศบาล	ด้วยข้อมลูและผลส�าเรจ็ของ

การปฏิบัติทดลองที่ชัดเจน	และการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเก่ียว

กบัพลังงานทางเลือกในระดบัหมูบ้่าน	ควบคูไ่ปกบัการขบัเคลือ่น

ระดบัเทศบาลโดยผูบ้รหิารเทศบาล	และสมาชิกสภาเทศบาลทีม่ี

กลไกการพฒันาของชุมชน	ในรปูแบบระบบตวัแทนเข้าไปมีสทิธิ

แสดงความคดิเหน็และร่วมตดัสินใจในโครงการพฒันาต่างๆ	ของ

ฝ่ายบริหารเทศบาลต�าบล	น�าไปสู่การผลักดันโครงการพลังงาน

ทางเลือกเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนา	3	ปี	(พ.ศ.	2558-2560)	ของ

เทศบาลต�าบลค�าขวางทีต่ัง้งบประมาณไว้	200,000	บาท	ส�าหรบั

การตดิตัง้โซล่าเซลล์ระบบประปาในหมูบ้่านน�าร่อง	3	หมูบ้่านใน

เขตเทศบาลต�าบลค�าขวาง	โดยจะด�าเนินการจรงิในปี	พ.ศ.	2559	

นอกจากนี้	ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปของ 

ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีจ่ากการเป็นผูร้บัแนวนโยบายด้านพลงังาน

ทางเลือกจากราชการส่วนกลางหรือส่วนจังหวัด	ที่เปลี่ยนมา

เป็นการมีแนวคิดการพัฒนาเชิงรุกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญ	

ท�าให้เทศบาลต�าบลค�าขวางมกีารพัฒนาพลังงานทางเลอืกอย่าง

ยั่งยืน	ทั้งนี้	จากการท่ีผู้บริหารเทศบาลได้มอบหมายเจ้าหน้าท่ี

ให้พยายามเขียนข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก

ของเทศบาลไปยงักรมพลงังานทดแทน	กระทรวงพลงังาน	เพือ่

หวังให้เทศบาลต�าบลค�าขวางได้งบประมาณมาผลิตพลังงาน

แสงอาทิตย์	เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานด้านไฟฟ้าของ

เทศบาล	นอกจากนี	้ในการขยายผล	นายกเทศมนตรยีงัได้ประสงค์

ขยายองค์ความรูแ้ละประสบการณ์สูช่มุชนเทศบาลต�าบลข้างเคยีง	 

อาทิ	เทศบาลต�าบลบ้านโพธิ์	เป็นต้น	สอดคล้องกับ	ถนอมจิต	

คงจิตต์งาม	และบังอร	ไทรเกตุ	(2556)	ที่ระบุว่า	หลักการ

วิจัยเชิงพื้นที่นั้น	ภาคีในพื้นท่ีต้องเป็นผู้ร่วมก�าหนดและร่วม

กระบวนการท�างานไปด้วยกัน
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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชน	โดยใช้เครื่องมือการ

ประเมินชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วนเก็บรวบรวมข้อมูล	วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาฐานคิด	วิเคราะห์ทุนสังคมและศักยภาพ	และวิเคราะห์รูปแบบการดูแล 

ผู้สูงอายุ	เพื่อสร้างชุมชนจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	

อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	วิธีการ	ศึกษาจากแหล่งข้อมูล	1)	ศึกษาจาก

เอกสารข้อมูลต�าบล	รายงานประจ�าปี	โครงการ	แผนงานโครงการของต�าบล		 

2)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	การสนทนากลุ่ม	การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี

ส่วนร่วม	ในกลุ่มผู้บริหาร	แกนน�า	ท้องถิ่น	ท้องที่	ประชาชน	หน่วยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	105	คน	วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้กระบวนการวิเคราะห์

เชิงเน้ือหา	เปรียบเทยีบเรือ่งราว	วเิคราะห์แบบตารางเปรยีบเทยีบ	มกีารตรวจสอบ

ข้อมูลแบบสามเส้า		

ผลการศึกษา	พบว่า	

 1) ฐานคิด ทุนสังคม และศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือสร้างชุมชน

จัดการตนเอง คือ	การมีส่วนร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมรับผลประโยชน์	แก้ไขปัญหา	

โดยใช้ภาคีเครือข่าย	สร้างความมีจิตสาธารณะ	เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแล

สุขภาพ	พัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาวะชุมชน	จัดระบบบริการสุขภาพ	

จัดตั้งกองทุน/สวัสดิการ	และน�าใช้ข้อมูลต�าบลมาพัฒนางานอย่างเป็นระบบ		

 2) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	ใช้ระบบ

ฐานข้อมูลต�าบล	บูรณาการทุนและศักยภาพทางสังคมภายในและภายนอกพื้นที่	

เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต	สุขภาพความเป็นอยู่	และการพึ่งพาตนเอง	ดูแลผู้ที่

จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	และผู้สูงอายุ	โดยเน้น	4	มิติ	คือ	1)	การดูแลระยะยาวส�าหรับ

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	(Long-term	care)		2)	การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้าน

การเรียนรู้สัมมาอาชีพ	3)	การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ	และ	4)	การจัด

สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ		

ค�าส�าคัญ :	รปูแบบการดแูลผูส้งูอาย	ุ

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม  

อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วริยา จันทร์ข�า1  หทัยชนก บัวเจริญ2  และชินวุฒิ อาสน์วิเชียร3

1   อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3   หัวหน้าส่วนสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
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Abstract

 The objectives: This	study	was	qualitative	research	by	Rapid	 

Ethnography	Community	Assessment	Program:	RECAP.	The	objectives	

were	to	address	social	capital	and	capacity	building	for	developing,	 

organizing	and	identifying	healthy	management	concepts	in	elderly	

care	system	at	Targnam	sub-district,	Singburi	Province.	Material and method: 

Data	collection	included	1)	Document	analysis	such	as	basic	sub-district	

data,	individual	data,	community	data	and	Annual	report.	2)	In-depth	 

interview,	focus	group,	participation	and	non-participation	observation.	Purposive	

selection	105	key	informants	were	local	administers,	community	leader,	

village	leader,	head	of	the	group’s	volunteers,	elderly	families,	local	organization,	

people	in	community	government	officer	and	stakeholders	who	involved		 

in	transforming	healthy	Sub-district.	Content	analysis	and	matrix	method	were	

used	for	data	analysis.							

Results: 

 1)	Concepts,	principle,	management	and	development	comprises	

community	participation,	sharing	vision,	solving	problems	with	multi	networking,	

building	volunteer.		They	were	management	for	establishing	self-care	system,	

environment	development	for	community	health,	health	care	service	system	

and	social	fund	and	social	welfare	with	the	use	of	data	base.				

	 2)The	elderly	community	care	system	based-on	of	local	self- 

management		focuses	on	the	use	of	database,	the	integration	of		social	capital	and	

potential,		both		internal		and		external,	the	emphasis	on	quality	of	life,	equality	and	 

self-reliance.	The	system	composed	of	4	dimensions	1)	Long-term	care,	 

2)	the	development	of	potential,	learning,	job	and	an	income	of	the	elderly,	 

3)	the	preparation	for	elderly	and	4)	the	alignment	of	building	and		safety	 

environment	for	elderly	and	pre-elderly.

Keywords  : 		Elderly	Care	System	Model
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บทน�า   
	 จากการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	พ.ศ.	2556	

ประเทศไทยมีประชากร	64.5	ล้านคน	มีจ�านวนประชากรสูงอายุ	

60	ปีข้ึนไปเท่ากบั	9.4	ล้านคน	หรอืคดิเป็นร้อยละ	14.57	จังหวัด

สิงห์บุรีมีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่	1	ของประเทศเมื่อเทียบตาม

สดัส่วนประชากรทัง้หมดของประเทศ		และจากบทสรปุแผนงาน

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	กลุ่มผู้สูงอายุ	พ.ศ.	2557	เรื่อง

ภาวะคุกคามด้านการดแูลผูส้งูอาย	ุ(กระทรวงสาธารณสขุ,	2557)	

พบว่า	ระบบการดแูลรกัษาผูส้งูอายุยงัไม่แตกต่างจากกลุม่อายอ่ืุน	

คือ	การรับบริการรักษาตามโรคและมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ

ในสถานบริการและในชุมชน	ระบบและรูปแบบการดแูลผูสู้งอายุ

ระยะยาวในชุมชนยังไม่ชัดเจน	ขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้และ

ทักษะในการดูแลรกัษาผูส้งูอาย	ุจงึควรพฒันารปูแบบของบรกิาร

สาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	และชะลอการเสื่อมของ

ร่างกายและจิตใจ	(ประเสริฐ	อัสสันตชัย,	2554)	นอกจากปัญหา

ด้านร่างกายแล้ว	ผู้สูงอายุยังมีปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย	คือ	

ความวิตกกังวล	ซึมเศร้า	นอนไม่หลับ	ภาวะสมองเสื่อม	ปัญหา

เรือ่งเพศสมัพนัธ์	ซึง่สอดคล้องกบัการส�ารวจสขุภาพจติผูสู้งอาย	ุ

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2554)	พบว่า	สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

ต�่ากว่าคนทั่วไป	โดยประมาณ	1	ใน	3	ของผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี

ความเปราะบางทางจิตใจจากปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง	ความ

รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง	และค่านิยมต่อผู้สูงอายุในสังคม

ไทยเปลี่ยนแปลง	(พรทิพย์	เกยุรานนท์,	2556)	ซึ่งปัจจุบันผู้สูง

อายุไทยมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	(เจียรนัย	ทรงชัยกุล,	

2546)	ความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดลง	การด�ารงชีวิตได้

อย่างมีคุณค่าน้อยลง	รวมถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยัง

ไม่ชัดเจนและยังต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อ

ผลักดันให้เกิดการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยมีหน่วย

งานองค์กรในชมุชนให้การสนบัสนนุ	(สพุตัรา	ศรวีณชิชากร,	2555)

	 ตามผลการส�ารวจข้อมูลของต�าบลท่างาม	อ�าเภอ

อินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	โดยใช้โปรแกรม	TCNAP	(Thailand	

Community	Network	Appraisal	Program)	พบว่า	ผู้สูงอายุมี

จ�านวนมาก	พบปัญหาสุขภาพ	คือ	โรคเบาหวาน	โรคความดัน

โลหติสงู	ขาดผูด้แูล	ส่งผลให้เกดิค่าใช้จ่ายในการดแูลด้านสุขภาพ

จ�านวนมาก	เป็นภาระของครอบครัว	และส่งผลกระทบต่อสภาพ

ปัญหาทางสังคมของต�าบล	โดยที่วิสัยทัศน์การบริหารงานของ

ต�าบลท่างามนั้น	มุ่งเน้นการส่งเสริมสวัสดิการ	พัฒนางาน	สร้าง

คุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการ	“จัดการและ

แก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้”	โดยยดึผลประโยชน์สุขของประชาชน	และ

ให้ความส�าคัญกับประชาชนด้วยการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในกระบวนการบริหารงานของท้องถิ่น	เพื่อแสดงความคิด	

สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน	จัดการปัญหาร่วมกันระหว่างภาคีเครือ

ข่ายและภาคประชาชนเพื่อให้ต�าบลท่างามเป็นต�าบลน่าอยู่	โดย

ใช้การประสานความร่วมมือจากองค์กรชุมชนในพื้นที่และนอก

พืน้ที	่เพือ่ร่วมกนัพฒันาศกัยภาพ	(องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่า

งาม,	2555)	ประกอบกับผูม้จีติอาสาในต�าบลท่างามมจี�านวนมาก	

จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ	ได้อย่างรวดเร็ว		

	 ด้วยสภาพสังคมวัฒนธรรมของต�าบลท่างาม		มีวถิชีวีติ

แบบชนบท	มคีวามเป็นเครอืญาติ	ผูค้นรกัใคร่สามคัคี	ผูค้นมีน�า้ใจ

ช่วยเหลือ	ปกป้องดแูลร่วมกนัเมือ่ยามเกดิปัญหา	มพีืน้ฐานของ

การรวมตวักนัอย่างทกุครัง้ท่ีมปัีญหาในต�าบล	วัดจ�านวน	6	แห่ง	

เป็นศนูย์กลางยึดเหนีย่วจิตใจในการธ�ารงวัฒนธรรมประเพณทีีด่ี

งาม	มคีวามเช่ือและปลูกฝังการด�ารงตนอยู่ในจารีตประเพณ	ี	มี

ค่านยิมในเรือ่งคณุความดทีางศาสนาเป็นตวัควบคมุความประพฤติ

ของคนในชมุชน	(องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่างาม,	2555)	เหน็

ได้จากการรวมกลุ่มของคนในสังคม	มกีารแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบ	

แบ่งปันและสร้างประสิทธิภาพในการท�างานตามทีก่ลุม่ได้ก�าหนด

เป้าหมายไว้	มีการก�าหนด	การปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือมีกฎ

เกณฑ์ระเบยีบแบบแผนเป็นแนวทางให้ยดึถอืร่วมกนั	โดยยึดหลกั

ประโยชน์สงูสดุของชมุชนและหมูบ้่าน

	 และจากการทีท่มีวจิยัเข้าร่วมเครอืข่ายต�าบลสขุภาวะของ

ต�าบลท่างามกบัส�านกัสนบัสนกุารสร้างเสรมิสุขภาวะ	ส�านกังาน

กองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ(สสส.)	ในพืน้ทีแ่ละชมุชน

ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณผ่านศนูย์ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละวจัิย

ท้องถิน่พ้ืนท่ีภาคกลาง	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภัฏ

นครปฐม	ซึง่ได้สนบัสนนุทางด้านวิชาการ	สร้างให้เกดิกระบวนการ

เรียนรู	้และสร้างการมส่ีวนร่วม	จนกระทัง่เป็นพืน้ทีต้่นแบบด้านการ

จดัสขุภาวะโดยชุมชน	ตามแนวคดิชมุชนท้องถิน่เข้มแขง็จากฐาน

พระเจดย์ี	ดงัเช่น	องค์การบริหารส่วนต�าบลปากพูน	และองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลอุทยัเก่า	(กมลทพิย์		ขลงัธรรมเนยีม	และคณะ,	

2554)	ซึง่ได้สรปุบทเรยีนให้เหน็ว่า	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

และชุมชนสามารถจัดการสุขภาวะได้ด้วยตนเอง	และจากการ

ทบทวนวรรณกรรม	พบว่า	การจดัการสขุภาวะในการพฒันาต�าบล

เป็นกระบวนการหนึง่ของการท�าให้เกดิกระบวนการจัดการชมุชน

เข้มแข็งที่ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญทั้งระดับนโยบายหรือ

ภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิน่	ภาคประชาชน	และองค์กรชมุชน	 

(กมลทพิย์		ขลงัธรรมเนยีม	และคณะ,	2553)

	 จากข้อมูลเบื้องต้นและกระบวนการเรียนรู ้ดังกล่าว	

นักวิจัยและต�าบลท่างามจึงเห็นความส�าคัญร่วมกันที่จะท�าการ

ศึกษาวิจัย	เพื่อถอดบทเรียนของต�าบลท่างาม	เพื่อให้เห็นถึง

ทุนทางสังคมและศักยภาพของการจัดการต�าบลสุขภาวะ	รวม

ถึงการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ	เพื่อให้เป็นข้อมูลต่อย

อดในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อ

การดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเอง	และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
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จากการน�าข้อมูลไปด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	จนเกิดแผนงาน

โครงการ	แผนพัฒนาต�าบล	และการวางแผนขอรับการสนับ

สุนนงบประมาณประจ�าปีในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ	

รวมถึงสะท้อนผลการน�าใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพที่มี

อยู ่อย่างจ�ากัด	ท�าให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ	

ในการจัดการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น	และ

เป็นรูปแบบให้พื้นที่อื่นน�าไปวางแผนจัดการระบบการดูแล 

ผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อไป	

วัตถุประสงค์   
1.	ศึกษาฐานคิดเพื่อสร้างชุมชนจัดการตนเองในการดูแล 

ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	อ�าเภออินทร์บุรี	

จังหวัดสิงห์บุรี

2.	วิเคราะห์ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่างาม	อ�าเภออนิทร์บรุ	ีจงัหวดัสิงห์บรุี

3.	วิเคราะห์รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชน

ท้องถิ่นจัดการตนเอง

พื้นที่การท�าวิจัย   
	 หมู่ที่	1-	11	ต�าบลท่างาม	อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัด

สิงห์บุรี	ระหว่างเดือนธันวาคม	2555	-	กุมภาพันธ์	2557	

ประชากรท่ีร่วมในการวิจัย	คัดเลือกแบบเจาะจง	จ�านวนทั้งสิ้น	

105	คน	ประกอบด้วย		

1.	ผูบ้รหิาร	ประกอบด้วย	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลฯ	ปลัด 

			ต�าบลฯ	ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 

			(อสม.)	ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ		

2.	แกนน�าจากภาคท้องถิ่น	คือ	สมาชิกองค์การบริหารส่วน 

				ต�าบลฯ	

3.	แกนน�าภาคท้องที่	คือ	ผู้ใหญ่บ้าน	ก�านัน	

4.	ภาคประชาชน	คอื	ผูสู้งอาย	ุ	ครอบครวัผูสู้งอาย	ุเยาวชน	กลุม่คน 

				ต่างๆ	และประชาชนทั่วไป		

5.	หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	คือ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 

			ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)		พยาบาลประจ�ารพ.สต.	 

					วิทยากรชุมชน	และผูท้ีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมหรอืเกีย่วข้องส�าคญั

6.	อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.	เครอืข่ายนกัวิชาการต�าบลทีผ่่านกระบวนการอบรมเชงิปฏบิตั ิ

ภาพท่ี 1 แสดงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ี 
 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม อาสาสมัครสุขภาพ และ 
 แกนน�าภาคประชาชน
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 2. ด้านกระบวนการ นักวิจัยลงพื้นที่ร่วมกับนักวิชาการ

ต�าบล	ใช้กระบวนการวิจัยชุมชนและเครื่องมือประเมินชุมชน

แบบเร่งด่วนเชิงชาตพินัธุว์รรณา	(Rapid	Ethnography	Community	

Appraisal	Program	:	RECAP)	(ขนิษฐา	นันทบุตร	และคณะ,	

2556)	เพ่ือถอดบทเรียนฐานคิดการจัดการตนเองในการดูแล 

ผูสู้งอาย	ุวิเคราะห์ทนุทางสังคมและศกัยภาพในการดแูลผูส้งูอาย	ุ

การพัฒนาต�าบล	

ภาพท่ี 2 แสดงภาพนักวิจัย และนักวิชาการต�าบล ลงพื้นท่ีถอดบท  
  เรียนการจดัการสขุภาวะชมุชนโดยใช้แบบประเมนิชมุชนเชงิ 
  ชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน

			การวิจัยชุมชน	และมีประสบการณ์ท�างานวิจัยชุมชน

วิธีด�าเนินการวิจัย   
	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อศึกษา

ศกัยภาพการจดัการตนเองในการดูแลผู้สงูอายุขององค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลท่างาม	โดยเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ต�าบลท่างาม	โดยมีกจิกรรมต่างๆ	ดงันี้	

 1. ด้านพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ	ทีมนักวิจัยได้จัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการต�าบล	

จ�านวน	5	วัน	เพือ่พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลท่างาม	อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน		(อสม.)	แกน

น�าภาคประชาชน	จ�านวน	24	คน	ซึ่งเข้าร่วมกระบวนการวิจัย

ชมุชน	และใช้เครือ่งมอืประเมินชุมชนแบบเร่งด่วนเชิงชาตพินัธุ์

วรรณา	(ขนิษฐา	นันทบุตร	และคณะ,	2556)	ได้	โดยสาระการ

ประชมุ	คือ	เรียนรู้กระบวนการวจิยัชมุชนบนฐานของทนุทางสังคม	

และศักยภาพของชุมชน	โดยการสอบทานข้อมูลทุนทางสังคม

และศักยภาพชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการตนเองในระดับบุคคล	

กลุ่ม	แหล่งเรียนรู้	หรือองค์กรชุมชน	พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ	 

ในพ้ืนที่	ซึ่งมี	5	ปฏิบัติการ	คือ	1)	ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นและ

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน	2)	การวิเคราะห์ปัญหา	

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบและการแก้ปัญหาของชมุชน	3)	การ

วิเคราะห์ศักยภาพในการต่อยอด	และความพร้อมในการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้	4)	การพัฒนานวัตกรรมและการตอบสนอง

ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	นโยบายสาธารณะ	ผลกระทบ	 

5)	การเขียนรายงานวิจัยชุมชน	หลักสูตรชุมชน	และต่อยอด

เสริมหนุนทางวิชาการให ้ เกิดกระบวนการการน�าใช ้ทุน

และศักยภาพทุนทางสังคมเดิมในต�าบลท่างาม	เพื่อให้เกิด

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด 

สู่การปฏิบัติ	และน�าสู่การเปล่ียนแปลงระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

ทีค่รอบคลุม
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 3. ด้านผลลัพธ์ นักวิจัยจัดเวทีคืนข้อมูลทุนทางสังคม

และศักยภาพของต�าบลท่างาม	โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูล	

คือ	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	และหัวหน้างาน

ที่เกี่ยวข้อง	สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ผู ้ใหญ่บ้าน	 

ผู้อ�านวยการ	รพ.สต.ท่างาม	อาสาสมัครสุขภาพ	กลุ่มผู้สูงอายุ	

และประชาชนที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นการตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูล	รวมทั้งสะท้อนปัญหาของชุมชน	

ทุนทางสังคม	ผู้น�า	แกนน�า	กลุ่มคน	องค์กรชุมชน	และแหล่ง

ประโยชน์ที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง	 

ภาพท่ี 3 แสดงเวทีคืนข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพในการพัฒนา 
  ต�าบล 

 4. ด้านผลผลติ จากการวจิยัท�าให้เกดิการรวบรวมข้อมลู

อย่างเป็นระบบ	จนได้ชุดความรูเ้รือ่งการดูแลผู้สูงอาย	ุและบรรจุ

ใน	“หลกัสตูรการเรยีนรูต้�าบลสขุภาวะองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ท่างาม”	โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	

แหล่งข้อมูลประกอบด้วย	1)	การศึกษาเอกสาร	ได้แก่	เอกสาร

ข้อมลูต�าบล	รายงานผลการส�ารวจแบบประเมนิต่างๆ	ของต�าบล	

2)	การสัมภาษณ์เชิงลึก	การสนทนากลุ่ม	การสังเกตแบบมีส่วน

ร่วมและไม่มีส่วนร่วม		
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หลักสูตรการเรียนรู้ต าบลสุขภาวะ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่งาม  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  อ าเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 

 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และวิจัยชุมชนท้องถิ่น : พ้ืนท่ีภาคกลาง 
คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

 

 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
โดยส านักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3) 

 

 
น ั     
 ัด    น   
    น ั               

 ุน   สั   
 ดป   ัย ส  ย ด  นสุ      

ผ     บ   ผ  ั   

บุ   

  ุ  
      

     
ป  
โย น 

  บสน  นโยบ ยส           

 ุนบุ    น   น            น
- ผู้น าท้องถิ่น   - ผู้น าท้องที่
-คณะกรรมการกลุ่ม   องค์กร
- อาสาสมัคร     - แกนน า
- ปราช ์ชาวบ้าน  - เจ้าหน้าที่รัฐ

  ุ            น   น              
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของเด กและเยาวชน
- ด้านวั นธรรมและภูมิป   าท้องถ่ิน
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
- ด้านเศรษฐกิจชุมชน
- ด้านสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
- ด้านสุขภาพชุมชน
- ด้านการจัดการภัยพิบัติ

  บสน          ป     ด  น
-โ   ส       น  น  -   ส  ส    ุ         
-    ัด   บ ยบสั    -   บ      ัด   
-    ัด     ั ย              ส     ด    
-   ส   ส     สน     ป ั น        ป     
-       ผน   ส   ส         ุน     น  ย 

ป     
ด  นสั   

ด  น        
-การรณรงค์ การก าหนดกติกาในการลดการ         
- การรณรงค์ การก าหนดกติกาในการดื่ม           และ
ป องกันการ          
- การจัดการ         ในพื้นท่ี
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของ            และ              
- การผลติ             (ผักปลอดสารเคมี)  
- การอนุรกัษ์     น ู                      
- การ            โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  
- การรณรงคส์่งเสริม                   
-  การจัดสวัสดกิารสังคมโดยชุมชน                                      

     ป  โย น  น   น             
- บ้าน  - วัด
- โรงเรียน - สถานที่ราชการ
- ทรัพยากร  (ดิน น้ า)    ล 

ด  น        ด  นสุ     น  ัย ด  นส     ด     

  
- ส          ยน     (ความรู้  แหล่งเรียนรู้  ผู้น าการเปล่ียนแปลง)
- ส    ผ     บ (เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม) 
- ส            (การมีส่วนร่วม ศักยภาพ  ความเป นเจ้าของ)

-การ            แบบมีส่วนร่วมในชุมชน
-การจัด         สังคมโดยชุมชน (กองทุนสวัสดิการ)
-     กรรมย่ังยืน 
-การจัดการ        ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การเรียนรู้ของ             
-การดูแล      โดยชุมชน
-การจัดการ         โดยชมชน
-การ           โดยชุมชน

“   บ       ” 
   บ  ัด    น   

น ั      
   ด   สุ    

น ั      
    ป     ป     

น ั      
   บ      ัด   

ท่า
งาม

ท่าอิฐ

ท่าข่อยท่า
งาม

ท่าอิฐ

ท่าข่อย

การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูล   
	 งานวจิยันี้ใช้กระบวนการวเิคราะห์เชงิเนือ้หา	วิเคราะห์

เปรียบเทียบ	วิเคราะห์เรื่องราว	รวมถึงการวิเคราะห์หาความ

สัมพันธ์แบบเมทริกซ์	(ชาย	โพธิสิตา,	2549)	เพื่อถอดฐานคิด

การจัดการตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ	วิเคราะห์ทุนทางสังคม

และศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบล

ท่างาม	วิเคราะห์เทียบเคียงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน	

เพ่ือสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	โดยข้อมูลที่ได้ผ่านการ

ตรวจ	สอบแบบสามเส้า	ใช้การเก็บข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กบัการดูแลผูส้งูอายหุลายคน	ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลแตกต่าง

กนั	และวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูหลายวิธกีาร	เช่น	การสนทนา

กลุ่ม	การสัมภาษณ์เจาะลึก	การสังเกตในกจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ 

ผูส้งูอายแุบบมส่ีวนร่วมและไม่มส่ีวนร่วม	ความถกูต้องแม่นย�าของ

ข้อมูลเน้นการสะท้อนคิด	สอบทาน	และการจัดเวทีคืนข้อมูลให้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในต�าบล	หลังจากเก็บรวมรวบข้อมูลได้แล้วผ่าน

เวทีคืนข้อมูลจะมีลักษณะการประชาพิจารณ์	การน�าเสนอในที่

ประชมุวาระต่างๆ	การจดันทิรรศการ	โดยทมีผู้วจัิยน�าเสนอผลการ

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลูที่ได้ต่อผูใ้ห้ข้อมลูและผูท่ี้เกีย่วข้อง	

เช่น	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ประธานสภา	อบต.	สมาชกิ

ภาพที่ 4 หนังสือ “หลักสูตรการเรียนรู้ต�าบลสุขภาวะองค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม”
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สภา	อบต.	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ประธานและแกนน�ากลุม่ผูสู้งอายุ	

ประธานกลุม่ต่างๆ	ทีท่�ากจิกรรมร่วมกบัผูส้งูอาย	ุและประชาชน

ในต�าบล	เพือ่สอบทานข้อมูลอกีครัง้ก่อนจดัท�ารายงานผลการวจิยั

ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ ท� า ใ ห ้ เ กิ ด
กระบวนการเปลี่ยนแปลง  
	 นักวิจัยในฐานะนักวิชาการศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้

และวิจัยชุมชนท้องถิ่น	พื้นที่ภาคกลาง	คณะพยาบาลศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ

จากส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน	(ส�านัก	3)	ส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	มีภารกิจหลักในการ

สนับสนุนทางวิชาการแก่โครงการต�าบลสุขภาวะ	เครือข่ายร่วม

สร้างชุมชนท้องถิน่น่าอยู	่ซึง่ต�าบลท่างามเป็นต�าบลหนึง่ที่ได้รบั

การสนับสนุนในปีพ.ศ.	2554	โดยนักวิจัยได้ด�าเนินการดังนี้	

	 1.	นักวิจัยใช้ทักษะกระบวนการวิจัยชุมชนบนฐานของ

ทุนทางสงัคมและศกัยภาพของชมุชนในการพฒันาศกัยภาพนัก

วิชาการให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน	เพ่ือสอบทานข้อมูล

ทุนทางสังคม	และร่วมกันถอดบทเรียนในชุมชน	หนุนเสริม

กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ทนุทางสงัคม	การวเิคราะห์ปัญหา	

และการแก้ปัญหาของชุมชน	การต่อยอด	พฒันา	เพือ่ตอบสนอง

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	นโยบายสาธารณะ

	 2.	จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	คืนข้อมูลแก่ชุมชน	

	 3.	นักวิจัยใช้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ	ร่วมกัน

ออกแบบชุดความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ	และบรรจุ	“หลักสูตร

การเรียนรู้ต�าบลสุขภาวะองค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม”

ผลการวิจัย   
	 ผลการวจิยัประกอบด้วย	4	ส่วน	คอื	1)	บรบิทของต�าบล

ท่างาม	2)	ฐานคิดการสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	3)	ทุน

ทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ	และ	4)	รูปแบบการ

ดแูลผู้สงูอายโุดยชมุชนเพือ่สร้างชมุชนท้องถิน่จัดการตนเอง	โดย

มีรายละเอียดดังนี้	

1) บริบทของต�าบลท่างาม

	 ต�าบลท่างามเป็นต�าบลชนบท	จ�านวน	11	หมู่บ้าน	

ประชากรจ�านวนประมาณ	6,900	คน	นายกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่างามและทีมงานเป็นบุคคลท่ีให้ความส�าคัญกับการ

แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนและเน้นการพฒันา

คุณภาพชีวิตเป็นหลัก	ซึ่งปัญหาของต�าบลท่างามมีภาวะวิกฤต

อย่างต่อเนื่องหลายประการ	เช่น	

	 “ปัญหาน�้าท่วม”	เนื่องจากต�าบลท่างามเป็นพ้ืนที่ราบ

ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	น�้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาเสียหายทุกป	ี

ประชาชนมีประสบการณ์เรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้สามารถอยู่ได้กับ

ภาวะวิกฤตจากน�า้ท่วม	เช่น	มกีารพฒันาการปลูกพืชอายสุัน้เพือ่

ให้มอีาหารรบัประทานในช่วงเวลาน�า้ท่วม	มกีารเพาะพันธุก์ล้าไว้

ใช้หลังจากน�า้ท่วม	มกีารจัดตัง้กองทุนภัยพบิตัเิพือ่ช่วยเหลอืผูท้ี่

ประสบอุทกภัยบ้านเรือนเสียหาย	การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตจนเกิดเป็นรูปธรรมของศูนย์เรยีนรู	้หรอื

มกีารน�าใช้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงในครวัเรอืนหมูท่ี	่4	ทัง้หมูบ้่าน	

เป็นต้น		

	 “ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม	:	ปัญหาผู้สูง

อายุ”	จ�านวนผู้สูงอายุในต�าบลท่างาม	จ�านวน	1,060	คน	โดยผู้

สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ	เจ็บป่วยด้วยโรคเบา

หวาน	โรคความดนัโลหิตสงู	โรคซมึเศร้า	ไม่มีรายได้	เนือ่งจากลกู

หลานไปท�างานต่างถิน่จึงถกูทอดทิง้ให้อยูค่นเดยีว	ทางองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลท่างามจงึได้มกีารแสวงหาผูม้จีติอาสาในต�าบลมา 

ร่วมงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุ	โดยจัดเวทีประชาคม	เพื่อเปิดโอกาส

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ	โดย

ให้แสดงความคดิเหน็เพือ่จัดกจิกรรมทีม่าจากความต้องการของ

ประชาชนอย่างแท้จริง	เช่น	กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูก

หลาน	กจิกรรม	“วงเดอืนล�าดวน”	ซึง่เป็นเวทกีจิกรรมท่ีเปิดโอกาส

ให้ผูสู้งอายไุด้เกดิการพบปะท�ากจิกรรมร่วมกนั	ท�าให้ผูส้งูอายไุด้

รบัความรูเ้รือ่ง	“การดแูลสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ	เกดิ	“คณะท�างาน”	

ที่มาจาก	“บุคคลจิตอาสาที่ท�างานเพื่อผู้สูงอายุ”	โดยมีหน้าที่

เยี่ยมเยือน	ร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล	สร้างกิจกรรมและ

กระบวนการเรยีนรูใ้นการพัฒนาทกัษะผูสู้งอาย	ุซึง่ผลการด�าเนนิ

การท�าให้ทีมงานจิตอาสาได้รับการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก 

ในการท�างาน		ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก

ภายนอกพื้นที่	และที่ส�าคัญคือช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ในต�าบลท่างามดีขึ้น		

	 จากปัญหาดังกล่าว	สืบเนื่องจากด้วยแนวคิดของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างามที่มีความมุ่งม่ันในการส่งเสริม

สวัสดิการ	พัฒนางาน	สร้างคุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจพอเพียง	ยึด

หลักธรรมาภิบาล	ให้ความส�าคัญกับประชาชน		จึงได้ด�าเนิน

กจิกรรมการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ร่วมกบัการสร้างเครอืข่ายระหว่าง

หนว่ยงานภาครฐั	และภาคเอกชนใหเ้ข้ามาสนับสนนุการด�าเนิน

กจิกรรมต่างๆ	เพือ่จัดการกบัปัญหาของประชาชนในทกุด้าน	เช่น	

การจัดตั้งกองทุนเพื่อน�ามาใช้จัดการปัญหาด้วยตนเอง	การใช้

เวทีการประชาคมเพ่ือท�าให้เกิดกระบวนการจัดท�าแผนชุมชน

เพื่อน�าไปสู่เคร่ืองมือการบริหารจัดการที่ท�าให้เกิดกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชน	และพฒันาศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	แกนน�า	และคนในชุมชน	เป็นต้น

	 ต่อมา	ในปลายปีพ.ศ.	2554	องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่า

งาม	ได้เข้าสู่กระบวนการพฒันาไปสู่ชุมชนท้องถิน่จัดการตนเอง	ภาย

หลงัจากท่ีได้ท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือเพือ่เข้าร่วมเป็นเครอืข่าย
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ร่วมสร้างชมุชนท้องถิน่น่าอยู่กบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านหม้อ	

อ�าเภอเมอืงเพชรบรุ	ีจงัหวดัเพชรบรุ	ีน�าคณะท�างานไปแลกเปล่ียน

เรยีนรูก้บัองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านหม้อ	เพ่ือเรยีนรูว้ธิคีดิจาก

แหล่งเรยีนรูต่้างๆ	ของพืน้ที	่ภายใต้การสนับสนนุงบประมาณจาก

ส�านกัสนบัสนุนสขุภาวะชมุชน	(ส�านกั	3)	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสขุภาพ	(สสส.)	ต่อมาได้รบัการสนบัสนนุด้านวิชาการ	

จากศูนย์สร้างเสริมการเรยีนรู้วิจยัชมุชนท้องถิน่	:	พืน้ทีภ่าคกลาง	

คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม	จงึถอืเป็นจดุ

เริม่ต้นในการก้าวเข้าสูก่ารเป็นเครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถิน่น่า

อยู่	หลงัจากนัน้ได้มกีารจดัเวทใีห้กบัคนในชมุชนต�าบลท่างาม	เพือ่

ให้เข้าใจแนวคดิของต�าบลสขุภาวะ	โดยน�าแนวคดิทีไ่ด้จากองค์การ

บริหารส่วนต�าบลบ้านหม้อมาปรับใช้ในพื้นที่ต�าบลท่างาม	คือ	 

“ร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมรบัผลประโยชน์”	ให้คนในชมุชนเข้ามามส่ีวน

ร่วมในการแก้ไขปัญหาและพฒันาพืน้ที	่โดยน�าหลกัการมส่ีวนร่วม	

การใช้วกิฤตให้เป็นโอกาส	เน้นการจดัการตนเอง	การเสรมิความ

เข้มแขง็ภาคประชาชนด้วยการหนนุการท�างานของกลุม่และแหล่ง 

เรยีนรู	้และเชือ่มโยงการท�างานร่วมกบัเครอืข่าย	การพฒันาส่งเสรมิ	

และสนบัสนุนกระบวนการบรูณาการงานร่วมกนัอย่างมปีระสิทธภิาพ	

และเกดิประโยชน์สงูสดุแก่คนในชมุชน	แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั

ทัง้ภายในชุมชนและภายนอกชมุชน	อบต.ท่างามจงึเริม่มองเหน็

ความพร้อมของทนุทางสงัคมและศักยภาพในการจดัการพืน้ทีต่�าบล 

ท่างาม	โดยเริ่มค้นหาศักยภาพทุนอย่างจริงจัง	ดังค�ากล่าว

ของนายฐิติพงศ์	ศักดิ์ชัยสมบูรณ์	นายก	อบต.	ท่างาม	ที่ว่า	 

“รูต้นเอง รู้พ้ืนท่ี เพ่ือหาทนุในการพฒันาต�าบลให้เกดิความเข้มแขง็ 

ประชาชนอยูด่กีนิด ีโดยการใช้ทนุทีส่�าคัญและมอียู่มาก คือ ‘คน’ ” 

	 ปีพ.ศ.	2555	ผลจากการใช้เครือ่งมือประเมินชมุชนแบบ

เร่งด่วนเชงิชาตพินัธ์ุวรรณา	(Rapid	Ethnography	Community	

Appraisal	Program	:	RECAP)	(ขนิษฐา		นันทบุตร	และ 

คณะ,	2556)	พบว่า	ทนุทางสงัคมและศกัยภาพการจดัการ	สามารถ

จดัระบบข้อมลูเป็น	8	ระบบ	โดยต�าบลท่างามพบว่า	กลุม่ผู้สงูอายุ

ยังคงเป็นปัญหาส�าคญัของชุมชน	เนือ่งจากผูส้งูอายมุจี�านวนมาก	

ป่วยเป็นโรคเบาหวาน	โรคความดนัโลหติสงู		ขาดผูด้แูล	ซึง่ปัญหา 

ดงักล่าว	เวทีประชาคมของต�าบลฯ	ได้จดัให้เป็นปัญหาส�าคญัอนั

ดับต้นๆ	และจากกระบวนการเรยีนรูข้องทีมวจิยั	จงึท�าให้องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลท่างามเกดิความตระหนกั	และนกัวชิาการต�าบล

ท่างาม	เกดิความคดิท่ีจะเชือ่มโยงข้อมูลสูก่ารวางระบบการจดัการ

และดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ	ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มในการขับ

เคลือ่นงานและกิจกรรมส�าหรับผูส้งูอายุ	และเกิดแนวคดิการน�าใช้

ข้อมูลผูส้งูอายุในการท�างาน	และการเชือ่มประสานบรูณาการ	คน	

เงิน	งาน	ร่วมกนัทกุภาคส่วน	ทัง้หน่วยงานภายในและภายนอก

พืน้ท่ีทีม่ภีารกจิคล้ายคลงึกนั	มาเป็นภาคีเครอืข่ายมาท�างานร่วม

กัน	ซึ่งประกอบด้วย	องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	ชมรมผู้

สูงอายุต�าบลท่างาม	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่างาม	 

โรงพยาบาลอนิทร์บรุ	ีทมีอาสายาใจต�าบลท่างาม	(อสม.	และอผส.)	

แกนน�าชุมชน	และประชาชนในต�าบลท่างาม	หน่วยงานสถาบนั

การศกึษา	มลูนธิสิถาบันและวิจัยผูสู้งอาย	ุ(มส.ผส.	)	เข้ามาสนบั

สนุนการท�ากจิกรรม	โดยจัดให้มรีปูธรรมของการด�าเนนิการ	เช่น	

การตรวจสขุภาพ	การเสรมิศกัยภาพผูส้งูอาย	ุนนัทนาการ	ชมรม

ผูส้งูอายตุ�าบลท่างาม	(มติรภาพบ�าบดัส�าหรบัผูสู้งอาย)ุ	กองทนุ

สวสัดิการชมุชนต�าบลท่างาม	ทมีงานอาสายาใจ	และเวทีวงเดือน

ล�าดวน	ซ่ึงเป็นเวทตีดิตามผลการด�าเนนิงานผูสู้งอายใุนพืน้ที	่ซึง่

ในปัจจบุนักจิกรรม	“เวทวีงเดอืนล�าดวน”	ยงัคงด�าเนินการอย่างต่อ

เนือ่ง	และเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีม่คีวามพร้อมในการสร้างการเรยีนรูก้บั

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เครอืข่ายทีส่นใจได้ร่วมแลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้ละขยายผล

	 อีกทั้งการวิจัยชุมชนยังส่งผลให้องค์การบริหารส่วน

ต�าบลท่างาม	ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับทีมวิจัยจน

เกดิชดุความรูเ้ชงิระบบการจัดการสุขภาวะต�าบล	และบรรจไุว้ใน	

หลักสูตร	“การเรยีนรูต้�าบลสุขภาวะองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่า

งาม	อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี”	ที่สะท้อนแนวคิดของการ

พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง	

2) ฐานคิดเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการดูแลผู้สูง

อายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม ประกอบด้วย

	 ต�าบลท่างามให้ความส�าคัญกับแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของการดูแลผู้สูงอายุภายใต้ทุนและศักยภาพที่มี	โดย

มีความเชื่อว่า	การท�างานต้องเน้นการสร้างกระบวนการพัฒนา

ชุมชนท้องถิ่นพร้อมกับการจัดการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ผ่านการประสานความร่วมมือจากองค์กรในและนอกพื้นที่	เพื่อ

พฒันาส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้จัดการปัญหาด้วยตนเอง	ดงันัน้	

การดแูลผูสู้งอายจึุงใช้แนวคดิเดยีวกนั	ด้วยการสร้างกระบวนการ

สร้างการมีส่วนร่วม	สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน	เปิด

โอกาสแสดงความคดิและเกดิการเรยีนรูสู้ก่ารจดัการแบบมส่ีวนร่วม	

เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พร้อมกัน	

	 ฐานคิดของการท�างานจึงประกอบด้วย	3	แนวทาง	คือ	

1)	การสร้างการมส่ีวนร่วม		2)	การใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส	3)	การ

จัดการตนเอง	มีรายละเอียดดังนี้		

 2.1 การสร้างการมีส่วนร่วม การดูแลผู้สูงอายุควรเน้น

การสร้างและให้โอกาสประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ดแูลผูสู้งอายไุด้เข้าร่วมในการแสดงความคดิเหน็	ร่วมคดิ	ร่วมท�า	

และร่วมรับผลประโยชน์	ผ่านเวทีประชาคม	การประชุมประจ�า

เดือน	เวทีประชาคมหมู่บ้าน	และเวทีของชมรมผู้สูงอายุ	เวทีใน

กลุ่มต่างๆ	ของต�าบล	โดยน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสิน

ใจด�าเนินการกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ	เช่น	กิจกรรมผู้สูงอายุ	

กิจกรรมสวดมนต์	นั่งสมาธิ	เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ	และกิจกรรม
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ภาพที่ 5 แสดงแผนผังฐานคิดต�าบลท่างาม และระบบการจัดการตนเอง

นันทนาการของเวทีวงเดือนล�าดวน		

 2.2 การใช้วกิฤตให้เป็นโอกาส	ปัญหาของการดแูลผูสู้ง

อาย	ุคือ	ภาวะวกิฤตของต�าบลท่างาม	นายกองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลท่างามจงึมหีลกัคดิจากปัญหาและจ�านวนของผูส้งูอายุ	และ

มองเห็นปัญหาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุจึงจ�าเป็นต้องระดมความ

คิดในการแก้ไขปัญหา	ระดมทรัพยากรต่างๆ	ในต�าบลมาร่วม

กันแก้ไขปัญหาโดยเชือ่ว่า		“การใช้วกิฤตให้เป็นโอกาส”	จะท�าให้

แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุได้	โดยมีกระบวนการจัดการ	คือ	ส�ารวจ

ปัญหา		ศกึษาแง่มมุต่างๆ	ของปัญหาการดูแลผู้สงูอายุอย่างรอบ

ด้าน	เรยีงล�าดบัความส�าคัญของปัญหาท่ีผู้สงูอายุต้องการ	ค้นหา

วิธีการแก้ไขปัญหา	จดัล�าดบัเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหาด้วย

ทนุและแหล่งเรยีนรูภ้ายในพื้นที่ก่อน	ดังเช่น	ปัญหาผู้สูงอายุไม่มี

ผู้ดูแล	ต�าบลท่างามมีกลุ่มอาสายาใจ	เป็นการสร้างกลุ่มเพื่อให้

ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการดูแลจากเพื่อนบ้าน	และจัดกิจกรรม

แบบการมส่ีวนร่วมให้ผูส้งูอายเุพือ่จดัระบบการดแูลผูส้งูอายดุ้วย

ตนเองโดยม	ี“เวทีวงเดือนล�าดวน”	ทีจ่ดัเป็นประจ�าทกุเดอืน	เพือ่

ให้ผู้สูงอายุได้ท�ากิจกรรมร่วมกันและคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	

 2.3 การจดัการตนเอง เป็นขัน้ตอนทีเ่ป็นผลลพัธ์สดุท้าย

ของกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลตนเอง	โดย

กระบวนการจดัการตนเองเกดิจากการเข้าร่วมเวทวีงเดอืนล�าดวน

อย่างสม�า่เสมอ	ผูส้งูอายมุองว่าปัญหาของตนเองต้องจดัการด้วย

ตนเอง	เกดิความเป็นเจ้าของ	เหน็ประโยชน์ท่ีได้รบั	โดยกลไกของ

การจัดการตนเองเกดิข้ึนจากการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา	การ

มองเหน็ทนุและศกัยภาพภายในและภายนอกพืน้ที	่การประสาน

งานระดบัเครอืข่ายการดแูลกบัหน่วยงานด้านสขุภาพ	ท�าให้ได้รบั

โอกาสจากภาคเีครอืข่ายในและภายนอกเข้ามามส่ีวนร่วมช่วยเหลือ

ในกรณขีองการแก้ปัญหาทีผู่ส้งูอายไุม่สามารถจดัการได้ด้วยตนเอง	

เช่น	ระบบการส่งต่อผูส้งูอายไุปรบัการรกัษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาล	

โดยระบบบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิในต�าบล	เป็นต้น		

3) ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ 

	 จากกระบวนการทบทวนเรื่องทุนทางสังคมและ 

ศักยภาพของตนเอง	พบว่า	ต�าบลท่างาม	จังหวัดสิงห์บุรี	มีทุน

ต่างๆ	ประกอบด้วย	

 ทนุคน	มผีูน้�า	คอื	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ผูน้�า	แกน

น�า	และเจ้าหน้าทีใ่นองค์การบรหิารส่วนต�าบล	อาสาสมคัรสขุภาพที่

เข้มแขง็	จ�านวน	130	คน	และทุนกลุม่	องค์กรในพืน้ที	่จ�านวน	86	กลุม่	

 ทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ	ที่ช่วยสนับสนุนให้

เกิดความส�าเร็จ	คือ	ศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้านเป็นที่รวมกลุ่ม

ของคนในหมู่บ้าน		และที่ท�าการกลุ่มต่างๆ	ในการท�ากิจกรรม	

 ทุนเครือข่าย	หน่วยงานที่มีบทบาทในการหนุนเสริม

การท�างานที่ส�าคัญในต�าบล	คือ	1)	องค์การบริหารส่วนต�าบล

สุขภาวะ	สนับสนุนงบประมาณ	วิชาการ	การประสานงาน	 
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2)	มลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	สนบัสนนุ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	การปลกูผกัสวนครวัรัว้กนิได้	การปลกู

ผักปลอดสารพิษ	3)	ส�านกังานพฒันาชมุชน	สนบัสนุนการส่งเสรมิ

อาชีพ	4)	ส�านกังานบรรเทาสาธารณภยัในการเยยีวยา	ป้องกนัภยั

พิบติั	โดยเฉพาะอทุกภยั	5)	เกษตรอ�าเภอ	สนบัสนนุพนัธุพ์ชืผกั

สวนครัวรัว้กนิได้	6)	หน่วยงานสาธารณสขุและโรงพยาบาล	

	 ซึง่ทนุเหล่านีถื้อเป็นทุนท่ีเกดิขึน้อยู่แล้ว	หากแต่ยงัไม่ม ี

ผู้รวบรวมให้เป็นระบบ	เมือ่ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้าก

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านหม้อ	และได้รับการต่อยอดเสริม

ศักยภาพทางวิชาการจากทีมวิจัยในการส�ารวจทุนทางสังคม	จึง

เกิดการเปรียบเทียบและเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

ชุมชน	ร่วมกันคิด	น�าศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมมา

เรยีบเรยีงอย่างเป็นระบบ	ปรบัเปลีย่นสูก่ารปฏิบตั	ิมุง่ใช้ศกัยภาพ

ท่ีมีในชุมชนเป็นตัวตั้ง	และประสานความร่วมมือหน่วยงาน

ภายนอกทีม่ภีารกิจใกล้เคยีงกนั	โดยใช้การบรูณาการงานร่วมกนั

4) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถ่ิน

จัดการตนเอง

	 จากผลการศึกษาข้างต้น	ท�าให้นักวิจัยชุมชน	ผู้น�า

ต�าบลท่างามและนักวิชาการได้ตระหนักถึงการน�าใช้ข้อมูลมา

ต่อยอดการท�างานประจ�า	โดยน�าข้อมูลระบบการจัดการตนเอง	

8	ระบบ	น�าเอาข้อมูลทุนและศักยภาพ	ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผน

จัดกิจกรรม	โครงการ	และแผนงานการสนับสนุนการดูแลผู้สูง

อายใุน	“รปูแบบการดแูลผู้สูงอายุโดยชมุชนเพือ่สร้างชมุชนท้อง

ถิ่นจัดการตนเอง”	4	ด้าน	ประกอบด้วย		

4.1 การดแูลระยะยาวส�าหรบัผู้สูงอายุทีม่ภีาวะพ่ึงพิง (Long-term 

care) 

	 4.1.1	เกิดจากการน�าใช้ข้อมูล	โดยนักวิจัยชุมชนและ

นักวิชาการได้จัดกระบวนประสานความร่วมมือ	การพัฒนาคน

และพฒันาเครือ่งมอืท่ีต้องใช้ในการท�างาน	เพือ่ส�ารวจข้อมูล/คัด

กรองผู้สูงอายุ	ADL	การวัดระดับการพึ่งพิง	อาชีพรายได้	สภาพ

บ้าน/ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่	มีการอบรมการใช้แบบ

ส�ารวจให้กับ	อสม.	ในพ้ืนที่	และมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลใน

ระบบฐานข้อมูล	เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ในชุมชน	ประมวลผล	และวิเคราะห์ข้อมูล	มีการน�าเสนอข้อมูล	

ปัญหาและข้อมูลต่างๆ	ต่อเวทีการท�างานเรื่องผู้สูงอายุในพื้นท่ี	

ในนาม	“เวทีวงเดือนล�าดวน”	รวมทั้งน�าข้อมูลไปใช้ในการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน

ภาพที่ 6   แสดงเวทีอบรม การใช้เคร่ืองมอืคดักรองส�าหรับผู้สงูอายุ 
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	 4.1.2	พัฒนาทักษะโดยจัดฝึกอบรมทักษะผู้ดูแลผู้สูง

อายุ	โดยเจ้าหน้าที่	รพ.สต.	และอาสาสมัครสุขภาพที่เชี่ยวชาญ	

เป็นการฝึกอบรมทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งมาจาก	อสม.	อาสาสมัคร	

จิตอาสา	และครอบครัวผู้สูงอายุที่สมัครใจให้มีทักษะมากขึ้น	

จ�านวน	33	คน	ก่อให้เกิดการเรยีนรูแ้ละยกระดบัการดแูลผูสู้งอายุ

ควบคู่กบัการปฏบิตังิานดแูลผูส้งูอายใุห้ทกัษะ	ส่งผลต่อคณุภาพ

ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

	 4.1.3	ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	โดยมีองค์การ

บริหารส่วนต�าบลท่างามเป็นเจ้าภาพในการจัดท�างาน	ซึ่งมีทีม

สหวิชาชีพและอาสาสมัครร่วมกันวางแผนการดูแลผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิงรายบุคคล	ทั้งการดูแลทางสุขภาพและการดูแลทาง

สังคม	อันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	รวมถึงการประสานงาน

กับโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุท่ีมีความยากล�าบาก	ของศูนย์

พฒันาสังคมหน่วยท่ี	63	จังหวัดสิงห์บรุ	ีเพือ่จัดหาส่ิงของอปุโภค

บริโภคในการช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ภาพท่ี 7  แสดงเวทีฝึกอบรมทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช ้
   ภาคเีครือข่าย คอื เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. และอาสาสมคัรสขุภาพ 
   ที่เชี่ยวชาญ

ภาพท่ี 8 แสดงการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุท่ีบ้าน โดยใช้การ 
  ประสานงานกับภาคีภายนอก       
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	 4.1.4	เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค/วิธีการดูแลช่วย

เหลือของอาสาสมัครผู ้ดูแล	เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู ้ถึงเทคนิควิธีการดูแลช่วยเหลือของอาสาสมัครดูแล 

ผูส้งูอาย	ุซึง่จดัทีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	ผูเ้ขา้ร่วม	คอื	

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	อสม.	และอาสาสมัครผู้ดูแล	ครอบครัว 

ผู้สูงอายุ	ให้เกิดชุดองค์ความรู ้การด�าเนินงานดูแลผู ้สูงอาย	ุ 

ซ่ึงบูรณาการกับโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน	(แกนน�าชุมชน

เย่ียมบ้านผู้สูงอายุและผู ้พิการ)	พร้อมติดตามการด�าเนิน

งาน	และเรียนรู ้ประสบการณ์ท�างานโครงการตรวจสุขภาพ	 

และดูแลสุขภาพต่อเนื่องในกลุ่มผู้สูงอายุ	พระภิกษุ	และผู้ด้อย

โอกาสที่ขาดผู้ดูแลในระยะเวลา	1	ปี	เพื่อเป็นการวางระบบ

การท�างานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชน

ช่วยกัน

4.2 การพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายดุ้านการเรยีนรู ้มงีานท�า และมรีายได้ 

	 4.2.1	เกิดจากการน�าใช้ข้อมูล	โดยนักวิจัยชุมชนและ

นกัวิชาการร่วมน�าเสนอข้อมลู	เพือ่วางแผนจัดกจิกรรมถ่ายทอด

ภูมิปัญญาผู ้สูงวัยให้ลูกหลานเป็นการแลกเปล่ียนการสร้าง

งาน	สร้างอาชีพ	สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ	รวมถึงการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานที่เกิดขึ้นตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูก

หลาน	จังหวัดสิงห์บุร	ีสนบัสนุนงบประมาณโดยศูนย์พฒันาสงัคม

หน่วยที	่63	จังหวัดสิงห์บรุ	ีร่วมกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่างาม	

โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ	จากผู้สูงอายุ	46	ฐาน

การเรยีนรูใ้ห้แก่เดก็นกัเรยีนในพืน้ทีต่�าบลท่างาม	และประชาชน

ที่สนใจ	อันประกอบด้วยภูมิปัญญาด้านต่างๆ	เช่น	อาหารคาว

หวาน	งานประดิษฐ์		ศิลปหัตถกรรม	ฯลฯ	ซึ่งสร้างให้เกิดความ

สุขสนกุสนานทัง้แก่ผูสู้งอายแุละผู้เข้ารบัการถ่ายทอดภมูปัิญญา	

ภาพท่ี 9 แสดงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  และบูรณาการงานผู้สูงอายุ  
  โครงการสขุภาพดเีร่ิมท่ีบ้าน 
  ที่บูรณาการงานผู้สูงอายุกับ 
  งานพฒันาคณุภาพชวิีตกลุม่ 
  อื่นๆ ในชุมชน
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	 4.2.2	การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย	ใส่ใจผู้สูงอายุ	เพื่อ

เป็นท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ	อสม.และอผส.	 

ในการท�ากิจกรรมร่วมกันประจ�าเดือน	ณ	ศาลาสร้างสุขผู้สูงวัย	

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความห่วงใยผู้สูงอายุในชุมชน	ใน

การท�ากิจกรรมร่วมกัน	และการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพ

กายของผู้สูงอายุ	ประกอบด้วย	การตรวจสุขภาพทั่วไปของผู้สูง

อายุ	การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ	กิจกรรมออกก�าลังกาย

ผู้สูงอายุ	กิจกรรมสวดมนต์	นั่งสมาธิ	เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ	และ

กจิกรรมสนัทนาการผู้สูงอาย	ุเป็นต้น	ส่งผลให้ผูส้งูอายุทีเ่ข้าร่วม

ได้รบัการดแูล	และได้ท�ากจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพจติและสุขภาพ

กายของผู้สูงอายุเป็นประจ�าทุกเดือน

ภาพท่ี 11 แสดงกิจกรรมส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของผูส้งูอาย ุและ อสม.

ภาพท่ี 10 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัย 
  ให้ลกูหลาน โดยความร่วมมอืระหว่าง
  องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม และ 
  ศนูย์พฒันาสงัคมหน่วยท่ี 63 จงัหวัด 
  สิงห์บุรี
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4.3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

วัยสูงอายุ 

	 4.3.1	กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ฯ	เกิดจากการน�า 

ใช้ข้อมูลโดยนักวิจัยชุมชนและนักวิชาการวางแผนจัดกิจกรรม

ตลาดนดัการเรยีนรูเ้พือ่เตรยีมความพร้อมก่อนวยัผูส้งูอายตุ�าบล

ท่างาม	(อายุ	50-59	ปี)	การจัดกิจกรรมเป็นลักษณะการจัดท�า

ฐานกิจกรรม	และมีการประเมินตนเองในฐานตามแบบแผนที่

ชีวีมีสุขที่ครอบคลุมทั้ง	4	ด้าน	คือ	อนามัยดีชีวีมีสุข	สังคมดีชีวี

มีสุข	ออมดีชีวีมีสุข	เรียนรู้ดีชีวีมีสุข	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้

เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆ	ก่อนวัยสูงอายุ	แนวทางการด�าเนินชีวิตในวัย

สูงอายุ	และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตน

ภาพที่ 12 แสดงกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุต�าบลท่างาม
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	 4.3.2	โครงการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนวัยสูงอายุ	(อาย	ุ

50-59	ปี)	ต�าบลท่างาม	เป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพ	ทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย	ให้ความรู้ด้านสุขภาพ	และแจ้งผลการ

ตรวจสุขภาพ	เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากโครงการตลาด

นัดการเรียนรู ้เพื่อเตรียมความพร้อมฯ	โดยกลุ ่มเป้าหมาย

เป็นกลุ ่มเดียวกันที่ผ่านการเรียนรู ้ในฐานกิจกรรมและการ

ประเมินตนเองในแบบแผนที่ชีวีมีสุข	ลักษณะโครงการเป็นการ

เน้นเรื่องสุขภาพอนามัย	วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและสมรรถ	 

ภาพทางร่างกาย	พร้อมกับการได้รับการตรวจสุขภาพ	และ

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายให้ทราบถึงสมรรถนะการ

ท�างานของร่างกายและสุขภาพเพื่อจะได้สามารถหาหนทาง

แก้ไข	รักษาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที		ถูกต้องและถูกวิธี	

ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูง

อายุ	ให้สามารถปรับตัวและวางแผนการด�าเนินชีวิต	รวมทั้ง

สามารถเผชิญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู ่วัยสูงอายุ

อย่างมีคุณภาพ		

4.4 การจัดปรับอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร

กับผู้สูงอายุ 

	 4.4.1	เกิดจากการน�าใช้ข้อมูล	โดยนักวิจัยชุมชน

และนักวิชาการจัดเวทีให้ความรู ้และแลกเปล่ียนเรียนรู ้การ

จัดปรับอาคาร	สถานที่	และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู ้

สูงอายุ	องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างามได้เชิญชวนกลุ ่ม

เป้าหมายหลายกลุ่มเข้าร่วม	ประกอบด้วย	โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบลท่างาม	องค์การบริหารส่วนต�าบลท่า

งาม	ตัวแทนชมรมผู ้สูงอายุต�าบลท่างาม	วัดในพื้นที่ต�าบล

ท่างาม	อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน	(อผส.)	และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมเวทีให้ความรู ้เรื่องการจัดปรับอาคาร	สถานที่	และ

สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยวิทยากรจากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และร่วม

แลกเปลี่ยนโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู ้สูงอายุไทย	

(มส.ผส.)	เพื่อน�าแนวคิดไปปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการ 

ผู้สูงอายุ	บ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็น

มิตรกับผู้สูงอาย	ุ	

ภาพท่ี 13 แสดงโครงการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนวัยสูงอายุซึ่งเป็น 
   การบูรณาการคน เงิน งาน ในการท�างานเชิงรุกด้านผู้สูง 
   อายขุององค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม และภาคเีครือข่าย 

ภาพที่ 14 แสดงเวทีให้ความรู้แลกเปลี่ยนการจัดปรับอาคาร สถานที่  
   และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
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	 4.4.2	โครงการบ้านน่าอยูส่�าหรบัผูสู้งอาย	ุเป็นโครงการ

ซ่อมแซมบ้านและการจัดปรับอาคาร	สถานที่	และสภาพ

แวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	(รายบุคคล)	จดัสิง่อ�านวยความ

สะดวก	ราวเดนิ	ราวจับ		ตามมาตรฐานการจัดปรบัอาคาร	สถานที่	 

และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	ซึ่งเป็นการลดความ

เสี่ยงของอันตรายและเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ	โดย

มีบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง	

(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	จ�านวน	6	หลัง	และบ้านกาชาด

เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	มหาราชินี	จ�านวน	4	หลัง			

ภาพท่ี 15 แสดงโครงการบ้านน่าอยู่ส�าหรับผู้สูงอายุ สถานท่ี และสภาพ 
  แวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
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	 ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้	เกิดจากการต่อยอดน�าใช้ทุนและ

ศักยภาพทางสังคม	โดยใช้การเชื่อมประสานบูรณาการคน	เงิน	

งาน	ร่วมกันทุกภาคส่วน	ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก	จาก

การน�าปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นตวัตัง้

ในการท�างาน	และน�าใช้ทนุทางสงัคมในพืน้ที	่มีการร่วมคดิ	ร่วม

ท�าซึ่งก่อให้เกิด	

	 1)	การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุ	

จ�านวน	941	คน	คดิเป็นร้อยละ	88.77	ของประชากรผูส้งูอายทุี่ได้

รบัการพฒันาคณุภาพชวีติมรีะบบการดแูลสขุภาพและการเข้าถงึ

บรกิารสขุภาพเป็นอย่างด	ีเกดิระบบการเตรยีมความพร้อมก่อน

วัยสูงอายุ	จ�านวน	252	คน	คิดเป็นร้อยละ	10	ของประชากรวัย

แรงงาน	เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด�าเนนิชวีติดข้ึีน	หลัง

ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย

และจติ	ด้านสงัคม	ด้านเศรษฐกจิ	สวสัดกิาร	และสร้างการเรยีนรู้	

	 2)	อาสาสมัครและทีมงานจิตอาสา	จ�านวน	145	คน	ได้

รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพ	การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 3)	เกิดการบูรณาการ	คน	เงิน	งาน	ร่วมกันทุกภาค

ส่วน	มีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

เป็นระบบมีรูปธรรม	มีการท�างานจากระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 

ในพ้ืนที่	ภายใต้กลไกการท�างาน	“เวทีวงเดือนล�าดวน”	ซึ่งเป็น

เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ�าเดือน	เพื่อวางแผน	ด�าเนิน

กิจกรรม	และติดตามประเมินงานกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน

พื้นที่ร่วมกัน	

อภิปรายผล   
	 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชน

ท้องถ่ินจัดการตนเองของต�าบลท่างาม	ประสบความส�าเร็จ

จากการที่ผู้น�ามีวิธีคิดดี	นักวิจัยชุมชนมีศักยภาพทางวิชาการ	 

คิดวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูล	และต่อยอดการน�าใช้

ข้อมูล	กลุ ่มแกนน�าที่มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบและใช้ข้อมูลมาต่อยอดการสร้างการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกมาด�าเนินการได้ส�าเร็จ	ผล

ของการต่อยอดชุดข้อมูลท่ีเกิดขึ้นจากเครื่องมือประเมินชุมชน

แบบเร่งด่วนเชิงชาติพันธุ์วรรณา	สามารถพัฒนางาน	สร้าง

ความมั่นคงของการดูแลผู้สูงอายุและการด�าเนินชีวิตด้วยการ

ดูแลกันแบบเกื้อกูลได้	ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชุมชนท้อง

ถิ่นจัดการตนเองโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง	ร่วมกันคิด	ร่วมกัน

ท�า	ใช้กลไกภายในชุมชนเชื่อมโยง	โดยเชื่อว่า	สภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบลและองค์กรชุมชนจะต้องมีบทบาทร่วมกับ

ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ	ในการด�าเนินการ		การน�า

ใช้ทุนชุมชนและศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู ่	รวมถึงการน�าใช้

ข้อมูลต�าบลในการท�าแผนชุมชนฯ	จะท�าให้จัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	(ทิพย์รัตน์	นพลดารมย์,	2554)		

	 ภาพรวมของกจิกรรมและโครงการทีต่อบโจทย์การพฒันา

คณุภาพชีวิตผูสู้งอาย	ุในพืน้ทีท่่างามทัง้	4	เรือ่ง	คอื	1)	การดูแล

ระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	(Long-term	care)	2)	

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการเรียนรู้		มีงานท�า	และมี

รายได้		ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึการท�างานเชิงรกุในด้านการป้องกนั

ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของผู้สูง

อาย	ุเพราะหากผูส้งูอายถุกูปล่อยทิง้ให้อยู่บ้านโดยไม่มกีจิกรรม 

และไม่มีรายได้	จะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะป่วยเป็นโรคซึม

เศร้าในที่สุด	3)	การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ

พร้อมก่อนวัยสูงอายุ	4)	การจัดปรับอาคาร	สถานท่ี	และสภาพ

แวดล้อมทีเ่ป็นมติรกบัผูสู้งอาย	ุโดยใช้การเชือ่มประสานบรูณาการ	 

คน	เงิน	งาน	ร่วมกันทุกภาคส่วน	ทั้งหน่วยงานภายในและ

ภายนอก		เป็นการน�าปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในพ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการท�างาน	และน�าใช้ทุนทางสังคมใน

พื้นที่	มีการร่วมคิด	ร่วมท�า	จนเกิดเป็นผลกระทบที่น�ามาสู่การ

เปล่ียนแปลง	อย่างไรก็ตามการสร้างรูปแบบการดูแลผู้สูงอาย ุ

ที่จะสอดคล้องกับแผนการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของระบบ 

บรกิารสขุภาพในอนาคตท่ีสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ท้ังใน

ภาวะปกตแิละภาวะวิกฤตได้อย่างเท่าทนันัน้	องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ทีต้่องการจะประยกุต์และน�าใช้รปูแบบการดแูลผูส้งูอายโุดย

ชุมชนไปด�าเนินการต่อนั้นจ�าเป็นต้องวิเคราะห์ฐานข้อมูลต�าบล	 

ฐานข้อมลูประเดน็ปัญหาและความต้องการของผูสู้งอาย	ุฐานข้อมลู

ทุนและศักยภาพการจัดการ	ความเป็นไปได้ของรูปแบบในการ 

น�าใช้เสียก่อน	เพือ่เทยีบเคยีงศกัยภาพของพ้ืนทีใ่นการจดัการตนเอง 

ได้ด้วยตนเองจงึจะสามารถน�าไปใช้ได้	(ขนษิฐา	นนัทบตุร,	2551)

	 ผลจากการวิจัยครั้งนี้	ยังก่อให้เกิด	“นักวิจัยชุมชน” 

ที่ท�างานในพื้นที่	โดยมีการน�าใช้และต่อยอดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 

สู่การจัดการเช่ือมประสาน	คน	เงิน	บูรณาการงาน	ร่วมกันทุก

ภาคส่วน	ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่	ภายใต้กลไก

การท�างาน	“เวทีวงเดือนล�าดวน”	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุ	วางแผนติดตามงาน	แลกเปลี่ยนประสบการณ์

การท�างานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	โดยมี	คณะ

ท�างาน	ประกอบด้วย	แกนน�าภาคประชาชน	เจ ้าหน้าท่ี	

รพ.สต.ท่างาม	อบต.ท่างาม	อสม.	อผส.	ชมรมผู ้สูงอาย	ุ 

ตัวแทนผู้สูงอายุ	หน่วยพยาบาลเชิงรุก	โรงพยาบาลอินทร์บุรี	

ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุต�าบลท่างาม

เป็นประจ�าและอย่างต่อเนื่อง	จนสามารถตั้งเป็น	“กองทุน

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุต�าบลท่างาม”	ซึ่งเป็นรูปแบบ 

การจดัการสขุภาพของผูส้งูอายใุนด้านสุขภาพกายและสขุภาพจิต	

แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อสร้าง
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ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่า

งาม	และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการปัญหาสุขภาพ

อย่างเป็นรูปธรรมของการสาธารณสุขแบบบูรณาการ	ซึ่ง

สอดคล้องกันกับการด�าเนินการของต�าบลปากพูน	จังหวัด

นครศรีธรรมราช	และต�าบลอุทัยเก ่า	จังหวัดอุทัยธานี	 

ที่แสดงให้เห็นว่า	การใช้ชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชน	 

ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ดังเช ่นความมั่นคงของ

ประเทศต้องเกิดจากความมั่นคงฐานรากของสังคมซึ่งก็คือ	

ชุมชน	ประเทศจึงจะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้ประโยชน์    
 1) ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ	กระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้ของโครงการต�าบลสุขภาพท�าให้เกิดการบ่มเพาะ

กระบวนการเรียนรู ้จากต�าบลแม่แบบน�าสู ่การคิดเทียบเคียง	

และการจัดการตนเองของท้องถิ่นภายใต้บริบทของพื้นที่ของ

ตนเองโดยใช้กระบวนการสอบทานทุนและศักยภาพในการ

จัดการตนเองของต�าบลท่างาม	ท�าให้ต�าบลท่างามค้นพบทุน

และศักยภาพของตนเองในการจัดการปัญหา	มีการน�าใช้ข้อมูล

เรื่องทุน	ศักยภาพ	และปัญหาในการวางแผนการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ	และวางแผนการพัฒนาศักยภาพทางความคิด

ในการสร้างความมั่นคง	สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ	

ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม	ตั้งแต่การออกมารวมตัวกันร่วมคิด	

มองหาปัญหา	จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา	การหาแนวทาง

ร่วมกัน	แก้ไขปัญหาร่วมกัน	ผ่านกระบวนการเวทีสะท้อนความ

คิดเห็น	โดยใช้การบรูณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ	ที่มี

ร่วมกัน	ดังเช่นการจัดการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพ้ืนที่	โดยการใช้

การจัดการงาน	ท�าหน้าที่ประสานและวางแผนในการท�างาน	มี

ข้อมูลของต�าบลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการคิดและตัดสิน

ใจร่วมกันในการด�าเนินการ	ก่อให้เกิดการจัดการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุท้ัง	4	มิติ	ทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	ความสุขสมบรูณ์

ทางด้านเศรษฐกิจ	และน�าทุนดังกล่าวมาพัฒนาเป็นนโยบาย

สาธารณะในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ในเร่ืองการจัดสวัสดิการ

สังคมโดยชุมชนมี	“เวทีวงเดือนล�าดวน”	เพื่อดูแลผู้สูงอายุทั้ง

ด้าน	4	มิติ	และวางแผนพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมโรงเรียน 

ผู้สูงอายุในอนาคต	

 2) ประโยชน์ทางด้านวิชาการและการสาธารณสุข 

จากฐานคิดการจัดการสุขภาวะในการพัฒนาต�าบลท่างาม	ซ่ึง

เป็นการท�างานแบบสร้างการมีส่วนร่วม	จากการใช้วิกฤต

ให้เป็นโอกาส	การหนุนเสริมความเข้มแข็งและการใช้การ

จัดการตนเองในการช่วยพัฒนาต�าบล	ภายใต้ความเข้มแข็ง

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่างามท่ีมีความสามารถใน

การใช้ข้อมูลต�าบลเป็นฐานในการตัดสินใจ	และการจัดการ

แบบพหุภาคีแบบมีส่วนร่วม	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	ซึ่งเป็นรูปธรรมให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู ้และยึดเป็นแบบ

อย่างในการด�าเนินงาน	โดยอาศัยทุนและศักยภาพที่มีในการ

จัดการระบบการดูแลผู ้สูงอายุโดยชุมชน	เพื่อสร้างชุมชน

ท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	

มีการพัฒนาศักยภาพ	4	มิติ	และมีการจัดสวัสดิการเพื่อ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่อย่างทัดเทียม	ไม่เป็นภาระ

แก่สังคมด้วยรูปแบบของการออมเงินหรือระดมหุ ้นเพื่อส่ง

เสริมการออมเงิน	และน�ามาช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนที่

ด้อยโอกาสในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพและด�ารงชีวิต	การ

จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและประชาชน	ส่งเสริมกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน	รวมถึงการท�านุบ�ารุงศาสนา

และวัฒนธรรม	ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการด�าเนินงานส่ง

เสริมสุขภาพ	และป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิตของ 

ผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ.	2554	 

มุ่งให้มีการด�าเนินงานในพื้นที่ด�าเนินงานระดับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	เน้นการด�าเนินงานในชมรม 

ผู ้สูงอายุ	เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพทั้งกายและจิตในผู ้สูง

อายุ	และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้ง	

กาย	จิต	และป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิตให้กับผู้สูงอายุ	

พัฒนาแนวทางการดูแลทางด้านสังคม	จิตใจ	ให้กับผู้สูงอายุ

ในงานบริการสุขภาพของคลินิกสูงอายุในสถานบริการระดับโรง

พยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป	ปีพ.ศ.	2557	มุ่งพัฒนา

เกณฑ์เบื้องต้นในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิต

ผู้สูงอายุในชุมชน	เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งต�าบลท่างามได้แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมการ

ด�าเนินการทั้งหมดโดยครอบคลุมทั้ง	4	มิติ	คือ	ส่งเสริมสุข

ภาพ	ป้องกัน	รักษา	ฟื้นฟู	มีรูปธรรมการจัดการสุขภาพ	โดย

พัฒนาศักยภาพบุคลากร	และภาคประชาชน	อาสาสมัคร	ให้

สามารถส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิตผู ้สูง

อายุในชุมชน	รวมถึงส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน	

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่าง

ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ	เศรษฐกิจ	สังคม	ซ่ึงเป็นการลด

ต้นทุนในการดูแลสุขภาพ	และเป็นการจัดการปัญหาสุขภาพ

องค์รวมอย่างยั่งยืน		

 
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
	 ความส�าเร็จในการจัดการตนเองเกิดจากผู ้น�าท้อง

ถิ่นมีการน�าใช้ข ้อมูลของชุมชน	เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข ้ ามามี ส ่ วนร ่ วมคิ ด 	 วางแผนแก ้ ไขป ัญหา	พัฒนา

พื้นที่	การแบ่งการท�างานอย่างเป็นระบบ	มีประสิทธิภาพ	 

จัดท�าเป็นแผนพัฒนาต�าบลในการจัดสรรงบประมาณในระยะยาว	
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สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศบทคัดย่อ

 โรงเรียนบ้านธาตุ ต�าบลแสนสุข อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่
ระดับอนุบำลถึงระดับประถมศึกษำ ปัจจุบันมีคณะครูจ�ำนวนรวม 12 คน กำรวิจัยนี ้
ใช้วิธีกำรวิจัยแบบมีส่วนร่วมจำกชุมชน เก็บข้อมูลโดยกำรสนทนำกลุ่ม กำรสังเกต
แบบมีส่วนร่วม กำรส�ำรวจเอกสำร และวิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูล กำรศึกษำพบว่ำ  
คณะครูโรงเรียนบ้ำนธำตุส่วนใหญ่เป็นครูผู้สูงอำยุ (มำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป) ซึ่งเป็น
อุปสรรคส�ำคัญในกำรเรียนรู้และใช้งำน ICT ท้ังปัญหำเร่ืองของสุขภำพ ปัญหำเร่ือง
ของทัศนคต ิผลกำรวจิยัท�ำให้ได้รปูแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรใช้ ICT ส�ำหรับ
ครูผู้สูงอำยุ เรียกว่ำ THAT Model โดยประกอบไปด้วย 12 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
1) Theory (หลักวิชำกำร) 2) Tool (เครื่องมือ/โปรแกรม) 3) Technique (เทคนิค
วธิ)ี 4) Heart (จติส�ำนกึ/ควำมรัก) 5) Health (สขุภำพกำย/จติ) 6) Happy (ควำมสุข) 
7) Action (กำรลงมือปฏิบัติ) 8) Activity (กิจกรรมในชีวิตจริง) 9) Assessment  
(กำรประเมนิผล) 10) Training (กำรฝึกอบรม) 11) Take care (ดูแล/ช่วยเหลือ)  
12) Teaching (กำรน�ำสู ่กำรสอน) นอกจำกนั้น งำนวิจัยยังได้ท�ำกำรทดสอบ
ประสิทธิภำพของรูปแบบตำมสูตร E1/E2 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ในระหว่ำงเรียนและหลงัเรียนจำกกำรใช้รูปแบบ ผลกำรศกึษำพบว่ำ มค่ีำประสทิธภิำพ
ของรูปแบบเป็น 88.37/82.82 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ และสุดท้ำยกำร
ประเมินติดตำมผลส�ำรวจควำมคิดเห็นต่อรูปแบบและกระบวนกำรกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะนี้ พบว่ำ ครูผู้สูงอำยุมีควำมคิดเห็นด้วยต่อรูปแบบท่ีใช้ในระดับมำกท่ีสุด  
(X= 4.65, S.D.= 0.49) ผลกำรวิจัยนี้ สำมำรถน�ำรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ในกำรใช้ ICT ไปใช้ในงำนบริหำรและงำนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะ ครูผู้สูงอำยุ  ICT  THAT Model

รปูแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะแก่ครผูู้สงูอายใุนการใช้ ICT 
เพื่อสนับสนุนงานบริหารและงานการเรียนการสอน : 

กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านธาตุ ต�าบลแสนสุข  
อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ชำญชัย ศุภอรรถกร1 อัปสร อินทิแสง2 กำนต์อนงค์ นิตรักษ์3 
และศิริลักษณ์ คมเฉียบ4

1   อำจำรย์ประจ�ำ ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
2   อำจำรย์ประจ�ำ ภำควิชำคณิตศำสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
3   นกัวชิำกำรศกึษำ ภำควชิำคณิตศำสตร์ สถิตแิละคอมพวิเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำนี
4   ผู้อ�ำนวยกำร โรงเรียนบ้ำนธำตุ ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
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 Baan That school, Saensuk Sub-district, Warin Chamrap District, 

Ubon Ratchathani Province under the Ubon  Ratchathani Primary Educational 

Service Area Office 4. The school opens a continuum of instruction from  

kindergarten 1 through Grade 6. Currently, there are 12 instructors. This  

research was community-based participatory action research. Collecting 

of data was by using a focus group, participant observation, documentary 

surveys and analysis/synthesis of information. The study revealed that the 

majority of teachers at Baan That school were over 50 years of age. This is 

considered an obstacle to learning and using ICT, along with health problems 

and attitude problems. The research result is a model of competency enhancing 

for elder teachers called the THAT Model. There are 12 sub elements : Theory, 

Tool, Technique, Heart, Health, Happy, Action, Activity, Assessment, Training, 

Take care and Teaching. In addition, the efficiency on the E1/E2 formula  

compares learning achievement during study and post-study using the model. 

The results revealed that the efficiency of the model was 88.37/82.82, which 

were higher than the established criteria 80/80. Finally, the follow-up evaluation 

for the model of competency enhancing and processing revealed that the 

overall opinion of elder teacher was found to be at a high level (X = 4.65, S.D.  

= 0.49). The results of this research can be appropriately applied and used as 

the model of competency enhancing for elder teachers in using ICT to support 

administration and teaching effectively.

Keywords : Competency, Elder teacher, ICT, THAT Model
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บทน�ำ
	 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(In-

formation	and	Communication	Technology)	ได้เข้ามา

มีบทบาทและมีความจ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวันทุกวันนี้เป็น

อย่างย่ิง	รัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลง	จนเกิดเป็นกระทรวงใหม่ชื่อว่า	“กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”	หรือกระทรวงไอซีท	ี

งานทางด้านการศึกษาโดยนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ได้ด�าเนินการจัดท�าแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.	2554-2556	เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้มี

ประสิทธิภาพ	ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศท่ีสามารถบรรลุ

ภารกิจด้านต่างๆ	ด้วยความพร้อมท่ีจะรองรับการบริหารจัดการ

และการเรียนการสอน	รวมท้ังปรับเปลี่ยนการด�าเนินงานทาง

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ	

ได้เป็นอย่างดี	ท�าให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องมีการ

ปรับตัวเพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้สอดคล้องตามนโยบาย

ดังกล่าว	อาทิ	การก�าหนดให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนต้อง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลงานบริหารและงานการ

เรียนการสอนผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

	 โรงเรียนบ ้านธาตุ		ตั้งอยู ่ต�าบลแสนสุข	อ�าเภอ

วารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	ซึ่ งห ่างจากตัวเมือง

อุบลราชธานี	ประมาณ		10	กิโลเมตร	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	อุบลราชธานี	เขต	4	โดยเปิด

สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่	1	ถึง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ซ่ึงมีการ

จัดการศึกษา	1)	ในระดับปฐมวัยหรือระดับก่อนประถมศึกษา	 

เพื่อจัดเตรียมความพร้อมส�าหรับเด็กอายุ	4-5	ปี	ให้มีพัฒนา

ด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	และสติปัญญาได้อย่าง

เต็มศักยภาพ	และ	2)	เปิดสอนในระดับประถมศึกษา	โดยมี

การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค 

บังคับพ.ศ.	2545	โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้	ทักษะ	เจตคติ	

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน	โรงเรียนบ้านธาตุจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีผู้อ�านวย

การและครูรวมทั้งหมด	12	คน	เป็นครูซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบ

นักเรียนทั้งส้ิน	115	คน	(ข้อมูลปีการศึกษา	2555)

	 ในด ้านอาคารสถานที่นั้น	พบว ่า	มีความพร ้อม		

เนื่องจากมีอาคาร	ห้องสมุด	ห้องคอมพิวเตอร์	มีความพร้อม

ด้านอุปกรณ์และส่ือการเรียนต่างๆ	ท�าให้ทางผู้อ�านวยการได้

ก�าหนดนโยบายให้คณะครูน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา 

สนับสนุนงานบริหาร	เช่น	การก�าหนดให้ครูผู ้สอนบันทึก

ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร	์

เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและรายงานข้อมูล	แต่ในทาง

กลับกัน	โรงเรียนยังขาดแคลนครูผู ้สอนและบุคลากรด้าน

คอมพิวเตอร์	อีกทั้งโรงเรียนได้มีการปรับเปล่ียนผู้อ�านวยการ

ใหม่	คือ	ผู้อ�านวยการศิริลักษณ์	คมเฉียบ	ซ่ึงได้มีการก�าหนด

นโยบายให้บุคลากรครูทุกคนของโรงเรียนน�าคอมพิวเตอร์มา

ประยุกต์ใช้ในงานบริหารและงานการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	แต่ปัญหาที่ส�าคัญของโรงเรียนบ้านธาตุ	คือ	ครู

ผู้สอนมีอายุเฉลี่ยมากกว่า	50	ปีขึ้นไป	ซึ่งถือว่าเป็นครูผู้สูงอายุ	

ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่	ท�าให้เกิดปัญหาเม่ือ

มีการน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ส�าหรับงานบริหารและงานการ

เรียนการสอน	ทางทีมวิจัยจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะ

ส�าหรับครูผู้สูงอายุในการใช้	ICT	เป็นเรื่องจ�าเป็นที่จะช่วยแก้

ปัญหาดังกล่าวได้

รูปที่ 1 อำคำรเรียนและห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้ำนธำตุ
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	 จากจุดเริ่มต้นของสภาพปัญหาและความต้องการ

ของคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุนี้	ทางทีมวิจัยจึงสนใจที่จะท�า

โครงการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น	ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์วิจัยที่ชุมชน

หรือคนในท้องถ่ินเห็นว่ามีความส�าคัญ	อยากจะค้นหาค�า

ตอบร่วมกันและชุมชนมีส ่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด	

โดยมีความต้องการมุ ่งเน้นในการพัฒนาสมรรถนะแก่คร ู

ผู้สูงอายุในการใช้	ICT	สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมาซึ่งพบ

ว่า	ผู ้สูงอายุมีความต้องการการศึกษาและการได้รับความรู	้ 

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เช่นเดียวกับวัยอื่น	เพื่อน�ามาใช้ใน

การดูแลตนเองและปรับตัวอย่างเหมาะสม	(พรเทพ	มนตร์

วัชรินทร์,	2547)	ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เข ้ามามีบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	ส�าหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		(Information	and	

Communication	Technology	:	ICT)	ตามแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย	พ.ศ.	

2545-2549	 น้ัน	หมายถึง	 เทคโนโลยี ท่ี เกี่ ยวข ้อง กับ

ข่าวสารข้อมูลและการสื่อสารนับตั้งแต่การสร้าง	การน�า

มาวิเคราะห์หรือการประมวลผล	การรับและการส่งข้อมูล	

การจัดเก็บ	และการน�าข ้อมูลกลับไปใช ้งานใหม่	(ศูนย ์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,	2545)	 

เราจะเห็นว่าเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กับผู้สูงอายุมักจะเป็นเร่ืองที่ค ่อนข้างขัดแย้งกัน	และเป็น

ปัญหาท่ีส�าคัญในการเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้	เช่น	ปัญหาเรื่อง

ของสุขภาพ	สายตา	กล้ามเนื้อ	ปัญหาทางด้านจิตใจ	การ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ	เช่น	IT	เป็นต้น	สอดคล้อง

กับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า	ปัจจัยส�าคัญที่สุดซึ่งเป็นอุปสรรค

ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ	คือ	การ

มองไม่เห็นคุณค่าของการใช้	ประกอบกับปัจจัยด้านความ

ซับซ้อนในการใช ้งาน	ท�าให ้ผู ้สูงอายุบางท่านเกิดความ

รู ้สึกกลัวคอมพิวเตอร์	(Computer	anxiety)	(จันทนา	ทอง

ประยูร,	2552)	และผู ้สูงอายุบางท่านมีกระบวนการตัดสิน

ใจยอมรับได้ช ้า	โดยการที่จะให้เรียนรู ้การใช้งานจะต้อง

ผ่านกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมก่อน	(ฉัฏฐา	 

ภะรตะศิลปิน,	2544)	ดังนั้น	การพัฒนาสมรรถนะส�าหรับ

ครูผู้สูงอายุในการใช้	ICT	จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย	เนื่องจากวิธี

การเรียนรู ้ของผู้สูงอายุนั้นจะมีแบบแผนที่แตกต่างไปจาก 

วิธีการเรียนรู ้ของคนวัยอื่นๆ	(หทัยรัตน์	บุญเสมอ,	2541)	

นอกจากน้ัน	ผู ้สูงอายุจ�าเป็นต้องเรียนรู ้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตจากโครงการหรือหลักสูตรอบรมเฉพาะส�าหรับ

ผู ้สูงอายุท่ีแตกต่างไปจากการฝึกอบรมที่มีอยู ่ทั่วไป	โดย

ควรจัดให ้เป ็นการเรียนรู ้อย ่างเป ็นทางการและจัดกลุ ่ม

เรียนเฉพาะผู ้สูงอายุด้วยกัน	(ศิริวรรณ	อนันต์ โท,	2552)	 

ดังนั้น	หากจัดให้ผู้สูงอายุไปใช้วิธีการเรียนรู้ของคนหนุ่มสาว	

ผู ้สูงอายุก็จะพบกับความล้มเหลวในการเรียนรู ้	(กาญจนา	

แก้วเทพ	นันทกา	สุธรรมประเสริฐ	และเอกธิดา	เสริมทอง,	

2554)	งานวิจัยนี้จึงมุ ่งเน้นการหารูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะในการใช้	ICT	ส�าหรับครูผู ้สูงอายุ	ซึ่งมีผู ้ได ้ให้

นิยาม	ความหมายของค�าว ่า	สมรรถนะ	(Competency)	 

ไว้หลายท่าน	อาทิ	David	McCleland	(สุกัญญา	รัศมีธรรมโชติ,	

2549)	กล่าวว่า	สมรรถนะ	คือ	บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน

ปัจเจกบุคคล	ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผล

การปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก�าหนดในงานที่ตนรับผิด

ชอบ	บริษัท	เฮย์กรุ๊ป	(Hay	Group,	2003)	กล่าวว่า	สมรรถนะ	

คือ	ลักษณะพื้นฐานของบุคคลในการปฏิบัติงาน	การรับบทบาท	

หรือการรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังน้ัน	จึง

สามารถสรุปความหมายและองค์ประกอบของ	สมรรถนะ	 

ได้ดังนี้

	 สมรรถนะ	(Competency)	คือ	ความรู้	ทักษะ	ที่จ�าเป็น

ต่อการท�างานของบุคคลให้ประสบผลส�าเร็จสูงกว่ามาตรฐาน

ทั่วไป	ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	3	ประการ	ดังนี้

	 1.	ความรู้	(Knowledge)	คือ	สิ่งที่องค์กรต้องการให้	“รู้”	

เช่น	ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ

	 2.	ทักษะ	(Skill)	คือ	สิ่งที่องค์กรต้องการให้	“ท�า”	เช่น	

ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ทกัษะด้านเทคโนโลยีการบรหิาร

สมัยใหม่	จ�าเป็นที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจ�าจน

เกิดเป็นความช�านาญในการใช้งาน

	 3.	ลักษณะนิสัยและทศันคต	ิ(Attributes)	คอื	สิง่ท่ีองค์กร

ต้องการให้	“เป็น”	เช่น	ความใฝ่รู	้ความซ่ือสัตย์	ความรกัในองค์กร	

และความมุ่งมั่นในความส�าเร็จ	สิ่งเหล่านี้จะอยู่ลึกลงไปในจิตใจ	

ต้องปลูกฝัง	สร้างยากกว่าความรู้และทักษะ	แต่ถ้าหากมีอยู่แล้ว

จะเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ

	 ด้วยเหตนุี	้ผูวิ้จัยจึงต้องการทีจ่ะค้นหารปูแบบการเสรมิ

สร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุในการใช้		ICT	เพื่อสนับสนุนงาน

บริหารและงานการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อการศึกษาสถานการณ์	พฤติกรรม	ทัศนคติ	และ

ปัญหาการใช้	ICT	ในโรงเรียน		

	 2.	เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สูงอายุในการใช้	ICT	ที่จะ

น�าไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์กับงานบริหารและงานการเรียนการ

สอนของโรงเรียน

	 3.	เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้

สงูอายดุ้านการใช้	ICT	ในการสนับสนนุงานบรหิารและการเรยีน

การสอน
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การศึกษาครั้งนี้ผสมผสาน	(Mixed	methods)	ระหว่าง

การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้รูปแบบ

การวิจัยแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research	:	

PAR)	มีกระบวนการในการถอดบทเรียนและสังเคราะห์วิธี

การ	กระบวนการท�างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของทีมวิจัยซึ่งเป็น

คณะอาจารย์	และอาจารย์ผู้ช่วยสอน	จ�านวน	4	คน	จากสาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	กับชุมชนที่เป็นคณะครูและกรรมการสถานศึกษา	

โรงเรียนบ้านธาตุ	โดยกระบวนการเลือกทีมวิจัยชุมชนเริ่มตั้งแต่

การลงพื้นท่ีท่ีโรงเรียนบ้านธาตุ	และได้ท�าการพูดคุยกับคณะครู

ทุกคนของโรงเรียน	หลังจากทางคณะครูรับทราบถึงโจทย์งาน

วิจัยที่จะท�าแล้ว	คณะครูทุกคนต่างพร้อมใจกันท่ีจะร่วมกันเป็น

ทีมวิจัยร่วม	ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมเป็นทีมวิจัย

ชมุชนนัน้มาจากการจดัเปิดเวทงีานวจิยั	และมกีารหาอาสาสมคัร

ร่วมท�าวิจัยโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา	จ�านวน	5	คน	ที่ให้

ความร่วมมือในการเป็นทีมวิจัยร่วมด้วย	โครงการวิจัยนี้มีระยะ

เวลาด�าเนินการ	1	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2556	ถึงวันที่	30	

กันยายน	2557	ซึ่งมีรายละเอียดการด�าเนินงาน	ดังนี้

 1) พื้นที่ศึกษำ คือ		พื้นที่เป้าหมายในการศึกษาได้จาก

การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	sampling)	ส�าหรับ

โรงเรยีนในเครอืข่ายของมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน	ีคอื	โรงเรยีน

บ้านธาต	ุต�าบลแสนสุข	อ�าเภอวารนิช�าราบ	จังหวัดอบุลราชธานี

 2) ประชำกรทีร่่วมวจิยั ประชากรกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น	

2	กลุ่ม	กลุ่มที่	1	คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ	จ�านวน	12	คน	และ

กลุ่มที	่2	คณะกรรมการสถานศกึษาซ่ึงเป็นชาวบ้านในชมุชนบ้าน

ธาตุ	จ�านวน	5	คน	รวมเป็น	17	คน	

 3) เครื่องมือและวิธีกำรรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย	

1)	แบบการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก

โดยทีมวิจัย	ประกอบด้วยคณะครู	และกรรมการสถานศึกษา

เป็นผู้สัมภาษณ์		2)	แบบบันทึกการสัมภาษณ์	ใช้ส�าหรับจด

บันทึกข้อมูลขณะที่ทีมวิจัยลงเก็บข้อมูลและ	3)	กล้องถ่ายภาพ	

ใช้บันทึกภาพกิจกรรมโดยถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบริบทของ

โรงเรียน	ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ	แต่ถ้าเป็น

ข้อมลูบริบทของชุมชนบ้านธาตุ	ต�าบลแสนสุข	ผูใ้ห้ข้อมลูจะเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านในต�าบลแสนสุข

	 การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น	3	ระยะ	มีรายละเอียดการ

ด�าเนินการ	ดังนี้

 ระยะที่ 1 ระยะเตรียมกำร ประกอบด้วยการศึกษา

แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหารูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะในการใช้	ICT	ส�าหรับครูผู ้สูงอายุ	การ

พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ	ประกอบด้วย	 

ผู้อ�านวยการ	และคณะครู	จ�านวน	12	คน	ซึ่งทุกคนเป็นทีม

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

บริบทของโรงเรียน/ชุมชน ครู/บุคลากร

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุในการใช้	ICT

1.	ครูผู้สูงอายุมีสมรรถนะในการใช้งาน	ICT	ในงานบริหารและงานการเรียนการสอน
2.	ได้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้	ICT	แก่ครูผู้สูงอายุ

ลักษณะของ	ICT	
ในปัจจุบัน						-	ประวัติโรงเรียน

						-	ประวัติชุมชน
						-	งานบริหารจัดการ
						-	งานการเรียนการสอน

				-	ทัศนคติ
				-	พฤติกรรมการใช้	ICT
				-	ปัญหาการใช้	ICT

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 กรอบแนวคดิการวจิยั	ประกอบด้วย	1)	ปัจจยัน�าเข้า	ได้แก่	

การศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน	การศึกษาทัศนคติของ

คณะคร	ูพฤตกิรรม	และปัญหาการใช้	ICT	ตลอดจนลกัษณะของ	

ICT	ในปัจจบุนั	2)	รปูแบบที่ได้	โดยน�าข้อมลูจากปัจจยัน�าเข้ามา

วเิคราะห์/สงัเคราะห์จนได้เป็นรปูแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะแก่

ครูผู้สูงอายุในการใช้	ICT	และ	3)	ผลท่ีได้	คอื	ผลทีเ่กดิขึน้หลังจาก

น�ารปูแบบไปทดลองใช้	ได้แก่	ครผููส้งูอายมุสีมรรถนะในการใช้	ICT	

และได้รูปแบบท่ีสามารถน�าไปใช้กบักลุม่ชมุชนอืน่ๆ	ได้ต่อไปดงั

รปูภาพสรุปของกรอบแนวคดิการวิจยั
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รูปที่ 4 กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร

รูปที่ 3 กำรเปิดเวทีชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจโครงกำรฯ

วิจัยชุมชนของโรงเรียน	เพื่อจัดท�าโครงการเสนอต่อ	สกว.การ

เปิดเวทีชี้แจงท�าความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน

บ้านธาตุ	และหาอาสาสมัครเพื่อร่วมเป็นทีมวิจัย	ท�าให้ได้อาสา

สมัครเป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนจ�านวน	5	คน	 

การจัดประชุมทีมวิจัยเพื่อร่วมกันออกแบบเครื่องมือเพ่ือใช้ใน

การเก็บข้อมูล	การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลแก่ทีม

วิจัย	การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม	 

การสมัภาษณ์	และการจดัเวทคีนืข้อมูลสูโ่รงเรียนและผูมี้ส่วนเกีย่วข้อง

 ระยะท่ี 2 ระยะปฏิบัติกำร	ประกอบด้วยการร่วมกัน

วางแผนและจัดท�าแผนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อหารูปแบบการ

เสริมสร้างสมรรถนะในการใช้	ICT	ส�าหรับครูผู้สูงอายุ	การจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้	ICT	ส�าหรับครูผู้สูงอายุ	การประเมิน

ผลรูปแบบการจัดอบรม	การปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้าง

สมรรถนะให้เหมาะสม

 ระยะที่ 3 สรุปผลและประเมินผล	ประกอบด้วยการจัด

เวทีสรุปและประเมินผลการด�าเนินการวิจัยทั้งประสิทธิภาพของ

รูปแบบและการศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบที่ใช้ในการเสริม

สร้างสมรรถนะ	และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 หลงัจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูแล้ว	ทมีวจัิยได้น�าข้อมลู

ที่ได้จากการสัมภาษณ์	การสังเกต	การสนทนากลุ่ม	จากการจัด

เวที	และการถอดจากเทปบันทึกเสียงมาจัดหมวดหมู่	และเรียบ

เรยีงตามประเดน็ท่ีได้ก�าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เจาะลกึ	เพือ่ให้

ทีมวิจัยได้ฝึกรวบรวมข้อมูล	หลังจากนั้น	ทีมวิจัยได้จัดประชุม

ระดมความคิดเหน็เพือ่ร่วมกนัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้หลากหลาย 

วธิดีังนี้

	 1.	การวเิคราะห์โดยการจ�าแนกชนดิข้อมลู	ใช้การจ�าแนก

ข้อมลู	เช่น	ข้อมลูบรบิทชมุชน	ข้อมูลโรงเรยีน	และข้อมลูเก่ียวกบั

การใช้	ICT

	 2.	การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ	ใช้วเิคราะห์ขอ้มลูรูปแบบ

การเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้	ICT	ส�าหรับครูผู้สูงอายุ	ว่ามี

ความแตกต่างกันอย่างไร	วิธีการไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุด	

เพือ่จะได้เป็นรปูแบบส�าหรบัการเสรมิสร้างสมรรถนะการใช้	ICT	

ส�าหรับครูผู้สูงอายุในโรงเรียนอื่นๆ	ต่อไป

ผลการวิจัย   
	 การด�าเนินงานวิจัยในคร้ังน้ี	พบประเดน็ท่ีส�าคัญจากการ

ศึกษา	ดังนี้

1) สถำนกำรณ์กำรใช้ ICT ในโรงเรียนบ้ำนธำตุ

	 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านธาตุได้มีการน�า	ICT	เข้ามาใช้ใน

งานบรหิารจัดการ	ยกตวัอย่างเช่น	การเกบ็บนัทกึข้อมลูนกัเรยีน

ทั้งประวัติ	ผลการเรียน	การจัดท�างบประมาณ	การจัดท�าบัญชี

การเงิน	การบันทึกการปฏิบัติงาน	งานกิจการนักเรียน	การจัด

ท�าเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน	เป็นต้น	โดยคุณครู



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 255848

บางคนได้ใช้โปรแกรมพื้นฐาน	เช่น	โปรแกรม	MS	Word	ในการ

พิมพ์เอกสารต่างๆ	ของทางราชการ	โปรแกรม	MS	Excel	ในการ

ค�านวณงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ	เป็นต้น

	 ในส่วนของงานการเรียนการสอน	โรงเรียนบ้านธาตุได้

มีการน�า	ICT	เข้ามาใช้ท้ังระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา	 

ยกตัวอย่างเช่น	การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูล

ตัวอย่างประกอบการสอน	การจัดท�าเอกสารประกอบการสอน	

การจัดท�าสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน	การจัดท�าใบงาน	 

ใบความรู้	เป็นต้น

2) ทัศนคติด้ำนกำรใช้ ICT ของครูผู้สูงอำยุ

	 คณะครูมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการใช้	ICT	โดยเห็นว่า	

ICT	เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์และจ�าเป็น	สามารถน�ามาช่วยในการ

ปฏิบัติงานประจ�าวันได้	เช่น	การใช้	ICT	ส�าหรับสืบค้นข้อมูล

ประกอบการเรียนการสอน	การใช้	ICT	เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล	

และมีความรู้สึกว่าการใช้	ICT	จะท�าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของโลก	ข่าวสารต่างๆ	และเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการด�ารงชีวิต	ถึงแม้คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุส่วนใหญ่จะ

เป็นครูผู ้สูงอายุ	แต่คณะครูทุกคนมีความรู ้สึกกระตือรือร้น	

ต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถน�า	ICT	มาใช้ปฏิบัติ

งานที่ตนเองรับผิดชอบได้	ในส่วนนี้จึงถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่ง

ของโรงเรียนบ้านธาตุในการที่จะพัฒนาสมรรถนะในการใช้	ICT	

ส�าหรับครูผู้สูงอายุ	

3) พฤติกรรมด้ำนกำรใช้ ICT ของครูผู้สูงอำยุ

	 ข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้	ICT	ของครูผู ้สูงอาย	ุ

คือ	ความถี่ในการใช้	ICT	พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการ

ใช้	ICT	การน�า	ICT	ไปใช้ในการเรียนการสอน	การแสดงออก	

เช ่น	ความพึงพอใจในการใช ้	ICT	ซ่ึงผลการเก็บข ้อมูล 

สรุปได้	คือ	คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุใช้	ICT	เฉลี่ย	2-3	ชั่วโมง

ต่อวัน	สามารถแบ่งกลุ ่มคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุจ�านวน	 

12	คน	จากพืน้ฐานความรู้ในการใช้	ICT	ได้เป็น	2	กลุม่	คอื	

 กลุ่มที่ 1 มีพื้นฐานในการใช้	ICT	อยู่ในเกณฑ์ดี	จ�านวน	 

4	คน	โดยสามารถใช้งานโปรแกรมส�านักงานได้	พิมพ์งาน

ได้คล่อง	สามารถท�าการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้	 

และสามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างง่ายได	้ 

ซึ่งคณะครูในกลุ่มนี้มีความสนใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็น 

ทุนเดิม	และได้มีการอบรมทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน

ภายนอกเพิ่มเติมอยู่บ้าง	ท�าให้มีความช�านาญในการใช้งาน 

พื้นฐานต่างๆ

 กลุ่มท่ี 2 มีพ้ืนฐานการใช้	ICT	ต�่า	และยังไม่ช�านาญ

จ�านวน	8	คน	โดยไม่มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้	ICT	การ

ใช้งานโปรแกรมส�านักงานค่อนข้างมีปัญหา	และยังไม่สามารถ

สร้างสื่อนวัตกรรมส�าหรับงานการเรียนการสอนได้	

	 ถึงแม้จะมีกลุ่มคณะครูที่มีพื้นฐานการใช้	ICT	ต�่า	ยังไม่

ช�านาญ	แต่พฤติกรรมการแสดงออก	ความพึงพอใจของคณะครู

กลุ่มนี้	กลับตรงกันข้าม	คือ	มีความพึงพอใจ	ความชื่นชอบต่อ

การใช้	ICT	เพราะเหน็ว่า	ICT	จะท�าให้การปฏบิติังานสะดวกและ

รวดเรว็	ทนัต่อเหตกุารณ์

4) ปัญหำในกำรใช้ ICT ของครูผู้สูงอำยุ

	 ประเด็นปัญหาในการใช้	ICT	ส�าหรับคณะครูโรงเรียน

บ้านธาตุ	แบ่งเป็น	3	ด้าน	ได้แก่

 ด้ำนที่ 1 ปัญหำในกำรใช้งำน ICT	ซึ่งผลการเก็บ

ข้อมูลสรุปได้	คือ	ปัญหาในการใช้งาน	ICT	ทางด้านฮาร์ดแวร	์ 

(Hardware)	คือ	ตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน	การเปิด

ปิดอุปกรณ์	การใช้เมาส์	การบันทึกข้อมูลลงสื่อจัดเก็บ	การท�า

ส�าเนาข้อมลู	ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์	คอื	การใช้งานโปรแกรม

ส�านักงาน	MS	Word		MS	Powerpoint	และ	MS	Excel	การ

ใช้โปรแกรมส�าหรับสร้างสื่อนวัตกรรม	การสืบค้นข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ต

 ด้ำนที่ 2 ปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ คณะครูโรงเรียน

บ้านธาตุซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูผู ้สูงอายุ	ดังนั้นจะมีปัญหาทาง 

ด้านสุขภาพในขณะใช้คอมพิวเตอร์แทบทุกคน	คือ	ปัญหา

ทางด้านสายตา	โดยจะมีอาการปวดตา	แสบตา	และพร่ามัว	 

บางคนมีอาการเวียนศีรษะ	และบางคนจะมีอาการปวดคอ	 

ปวดไหล่

 ด้ำนที ่3 ปัญหำทำงด้ำนจติใจ	คณะครูโรงเรยีนบ้านธาตุ

ทุกคนเปิดใจที่จะเรียนรู้การใช้งาน	ICT	ถึงแม้จะเป็นครูผู้สูงอายุ	

และบางคนก็ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม	แต่ก็ต้องการ

ที่จะพัฒนาตนเอง	ไม่อยากให้ตนเองเป็นภาระของบุคคลอื่น	 

ดังนั้น	ส�าหรับคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ	จึงไม่มีปัญหาทางด้าน

จิตใจในการยอมรับ	ICT

รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอำยุด้ำนกำรใช้ ICT 

ในกำรสนับสนุนงำนบริหำรและกำรเรียนกำรสอน

	 จากการทดลองปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้	

ICT	ของครูผู ้สูงอายุและกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

บ้านธาตุ	โดยใช้รูปแบบท่ีเรียกว่า	“THAT	Model”	ซึ่งเป็น

รูปแบบท่ีทีมวิจัยหลักและทีมวิจัยของโรงเรียนได้ร ่วมกัน

คิดข้ึน	โดยได้แนวคิดมาจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	

และได ้ เก็บข ้อมูลระหว ่างการจัดอบรม	น�ามาวิเคราะห ์

ถึงรูปแบบที่เหมาะส�าหรับกลุ ่มครูผู ้สูงอายุ	การจัดอบรม

แต่ละครั้งมีการค่อยๆ	ปรับรูปแบบและทดลองใช้ในครั้งถัด

ไป	ซึ่งรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู ้สูงอายุใน

การใช้	ICT	นี้	ประกอบด้วย	4	องค์ประกอบหลัก	และ	12	 

องค์ประกอบย่อย	ดังน้ี
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	 จาก	THAT	Model	ข้างต้น	ในแต่ละองค์ประกอบจะ

สอดคล้องกับกิจกรรมขั้นตอนทั้งหมด	9	ขั้นตอน	ได้แก่	1)	การ

ศึกษาความต้องการและความจ�าเป็นในการเสรมิสร้างสมรรถนะ

และการจัดฝึกอบรม	ICT	2)	การก�าหนดวัตถุประสงค์ของการ

ฝึกอบรม	ICT	3)	การก�าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม	ICT	4)	การ

ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม	ICT	5)	การจัดบุคลากร

การฝึกอบรม	ICT	6)	การเลือกส่ือประกอบการฝึกอบรม	ICT	 

7)	การก�าหนดเทคนิคและวิธีการฝึกอบรม	ICT	8)	การด�าเนิน

การฝึกอบรม	ICT	และ	9)	การประเมินผลและติดตามผล 

การฝึกอบรม	ICT

	 ทางทมีวิจัยยังได้ท�าการสังเคราะห์ลักษณะทีส่�าคญัของ

รูปแบบ	THAT	Model	ได้ดังนี้

รูปที่ 5 THAT Model
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 1) เป็นรปูแบบทีม่กีำรใช้รปูแบบกำรฝึกอบรมทีส่ร้ำงแรง

จูงใจในกำรเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สูงอำยุ

	 รูปแบบที่ใช้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	ทีมวิจัย

ได้เอาใจใส่ในขั้นตอนระหว่างการฝึกอบรม	โดยเน้นว่าต้อง

สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เข้าอบรมให้ได้	ในระหว่างการอบรมใช้

วิธีการฝึกอบรมแบบกัลยาณมิตร	มีความเป็นกันเอง	เนื่องจาก

กลุ่มผู้อบรมเป็นครูผู้สูงอายุ	จะต้องใช้วิธีการอบรมที่มีลักษณะ

พิเศษต่างจากการอบรมท่ัวไป	ครูผู้สอนจะต้องใจเย็นพอที่จะ

สอนผู้สูงอายุ	โดยในชั้นเรียนจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน	

ไม่มีการเขินอายท่ีจะถาม	ครูผู ้สูงอายุจะมีส่วนร่วมไปตลอด

การอบรม	และจะใช้วิธีการแบบจับคู่พี่เลี้ยง	(Buddy	system)	

คือ	การจับคู ่ระหว่างกลุ ่มครูท่ีพอมีพื้นฐานความรู ้เรื่องการ

ใช้คอมพิวเตอร์กับกลุ่มครูที่ไม่มีพื้นฐาน	ท�าให้ผู้เข้าอบรมมี

ทัศนคติที่ไม่กลัวต่อการใช้คอมพิวเตอร์	ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถ

สอบถามได้จากคู่พ่ีเลี้ยงของตนให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือได้	 

นอกจากนั้น	ในการฝึกอบรมยังได้จัดทีมนักศึกษาจ�านวน	5	คน	

คอยช่วยเหลือ	ซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่มาช่วยเป็นนักศึกษาในสาขา

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	และมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์

เป็นอย่างด	ีนกัศกึษาทกุคนจะสงัเกตพฤตกิรรมผูเ้ข้าอบรมทกุคน	

ถ้ามีปัญหาจะเข้าไปช่วยเหลือโดยทันที

 2) เป็นรปูแบบท่ีมกีำรสร้ำงทีมในพืน้ท่ีเพือ่ช่วยเหลอืซึง่

กันและกันในกำรใช้ ICT

	 ทีมวิจัยเชื่อว่าการอบรมในลักษณะที่ต่างคนต่างเรียนรู้	 

ไม่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของ

ครูผู้สูงอายุได้	กลับจะท�าให้กลุ่มครูผู้สูงอายุมีความกลัวและมี

ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์	ในการจัดฝึกอบรมเชิง

ปฏบัิติการจงึได้แบ่งทมีผูเ้ข้าอบรมเป็น		2	กลุม่	คอื	กลุม่ที	่1	คอื	กลุม่ผู้

เข้าอบรมท่ีมพ้ืีนฐานการใช้งานคอมพวิเตอร์	และกลุม่ที	่2	คอื	กลุม่ 

ผู้เข้าอบรมที่ไม่มพีืน้ฐานการใช้งานคอมพวิเตอร์	หลงัจากนัน้ให้ 

ผู้เข้าอบรมจบัคูก่นัระหว่าง	2	กลุม่นี	้โดยระหว่างการอบรม	และการ 

จดัท�าใบงาน	กลุม่ท่ี	1	เป็นพีเ่ลีย้งในการอธบิาย	ให้ค�าแนะน�าและ 

คอยช่วยเหลอืกลุม่ที	่2	ซึง่วธิกีารนีเ้รยีกว่า	การจบัคู่พีเ่ลีย้ง	(Buddy	

system)	ซึง่ประโยชน์ที่ได้กค็อื	ผูเ้รยีนในกลุม่ที	่1	กจ็ะได้มโีอกาส 

ในการทบทวนความรูข้องตนเอง	ส่วนผูเ้รยีนในกลุม่ที	่2	กม็คีวาม

เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น	ถ้ามีหัวข้อใดไม่เข้าใจก็สอบถามจาก 

พ่ีเลีย้งได้

 3) เป็นรูปแบบที่มีกำรสร้ำงเครือข่ำยสังคมออนไลน์

ระหว่ำงครูผู้สูงอำยุและกรรมกำรสถำนศึกษำ

	 หลงัจากการอบรม	คณะครแูละกรรมการสถานศกึษาได้

สร้างกลุม่เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ขึน้	คอื	กลุม่	Facebook	ช่ือว่า	

“อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	ปี	2557”	และกลุ่ม	Line	

ชื่อว่า	“วิจัยท้องถิ่น”	โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

โรงเรียนและกรรมการสถานศึกษา	ซึ่งเป็นคนในพื้นที่

 4) เป็นรูปแบบที่มีควำมเป็นภำคีเครือข่ำยทำงวิชำกำร

กับสถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่

	 การเข้าร่วมงานวิจัยนี้ระหว่างทีมวิจัยมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีกับทีมวิจัยโรงเรียนบ้านธาตุ	รวมทั้งโรงเรียนเครือ

ข่ายอืน่ๆ	ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตกิารก่อให้เกดิการสร้าง

ภาคีเครือข่ายทางวิชาการเกิดขึ้น

กำรประเมนิประสทิธภิำพของรปูแบบกำรเสรมิสร้ำงสมรรถนะใน

กำรใช้ ICT ในครูผู้สูงอำยุ

	 การด�าเนนิการประเมนิประสิทธภิาพนีไ้ด้ประเมนิผูเ้ข้ารบั

การฝึกอบรม	ICT	ได้แก่	คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ	จ�านวน	12	คน	 

และกรรมการสถานศึกษาจ�านวน	5	คน	โดยใช้วิธีการหาค่า

ประสิทธิภาพด้วยวิธกีารหาค่าเกณฑ์มาตรฐาน	E
1
/E

2
	ในเบือ้งต้น

มกีารก�าหนดประสิทธิภาพของรปูแบบที่ใช้ให้มปีระสิทธภิาพตาม

เกณฑ์		80/80	ผลการประเมนิเปรยีบเทยีบประสิทธิภาพของรปูแบบ

การเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้	ICT	ในครูผูส้งูอายรุะหว่างเรยีน 

กับหลังเรียนในการใช้รูปแบบ	มีประสิทธิภาพที่	88.37/82.82	 

ซ่ึงถือว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะน้ีมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ทีก่�าหนดไว้

ควำมคิดเห็นต่อกิจกรรมขั้นตอนของรูปแบบกำรเสริมสร้ำง

สมรรถนะในกำรใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอำยุ

	 ในส่วนการส�ารวจความคดิเหน็ต่อรปูแบบการเสรมิสร้าง

สมรรถนะนี้	เป็นการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมขั้นตอน

ของรปูแบบว่า	มคีวามเหมาะสมหรอืไม่	โดย	THAT	Model	นีจ้ะ

ใช้วธิกีารฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารอย่างเข้มข้นและเป็นกลัยาณมติร	

มขีัน้ตอนกระบวนการทัง้หมด	9	ขัน้ตอน	ซึง่ได้ให้คณะครูโรงเรยีน

บ้านธาตุและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านธาตุ	ต�าบล

แสนสุข	ที่ได้เข้ากระบวนการตัง้แต่เริม่ต้น	จ�านวน	17	คน	ตอบ

แบบสอบถามว่ามคีวามคดิเห็นอย่างไร	โดยมเีกณฑ์	ดงันี้

	 4.51-5.00	 หมายความว่า	 รูปแบบการเสริม

สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด

	 3.51-4.50	 หมายความว่า	 รูปแบบการเสริม

สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยมาก

	 2.51-3.50	 หมายความว่า	 รูปแบบการเสริม

สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยปานกลาง

	 1.51-2.50	 หมายความว่า	 รูปแบบการเสริม

สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยน้อย

	 1.00-1.50	 หมายความว่า	 รูปแบบการเสริม

สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
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การอภิปรายผล  
	 การด�าเนินงานวจิยัในครัง้นี	้ได้ศกึษาตัง้แต่สภาพปัญหา	

บริบทของโรงเรียนบ้านธาตุ	จนพัฒนาได้เป็นรูปแบบการเสริม

สร้างสมรรถนะในการใช้	ICT	ส�าหรับครูผู้สูงอายุ	จากการศึกษา

สามารถอภิปรายผลการด�าเนินงานได้ดังนี้

 1) กระบวนกำรวิจัย

	 					งานวจิยันีเ้ป็นงานวจิยัเชงิปฏบัิติการแบบมีส่วนร่วมที่

ให้ความส�าคญักบักระบวนการวจิยั	และการมส่ีวนร่วมของชุมชน	 

ดังน้ันทีมวิจัยจึงเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ โรงเรียนเพื่อเก็บ

ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน	ส�าหรับ

การเก็บข้อมูลได้แบ่งเป็นทีมในการเก็บข้อมูล	โดยแต่ละทีม

ที่ลงไปเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล	หรือ

การสนทนากลุ ่ม	ซึ่งจะท�าให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมุมมอง	

โดยถ้าเป็นข้อมูลบริบทของโรงเรียน	กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์และ

การสนทนากลุ่มจะเป็นกลุ่มคณะครูในโรงเรียนบ้านธาตุ	ส่วน

ข้อมูลบริบทชุมชนบ้านธาตุ	กลุ ่มผู ้ถูกสัมภาษณ์และการ

สนทนากลุ่มจะเป็นกลุ่มของกรรมการสถานศึกษา	หลังจากนั้น	 

ทีมย่อยได้น�าข้อมูลที่เก็บได้มารวมกันเพื่อช่วยกันจัดหมวดหมู่	

เรยีบเรยีง	วเิคราะห์	สงัเคราะห์ข้อมูล	และมีการจดัเวทีเพ่ือตรวจ

สอบข้อมูลโดยชุมชน	ต่อมาก็พัฒนามาเป็นโจทย์วิจัย	ทีมวิจัยมี

การเปิดเวทีชี้แจงท�าความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์

ของงานวิจัย	รายละเอียดของงานวิจัย	และเปิดโอกาสให้ชุมชน

รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอำยุ

1. กำรศึกษำควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

2. กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

3. กำรก�ำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4. กำรก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

5. กำรจัดบุคลำกรกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

6. กำรเลือกสื่อประกอบกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

7. กำรก�ำหนดเทคนิคและวิธีกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

8. กำรด�ำเนินกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

9. กำรประเมินและติดตำมผลกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.43 0.55

4.68 0.48 มากที่สุด

4.64 0.60 มากที่สุด

4.62 0.50 มากที่สุด

4.84 0.37 มากที่สุด

4.69 0.46 มากที่สุด

4.74 0.44 มากที่สุด

4.70 0.46 มากที่สุด

4.54 0.51 มากที่สุด

4.65 0.49 มำกที่สุด

มาก

โดยรวม

X S.D. ระดับควำมคิดเห็น

ตำรำงที่ 1 แสดงควำมคิดเห็นต่อรูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอำยุ โดยรวมและเป็นรำยด้ำน

เข้ามามีส่วนร่วมจากเวทีนี้	ท�าให้ได้อาสาสมัครซึ่งเป็นคณะครู

โรงเรียนบ้านธาตุจ�านวน	12	คน	และคณะกรรมการสถานศึกษา

จ�านวน	5	คน	เข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย	จากนั้นนักวิจัยได้จัดอบรม

ให้ความรูเ้รือ่งการท�าเครือ่งมอืและการเกบ็ข้อมลูแก่ทมีวจิยั	และ

ฝึกซ้อมการเก็บข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	

	 ต่อมาในช่วงระยะท่ี	2	เป็นระยะปฏิบัตกิาร	ผูอ้�านวยการ

โรงเรยีน	คร	ูและทมีวิจัยได้ร่วมกนัวางแผนและจัดท�าแผนการด�าเนิน

กจิกรรม	เพ่ือจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารแก่คณะครแูละคณะกรรมการ

สถานศกึษาจ�านวน		7	หวัข้อ	ได้แก่	1)	การใช้งานคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน	

และอนิเทอร์เนต็	2)	การใช้งานโปรแกรม	Microsoft	Word		3)	การใช้

งานโปรแกรม	Microsoft	Excel	4)	การใช้งานโปรแกรม	Microsoft	

Powerpoint		5)	การใช้งานอเีมล์	และการสืบค้นข้อมลูในอนิเทอร์เนต็	

6)	การใช้งานโปรแกรม	Line	และ	Facebook	7)	การใช้โปรแกรม	Flip	

Album	ผลติสือ่การเรยีนการสอน	โดยหลงัการอบรมในแต่ละหวัข้อ 

ผูเ้ข้าอบรมจะต้องท�าใบงาน	และหลังการอบรมครบทัง้	7	หวัข้อ	 

ผูเ้ข้าอบรมกจ็ะต้องท�าใบงานรวบยอดอกีครัง้หนึง่	จากนัน้ทมีวจิยั

ได้น�าผลคะแนนจากการท�าใบงานไปประเมินประสิทธิภาพ	และ

ศกึษาความคดิเหน็ของรูปแบบการเสรมิสร้างสมรรถนะการใช้		ICT	

ส�าหรบัครผููสู้งอายุ

	 หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว	ทีมวิจัยได้จัด

ประชุมร่วมกันสรุปบทเรียนทุกครั้ง	เพื่อน�าบทเรียนที่ประสบ

ผลส�าเร็จไปใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป	และน�าบทเรียนที ่
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ล้มเหลวไปแก้ไขเพ่ือไม่ให้เกดิขึน้ซ�า้อกี	มีการบันทกึภาพ	จัดท�า

รายงานกิจกรรมเพื่อน�าไปใช้ในการท�ารายงานวิจัยต่อไป

 2) ผลที่เกิดกับครู

	 			1.	เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการท�างานวิจัยเพื่อท้อง

ถิ่น	เนื่องจากการท�างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเน้นการมีส่วนร่วม	การ

ท�างานเป็นทมีจงึจะท�าให้งานส�าเรจ็ได้	ซ่ึงการท�าวจัิยคร้ังนี	้คณะ

ครูจะต้องท�างานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา	ซ่ึงจากการ

สังเกตการณ์ท�างาน	พบว่า	คณะครูและคณะกรรมการสถาน

ศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	จึงท�าให้การติดต่อประสานงาน

ตลอดจนท�างานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น

	 			2.	เกิดการเปลี่ยนแปลงของคณะครูทุกคน	ซึ่งก่อน 

ท�าวจิยั	คณะครสู่วนใหญ่จะมีความวิตกกงัวลและความกลวัในการ

ใช้งาน	ICT	แต่หลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว	คณะครูมี

ความรู้สึกสนุกและท้าทายในการที่จะพัฒนาตนเองให้ได้

	 		3.	เกิดการท�างานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา	 

โดยปกตคิณะครูในโรงเรียนมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัคณะกรรมการ

สถานศึกษาอยู่แล้ว	ซึ่งสังเกตเห็นได้จากเมื่อมีการจัดกิจกรรม

ทีท่างโรงเรยีนจดัขึน้	คณะกรรมการสถานศกึษาตลอดจนผูม้ส่ีวน

เกีย่วข้องจะมาร่วมกจิกรรมกันอย่างพร้อมเพรยีง	แต่ส�าหรบัการ

ท�าวจิยัในครัง้นี	้คณะครแูละคณะกรรมการสถานศกึษาจะต้องร่วม

กนัท�างาน	แลกเปล่ียนความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัตลอดระยะเวลา

ในการท�าวิจัย	ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ	1	ปี		3	เดือน	ดังนั้น	

หากคณะครูขาดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

แล้ว	งานวิจัยนี้คงไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จได้

	 		4.	เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย	โดยคณะครูได้

ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์	ไปจนถึง

การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ	การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อ

สบืค้นข้อมลู	อาท	ิแบบฝึกหดั	ตวัอย่างประกอบการเรยีนการสอน	

เป็นต้น	การใช้โปรแกรมสือ่สงัคมออนไลน์	ได้แก่	โปรแกรม	Line	 

และ	Facebook	เพ่ือใช้เป็นโปรแกรมส�าหรบัการตดิต่อสือ่สารกนั

ในกลุ ่มของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา	โดยทั้งหมด 

ได้น�าไปพัฒนางานการเรียนการสอนและงานบริหารของ 

โรงเรียน

 3) ผลที่เกิดกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

	 			1.	คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการท�า

วิจัยตั้งแต่เริ่มต้น	โดยร่วมกันรวบรวมข้อมูล	แสดงความคิดเห็น	

ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล	เพื่อน�ามาใช้ในการหารูปแบบ

การเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้	ICT

	 			2.	คณะกรรมการสถานศกึษาได้น�าความรูท้ี่ได้จากการ

เข้าร่วมอบรมในหวัข้อ	ICT	ต่างๆ	ไปใช้ประโยชน์ในยามว่าง	เช่น	

การเข้า	YouTube	เพื่อค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวกับงานถักกระเป๋าเพื่อ

น�าไปจ�าหน่าย	การเปิดวิดีโอธรรมะเพื่อดูในยามว่าง	เป็นต้น	

		 			3.	คณะกรรมการสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	

ท�างานร่วมกนั	มกีารรบัฟังความคิดเหน็ของผูอ้ืน่และแสดงความ

คิดเห็นของตนตามโอกาสที่เหมาะสม

 4) ผลที่เกิดกับทีมวิจัย

	 			1.	ทมีวิจัยได้เรยีนรูก้ระบวนการท�างานวิจัยเพือ่ท้องถิน่	 

โดยได้มีส่วนร่วมและท�างานวิจัยกับคณะครูและคณะกรรมการ

สถานศกึษา	ซึง่แต่ละคนมีบทบาทหน้าทีร่บัผดิชอบในงานวจิยัท่ีแตกต่างกนั	

ดังนั้น	ทีมวิจัยจึงต้องเรียนรู ้และปรับตัวให้เข้ากับทุกฝ่าย	 

ซึ่งการท�างานร่วมกับแต่ละฝ่ายนั้นไม่ยากอย่างที่คิด	เนื่องจาก

แต่ละฝ่ายมีความมุ่งหวังเดียวกัน	คือ	ท�าอย่างไรจึงจะพัฒนา

ตนเองในเรือ่งของ	ICT	เพือ่ทีจ่ะน�าความรูท้ี่ได้ไปใช้ในการจดัการ

สอนและงานบริหาร

	 			2.	ทมีวิจยัได้เรยีนรูเ้ร่ืองการวางแผนและแบ่งบทบาท

หน้าที่ในการท�างาน	ซึง่ในการลงพืน้ทีแ่ต่ละครัง้	แต่ละฝ่ายทีร่บั

ผดิชอบจะเป็นผูด้�าเนนิการ	เช่น	ฝ่ายจัดเตรยีมสถานทีก่จ็ะมาจดั

เตรยีมสถานทีก่่อนการประชมุและก่อนการฝึกอบรม	ฝ่ายประสาน

งานกจ็ะเป็นผูป้ระสานงานนดัหมายผูท่ี้เข้าร่วมประชมุ	เป็นต้น

 5) กำรน�ำไปใช้ประโยชน์

	 			จากการด�าเนนิงานโครงการพบว่า	งานวจิยัโครงการนี้ 

ทีมวิจัยหลักและทีมวิจัยในพื้นที่ได้น�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์

หลายด้านดังนี้

	 			1.	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ได้

ใช้โรงเรยีนบ้านธาตเุสมอืนหนึง่เป็นห้องปฏิบตักิารของสาขาวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศในการให้นกัศกึษาเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

เรียนรู้	การแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ปฏิบัติการจริง

และฝึกฝนการอบรมถ่ายทอดความรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนซึง่มสีถานะแตก

ต่างกนัในการเรยีนรู	้และเรยีนรูใ้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

เป็นอย่างดี

	 			2.	คณะครูโรงเรยีนบ้านธาตทุกุคนมคีวามรูพ้ืน้ฐานการ

ใช้งานคอมพวิเตอร์	ปัจจุบนัโรงเรยีนบ้านธาตุได้รบัคดัเลอืกจาก

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาท่ี		4	อบุลราชธาน	ีให้ใช้โปรแกรม

ระบบสนับสนนุการบรหิารจัดการสถานศกึษา	(School	Manage-

ment	Support	System)	โดยเป็นเคร่ืองมอืสนบัสนนุให้สถานศกึษา

ใช้บรหิารจัดการงานของสถานศกึษาภายใต้หลักการจดัการสมยั

ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	ซึง่คณะครูโรงเรยีน

บ้านธาตสุามารถใช้งานโปรแกรมนี้ในงานการเรยีนการสอนและ

งานบรหิารได้	ทกุคนสนองรบันโยบาย	สพป.	อบ.	4	ก้าวไปข้าง

หน้ากับ	9	จดุเน้น	ข้อที	่6	คอื	ส่งเสรมิการใช้	ICT	ในการบรหิาร

	 				3.	ผู้สงูอายซุึง่เป็นคณะกรรมการสถานศกึษาของโรงเรียน

บ้านธาต	ุหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ	ได้น�าความรูท้ีไ่ด้จากการอบรมไปใช้

ในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์	โดยท�าให้เกดิอาชพีทีเ่รยีนรูผ่้าน	YouTube	เช่น	

การท�ากระเป๋าจากด้ายถกัในแบบต่าง 	ๆออกมาจ�าหน่ายให้กับผูส้นใจ
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สาขาวิชา การบัญชี

การจัดการความรู้สู่รูปแบบการจัดท�าบัญชี 
กองทุนเมืองบางเขนที่มีประสิทธิภาพ

 เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ1

ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น

1   บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง “การจัดการความรู้ การจัดท�าบัญชีกองทุนเมืองชุมชนบางบัว  
   เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ”

บทคัดย่อ

	 การจดัการความรูสู้ร่ปูแบบการจดัท�าบญัชกีองทนุเมอืงบางเขนทีม่ปีระสทิธิภาพ
มวีตัถปุระสงค์	คือ	ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของกองทนุเมอืงบางเขนตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจบุนั	
ศกึษาการจดัท�าบญัชีและการบรหิารกองทนุเมืองบางเขน	รวมถงึศกึษาปัญหาทีม่ีในการ
จัดท�าบญัชกีองทนุเมอืงบางเขนทีป่ระกอบด้วย	10	ชมุชน	เพือ่น�ามาสู่การค้นหารปูแบบ
การจดัท�าบญัชกีองทนุเมอืงบางเขนท่ีเหมาะสม	
	 การวิจยัในครัง้นี	้ผูว้จิยัใช้วธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	
Action	Research	:	PAR)	ระหว่างทมีวิจยัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	ตัง้แต่การจดัเวที
ประชมุทมีวจัิยเพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบัโครงการ	การถอดความรูเ้ดมิทีที่มวจิยัชมุชนมเีพือ่เสรมิ
ความรูใ้หม่	โดยการจดักจิกรรมต่างๆ	ที่ได้ออกแบบร่วมกนัคอื	การศกึษาดงูาน	การอบรม
ให้ความรูด้้านบญัช	ีการศกึษาจากเอกสารและข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	การถอดความรูท้ี่
ได้จากการจดักจิกรรมทกุขัน้ตอน	และน�าความรูท้ี่ได้มาท�าการวเิคราะห์	เพือ่ออกแบบรปู
แบบบัญชกีองทนุเมืองบางเขนทีเ่หมาะสม	โดยมกีลุม่ตวัอย่างในการวจิยัทัง้หมด	10	คน	 
ซึง่เป็นคณะกรรมการฯ	ผูน้�าชมุชน	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการบรหิารงานของกองทนุเมอืง
บางเขน	โดยมวีธิกีารเลอืกกลุม่ตัวอย่างด้วยวธิเีลอืกจากความสมคัรใจ
	 ผลการศกึษาพบว่า	กองทนุเมอืงบางเขนมกีารจดัท�าบญัชโีดยใช้คอมพวิเตอร์
สรปุตวัเลขรายรบัรายจ่าย	และน�าข้อมลูทีส่รปุได้มาจัดท�างบการเงนิ	ซึง่จากการจดัท�าบญัชี
ทีผ่่านมา	พบปัญหาคอื	นกับัญชชีมุชนจาก	10	ชุมชน	และคณะกรรมการกองทนุเมือง
บางเขน	ขาดความเข้าใจเกีย่วกบัวธิกีารจัดท�าบัญชกีองทนุเมอืงบางเขนด้วยคอมพิวเตอร์	
เนือ่งจากไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใช้คอมพวิเตอร์	นกับญัชชีมุชนและคณะกรรมการฯ	ไม่มี
ความรูเ้กีย่วกบัการประมวลผลข้อมลูทางบญัชท่ีีเป็นมาตรฐาน	จงึท�าให้ไม่เข้าใจเกีย่วกบั
ทีม่าทีไ่ปของข้อมูลในงบการเงนิ	ประกอบกับเอกสารประกอบการจดัท�าบญัชแีละขัน้ตอน
ในการจดัท�าบญัชไีม่ได้มีการจดัการให้เป็นระบบ	ค้นหาได้ยาก	จากปัญหาทีม่จีงึน�ามาสู่การ
พฒันารปูแบบการจดัท�าบัญชกีองทนุเมืองทีเ่ป็นระบบ	เข้าใจง่าย	ไม่ซบัซ้อน	และสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างน่าเชือ่ถือ	สามารถจัดท�าด้วยมือได้ตัง้แต่ข้ันตอนการแยกเอกสารการรบั
เงนิจ่ายเงนิ	การบนัทึกในใบส�าคัญรบั	ใบส�าคัญจ่าย	เพือ่ควบคมุเอกสารให้เป็นระบบ	การ
จดัเกบ็เอกสารท่ีเป็นระเบียบช่วยให้ค้นหาได้ง่าย	การบันทึกรายการรบัเงนิ	และการจ่ายเงนิ
โดยใช้สมดุเงนิสดรบั	สมดุเงนิสดจ่าย	การผ่านไปยงับัญชแียกประเภทเพือ่ให้ทราบยอดคง
เหลอืของบญัชแีต่ละตวัได้ตลอดเวลา	การน�ายอดคงเหลอืในบญัชแียกประเภทไปจัดท�างบ
การเงินเพือ่รายงานต่อท่ีประชมุและผูท้ีเ่ก่ียวข้องทราบ	

ค�ำส�ำคัญ :	การจดัการความรู้	การจดัท�าบญัชกีองทนุเมอืง	ประสทิธภิาพ



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558 55

Dawprasug Thongglin
Head of research team

Faculty of Business Administration,
Krirk University

อเีมล์ : dawprasug@hotmail.com

Field : Accounting Abstract

	 The	objectives	of	developing	an	effective	knowledge	management	of	
city	accounting	funds	are	to	ferret	principle	information	on	Bangkhen	city	funds	
from	history	up	to	present,	focusing	on	accounting	and	fund	management	study,	
ten	communities	of	Bangkhen	were	explored	in	collaboration	with	the	acquisition	
of	existing	problems	in	order	to	find	out	the	appropriate	pattern	for	the	city	fund	
accounting	system	of	Bangkhen.
	 Participatory	Action	Research	(PAR)	was	conducted	between	the	re-
search	team	and	the	Bangkhen	community	representatives.	Main	purpose	was	to	
exchange	the	ideas	between	the	teams.	The	process	begun	by	the	arrangement	of	
team	meeting	to	quantify	the	processes.	The	existing	knowledge	was	paraphrased	
from	the	community	representatives	in	complementing	with	new	collaboratively	
designed	activities.	Activities	include	site	visits,	training	program	on	accounting,	
and	studying	of	existing	material.	Various	knowledge	extracted	from	activities	were	
synthesized	to	put	into	the	design	of	the	Bangkhen	city	fund	accounting.	Sample	
selected	by	voluntary	community	representatives	comprises	10	committees;	
community	leaders	and	those	involved	in	the	administration	of	the	fund.
	 The	results	showed	that	the	Bangkhen	city	fund	has	deployed	computers	
to	record	revenue	and	expense.	The	information	on	revenue	and	expense	
was	then	processed	to	generate	financial	statements.	Noticeably,	there	were	 
outstanding	accounting	issues	because	accountants	and	the	committees	of	those	10	 
communities	lack	of	understanding	on	how	to	standardize	the	accounting	records,	
or	systematically	process	the	accounts.	Therefore,	the	source	of	information	in	the	
financial	statements	was	confusing	since	the	document,	accounting	procedures	
and	the	preparation	of	accounts	were	not	well-	managed	which	induced	problems	
in	the	development	of	city	fund	accounting.		The	proposed	system	is	designed	to	
be	uncomplicated	and	can	be	verified	for	reliability.	This	procedure	can	be	conducted	
manually,	starting	from	the	process	of	document	separation,	recording	expenses	
and	income,	creating	receive	vouchers	and	payment	vouchers.	The	recording	of	
those	transactions	were	prepared	in	cash	book	and	payment	book	and	transferred	
to	general	ledger	for	online	acknowledgement	of	account	balance.	Lastly,	financial	 

reports	can	be	confidentially	generated	to	report	in	the	meeting	for	related	personnel.

Keywords  : 		Knowledge	management,	Bangkhen	city	funds	accounting,	Effective

Knowledge management for effective  
accounting system of Bangkhen city funds, 

Bangkhen Bangkok1

Dawprasug Thongglin

1   This	article	is	part	of	“Knowledge	Management	:	City	Funds	Accounting	of	Bangbua	Community				 
				Bangkhen		for	Effectively	City	Funds’	Money	Management”. 
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บทน�ำ
	 ปัจจุบันปัญหาในชุมชนยังคงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีต้องได้รับ

การแก้ไข	นอกจากชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไข

ปัญหาของสังคมตนเองแล้ว	ในส่วนของภาครัฐและเอกชนก็

เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ควรเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วย

เหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของชุมชนเพ่ือเป็นการหนุนเสริม

ให้ชมุชนเกดิความเข้มแขง็	และสามารถด�ารงชวีติได้อย่างมัน่คง

และยัง่ยนืโดยมกีารเชือ่มโยงและบรูณาการทนุเข้ามาเป็นเครือ่ง

มอืในการแก้ไขปัญหาให้ประสบความส�าเรจ็มากขึน้	(ชาญณรงค์	

วงค์วิชัย,	2553)	จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนและกลุ่มต่างๆ	โดย

มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในแต่ละด้าน	

เช่น	กองทนุพฒันาบทบาทสตร	ีกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืง	

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาการผลิต	ทุนชุมชนตามแนวพระ

ราชด�าริ	เช่นเดียวกับกองทุนเมืองบางเขนซ่ึงประกอบด้วย	10	

ชุมชน	ท่ีเกิดจากวิกฤตทางการเงินของสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน	(องค์การมหาชน)	หรอื	พอช.	ทีส่นบัสนนุเงนิในการสร้าง

บ้านม่ันคงไม่เพยีงพอต่อความต้องการสร้างบ้านของชาวบ้านใน

แต่ละชมุชน	ดงันัน้ผูน้�าชมุชนในสายคลองบางบวัจงึหาทางแก้ไข	

โดยการน�าเงินออมเพื่อท่ีอยู่อาศัยของสมาชิกทุกชุมชนมารวม

กัน	เพื่อน�ามาให้กับครัวเรือนท่ีสามารถจะด�าเนินโครงการก่อ	

สร้างได้ก่อน	หลงัจากท่ีสมาชกิสร้างบ้านไปแล้วและได้รับเงนิสิน

เชือ่จาก	พอช.	ชมุชนทียื่มเงนิจากกองทุนเมืองฯ	ไปจะน�าเงนิมา

จ่ายคืนให้กองทุนเมืองฯ

	 ส�าหรบัปัญหาเกีย่วกับกองทุนทีผ่่านมามมีากมายหลาย

ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกีย่วกบัหนีส้นิของประชาชนทีม่มีากจน

ไม่สามารถจ่ายช�าระหนีไ้ด้	ปัญหาด้านคณะกรรมการฯ	อาท	ิกรรม

การฯ	ไม่ปฏบิตัหิน้าที	่ไม่เข้าใจระเบยีบของกองทนุ	ไม่มกีารประชมุ	

ไม่ตดิตามผลการด�าเนนิงาน	ไม่โปร่งใสในการด�าเนินงาน		การจดั

ท�าบัญชเีอกสารการเงนิ	การประชมุ	สญัญาต่างๆ	ไม่เป็นปัจจบุนั

และขาดความรบัผดิชอบ	ส่วนปัญหาด้านสมาชิก	อาท	ิสมาชกิขาด

ความรบัผิดชอบ	ใช้เงนิกูย้มืไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์		ไม่ปฏบิตัิ

ตามระเบยีบกองทนุ		มหีนีส้นิหลายกองทนุ	ส�าหรบัปัญหาด้านเจ้า

หน้าที่สนับสนุน	อาทิ	เจ้าหน้าที่มีงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

มากไม่มเีวลาในการติดตาม	ไม่เข้าใจในระเบียบฯ	ขาดการตดิตาม

อย่างต่อเนือ่ง	ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยหลายๆ	ชิน้ทีผ่่านมา	เช่น	

งานวจิยัของวชิลุดา	มาตนับุญ		(2550)	ทีศ่กึษาการจดัการกองทนุ

ชุมชนในชนบทชมุชนพืน้ราบจงัหวดัเชียงใหม่และพบว่า	ชมุชนมี

ปัญหาเกีย่วกบัการขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ของ

คณะกรรมการฯ	ปัญหาหนีส้นิ	ปัญหาความเครยีด	รวมทัง้	คณะ 

กรรมการฯ	ทีบ่รหิารงานส่วนใหญ่เป็นคนเดมิ	เป็นคณะกรรมการฯ	

ซ�้าๆ	กันหลายกองทุน	ท�าให้ไม่มีการถ่ายทอดประสบการณ์การ

ท�างานไปยังคนรุ่นใหม่	เป็นต้น

	 ดงันัน้	คณะผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาข้อมูลพืน้ฐาน

ของกองทุนเมืองบางเขน	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	ศึกษาการ

จัดท�าบัญชีและการบริหารกองทุนเมืองบางเขน	รวมถึงศึกษา

ปัญหาท่ีมีในการจัดท�าบัญชีกองทุนเมืองบางเขน	เพื่อน�ามาสู่

การค้นหารูปแบบการจัดท�าบัญชีกองทุนเมืองบางเขนที่เหมาะ

สม	เพื่อให้มีการจดบันทึกรับรู้ถึงการได้มาและการใช้ไปของเงิน

กองทุนเมืองฯ	ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	มีการรายงานผล

การบริหารจัดการเงินกองทุน	เพื่อให้เกิดการบริหารเงินกองทุน

ที่มีประสิทธิภาพ	สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ

จากการน�าเงินกองทุนเมืองฯ	ไปบริหารจัดการ	เพื่อรองรับการ

เติบโตและการขยายตัวของกองทุนเมืองฯ	ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

ในอนาคต	และยังเป็นการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้

เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการฯ	

นอกจากนี้	ผลที่ได้จากการวิจัยยังสามารถน�าไปขยายผลให้กับ

ชุมชนอื่นๆ	ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการจัดท�าบัญชีที่เป็นระบบ

และมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัโดยท่ัวไป	ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ให้กับ

ชุมชนที่ก�าลังพยายามสร้างความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้

				 	การจัดการความรูเ้ป็นเครือ่งมือในการค้นหาและพัฒนา

ความรู้ให้ดีข้ึน	ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไว้

มากมายหลายท่าน	ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ

งานวิจัยมาพอสรุปได้ดังนี้

	 	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	 

ให้ค�านยิามความรูไ้ว้ว่า	“ความรู	้คอื	สิง่ทีส่ัง่สมมาจากการศกึษา

เล่าเรียน	การค้นคว้าหรือประสบการณ์	รวมทั้งความสามารถ

เชิงปฏบิัติและทักษะ	ความเข้าใจ	หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก

ประสบการณ์	สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน	ได้ฟัง	การคิดหรือการ

ปฏิบัติ	องค์วิชาในแต่ละสาขา”	

		 น�้าทิพย์	วิภาวิน	(2547)	นิยามความรู้ไว้ว่า	“ความรู	้

(Knowledge)	คือ	สารสนเทศท่ีน�าไปสู่การปฏิบัติหรือใช้งาน	

(Information	in	action)	เป็นแนวทางในการก�าหนดความคิด	

พฤติกรรมและการสื่อสารระหว่างบุคคล”	

	 ประเวศ	วะสี	(2548)	ให้ความหมายของค�าว่า	การ

จัดการความรู ้ไว้ว่า	“ค�าว่า	การจัดการ	อาจท�าให้เกิดความ

รู ้สึกท่ีไม่ค่อยดีนกัในสังคมไทย	เพราะเหมอืนจะไปใช้อ�านาจจดัการ 

อะไรๆ	แต่ค�าว่า จัดการความรู้ (Knowledge management)  

มีความหมายจ�าเพาะว่า	หมายถึง	การจัดการให้มีการค้นพบ

ความรู้ความช�านาญที่แฝงเร้นในตัวคน	หาทางน�าออกมาแลก

เปลีย่นเรยีนรู	้ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอยและมปีระโยชน์เพิม่ข้ึน”	

	 ดังนั้น	จึงสรุปได้ว ่า	การจัดการความรู ้	หมายถึง	
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กระบวนการ	(Process)	ทีด่�าเนนิการร่วมกนัของผูท้ีเ่กีย่วข้องกนั

ในองค์กร	ในหน่วยงาน	ในชุมชน	เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการ

ท�างาน	ในการแก้ไขปัญหา	เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิดีขึ้นกว่าเดิม	

การจัดการความรู้ในความหมายนี้	จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติ

งาน	ดังนั้นการจัดการความรู้ส�าหรับงานวิจัยชิ้นน้ี	คือ	ขั้นตอน

และกระบวนการในการค้นหาความรู้ความช�านาญที่มีอยู่ในตัว

นักวิจัยในทีมด้วยกิจกรรมต่างๆ	เพื่อน�ามาสู่การแก้ไขปัญหาใน

การจัดท�าบัญชีของกองทุนเมืองบางเขนให้ดีขึ้น

 ประเภทของควำมรู้

	 ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ	ได้สอง

ประเภท	คือ	ความรู้ชัดแจ้ง	(Explicit	knowledge)	และความรู้

แฝงเร้น	(Tacit	knowledge)	ความรู้ชัดแจ้ง	คือ	ความรู้ที่เขียน

อธิบายออกมาเป็นตัวอักษร	เช่น	คู่มือปฏิบัติงาน	หนังสือ	ต�ารา	

ส่วนความรู้แฝงเร้น	คือ	ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน	ไม่ได้ถอดออก

มาเป็นลายลักษณ์อักษร	หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลาย

ลักษณ์อักษรได้	ซึ่งสอดคล้องกับ		ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช	(2552)	

เขียนไว้ว่า	“ความรู้	คือ	สิ่งที่เราน�ามาใช้งานได้	ให้งานส�าเร็จได้	

แก้ปัญหาได้	ใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้”	และได้

แบ่งความรู้ออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 1.ความรู้เด่นชัด	(Explicit	knowledge)	เป็นความรู้ที่

อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นเอกสารหรือวิชาการที่มีอยู่ในต�าราหรือคู่มือ

ปฏิบัติงาน

	 2.ความรู้ซ่อนเร้น/ความรูฝั้งลกึ	(Tacit		knowledge)	เป็น

ความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตัวคน	เป็นประสบการณ์ท่ีส่ังสมมายาวนาน	

เป็นภูมิปัญญา

 องค์ประกอบของกำรจัดกำรควำมรู้ 

	 สุนันทา	เลาหนันทน์	(2542)	กล่าวว่า	การจัดการความ

รู้มีองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างน้อย	3	ด้าน	ดังนี้	

   1) ด้ำนคน	“คน”	เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของ

องค์การ	จนกล่าวได้ว่าทรพัยากรมนษุย์เป็นสินทรพัย์	(Assets)	ที่

มีคุณค่าและเกียรติภูมิ	ทั้งนี้	เพราะทรัพยากรมนุษย์จะท�าหน้าที่

บริหารทรัพยากรอื่นๆ	จนกลายเป็นผลผลิต

  2) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ		การจัดการความรู้มีการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานของความรูใ้นองค์กรให้เป็นความรูท้ีเ่กดิประโยชน์ต่อบคุคลนัน้	 

ในเวลาและรูปแบบที่บุคคลนั้นต้องการ	เรียกว่า	ระบบบริหาร

ความรู้

  3) ด้ำนกระบวนกำร นักวิชาการทางด้านการจัดการ

ความรู้	แบ่งขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้แตกต่างกัน	อาทิ	

Turban	et	al.	(2004)	แบ่งกระบวนการจดัความรูไ้ว้	6	ขัน้ตอน	คอื	

การสร้างความรู	้(Create)	การก�าหนดและรวบรวมความรู	้(Cap-

ture)	การน�าไปสู่การปฏิบัติ	(Refine)	การจัดเก็บความรู้	(Store)	

การจัดการความรู้	(Manage)	การเผยแพร่	(Disseminate)	

เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้

		 อาจมีผู้ตั้งเป็นประเด็นค�าถามว่า	ท�า	KM	(Knowledge	

management)	ไปท�าไม	มีเป้าหมายอยู่ท่ีใด	ส�าหรับค�าถามน้ี	

วิจารณ์	พานิช	กล่าวไว้ค่อนข้างจะชัดเจนและน่าสนใจว่า	การ

จัดการความรู้	(KM)	มีเป้าหมาย	3	ประการใหญ่ๆ	ได้แก่

		 1.	เพือ่การพฒันางานให้มคีณุภาพและผลสมัฤทธิย์ิง่ขึน้

	 2.	เพื่อการพัฒนาคน	คือ	พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน	

	 3.	เพื่อการพัฒนา	“ฐานความรู้”	ขององค์กรหรือหน่วย

งาน	เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กร	ซึ่งจะ

ช่วยท�าให้องค์กรมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากล�าบากหรือ

ความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น

	 ส�าหรับงานวิจัยช้ินนี้ได้น�าแนวคิดและทฤษฎีของการ

จัดการความรู้จากหลายๆ	แนวคิดมาประยุกต์ใช้	เริ่มจากการ

แยกประเภทของความรู้โดยการวิเคราะห์และถอดความรู้เดิมท่ี

มีอยู่ในตัวชุมชนเอง	เพื่อให้ทราบระดับความรู้ที่มีอยู่	หลังจาก

นั้นท�าการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ชุมชนมีความรู้เพิ่ม

ขึ้นและเหมาะสม	เมื่อได้ความรู้เพิ่มเติมจึงน�าความรู้เดิมท่ีมีอยู่

มาผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้รับและน�ามาวิเคราะห์ออกแบบเพื่อ

ให้ได้ความรู้ชุดใหม่ท่ีเหมาะสม	และท�าการจัดเก็บเป็นชุดความ

รู้โดยการบันทึกและท�าการเผยแพร่ต่อไป

2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรจัดท�ำบัญชี

	 มีหน่วยงานต่างๆ	ได้ให้ค�านิยามเกี่ยวกับความหมาย

ของค�าว่า	“การบัญชี”	(Accounting)		ออกมาให้มีความเหมาะ

สมและถูกต้องที่สุดหลายหน่วยงาน	ดังนี้

	 1 .	สมาคมผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศ

สหรัฐอเมริกา	(The	American	Institute	of	Certified	Public	

Accountants	หรอื	AICPA)	ให้ค�านยิามไว้ว่า	“การบญัช	ีคอื	การ

จดบันทกึ	การจ�าแนก	การสรปุผล	และการจัดท�ารายงานทางการ

เงนิ		โดยใช้หน่วยวัดเป็นเงนิตรา	รวมถงึการแปลความหมายของ

รายงานเกีย่วกบัการเงนิดงักล่าว		เพือ่น�าไปใช้ในการตดัสนิใจได้

ถูกต้อง”	

	 2.	สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย	(สบ.ช.)	(The	Institute	of	Certified	Accountants	

and	Auditor	of	Thailand	หรือ	ICAAT)	ให้ค�านิยามไว้ว่า	“การ

บัญชี	คือ		ศิลปะของการเก็บรวมรวม	บันทึก	จ�าแนก	และท�า

สรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน	ผล

งานข้ันสดุท้ายของการบญัชี	คอื	การให้ข้อมลูทางการเงนิซึง่เป็น
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ประโยชน์แก่บคุคลทุกฝ่าย		และผูท้ีส่นใจในกจิกรรมของกจิการ”		

	 จากความหมายของบญัชสีามารถน�ามาสรปุขัน้ตอนใน

การจัดท�าบัญชีได้ดังนี้

 1. กำรจดบันทึกรำยกำรค้ำ (Recording)	หมายถึง	

การจดบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุด

ขั้นต้น	ซึ่งเราเรียกว่า	สมุดรำยวัน	โดยเรียงตามล�าดับก่อนหลัง	 

ซึ่งในการจดบันทึกนั้น	จะต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานประกอบ

การจดบันทึกรายการด้วย	เช่น	ใบก�ากับสินค้า	ใบเสร็จรับเงิน	

เป็นต้น	และในการจดบันทึกนี้อาจท�าด้วยมือหรือโดยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ก็ได้		

 2. กำรจ�ำแนกหมวดหมู ่(Classifying)	หมายถงึ	การน�า

ข้อมลูทางการเงนิที่ได้จากขัน้ที	่1		(สมดุขัน้ต้น)	มาท�าการจ�าแนก

ออกเป็นหมวดหมู่ในสมดุขัน้ปลาย	ซึง่เราเรยีกว่า	สมดุบัญชแียก

ประเภท

 3. กำรสรุปผล (Summarizing)	หมายถึง	การน�าข้อมูล

ทางการเงนิทีจ่�าแนกออกเป็นหมวดหมูจ่ากขัน้ที	่2	มาท�าการสรปุ

ผลในรปูของงบการเงนิ	(Financial	statement)	ตามวตัถปุระสงค์

ภายในระยะเวลาที่ต้องการ	เช่น	3	เดือน	6	เดือน	หรือ	12	เดือน	

ถ้ากิจการต้องการทราบผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาว่าเป็น

อย่างไร	ก็สามารถทราบได้จากการจัดท�างบก�าไรขาดทุน	และ

ถ้ากิจการต้องการทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่า	ขณะ

น้ีมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร	ก็สามารถทราบได้จากการจัด

ท�างบแสดงฐานะการเงิน

 4. กำรวิเครำะห์และแปลควำมหมำย (Analysis and inter-

preting) หมายถึง	การน�าข้อมูลทางการบัญชีทั้งหมดมาท�าการ

วเิคราะห์และแปลความหมาย	เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจ	

ซึง่ขัน้ตอนในการวเิคราะห์น้ี	นักบัญชอีาจจะท�าการวเิคราะห์ข้อมลู

ทางบัญชี	และแปลความหมายออกมาแตกต่างกันทั้งๆ	ที่เป็น

ข้อมลูจากการบญัชชีดุเดยีวกนั	สาเหตทุีเ่ป็นเช่นนี	้เพราะการใช้

เทคนคิในการวเิคราะห์	ตลอดจนประสบการณ์และความเชีย่วชาญ

ในการวิเคราะห์ของนกับญัชแีต่ละท่านมไีม่เท่ากนั

3. แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม

	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	เป็นการท�าวิจัย

โดยอาศัยความร่วมมือ	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ช่วยกันแสดงความคิด

เห็น	คิด	วเิคราะห์	แก้ไข	ปรบัปรงุ	ตัง้แต่เริม่ต้นจนงานวจิยัส�าเรจ็	

ท้ังน้ีเพือ่ให้ผลที่ได้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์เดยีวกนัของ

งานวิจัย	ได้มีผู้ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพอสรุปได้ดังนี้	

	 กมล	สุดประเสริฐ	(2540	:	8)	ได้ให้ความหมายไว้ว่า	

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	

Research	หรือ	PAR)	คือ	การวิจัย	ค้นคว้า	และหาความรู้ตาม

หลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ	ต่างกันเพียง

แต่ว่า	PAR	นัน้มวัีตถปุระสงค์มุง่ไปทีก่ารแก้ปัญหาในการพฒันา	

และเป็นการวิจัยท่ีด�าเนินไปด้วยการมส่ีวนร่วมของชมุชน	ผูร่้วม

งาน	รวมทัง้ในกระบวนการวิจัยและในการมหีุน้ส่วนใช้ประโยชน์

ของการวิจัย”	ซ่ึงสอดคล้องกับ	สุภางค์	จันทวานิช	(2547	:	67)	

กล่าวว่า	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(PAR)	หมายถึง	

วิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย	เป็นการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์	โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่าย

ทีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมการวิจัย	นบัตัง้แต่การก�าหนดปัญหา	การ

ด�าเนินการ	การวิเคราะห์ข้อมูล	ตลอดจนหาแนวทางในการแก้

ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม

	 พันธุ์ทิพย์	รามสูต	(2540	:	31)	กล่าวว่า	การวิจัยปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม	(PAR)	เป็นกระบวนการทางประชาธิปไตย

อย่างหนึ่งที่บุคคลจ�านวนหนึ่งน�าความรู ้ที่ได้จากการศึกษา

วิจัยและการลงมือกระท�าด้วยตนเองมาปรับปรุงแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลงสงัคมของตน	ดงันัน้	การวิจัยปฏบิตักิารแบบมส่ีวน

ร่วมจึงเป็นรูปแบบของการวิจัยที่ประชาชนผู้เคยเป็นประชากร

ที่ถูกวิจัยจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ร่วมในการกระท�าวิจัยน้ัน

เอง		โดยการมีส่วนร่วมนี้จะต้องมีตลอดกระบวนการวิจัย	นับแต่

การตัดสินใจว่าควรจะต้องมีการริเริ่มศึกษาวิจัยในชุมชนนั้นๆ	

หรือไม่	การประมวลเหตุการณ์	หลักฐานและข้อมูลเพื่อก�าหนด

ปัญหาวิจัย	การเลือกระบปุระเด็นปัญหา	การสร้างเครือ่งมอื	การ

เก็บข้อมูล	การวิเคราะห์และการเสนอสิ่งที่ค้นพบ	จนกระทั่งการ 

กระจายความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การลงปฏิบัติ

 กระบวนกำรของกำรวจิยัเชิงปฏบิตักิำรแบบมส่ีวนร่วม  (PAR) 

	 เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(PAR)	

เป็นการวิจัยทีน่อกจากจะเป็นเชิงปฏิบตักิารแล้ว	ในกระบวนการ

ยังต้องมีชาวบ้านหรือคนในชุมชน	เช่น	เยาวชนเข้ามามีส่วนใน

กระบวนการวิจัยด้วย	ซึ่งมีผู้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม	(PAR)	หลายท่าน	ยกตัวอย่างเช่น

	 มาณี		ไชยธีรานุ วัฒศิริ	(2539	:	102)	กล ่าวถึง	

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมไว้	ดังนี้

	 1)	ก�าหนดแนวทางไว้อย่างกว้างๆ	ในการเข้าสู่ชุมชน	

ส่วนปัญหาส�าหรับการวิจัยน้ันก�าหนดไว้ว่า	จะต้องกระท�าร่วม

กับชาวบ้าน

	 2)	เข้าไปอยู่ในชุมชนเพือ่ท�าความคุน้เคยและศกึษาดูว่า	

ผู้น�าในชุมชนและใครบ้างที่ชาวบ้านยอมรับให้เป็นตัวแทนของ

เขา	บุคคลในกลุ่มนี้	คณะผู้วิจัยควรคาดการณ์ได้แล้วว่า	“จะเป็น

ตัวแทน”	หรือ	“ส่ือกลาง”	ซึ่งจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ร่วม

ท�างาน	ทัง้เพือ่นกัวิจัยและเพือ่ชาวบ้าน	หรอื	“ทมีนกัวิจยัในท้องถิน่”	

(Local	Research	Team	:	LRT)
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	 3)	ร่วมปรกึษาหารอืกนัระหว่างผูว้จัิยกบัทมีตวัแทนของ

ชาวบ้าน

	 				3.1)		เพื่อร่วมก�าหนดปัญหาขึ้นมาอย่างกว้างๆ	ซึ่ง

จะท�าการส�ารวจกันจริงๆ	ต่อไป

	 				3.2)		เพื่อร่วมกันก�าหนดวิธีการและกระบวนการที่

จะท�าการศึกษา

	 				3.3)		เพือ่ร่วมกนัก�าหนดวธิกีารฝึกอบรมให้เข้าใจวธิี

การและกระบวนการเหล่านัน้

	 4)		คณะผูว้จิยัและทมีวจิยัในท้องถิน่	ร่วมกนัออกส�ารวจ

ชุมชน

	 5)		น�าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์	และก�าหนดปัญหาท่ี

ได้มาจากการส�ารวจ	ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาจริง	ที่จะน�า

มาสู่กระบวนการวิจัยแล้วปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม

	 6)	เมื่อต้องประสบกับอุปสรรค	หรือได้บรรลุเป้าหมาย

นั้นแล้ว	และจะท�าการแก้ไขปัญหาอื่นๆ	อีก	ก็ร่วมปรึกษาหารือ

กันจากขั้นตอน	3.1-3.3	อีกครั้ง	ท�าเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา

 ผู้มีส่วนร่วมในกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม

	 ส�าหรับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	จะเป็นการ

ศึกษาหาความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยชุมชนกับนักวิชาการซึ่ง

เป็นตวัหลกัส�าหรบัการวจิยั	แต่สิง่แวดล้อม	บคุคลรอบข้าง	หน่วย

งานหรือองค์กรอื่นๆ	ท่ีเก่ียวข้องก็ถือเป็นส่วนประกอบส�าคัญ	

ส�าหรบัการด�าเนนิงานวจิยัเช่นกนั	ดงันัน้จงึมีผูส้รปุภาพรวมของ

ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ดังนี้

	 สุภางค์	จันทวานิช	(2539	:	71)	กล่าวว่า	ผู้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(PAR)	ประกอบ

ด้วย	3	ฝ่าย	ได้แก่	ชาวบ้าน	ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน	นักวิจัย	

ซึ่งเป็นตัวแทนของนักวิชาการที่สนใจเรื่องการพัฒนา	และนัก

พัฒนา	ซึง่เป็นตวัแทนของฝ่ายรฐับาล	หรือองค์กรพฒันาเอกชน	

สองฝ่ายหลังนี้นับรวมๆ	กันเป็นฝ่ายคนนอก	ส่วนชาวบ้านเป็น

คนใน

	 พันธุ์ทิพย์	รามสูต	(2540	:	2-3)	กล่าวถึง	กลุ่มบุคคล

ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมว่า	เป็นการท�างานร่วม

กันระหว่างนักวิจัยภายนอกกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักวิจัย 

ภายใน	ค�าว่ากลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายกลุ่ม	เช่น	กลุ่มที่อยู่

ในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ	เช่น	ในท่ีท�างาน	ในการศึกษา

ผู้ใหญ่	กลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสังคม	กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหว	กลุ่ม

อพยพย้ายถิ่นเข้าเมือง	ผู้หญิง	กรรมกร	ฯลฯ	แต่เป้าหมายจะ

เน้นท่ีกลุ่มคนด้อยโอกาสและผู้ถูกกดขี่ในสังคมเป็นล�าดับความ

ส�าคัญแรก

	 ส�าหรับงานวิจัยนี้	ผู ้มีส ่วนร่วมท่ีมีความส�าคัญกับ

งานวิจัย	ประกอบไปด้วย	นักวิจัยชุมชน	ผู ้น�าชุมชน	นัก

วิจัยวิชาการ	ผู ้ประสานงานจากโหนดสุวรรณภูมิ	และชาว

ชุมชน	เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่น�าโจทย์ปัญหาการวิจัยซ่ึงเป็น 

ความต้องการของชุมชนโดยตรงมาท�าการวางแผน	และหา

แนวทางในการแก้ไขโดยใช้การจัดการความรู ้มาเป็นเครื่อง

มือในการหาค�าตอบ	และน�าความรู้ที่ได้มาสรุป	คิด	วิเคราะห	์

และออกแบบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

เดียวกัน

4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 วิชุลดา	มาตันบุญ	(2550)	การจัดการกองทุนชุมชนใน

ชนบท:	กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ	เชียงใหม่	ผลการวิจัยพบว่า	

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกองทุนชุมชนทั้งสองชุมชน	

คือ	ปัญหาการขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ของคณะกรรมการฯ	จนเกิดวิกฤตปัญหาการยักยอกเงินของ

ผู้จัดการธนาคารที่บ้านสันสลิด	จังหวัดเชียงราย	ปัญหาหนี้สิน	

ปัญหาความเครียด	รวมทั้งคณะกรรมการฯ	ที่บริหารงาน 

ส่วนใหญ่เป็นคนเดิม	เป็นคณะกรรมการฯ	ซ�้าๆ	กันหลาย

กองทุน	ท�าให้ไม่มีการถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานไปยัง

คนรุ่นใหม่

	 บุศรา	คงศักด์ิ		(2546)	ท�าการศึกษาการประยุกต์

ใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมืองแห่งชาติ	กรณี

ศึกษาอ�าเภอท่าปลา	จังหวัดอุตรดิตถ์	ผลการศึกษาพบว่า	 

ผู้จัดท�าบัญชีมิได้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชีโดยตรง	 

มีปัญหาในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสมุดบัญชีและเอกสารท่ีใช้ใน

การบันทึกบัญชี	และยังขาดความเข้าใจในการบันทึกรายการ

ให้ถูกต้อง	เนื่องจากการฝึกอบรมในเบ้ืองต้นมีระยะเวลาจ�ากัด	 

ผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจศัพท์ทางด้านการบัญชี	นอกจากนี้	

การจัดท�าบัญชีตามคู่มือจัดท�าบัญชีและรายงานมีค่าใช้จ่ายสูง

และไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร	

	 ปริชญา	ชีวะเกตุ	(2545)	ได้ศึกษาแนวปฏิบัติทางบัญชี

ส�าหรับกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมือง	กรณีศึกษากองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

เชียงใหม่	ผลการศึกษาพบว่า	มีกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด	14	

กองทุน	และกองทุนชุมชนทั้งหมด	1	กองทุน	มีหลักเกณฑ์

การท�าบัญชีอย่างง่าย	คือ	การจัดท�าบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด	

และมีสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายโดยแยกเป็น	2	กิจกรรม	คือ	

กิจกรรมเงินจัดสรรและกิจกรรมเงินออม	การจัดท�าทะเบียน

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	คือ	ทะเบียนคุมค�าขอกู้	ทะเบียนคุมลูกหนี้

รายตัว	ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ	ค่าหุ้น	เงินรับฝากรายตัว	และ

กองทุนต้องจัดท�างบการเงินเพ่ือน�าส่งธนาคารออมสินสาขา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเดือน	โดยก�าหนดให้ส่งภายในวันที	่

7	ของเดือนต่อไป



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 255860

	 ธิดาพร	อินชุม	(2554)	ได้ศึกษาปัญหาด้านการจัดท�า

บญัชแีละการควบคุมภายในของกองทนุหมู่บ้านและชมุชนเมอืง

ในอ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	พบว่า	ปัญหาที่ส่งผลต่อ 

การจัดท�าบัญชีมีสาเหตุหลักมาจากคณะกรรมการฯ	ผู้จัดท�า

บัญชีส่วนใหญ่ขาดความรู ้พื้นฐานด้านการจัดท�าบัญชี	โดย 

ทางปฏิบัติจะเน้นการจัดท�าบัญชีตามความเข้าใและที่เคย

ปฏิบั ติอยู ่ เป ็นประจ�า	ประกอบกับผู ้มีหน ้าที่จัดท�าบัญชี

ส ่วนใหญ่ไม ่ได ้รับการฝ ึกอบรมทางด ้านการจัดท�าบัญชี

กองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองอย่างเพียงพอ	ท�าให้การ

จัดท�าบัญชีไม่เป็นไปตามระบบมาตรฐานและไม่สามารถ

น�าผลการด�าเนินงานในแต่ละปีมาเปรียบเทียบกันได้	ใน

ส ่วนของการควบคุมภายในไม ่พบว ่ามีป ัญหาอุปสรรค 

แต่อย่างใด	

	 เจริญ		สุดรักษ์	และคณะ	(2545)	ได้ท�าการศึกษาและ

ถอดบทเรียนการด�าเนินงานของกองทุนต่างๆ	ในหมู่บ้าน	และ

ค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนให้มีเอกภาพ

และมีประสิทธิภาพ	มีกระบวนการศึกษาโดยการเก็บข้อมูล

จากสมาชิก	กรรมการด�าเนินงาน	และจากเอกสารของกอง

ทุนต่างๆ	3	กองทุน	ผลการวิจัยพบปัญหาในการด�าเนินงานที่

ส�าคัญ	2	ประการ	คือ		1)	ระเบียบและการบังคับใช้ซึ่งสมาชิก

และกรรมการไม่ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เนื่องจากความ

ไม่รู้และไม่ได้เอาใจใส่อย่างจริงจัง	2)	เรื่องการจัดท�าทะเบียน	

บัญชีและงบการเงินซึ่งกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ	เนื่องจาก

กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ได้ขวนขวายจัดการ

เรื่องนี้อย่างจริงจัง	

	 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีผู้ศึกษามานั้น	สรุปได้

ว่าชุมชนใช้วิธีการจัดท�าบัญชีอย่างง่ายโดยท�าตามความเข้าใจ

ของตนเองโดยการจดบันทึก	แต่ยังขาดการจัดระบบการจัดท�า

เอกสารที่เหมาะสม	รวมถึงข้อมูลที่ได้จัดท�านั้นยังไม่ครบถ้วน

พอที่จะจัดท�าให้อยู ่ในรูปของงบการเงินตามมาตรฐานโดย	

ทั่วไป	ปัญหาส่วนใหญ่มาจากผู้รับผิดชอบในการจัดท�าบัญชี	

คณะกรรมการฯ	และผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดท�าบัญชี	และไม่มีรูปแบบที่เป็นคู่มือในการจัดท�าบัญชีที่

สามารถสื่อให้เข้าใจได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 พื้นที่ที่ใช้ในกำรวิจัย

	 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบและวิธีการ

จัดท�าบัญชีท่ีเหมาะสมของกองทุนเมืองบางเขนที่ประกอบ

ด้วย	10	ชุมชน	โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	คือ	นักบัญชีของชุมชนที่

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนเมืองบางเขน	10	ชุมชน

ในเขตบางเขน	กรุงเทพมหานครฯ	คือ	ชุมชนสามัคคีร่วมใจ	 

ชุมชนบางบัว	ชุมชนร้อยกรอง	ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา	ชุมชน

พัฒนาเหนือ	ชุมชนพัฒนาใต้	ชุมชนอุทิศอนุสรณ์	ชุมชนบ้าน

บางเขน	ชุมชนเศรษฐกิจวรวีร์วัฒนา	และชุมชนคลองหลุมไผ่

เท่านั้น

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย

	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	นักบัญชีชุมชน	

คณะกรรมการฯ	และผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน

กองทุนเมืองบางเขนจากทั้งหมด	10	ชุมชน	โดยใช้วิธีเลือก

ประชากรด้วยวิธีการสมัครใจและได้นักวิจัยชุมชนทั้งหมด	10	

คน	ประกอบด้วย	นางสาววราภรณ์	ปานพิพัฒน์	นางเรียม	

ดวงกระโทก	นางละออง		เสือสิริ	นางสาวสดสิริ	วัฒนกาพัทธ	์

นางสาววัชร	ี	เยน็สบาย	นางตุ๋ย	พลอยขาว	นายชัยรตัน์	เลีย้งบตุร	 

นายสุชิน	แสงศรี	นายวิไล	เรืองมา	และนายณัฐภัทรธร	 

เนติบันลือฤทธ์ิ	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	ผู ้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยชุมชน	คือ	นักบัญชีชุมชน

ที่สมัครใจเข้าร่วมท�าวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับหัวหน้าโครงการฯ	

คือ	อาจารย์ประจ�าสาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยเกริก	เพื่อร่วม

กันศึกษาหารูปแบบการจัดท�าบัญชีกองทุนเมืองบางเขนที่

เหมาะสม	โดยใช้วิธีการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย	การสัมภาษณ	์ 

การศึกษาดูงาน	การอบรมให้ความรู้ด้านบัญชี	การลงมือปฏิบัติ

โดยใช้เอกสารทางการบัญชีที่เกิดขึ้นจริง	การแลกเปลี่ยน 

ความรู้ระหว่างกันในทีมวิจัย	การถอดบทเรียนและถอดความรู้

จากการจัดกิจกรรม	เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
	 ส�าหรับการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล	จะเป็น

ข้ันตอนของกระบวนการวิจัยที่ทีมวิจัยได้ท�าควบคู่กันไป	ซึ่งได้

จากแผนการด�าเนินงานที่ทีมวิจัยได้ร่วมกันก�าหนดขึ้น	สามารถ

สรุปและแบ่งออกได้เป็น	3	ข้ันตอน	แสดงรายละเอียดของการ

เข้าร่วมกิจกรรมของทีมวิจัย	ดังน้ี

	 ขั้นที่	1	ขั้นการเตรียมการ

	 ขั้นที่	2	ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้

	 ขั้นท่ี	3	ขั้นการวิเคราะห์ความรู้	ออกแบบ	ทบทวน	

ทดลองและแก้ไข
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กิจกรรมว/ด/ป

21/3/55

5/4/55

28/8/55

1/8/56

7/8/56

19/8/56

7/12/55

31/1/56

21/2/56

28/3/56

9/4/56

30/4/56

15/5/56

27/5/56

29/5/56

5/7/56

20/9/55

5/11/55

28/11/55

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(หมายเหตุ)

จดัเวทีประชมุเพือ่ศกึษาเรียนรู้แนวทางการท�าวิจยัจาก
ทีมวิจยัทีมอ่ืน

จดัเวทีประชมุเพือ่ก�าหนดเค้าโครงสร้างการวิจยั

เปิดเวทีประชมุทีมวิจยัและผูท่ี้เก่ียวข้อง เพือ่ชีแ้จงเก่ียว
กับโครงการฯ และการท�างานร่วมกัน

ประชมุเพือ่ออกแบบงบการเงินและทบทวนการออกแบบ
ท้ังหมด

ประชุมทีมวิจัยเพื่อสรุปผลการท�าโครงการวิจัยท้ังหมด
และซ้อมน�าเสนอการเผยแพร่

เผยแพร่ผลงานวิจยั

เปิดเวทีประชมุทีมวิจยัคร้ังท่ี 4

กิจกรรมการจดัการความรู้ท่ี 1 ศกึษาดงูาน

ประชมุทีมวิจยัเพือ่สรุปผลท่ีได้จากการไปศกึษาดงูาน

อบรมความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการจดัท�าบญัชี 

ประชุมสรุปผลท่ีได้จากการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับการจดัท�าบญัช ี

ประชมุสรุปปัญหาและแนวทางในการจดัท�าบัญชี

ทบทวนและออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีเป็น 
ระบบ

ประชมุทีมวิจยัเพือ่ออกแบบสมดุรายวันรับเงิน–จ่ายเงนิ
และซ้อมการน�าเสนอผลงานวิจยั

น�าเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจยัระยะท่ี 1

ออกแบบสมดุบญัชแียกประเภทและทดลองปฏิบตัิ

เปิดเวทีประชมุทีมวิจยัคร้ังท่ี 1

เปิดเวทีประชมุทีมวิจยัคร้ังท่ี 2

เปิดเวทีประชมุทีมวิจยัคร้ังท่ี 3
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ตำรำงที่ 1	สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของทีมวิจัย

1 4 92 75 103 86 11

หมายเหตุ		/	หมายถึงเข้าร่วมกิจกรรม
   - หมายถึงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

1.	คุณเรียม	ดวงกระโทก			 	 2.	คุณละออง	เสือศิริ		 	 	 3.	คุณวราภรณ์	ปานพิพัฒน์

4.	คุณสดสิริ	วัฒนกาพัทธ์			 	 5.	คุณวิไล	เรืองมา			 	 	 6.	คุณชัยรัตน์	เลี้ยงบุตร

7.	คุณสุชิน	แสงศรี			 	 	 8.	อ.ณัฐภัทรธร	เนติบันลือฤทธิ์	 	 9.	คุณวัชรี	เย็นสบาย		

10.	คุณตุ๋ย	พลอยขาว			 	 	 11.	คุณดาวพระศุกร์	ทองกลิ่น
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ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำร มีขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนดังนี้

 1.1 ส�ำหรับขั้นกำรเตรียมกำรเป็นขั้นตอนในกำรศึกษำ

เกี่ยวกับบริบทชุมชน	โดยการจัดเวทีประชุมระหว่างพี่เลี้ยงจาก

โหนดสุวรรณภูมิ	ผู้น�าชุมชน	และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

วิจัย	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาเกี่ยวกับปัญหา

และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ชัดเจนและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน		

 1.2 ออกแบบเค้ำโครงกำรวิจัย โดยเริ่มจากนักวิจัย

ชุมชน	หัวหน้าโครงการและโหนดสุวรรณภูมิช่วยกันออกแบบ

และก�าหนดปัญหา	วตัถปุระสงค์	และประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการ

ท�าวิจัย	ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส�าคัญส�าหรับการวิจัยเนื่องจาก

จะเป็นแนวทางทั้งหมดส�าหรับการด�าเนินโครงการวิจัยในเบื้อง

ต้นว่า	งานวิจัยนี้ท�าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอะไร	มีวัตถุประสงค์ 

ในการท�าวจัิยอย่างไร	และท�าแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง	รวมถงึ

ก�าหนดแผนทีจ่ะด�าเนนิการตามระยะเวลาทีก่�าหนดขึน้	เพือ่ให้ผล

การท�าวจิยัส�าเรจ็ตามวัตถปุระสงค์ทีต้่องการร่วมกนัของทมีวิจยั	

 1.3 เปิดเวทีท�ำควำมเข้ำใจ ส�าหรับการเปิดเวทีเพื่อ

ท�าความเข้าใจน้ี	เป็นการเปิดเวทปีระชมุชีแ้จงเกีย่วกบัโครงการฯ	

ให้กับนักวิจัยในทีม	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท�าวิจัยนี้ได้

ทราบเกี่ยวกับโครงการฯ	อย่างละเอียดว่า	เป็นโครงการเกี่ยวกับ

อะไร	มวีธิกีารและขัน้ตอนในการปฏบิตักิารอย่างไร	และทกุคนใน

ทีมวิจัยมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องช่วยเหลือกัน	เพื่อให้งานวิจัยเกิด

ผลส�าเรจ็	รวมถงึชีแ้จงให้ผูร่้วมทีมวจิยัทกุคน	ตระหนกัถึงการท�า

วจิยัแบบมส่ีวนร่วมได้เข้าใจเกีย่วกบัการท�าวจิยัว่างานวจัิยนีต้้อง

อาศัยความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เพื่อให้ผลงาน

วจิยัทีจ่ะเกดิขึน้บรรลวุตัถปุระสงค์ซ่ึงน�าเสนอโดยตัวแทนนกัวิจัย

ชุมชน	คือ	คุณวราภรณ์	ปานพิพัฒน์	และได้มีการร่วมกันแสดง

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

  1.4 ถอดควำมรูเ้ดมิและท�ำควำมเข้ำใจร่วมกนั	ขัน้ตอน

นี้เป็นการเริ่มต้นท�างานวิจัยร่วมกันระหว่างทีมวิจัยชุมชนกับ

หัวหน้าโครงการฯ	โดยจะเริ่มจากการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชีกองทุนเมืองฯ	ต้ังแต่

อดตีจนถงึปัจจุบนั	รวมถงึการทบทวนความรูเ้กีย่วกบับญัชีในตวั

ของทีมวิจัยแต่ละคน	เพื่อให้ทราบว่านักวิจัยในทีมมีความรู้ด้าน

บัญชีอยู่ในระดับใดซึ่งจะน�าไปสู่การก�าหนดกิจกรรมท่ีจะจัดขึ้น

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม	ส�าหรับขั้นตอนนี้มีการจัดประชุม

เพือ่วิเคราะห์ข้อมลู	4	ครัง้	โดยเป็นการพดูคยุแลกเปลีย่นเก่ียวกับ

ความรู้ความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีโดยให้นักวิจัยชุมชนเขียน

สรุปในกระดาษ	และน�าข้อมูลของทุกคนมาสรุปร่วมกันเพื่อชี้ให้

เห็นถึงระดับความรู้ด้านบัญชีของทีมวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

	 หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความรู้เดิมที่มีอยู่

ในตวัของนกัวิจัยชุมชน	โดยการประชุมแลกเปล่ียนความคดิเหน็

กันและได้ทราบปัญหาที่แท้จริงแล้วว่า	นักวิจัยมีปัญหาในส่วน

ของความรู้ด้านบัญชีที่เป็นระบบระเบียบ	รูปแบบ	และวิธีการจัด

เกบ็รวบรวมเอกสารยังไม่เป็นระบบที่เหมาะสม	ซึ่งสามารถสรุป

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข	โดยแบ่งออกเป็น	2	ด้าน	คือ	ด้าน

การจ่ายเงินและด้านการรับเงิน	ดังนี้
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ตำรำงที่ 2	แสดงปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชี	และแนวทางแก้ไข	ด้านการจ่ายเงิน

ตำรำงที่ 3	แสดงปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชี	และแนวทางแก้ไข	ด้านการรับเงิน

วิธีการจ่ายเงิน

วิธีการรับเงิน

ปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางแก้ไข

แนวทางแก้ไข

เอกสารที่ใช้ประกอบ 
ในปัจจุบัน

เอกสารที่ใช้ประกอบ 
ในปัจจุบัน

1. จ่ายเป็นเงนิสด ค่ารับรอง ค่า
พาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าประ 
สานงาน ฯลฯ

1. รับเป็นเงินสด
- รับคืนเงินยืมส�ารองจ่ายค่าใช้ 
จ่ายในการบริหารจดัการ เช่น ค่า
รับรอง ค่าถ่ายเอกสาร  

2. จ่ายโดยโอนผ่านธนาคาร
- เงนิยมืผู้น�าสร้างอาชพี
- เงินให้กลุ ่มออมทรัพย์กู้เพื่อ
สร้างบ้าน
- เงินยืมส�ารองจ่ายค่าบ้านให้ 
พอช.

2. รับโดยโอนผ่านธนาคาร โดยจะ
เป็นการรับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้
ในแต่ละกรณีท่ีจ่ายไปคอื 
- รับเงินยืมผู้น�าสร้างอาชีพคืน 
(ไม่มดีอกเบีย้)
- รับเงินท่ีให้กลุม่ออมทรัพย์กู้เพือ่
สร้างบ้านคนื
- รับคนืเงนิยมืส�ารองจ่ายค่าบ้าน
ให้ พอช.

- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบเซน็ชือ่เข้าร่วมประชมุ
- ใบส�าคัญรับเงิน (มีแต่ไม่ 
ได้ใช้)
- ค่าอาหารใช้ใบส�าคัญรับ
แนบกับใบลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชมุ

- จดบันทึกในสมดุ
- ช่วยกันจ�า

- บนัทึกการประชมุการอนมุตัิ
การให้กู้เงินหรือยมืเงนิ
- หน้าสมุดบัญชีเงินฝากของ
ผูกู้้
- สลปิโอนเงนิ
- สญัญาเงนิกู้ หรือ เงนิยมื
- ใบสรุปรายจ่ายประจ�าเดอืน

- ตรวจสอบกับสมุดเงินฝาก
ธนาคารท่ีมกีารโอนเข้ามา
- ตรวจสอบจากสลปิโอน
- บตัรประชาชน
- ใบสรุปยอดรายรับประจ�า
เดอืน

- การจดัท�าเอกสารการกู้ยมืยงัล่าช้า โดย
ปัจจบุนัจ่ายเงินก่อนท่ีเอกสารจะครบและ
เอกสารท่ีเหลอืตามยาก
- ไม่มีรูปแบบการจัดท�าสัญญาการกู้ยืม 
กรณีเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพท่ีให้เป็น
สวสัดกิารแก่ผู้น�าชมุชน 
- การสรุปรายจ่ายเป็นแบบยอดรวม และ
หาเอกสารอ้างอิงยาก
- ไม่มีการแบ่งหน้าท่ีในการท�าบัญชีท่ี
ชดัเจน
- ไม่มคีูม่อืผังบญัชี

- ใบสลปิโอนเงนิหายและไม่ได้น�ามาให้นกั
บญัชท่ีีท�าบญัชไีว้เป็นหลกัฐาน มเีพยีงการ
บอกปากเปล่าเท่านัน้
- ลืมว่ามีการจ่ายเงินอะไรให้เมืองฯ  
ไปบ้างเมือ่ไร
- บางรายการในสมดุบญัชเีงนิฝากหาไม่ได้
ว่าใครโอนมาจ่ายค่าอะไรบ้าง 
- สมาชกิขาดระเบยีบวนิยัในการบริหาร
เงิน จ่ายช�าระหนีล่้าช้า
- ไม่มหีลกัฐานการรับเงนิออกให้แก่ผู้จ่าย
เงิน (มแีบบฟอร์มของ พอช. แต่ไม่ได้ใช้)
- การจดัท�าเอกสารไม่เป็นระบบและไม่มี
การอ้างอิงเอกสาร

- ก�าหนดวนัจดัท�าบญัชทุีกเดอืนโดยให้นกั
บญัชท่ีีมคีวามรับผิดชอบต่อเมอืงฯช่วยกันจดั
เก็บเอกสาร และช่วยกันบนัทึกบญัชใีห้ถูกต้อง
และเป็นปัจจบุนั 
- ควรมกีารปรับปรุงและออกแบบเอกสารท่ี
ต้องใช้ให้เหมาะสมชดัเจน
- ควรมกีารจดัท�าสมดุคมุยอดการจ่ายเงินและ
อ้างอิงเอกสารเพือ่ให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
- มกีารแบ่งบทบาทหน้าท่ีการจดัท�าบญัชตีาม
ความเหมาะสม
- มกีารจดัท�าคูม่อืผงับญัช ี(ค�าอธบิายชือ่บญัชี
แต่ละตวั)

- ก�าหนดวนัจดัท�าบญัชทุีกเดอืนโดยให้นกั
บญัชท่ีีมคีวามรับผิดชอบต่อเมอืงฯ ช่วย
กันจดัเก็บเอกสาร และช่วยกันบนัทึกบญัชี
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจบุนั 
- ควรมกีารปรับปรุงและออกแบบเอกสาร
ท่ีต้องใช้ให้เหมาะสมชดัเจน
- มีการสร้างระเบียบวินัยในการจ่ายเงิน
ให้ตรงต่อเวลา 
- ควรมีการจัดท�าสมุดคุมยอดการรับ
เงินและอ้างอิงเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ

- ใบเสร็จรับเงนิหาย
- การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นปัจจุบัน 
เอกสารสญูหาย หายาก บางคร้ังก็ลมืว่า
จ่ายค่าอะไรไปเมือ่ไหร่บ้าง
- สมาชกิไม่ปฏิบตัติามระเบยีบการกู้
- นกับญัชไีม่มเีวลาในการจดัท�าบญัชี

- การจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่น่า
เชือ่ถือ
 - ลมืว่าเงินท่ีมอียูใ่นมอืเป็นเงนิอะไร

- ก�าหนดกฎระเบยีบในการจ่ายเงนิ โดย
ก่อนท่ีจะจ่ายเงินให้นัน้ ต้องมเีอกสารมา
แนบครบถ้วนถูกต้องโดยไม่มีข้อยกเว้น 
และให้น�าเสนอกฎระเบียบในท่ีประชุม
เมอืงฯ เพือ่ลงมตอินมุตัิ
- ควรมกีารจดัเก็บเอกสารให้เป็นระเบยีบ
และเป็นปัจจบุนั

- ก�าหนดกฎระเบียบในการรับเงิน โดย
ก�าหนดให้ผู้ท่ีโอนเงนิเข้าบญัชกีองทุนเมอืงฯ 
ต้องมหีลกัฐานมาแสดงว่าเป็นยอดการโอน
ของตนจริงๆ และให้น�าเสนอกฎ ระเบยีบ
ในท่ีประชมุเมอืงฯ เพือ่ลงมตอินมุตัิ
- ควรมกีารจดัเก็บเอกสารให้เป็นระเบยีบ
และเป็นปัจจบุนั
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 เมื่อทีมวิจัยได้ท�าการสรุปเกี่ยวกับปัญหาแล้ว	จึงได้มี

แนวความคิดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นตัวอย่าง

และรูปแบบการจัดท�าบัญชีด้วยมือที่ประสบความส�าเร็จ	จึงได้

มีการจัดกิจกรรมในการค้นหาความรู้ใหม่เพื่อน�ามาเสริมความรู้

เดิมที่มีอยู่ในตัวนักวิจัยชุมชนดังนี้

 2.1 กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ท่ี 1	ศึกษาดูงาน	ณ	

ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�าริ	บ้านคลองป่าไม้		จังหวัด

ระยอง	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	31	มกราคม	2556		เวลา			06.00		-	

20.00	น.

	 การศึกษาดูงานคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพาชาวบ้าน

ทีมวิจัยไปดูแนวทางการบริหารจัดการและการจัดท�าบัญชีของ

ธนาคารหมูบ้่านตามแนวพระราชด�าร	ิเพือ่ให้ทมีวจิยัได้เหน็ถงึรปู

แบบและวิธกีารทีช่มุชนบ้านคลองป่าไม้ใช้	จะได้น�าความรูน้ัน้มา

ต่อยอดในการออกแบบและปรบัปรงุใช้กบัการบรหิารจดัการกอง

ทุนเมืองฯ	และน�ามาออกแบบระบบและวิธีการจัดท�าบัญชีให้มี

ประสทิธภิาพมากขึน้	ส่วนสาเหตทุีเ่ลอืกไปศกึษาดงูานทีธ่นาคาร

หมู่บ้านตามแนวพระราชด�าร	ิเนือ่งจากเป็นชมุชนทีเ่ข้มแข็งและ

สามารถบรหิารจดัการชมุชนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยการคดั

เลือกพื้นที่นี้มาจากการที่ให้ทีมวิจัยกลับไปช่วยกันคิดว่าเรามี

ปัญหาในการท�าบัญชีแบบนี้	ควรศึกษารูปแบบของที่ใดเพื่อให้

สอดคล้องและสามารถเสริมสร้างความรู้ให้ทีมวิจัยได้	และเมื่อ

มีการประชมุครัง้ต่อมา	นกัวจิยัแต่ละคนจงึได้น�าสถานทีท่ีต่นเอง

สนใจมาน�าเสนอมากมาย	และทีมวิจัยได้ข้อสรุปสุดท้ายร่วมกัน

ว่า	เราจะไปท่ีธนาคารหมูบ้่านตามแนวพระราชด�าร	ิบ้านคลองป่า

ไม้	โดยได้มกีารตดิต่อประสานงานเพือ่ขอความอนเุคราะห์ในการ

เข้าไปศึกษาดูงานและได้รับการตอบรับที่ดี	

	 หลังจากการศกึษาดงูาน	ทมีวิจัยจึงกลับมาร่วมกนัถอด

ความรูแ้ละบทเรยีนที่ได้จากการไปศกึษาดงูาน	โดยให้นกัวจิยัทกุ

คนช่วยกนัวิเคราะห์ความรูท้ี่ได้จากการไปดงูาน	และออกมาช่วย

กันเขียนสรุปร่วมกัน
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ข้ันตอนท่ี 3 วิเครำะห์และออกแบบรูปแบบบัญชีกองทุนเมืองฯ 

ที่เหมำะสม

	 ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนส�าหรับการน�าความรู้และความ

เข้าใจที่ได้จากการวิเคราะห์กิจกรรมการศึกษาดูงาน	และการ

อบรมให้ความรูจ้นเกดิแนวความคดิและรปูแบบในภาพรวมเกีย่ว

กับบัญชีมาออกแบบรูปแบบของบัญชีกองทุนเมืองฯ	จริงๆ	โดย

จะเริ่มจากการศึกษาเก่ียวกับปัญหา	แนวทางการแก้ไข	และน�า

แนวทางการแก้ไขที่คิดวิเคราะห์ร่วมกันไปสู่การแก้ปัญหาโดย

การออกแบบร่วมกันของทีมวิจัย	ดังนี้

 3.1 กำรออกแบบและทดลองปฏิบัต	ิเป็นขั้นตอนที่เกิด

ขึ้นหลังจากการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับทีมวิจัยแล้ว	คือ	

หลังจากการศึกษาดูงาน	การอบรมให้ความรู้	และการถอดบท

 2.2  กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ท่ี 2	โครงการอบรม

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดท�าบัญชี	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	

2556	โดยหวัหน้าโครงการฯ	ซึง่เป็นผูที้ม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ

ในการจัดท�าบัญชีที่เป็นมาตรฐานเนื่องจากเป็นอาจารย์สอนใน

สาขาวชิาการบญัช	ีการอบรมครัง้นีเ้ป็นการอบรมเชงิปฏบิตักิาร

โดยจะมกีารสอดแทรกแบบฝึกหดัให้ทมีวจัิยได้ช่วยกนัท�าและได้

ช่วยกนัคิด	ส�าหรบัเน้ือหาทีน่�ามาใช้ในการอบรมเป็นเนือ้หาตาม

รูปแบบ	ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และน�ามา

ปรับเปลี่ยนค�าศัพท์ท่ีใช้ในการสื่อสารที่สามารถท�าให้เข้าใจง่าย

ย่ิงขึน้	โดยจะเป็นค�าศพัท์ทีช่มุชนใช้อยู่และสามารถเข้าใจได้ทนัที

ที่ได้ยินควบคู่ไปกับค�าศัพท์ที่เป็นทางการส�าหรับนักบัญชี

เรยีนจากการท�ากจิกรรม	ท�าให้เหน็ปัญหาท่ีชัดเจน	ดงันัน้ทมีวจิยั

จึงร่วมกันทบทวนวิธกีาร	เอกสาร	ปัญหา	แนวทางแก้ไขเกีย่วกบั

การบันทึกรายรับและรายจ่าย	

  ทบทวนและออกแบบกำรจัดเก็บเอกสำรที่เป็นระบบ 

โดยการศึกษาจากเอกสารจริงของกองทุนเมืองบางเขนใน

ปัจจุบนั	เพ่ือค้นหาวิธกีารจัดเกบ็และเอกสารควบคมุทีเ่หมาะสม

โดยการช่วยกันคิดวิเคราะห์ร่วมกันของนักวิจัย	เมื่อได้รูปแบบ 

ขัน้ตอนและวธิกีารแล้ว	ทมีวิจยัช่วยกนัจดัท�าเอกสารควบคมุ	และ

จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระบบค้นหาได้ง่าย	รวมถึงการ

เขียนสรุปผลที่ได้จากการวิจัยในวันนี้ด้วย
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    ประชุมทีมวิจัยเพ่ือออกแบบสมุดรำยวันรับเงิน -  

จ่ำยเงิน	หลังจากทีมวิจัยได้รูปแบบและขั้นตอนการจัดท�าบัญชี	

ได้ใบส�าคัญรับ	ใบส�าคัญจ่าย	เพื่อใช้เป็นใบปะหน้าคุมเอกสาร

ทางการบญัชี	ในการประชุมครัง้นี	้ทมีวิจัยจะช่วยกนัคดิวเิคราะห์

เครื่องมือท่ีจะใช้ส�าหรับการรวบรวมข้อมูลด้านการรับเงินและ

การจ่ายเงนิทีจั่ดท�าแล้วให้เป็นระบบมากข้ึน	ซึง่จากการไปศึกษา

ดูงานและจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผนวกกับความรู้ดั้งเดิม

ของนกัวิจัยแต่ละท่าน	จึงท�าให้ทมีวิจัยคิดท่ีจะออกแบบเครือ่งมือ

ที่ใช้บนัทกึรายการรบัเงนิ	รายการจ่ายเงนิ	คอื	สมดุรายวนัรบัเงนิ	

และสมุดรายวันจ่ายเงิน
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  ออกแบบสมุดบัญชีแยกประเภทและทดลองปฏิบัติ 

ส�าหรับขั้นตอนนี้	ทีมวิจัยเริ่มต้นออกแบบด้วยการน�ากระดาษที่

ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับสมุดรายวันรับเงิน	และสมุดรายวันจ่ายเงิน

มาติดบนฝาผนังก่อน	เพื่อให้ทีมวิจัยได้ทบทวนการจัดท�าสมุด

รายวันรับเงิน-จ่ายเงิน	เนื่องจากการออกแบบสมุดบัญชีแยก

ประเภทจะต้องน�าข้อมูลมาจากการบันทึกบัญชีดังกล่าวมา

ท�าการออกแบบ	เพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันจนได้รูปแบบ

ของสมุดบญัชแียกประเภทที่ใช้ค�าอธบิายทีเ่ป็นรูปแบบของบัญชี

กองทุนเมืองฯ	เอง

    ประชุมเพื่อออกแบบงบกำรเงินและทบทวนกำร

ออกแบบท้ังหมด ส�าหรับครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อออกแบบรูป

แบบงบการเงิน	ซึ่งเป็นงบที่จะช่วยสรุปตัวเลขทางการบัญชีเพื่อ

น�าเสนอต่อสาธารณะ	ในเบือ้งต้นทมีวจิยัตกลงกนัไว้ว่า	เป็นความ

ต้องการรูปแบบของงบการเงินหลัก	2	งบ	คือ	งบแสดงฐานะการ

เงิน	และงบก�าไรขาดทุน	

	 ส�าหรับการออกแบบงบแสดงฐานะการเงิน	ทีมวิจัยได้

ออกแบบจากการดูตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานทางบัญชีโดยทั่วไป	

แต่น�ามาปรับให้เหมาะสมกับข้อมูลทางการบัญชีของกองทุน

เมืองฯและในการออกแบบงบแสดงฐานะการเงิน	หัวหน้าโครง

การฯ	เป็นคนเขียนตัวเลขและรายละเอียดท่ีทีมวิจัยช่วยกันคิด

ช่วยกันตอบ	สรุปลงบนกระดาษไปพร้อมๆ	กัน	

 3.2 ประชุมทีมวิจัยเพื่อสรุปผลกำรท�ำโครงกำรวิจัย

ทัง้หมด เพือ่ให้แน่ใจว่ารปูแบบท่ีทมีวิจยัได้ช่วยกนัออกแบบท่ีผ่าน

มา	สามารถน�ามาใช้ได้จรงิ	และสามารถแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ

จดัท�าบญัชใีนปัจจบุนัได้อย่างเหมาะสม	จงึได้จดัการประชมุเพือ่ให้

นกัวจิยัช่วยกนัตรวจสอบข้อมลูทีไ่ด้จากการประชมุทัง้หมด	หวัหน้า

โครงการฯ	ได้รวบรวมและจดัพมิพ์มาให้	โดยให้นกัวจัิยทุกคนช่วย

กนัอ่านเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและช่วยกันแก้ไข	ทัง้ข้อมูลใน

ส่วนของชมุชน	ข้อมลูเกีย่วกบัรูปแบบ	วธิกีาร	และขัน้ตอนในการ

จัดท�าบญัชทีีช่่วยกนัออกแบบ	เอกสารประกอบการจัดท�าบญัช	ีและ

ถอืเป็นการประชมุเพือ่คนืข้อมลูให้กับชมุชนในเบ้ืองต้นด้วย	
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ผลกำรวิจัย   
1. ข้อมลูพืน้ฐำนของกองทุนเมอืงบำงเขนต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุนั 

	 จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเมืองบางเขน	

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัพบว่า	กองทนุเมอืงฯ	ได้มกีารก่อตัง้ขึน้เมือ่

ประมาณปีพ.ศ.	2553	จากการประชมุร่วมกนัของผูน้�าชมุชนในสาย

คลองบางบวัร่วมกบัเครือข่ายพฒันาสิง่แวดล้อมคลองบางบวั	เพ่ือ

ต้องการแก้ไขปัญหาเงนิทนุทีจ่ะน�ามาสร้างบ้านม่ันคงโดยการรวม

เงนิออมเพ่ือท่ีอยู่อาศัยมาไว้ด้วยกนั	และน�าเงนิทีร่วมกนัไว้นีม้า 

บรกิารให้กบัชมุชนทีต้่องการสร้างบ้านมัน่คง	แต่เงนิทีกู่ไ้ว้กบั	พอช.	

ล่าช้า	จงึได้น�าเงนิของกองทนุเมอืงฯ	ไปสร้างบ้านก่อนและเมือ่ได้

รบัเงินจาก	พอช.	จงึให้น�าเงินดงักล่าวมาคนืให้กบักองทุนเมอืงฯ	

และจากการบรหิารจดัการตนเองทีม่ปีระสทิธภิาพของกองทนุฯ	ส่ง

ผลให้ศนูย์ศกึษาและพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัแห่งเอเชยี	(กองทนุ	ACHR)

โดยมีคณุสมสขุ		บญุญะบัญชา	ประธานศนูย์ศกึษาและพฒันาที่

อยู่อาศยัแห่งเอเชยี	ซึง่เป็นอดตีผูอ้�านวยการ	(ผอ.)	สถาบนัพัฒนา

องค์กรชมุชน	(องค์การมหาชน	–พอช.)ได้มองเหน็ศกัยภาพการ

ท�างานของกองทนุเมอืงบางเขน	จงึได้ท�าการผลักดนัให้เกิดความ

ช่วยเหลอืจากกองทนุ	ACHR	ด้วยการมอบเงินบรจิาค	1,000,000	

บาท	เพือ่เป็นทนุในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั	พร้อมค่าบรหิารจดัการ

อกี	400,000	บาท		เพือ่ให้ขับเคล่ือนในการสร้างบ้านและน�าบาง

ส่วนไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มทีีอ่ยูอ่าศยัและไม่สามารถแบกรบั

ภาระการส่งรายเดอืนได้	จากการได้รบังบประมาณของ	ACHR	และ

มกีารบรหิารจัดการทีด่	ีท�าได้จรงิ		พอช.	จึงมองเรือ่งการท�างาน

ในระบบเมอืง	โดยการให้กองทนุเมอืงบางเขนจัดการทกุเรือ่งใน

ชมุชนหรอืเป็น	พอช.	(สาขาย่อย)	และได้มกีารโอนงบประมาณ

สาธารณปูโภค	ซ่ึงเป็นงบประมาณที่ใช้สนบัสนนุในเรือ่งการสร้าง

สาธารณูปโภคให้กับชุมชนที่ได้มีการสร้างบ้านมั่นคงแล้ว	มาให้

กองทุนเมอืงบางเขนจดัการ	

2. กำรจดัท�ำบญัชีและกำรบรหิำรกองทนุเมอืงบำงเขนตัง้แต่อดตี

จนถึงปัจจุบัน 

	 จากการประชุมแลกเปล่ียนเกีย่วกบัการจัดท�าบญัชใีนอดตี

จนถงึปัจจบุนั	ทมีวจิยัได้ท�าการสรปุขัน้ตอนและวธิกีารท�าบัญชโีดย

แยกเป็น	2	ด้าน	คอื	ด้านการรบัเงนิ	และด้านการจ่ายเงินดังนี้

กรณีรับเงินเป็นเงินสด

กรณีรับเงินโดยผ่านธนาคาร

น�าเงินสดฝากธนาคารและจดบันทึกรายละเอียดการรับเงินไว้ในสมุดจดบันทึก

รวบรวมรายละเอียดการรับเงินเป็นใบสรุปใบปะหน้าการรับเงินประจ�าเดือนไว้ 

1. ผู้โอนท�าการโอนเงินเข้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนเมืองฯ โดยหลักฐานการโอนเงินจะอยู่กับผู้โอน

5. เอกสารทางด้านการรับเงินทั้งหมด (หากมี) ผู้จัดท�าบัญชีจะรวบรวมใส่แฟ้มก่อน

6. เมื่อสิ้นเดือนกองทุนเมืองฯ จะมีการเรียกประชุมผู้น�าชุมชนเพื่อแจ้งรายละเอียดการจ่ายช�าระเงินและรายละเอียดการ
ค้างช�าระเงินให้แต่ละชุมชนทราบ

7. เมื่อสิ้นปีผู้จัดท�าบัญชีกองทุนเมืองฯ จะน�ารายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินทั้งหมดที่สรุปไว้แต่ละเดือนมาจัดท�างบการ
เงินโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ท�าบัญชีออกแบบเองโดยประยุกต์มาจากรูปแบบของ พอช.

2. หลังจากมีการโอนเงินแล้ว ผู้โอนจะท�าการแจ้งให้กับกองทุนเมืองฯ ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและจ�านวนตัวเลขที่
โอนเข้ามาโดยการโทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวาจา

4. ส�าหรับการรับเงนิทุกรายการผู้จดัท�าบญัชจีะท�าการจดรายละเอียดการรับเงินทุกรายการไว้ในสมดุจดบนัทึกของตนเอง 
และจะท�าการสรุปตัวเลขการรับเงินทั้งหมดเมื่อสิ้นเดือน โดยใช้คอมพิวเตอร์แต่ยังไม่น�าตัวเลขไปจัดท�างบการเงิน

3.  ผู้จัดท�าบัญชีของกองทุนเมืองฯ เมื่อทราบว่ามีการโอนเงินเข้าสมุดเงินฝากธนาคารแล้ว
- จะท�าการตรวจสอบยอดการโอนโดยดูจากสมุดเงินฝากธนาคารของกองทุนเมืองฯ และจดชื่อชุมชนลงในสมุดเงินฝาก
ธนาคารเพื่อเตือนความจ�าว่า จ�านวนเงินแต่ละยอดเป็นของชุมชนใดบ้าง 
- ส�าหรับยอดเงนิบางรายการท่ีโอนเข้ามาและไม่ได้มกีารแจ้งให้ผูจ้ดัท�าบญัชกีองทุนเมอืงฯ ทราบ ผู้จดัท�าบญัชจีะท�าการ
สอบถามกลบัไปยงัผูท้�าบญัชขีองแต่ละชมุชนว่า จ�านวนเงนิดงักล่าวเป็นของใคร (โดยปกตกิารโอนแต่ละเดอืนจ�านวนเงนิ
จะเท่าเดิมในแต่ละชุมชน)
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กรณีจ่ายเงินเป็นเงินสด (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโดยส่วนใหญ่จ่ายในวันประชุม)

กรณีจ่ายเงินโดยโอนผ่านธนาคาร (จ่ายส�าหรับการให้กู้ยืมสร้างบ้าน สร้างอาชีพ และอื่นๆ)

1. การจ่ายเงินโดยจ่ายเป็นเงินสดจะท�าการจ่ายจากเงินส�ารองท่ีผู้จัดท�าบัญชีเป็นผู้ถืออยู่ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการฯ ก่อน

1. จะมีการประชุมเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินในที่ประชุมก่อน ยกเว้นบางกรณีที่เร่งด่วนจริงๆ ผู้จัดท�าบัญชีจะท�าการโทร
สอบถามการอนุมัติการจ่ายเงินจากกรรมการฯ แล้วจึงท�าการจ่ายเงิน

2. เมือ่ได้รับอนมุตักิารจ่ายเงินแล้วจะท�าการตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงนิโดยกลุม่ออมทรัพย์จะเป็นผูท้�าสญัญา
กู้เงินจากกองทุนเมืองฯ และสมาชิกผู้ที่ต้องการใช้เงินกู้จะเป็นผู้ค�้าประกันการกู้ยืม

3. เมือ่มกีารอนมุตักิารจ่ายเงนิและเอกสารประกอบการจ่ายเงินครบถ้วน นกับญัชจีะท�าการโอนเงินเข้าสมดุบญัชธีนาคาร
ของกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นผู้ขอกู้ยืม โดยเอกสารการโอนเงินจะเก็บใส่แฟ้มไว้ที่กองทุนเมืองฯ และโทรแจ้งกลุ่มออมทรัพย์
ว่าได้ท�าการโอนเงินให้แล้ว

1.ส�าหรับการจ่ายเงินทุกรายการจะมีการจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกและท�าการสรุปยอดรายจ่ายทุกเดือน และเมื่อมีการ
ประชุมจะมีการตรวจสอบการรับเงินจ่ายเงินของกองทุนเมืองฯ ว่าจ่ายค่าอะไรไป และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร โดยผู้จัด
ท�าบัญชีจะต้องท�าการชี้แจงทุกรายการได้

2. เมือ่สิน้ปีผูจ้ดัท�าบญัชกีองทุนเมอืงฯ จะน�ารายละเอียดเก่ียวกับการจ่ายเงนิท้ังหมดท่ีสรุปไว้แต่ละเดอืนมาจดัท�างบการ
เงิน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ท�าบัญชีออกแบบเองโดยประยุกต์มาจากรูปแบบของ พอช.

2. ผูจ้ดัท�าบญัชจีะเก็บเอกสารการจ่ายเงนิใส่แฟ้มไว้และท�าการจดรายละเอียดการจ่ายเงนิไว้ในสมดุบนัทึกเพือ่เตอืนความจ�า

ขั้นตอนกำรจัดท�ำบัญชีด้ำนกำรจ่ำยเงินปัจจุบัน

3. ปัญหำท่ีมีในกำรจัดท�ำบัญชีและกำรบริหำรกองทุนเมือง

บำงเขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชี	พบว่า

ปัญหาหลักๆ	ที่เกิดขึ้นในการจัดท�าบัญชีเกิดจากคณะกรรมการ

กองทุนเมืองฯ	และผู้เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ด้านบัญชี	และผู้จัด

ท�าบัญชีกองทุนเมืองฯ	ในปัจจุบันใช้วิธีการจัดท�าบัญชีด้วย

คอมพิวเตอร์โดยท�าการสรุปตัวเลขรายรับรายจ่ายแต่ละเดือน	

และจะน�าตัวเลขที่สรุปไว้นั้นมาจัดท�างบการเงินเม่ือถึงสิ้นป	ี

ประกอบกับเอกสารการจัดท�าบัญชีไม่ครบถ้วน	หายบ้าง	และ

ส่วนใหญ่จะใช้เพียงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานในการ

ตรวจสอบจ�านวนเงินที่ได้รับและจ่ายไป	การจัดเก็บเอกสารไม่

เป็นระบบ	ค้นหาได้ยาก	ประกอบกบัไม่มีระบบการอ้างองิเอกสาร

ที่เป็นระเบียบ	เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหลัก

ฐานการรับเงิน	จ่ายเงิน	และผู้จัดท�าบัญชีมีเพียงคนเดียวซึ่งมี

ความรับผิดชอบค่อนข้างมาก	จึงท�าให้ไม่มีเวลามากพอส�าหรับ

การจัดท�าบัญชีให้เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบันได้	ซึ่งวิธีการ

ตรวจสอบทีท่�าในปัจจุบนัจะเป็นการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ

บรหิารกองทนุเมอืงบางเขน	ซึง่คณะกรรมการฯ	ส่วนใหญ่จะเป็น

ผู้น�าชุมชนและเป็นผู้จัดท�าบัญชีของกองทุนเมืองฯ	อยู่แล้ว	จึง

ท�าให้ทราบถึงข้อมูลของตัวเลขและรายการที่เกิดขึ้น	ประกอบ
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 สรุปผลกำรศึกษำซึ่งท�ำให้ได้รูปแบบและขั้นตอนในกำรจัดท�ำบัญชีที่เป็นระบบ ดังนี้

กับสมาชิกในชุมชนมีความไว้ใจและเชื่อมั่นในความสุจริตของ

ผู้น�าชุมชนและคณะกรรมการบริหารกองทุนเมืองบางเขน	แต่

ก็มีสมาชิกบางกลุ่มที่ไม่ไว้ใจในส่วนของการบริหารจัดการเงิน

กองทุนเมืองบางเขนเช่นกัน	ดังนั้นเพื่อให้การจัดท�าบัญชีและ

การบริหารจัดการกองทุนเมืองบางเขนมีประสิทธิภาพโปร่งใส	

ไว้ใจได้	จึงต้องจัดให้มีรูปแบบที่ดีและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

	 ส�าหรบัการบรหิารจดัการตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัพบว่า	

กองทุนเมืองฯ	ได้มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร

กองทุนเมืองฯ	ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละชุมชนท้ัง	10	ชุมชน	

เข้ามาช่วยกันท�างานเพื่อให้กองทุนเมืองฯ	สามารถขับเคลื่อน

ได้อย่างต่อเนื่อง	แต่ส�าหรับการบริหารจัดการด้านบัญชีนั้นพบ

ว่า	ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท�าบัญชีที่

ชัดเจน			

4. ขั้นตอนและรูปแบบกำรจัดท�ำบัญชีและกำรบริหำรจัดกำรเงิน

กองทุนเมืองบำงเขนที่เหมำะสม

	 จากการศึกษาและออกแบบรูปแบบการจัดท�าบัญชีที่

เหมาะสม	ท�าให้ได้รูปแบบและเอกสารประกอบการจัดท�าบัญชี

โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้

1. การจดบันทึกรายการทางบัญชี
- ใบปะหน้าใบส�าคัญรับเงิน

2. น�าใบปะหน้าใบส�าคัญรับเงินแนบกับเอกสารการรับเงิน
- ใบสลิปการโอนเงิน
- ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ขึ้นอยู่กับรูป
แบบการรับเงิน

3. ลงเลขท่ีอ้างอิงในใบส�าคัญรับเงินและเจาะรูเอกสารเก็บ
เข้าแฟ้ม
- ใบส�าคญัรับเงินจะใช้ตวัอักษรย่อในการลงเลขท่ีอ้างอิงด้วย  ร  ซึง่
หมายถึงการรับเงิน แล้วตามด้วยหมายเลขของเดือน เช่น เดือน 
ม.ค. ใช้ 1 หลงัจากนัน้ตามด้วยล�าดบัท่ีของใบส�าคญัรับท่ีเกิดขึน้ใน
เดือนนั้นโดยเรียงจากน้อยไปมาก

8. น�าข้อมูลจากงบทดลองมาจัดท�างบก�าไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงิน 
- งบก�าไรขาดทุนประกอบไปด้วยบญัช ีรายได้ (4) และค่าใช้จ่าย (5) 
- งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบไปด้วยบัญชีสินทรัพย์ (1) หนี้สิน 
(2) ทุน (3) ก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนของทุนในงบแสดงฐานะการเงิน

7. น�ายอดคงเหลือที่สรุปได้จากบัญชีแยกประเภทมาจัดท�า
งบทดลอง 
- เมื่อจัดท�าแล้วยอดคงเหลือทางด้านซ้ายจะต้องเท่าทางด้านขวา
- โดยน�ายอดคงเหลอืจากบญัชแียกประเภททุกตวัมาจดัท�าโดยเรียง
ตามหมวดบัญชี

5. ผ่านรายการท่ีบันทึกในสมุดรายวันรับเงินไปลงบัญชี
แยกประเภท
- ดูจากสมุดรายวันรับเงินท่ีได้บันทึกบัญชีไว้ว่ามีชื่อบัญชีใดใน
รายการวันนั้นบ้าง 
- ต้องน�าบัญชีทุกตัวท่ีเกิดขึ้นไปแยกประเภทให้ครบถ้วน และควร
ท�าให้เป็นปัจจุบัน

6. สรุปยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี 
- น�ายอดรวมด้านซ้าย หัก ยอดรวมด้านขวา 
- ให้เปรียบเทียบยอดรวมท้ังสองด้าน ด้านไหนมียอดมากกว่าให้
สรุปตัวเลขคงเหลือไว้ด้านนั้น (เขียนด้วยดินสอ)

4. ลงบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน 
- ใบส�าคัญรับเงิน
- เอกสารประกอบการรับเงิน
การลงบญัชใีนใบส�าคญัรับเงนิจะลงตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยเรียง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน และต้องท�าให้เป็นปัจจุบัน

ด้ำนกำรรับเงิน
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1. การจดบันทึกรายการทางบัญชี
- ใบปะหน้าใบส�าคัญจ่ายเงิน

1. การจดบันทึกรายการทางบัญชี
- ใบปะหน้าใบส�าคัญจ่ายเงิน2. น�าใบปะหน้าใบส�าคัญจ่ายเงินแนบกับเอกสารการ

จ่ายเงิน
- ใบสลิปการโอนจ่ายเงิน
- ใบเสร็จรับเงิน 
- หนังสือสัญญายืมเงิน หนังสือสัญญากู้เงิน
- รายงานการประชุม
- ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

3. ลงเลขท่ีอ้างอิงในใบส�าคญัจ่ายเงนิและเจาะรูเอกสาร
เก็บเข้าแฟ้ม
- ใบส�าคัญจ่ายเงินจะใช้ตัวอักษรย่อในการลงเลขท่ีอ้างอิงด้วย  
จ ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงิน แล้วตามด้วยหมายเลขของเดือน 
เช่น เดือน ม.ค. ใช้ 1 หลังจากนั้นตามด้วยล�าดับท่ีของใบ
ส�าคัญจ่ายเงินที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น

4. ลงบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน 
- ใบส�าคัญจ่ายเงิน
- เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
การลงบัญชีในใบส�าคัญจ่ายเงินจะลงตามเหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้น โดยเรียงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน และต้องท�าให้เป็น
ปัจจุบัน

5. ผ่านรายการที่บันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงิน
ไปลงบัญชีแยกประเภท
- ดจูากสมดุรายวันจ่ายเงนิท่ีได้บนัทึกบญัชไีว้ว่ามชีือ่
บัญชีใดในรายการวันนั้นบ้าง 
- ต้องน�าบัญชีทุกตัวท่ีเกิดขึ้นไปแยกประเภทให้ครบ
ถ้วน และควรท�าให้เป็นปัจจุบัน

6. สรุปยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภท
แต่ละบัญชี 
- น�ายอดรวมด้านซ้าย หัก ยอดรวมด้านขวา 
- ให้เปรียบเทียบยอดรวมท้ังสองด้าน ด้านไหนมี
ยอดมากกว่าให้สรุปตวัเลขคงเหลอืไว้ด้านนัน้ (เขยีน
ด้วยดินสอ)

7. น�ายอดคงเหลือท่ีสรุปได ้จากบัญชีแยก
ประเภทมาจัดท�างบทดลอง 
- เมื่อจัดท�าแล้วยอดคงเหลือทางด้านซ้ายจะต้องเท่า
ทางด้านขวา
- โดยน�ายอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภททุกตัวมา
จัดท�าโดยเรียงตามหมวดบัญชี

8. น�าข้อมูลจากงบทดลองมาจัดท�างบก�าไร
ขาดทุนและงบดุลแสดงฐานะการเงิน 
- งบก�าไรขาดทุนประกอบไปด้วยบัญชี รายได้ (4) 
และค่าใช้จ่าย (5) 
- งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบไปด้วยบัญชี
สินทรัพย์ (1) หนี้สิน (2) ทุน (3) ก�าไรหรือขาดทุน
ในงบก�าไรขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ของส่วนของทุนในงบ
แสดงฐานะการเงิน

ด้ำนกำรจ่ำยเงิน
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สถำนกำรณ์ใหม่ท่ีเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ

	 จากการท�าวิจัยโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมี

ส่วนร่วม	เพือ่ค้นหารปูแบบการจดัท�าบัญชกีองทนุเมืองบางเขน

ที่เหมาะสม	ช่วยส่งผลให้การบริหารจัดการเงินกองทุนฯ	มี

ประสทิธิภาพ	ส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านความสัมพนัธ์

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและชุมชนในเขตบางเขนได้มีโอกาส 

ท�ากจิกรรมร่วมกนัมากขึน้	รวมถงึความรูค้วามสามารถของนักวจัิย

ชมุชนด้านการท�าวจิยัเพ่ือค้นหาวธีิการแก้ไขปัญหาชมุชนได้มกีาร

พัฒนามากขึน้	ดงัจะสามารถสรุปแต่ละด้านได้	ดงันี้

 1) ด้ำนคน	คนถอืเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัส�าหรบัการ

จัดการความรู้	เนื่องจากคนเป็นตัวการหลักในการที่จะท�าให้การ

จดัการความรูป้ระสบความส�าเรจ็	และเป็นผูท้ีน่�าความรูไ้ปถ่ายทอด

และแบ่งปันให้กับผู้อื่นจนกลายเป็นความรู้ที่จะสามารถกระจาย

ในวงกว้างได้	จากการสังเกตในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย

ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการฯ	ได้สังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ของสมาชกิในทมีวจิยัซึง่สามารถแบ่งออกได้เป็น	5	ก	ดงันี้

 ก ท่ี 1 คือ กล้ำคดิ ส�าหรบัการท�าวจัิยในตอนเร่ิมต้น	จะ

สงัเกตเหน็สมาชกิในทมีวจิยั	(นกับัญชชีมุชน)	จะไม่กล้าคดิไม่กล้า

ตอบ	ถึงแม้ว่าค�าถามนัน้จะเป็นค�าถามทีต่นเองรูค้�าตอบกต็าม	ซึง่

จะมีเพียงคนเดมิๆ	เท่านัน้ทีจ่ะตอบและอธบิาย	แต่หลงัจากผ่าน

กระบวนการท�าวจัิยร่วมกันจนมาถงึช่วงระยะที	่2	จะสงัเกตเหน็ว่า

นกัวจิยักล้าท่ีจะตอบ	กล้าทีจ่ะอธบิาย	แลกเปลีย่นกนัเพือ่ให้ข้อมูล

ท่ีได้น้ันถกูต้องมากขึน้

 ก ที ่2 คอื กล้ำเขยีน	จากการด�าเนนิกระบวนการทีผ่่านมา	

ในช่วงแรกๆ	ไม่ว่าจะได้ข้อมลูอะไรในทีป่ระชมุ	หวัหน้าโครงการฯ	

จะต้องเป็นผูเ้ขยีนสรปุและนกัวจิยัคนอืน่ๆ	จะนัง่ดเูฉยๆ	ไม่มกีาร

จดตาม	เมือ่ให้ช่วยกนัจด	กจ็ะบอกว่าไม่ชอบเขยีนโดยยนืยนัว่าจ�า

ได้ทุกอย่างท่ีคยุกนั	แต่หลงัจากการท�าวจิยัมาสกัระยะ	จะเหน็การ

เปลีย่นแปลง	คอื	นกัวจัิยสนใจและใส่ใจสิง่ทีป่ระชมุพดูคยุกันมาก

ขึน้	และจะจดบนัทกึทกุอย่างทกุขัน้ตอนลงสมดุเองโดยไม่ต้องบอก	

รวมถึงกล้าที่จะออกมาเขียนสรุปการประชุมในแต่ละครั้งลงบน

กระดานหรอืกระดาษที่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการประชมุด้วย

 ก ท่ี 3 คือ กล้ำลงมือท�ำ	ส�าหรับการกล้าลงมือท�านี้

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จากการให้การบ้านนักวิจัยกลับ

ไปคดิวเิคราะห์สิง่ท่ีได้จากกจิกรรมแต่ละกจิกรรม	ซ่ึงในช่วงแรกจะ

ไม่เห็นการสรุปหรอืมข้ีอมูลมาส�าหรบัการประชุมในครัง้ต่อไปตาม

ทีม่อบหมาย	แต่ในระยะที	่2	จะเหน็ว่านกัวิจยัจะมข้ีอมลูทีท่�าการ

สรปุด้วยตนเอง	และน�ามาแบ่งปันแลกเปลีย่นกนัในทมีวจิยัมากขึน้	

รวมถงึนกัวจิยัยงัได้ช่วยกนัลงมอืท�าในขัน้ตอนของการออกแบบรปู

แบบการจัดท�าบญัชท่ีีเหมาะสมด้วย

 ก ที ่4 คือ กล้ำแสดงออก	ส�าหรบัความกล้าแสดงออก

จะเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน	ตัง้แต่การกล้าทีจ่ะ

แสดงความคดิเหน็	กล้าท่ีจะออกมาเขยีนสรปุหน้าห้อง	และกล้าท่ี

จะออกไปน�าเสนอในการประชมุเวทต่ีางๆ	ทกุครัง้ทีผ่่านมาโดยจะ

ท�าการสับเปล่ียนหมนุเวียนคนทีจ่ะเป็นตวัแทนในการน�าเสนอใน

เวทีต่างๆ	และนกัวจิยัทกุคนกส็ามารถท�าออกมาได้ดี

 ก ที ่5 คอื กล้ำแบ่งปัน	ในส่วนของการกล้าแบ่งปันนี	้ถือ

เป็นภาพทีป่ระทับใจเป็นการส่วนตวัของหวัหน้าโครงการฯ	ซึง่เร่ิม

ต้นสงัเกตเห็นการแบ่งปันของทมีวจิยัตัง้แต่เมือ่ครัง้ทีไ่ด้ท�าการจัด

กจิกรรมอบรมให้ความรูด้้านบญัช	ีโดยผูท่ี้เข้าอบรมจะท�าการสอน

และแบ่งปันความรูใ้ห้กบัผูท้ีไ่ม่ได้เข้าอบรม	และหลงัจากนัน้เป็นต้น

มา	ทมีวิจยัจงึเกดิทกัษะในการแบ่งปันและจะเหน็การช่วยกันสอน

ช่วยกันอธบิายกันตัง้แต่น้ันจนจบโครงการวจิยั	

 2) ด้ำนควำมรู้ของนักวิจัยชุมชน ส�าหรับวัตถุประสงค์

อย่างหนึง่ทีท่มีวิจัยคาดหวังไว้	คอื	หลงัจากจบโครงการวจิยัแล้ว

นกัวจิยัชมุชนต้องเก่งขึน้	ต้องมคีวามรูม้ากขึน้	ต้องได้รปูแบบท่ีจะ

น�าไปปฏบิตัไิด้จรงิ	ซึง่จะส่งผลให้การท�างานและการบริหารจัดการ

ชุมชนดข้ึีน	และจากการศกึษาและท�างานวิจัยร่วมกนัส่งผลให้นกั

วจิยัชมุชนเกดิการเปลีย่นแปลงดงัน้ี

	 1.	นกัวิจัยชมุชนได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการท�าวิจยั	จากการ

พดูคุยเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการวจิยั	สงัเกตได้ว่านกัวจัิยเข้าใจ

ว่าการท�าวจิยัคืออะไร	ท�าไปท�าไม	ท�าแล้วได้อะไร

	 2.	นกัวิจยัชมุชนได้ความรูเ้กีย่วกบับญัชเีพิม่มากขึน้	โดย

ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัรปูแบบบญัชีทีเ่ป็นมาตรฐานโดยทัว่ไป	ได้แนว

ความคดิในการน�าความรูท้ี่ได้จากการท�าวิจัยไปปรับใช้กับการท�า

บญัชีให้กบัชมุชน	เช่น	การจดบนัทกึรายการบญัชทีีม่เีนือ้หาครบ

ถ้วนและครอบคลมุมากขึน้	จากเดมิจะจดบนัทึกเพือ่เตอืนความจ�าเท่านัน้

	 3.	ได้รูปแบบในการจัดการเกี่ยวกับเอกสาร	โดยได้รูป

แบบการอ้างองิเอกสารทีเ่ป็นระบบ	รวมถงึได้แนวคดิเกีย่วกบัการ

จัดท�าเอกสารที่ครบถ้วนว่ามีประโยชน์ต่อการตรวจสอบและการ

จดัท�าบญัชอีย่างไร	รวมถงึในปัจจุบนันี	้นกับญัชชีมุชนได้น�าผลที่

ได้จากการท�าวิจัยเกีย่วกบัการจัดเกบ็ใบเสรจ็รบัเงนิมาปฏบิติัแล้ว	

จากแต่เดิมนักบัญชีชุมชนจะให้ใบเสร็จรับเงินตัวจริงกับสมาชิก

และนกับญัชกีองทุนชมุชนจะเกบ็ส�าเนาไว้	เมือ่เวลาผ่านไปส�าเนา

อาจจางและมองไม่เหน็รายละเอยีด	แต่หลังจากท่ีไปดงูานได้เห็น

รปูแบบการจัดการเกีย่วกบัเอกสารทีด่	ีจึงน�ากลับมาใช้กบัชมุชน

โดยปรบัเป็นการให้ส�าเนากบัสมาชกิไปและจะท�าการเกบ็ตวัจรงิไว้

กบักองทนุชมุชนเอง

	 4.	ได้รปูแบบการจัดท�าบญัชทีีเ่ป็นระบบ	ผูท้�าบญัชกีอง

ทนุเมืองฯ	ได้ท�าการเตรยีมเอกสารและข้อมลูทางบญัชไีว้	เพือ่น�า

มาจัดท�าบัญชีตามระบบเอกสารและบันทกึบัญชีตามขัน้ตอนที่ได้

จากการท�าวิจยั	ซึง่ได้เริม่จดัท�ากบัข้อมลูทางบญัชตีัง้แต่	1	มกราคม	

2556	เป็นต้นมา	

	 5.	นกัวิจัยชุมชนมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัการเช่ือมโยงตวัเลข	
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และข้อมลูทางการบญัชี	ซ่ึงส่งผลให้เกดิการร่วมมือในการจัดท�า

และตรวจสอบการจดัท�าบญัช	ีเพือ่ให้การจดัท�าบญัชเีป็นระบบและ

เป็นปัจจุบันมากขึ้น	และส่งผลให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อมูล

ทางการบญัชีให้กบัผูท้ีเ่ก่ียวข้องทราบได้อย่างน่าเชือ่ถอื

 3) ด้ำนควำมรูข้องอำจำรย์ผู้ท�ำวจิยั	ผูท้�าวจิยัเป็นหวัหน้า

โครงการฯ	เป็นอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการบัญชี	มีความรู้และ

ประสบการณ์ท�าวจัิยทีผ่่านมาในเชงิวิชาการและไม่เคยได้ท�าวิจัย

เชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วนร่วมมาก่อน	หลงัจากที่ได้มีโอกาสเข้ามา

ท�าวจิยัร่วมกบัชมุชนท�าให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัการท�าวจิยัเพิม่มากขึน้

ท�าให้มกีารพฒันาด้านความรู้ในหลายๆ	ด้านดงันี้

	 1.	ได้เรียนรู้วิธีการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือให้โครงการฯ	

ประสบความส�าเร็จโดยต้องปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของ 

โครงการฯ	และนกัวจิยัในทีมวจิยั

	 2.		ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมส่ีวนร่วม	และเหน็ถงึความเหมอืนและความแตกต่างระหว่าง

การท�าวจิยัเชงิวชิาการและการท�าวจิยัท้องถิน่	รวมถึงท�าให้ได้เรยีน

รูเ้กีย่วกบัการท�าวิจยัร่วมกบั	สกว.	เช่น	การท�าวจิยัร่วมกบัชมุชน	

ต้องอาศัยความอดทน	เรยีนรูร่้วมกนัแบบค่อยเป็นค่อยไป	ซึง่จะ

แตกต่างจากงานวจิยัเชิงวิชาการทีส่ามารถคดิวางแผนและด�าเนนิ

การได้ตามทีต้่องการโดยไม่ต้องใช้เวลานาน

	 3.		ได้เรียนรูเ้ก่ียวกบัรปูแบบและการบริหารจดัการเกีย่ว

กบัชมุชน	และการจดัท�าบญัชชีมุชนว่านกับญัชชีมุชนนัน้เป็นกลุม่

คนทีม่คีวามรูแ้บบภมูปัิญญาชาวบ้านทีส่ามารถน�ามาประยกุต์	โดย

เพิม่ความรูใ้หม่ๆ	ทีเ่ป็นระบบท�าให้เกดิการเรยีนรูใ้นรปูแบบใหม่ท่ี

ดขีึน้ได้ไม่ยาก

	 4.		ได้เรยีนรูแ้ละเกบ็ประสบการณ์เกีย่วกบัการท�างานกับ

ทมีชาวชุมชนว่า	ต้องมรีะบบ	วธีิการ	ขัน้ตอน	และต้องมีการเตรยีม

ตวัอย่างไรบ้าง	รวมถงึได้พนัธมติรในการท�างานทีอ่บอุน่จงึท�าให้มี

ความสขุในการท�างาน

	 5.		ได้ความรูเ้กีย่วกบัชมุชน	กองทนุเมอืง	กองทนุชมุชน	

บ้านมัน่คง	เครอืข่ายฯ	ว่าแต่ละส่วนมคีวามเช่ือมโยงกนัอย่างไร

และมจีดุก�าเนดิ	มกีารขบัเคลือ่นจนกลายมาเป็นชมุชนเข้มแขง็ได้

อย่างไร

 4) ด้ำนกำรเปล่ียนแปลงรปูแบบกำรจดัท�ำบญัชทีีเ่หมำะ

สมเปรยีบเทยีบแบบเดมิกับแบบใหม่ทีค้่นพบ จากการศกึษาวจัิย

ทัง้หมด	ทีมวิจยัไดรู้ปแบบและวิธกีารจัดท�าบญัชทีี่เหมาะสมกบั

กองทนุเมอืงฯ	ซึง่นกับญัชีชุมชนและนกับญัชีกองทนุเมอืงฯ	จะ

ได้น�าไปปฏบิตัเิพือ่ให้การจดัท�าบญัชเีป็นระบบ	มมีาตรฐานและน่า

เชือ่ถอืมากขึน้	เนือ่งจากจะมรีะบบของการอ้างองิเอกสารท�าให้เหน็

ถงึทีม่าทีไ่ปของเงนิกองทนุเมอืงฯ	อย่างชดัเจน	และสามารถตรวจ

สอบได้ง่ายขึน้	ซึง่จะสามารถเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงวธิกีาร

และขัน้ตอนในการจดัท�าบญัชไีด้ดงัตารางต่อไปนี้

รูปแบบและขั้นตอนการจัดท�าบัญชีแบบเดิม รูปแบบและขั้นตอนการจัดท�าบัญชีแบบใหม่

เมื่อเกิดรายการทางบัญชี

การจัดท�างบการเงิน

1. เมือ่มกีารรับเงนิหรือจ่ายเงนิระหว่างกองทุนเมอืงฯ กับ
กองทุนชุมชน จะมีการแจ้งรายละเอียดด้วยการโทรแจ้ง
หรือชี้แจงในที่ประชุม
2.  ผู้จดัท�าบญัชจีะจดรายละเอียดการรับเงินจ่ายเงนิไว้ใน
สมุดจดบันทึกเพื่อเตือนความจ�า
3. ตรวจสอบจ�านวนเงินท่ีรับมา จ�านวนเงินท่ีจ่ายออก
ไปโดยตรวจกับสมุดเงินฝากธนาคาร สลิปโอนเงิน (ถ้ามี) 
4. เก็บรวบรวมเอกสารท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดใส่ไว้ในแฟ้ม
เอกสาร
5.  ท�าการสรุปตวัเลขการรับเงนิ การจ่ายเงนิประจ�าเดอืน
ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ 

6. น�าข้อมลูรายรับ รายจ่ายท่ีท�าการสรปุไว้ประจ�าเดอืนมา
จัดท�างบการเงินโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel โดย
ประยุกต์มาจากรูปแบบของ พอช.

1.  แยกเอกสารการรับเงิน กับเอกสารการจ่ายเงินออกจากกัน
2. จัดท�าเอกสารประกอบการรับเงิน จ่ายเงินโดยใช้เอกสารท่ีออกแบบเพิ่ม
เติมที่เหมาะสม
3. ท�าการจดัเก็บเอกสารให้เป็นระบบโดยการน�าใบส�าคญัรับเงนิ หรือใบส�าคญั
จ่ายเงินมาคุมเอกสารการรับเงิน เอกสารการจ่ายเงิน
4. บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับการรับเงิน จ่ายเงนิในใบส�าคญัรับ ใบส�าคญัจ่าย 
พร้อมลงเลขที่เอกสารเพื่อคุมเอกสารฉบับนั้นให้เป็นระบบ
5. น�าเอกสารท่ีจัดท�าเรียบร้อยแล้วเก็บใส่แฟ้มโดยแยกเป็นแฟ้มการรับเงิน
แฟ้มการจ่ายเงินโดยเรียงตามวัน เดือน ปี 
6. บันทึกรายละเอียดการรับเงิน-จ่ายเงินในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวัน
จ่ายเงิน เพื่อสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายที่เป็นปัจจุบัน
7. น�ารายการท่ีบนัทึกในสมดุรายวนัรับเงนิ สมดุรายวนัจ่ายเงนิไปท�าการแยก
ประเภทเพื่อหายอดคงเหลือของรายการบัญชีแต่ละรายการ

8. เมื่อสิ้นเดือนจะท�าการสรุปรายละเอียดในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวัน
จ่ายเงิน สมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อท�าการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าถูก
ต้อง ครบถ้วน
9. น�ายอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภทมาจัดท�างบทดลอง
10. น�าข้อมูลจากงบทดลองมาจัดท�างบการเงิน คือ งบก�าไรขาดทุน และงบ
แสดงฐานะการเงิน
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 5) ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนซึ่งจะก่อให้เกิดควำม

ยั่งยืน	จากการท�าวิจัยชุด	MOU	ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก	และ	

สกว.	ท�าให้เกดิโครงการวจิยัทัง้หมด	6	โครงการ	และตวัแทนของ

ชุมชนบางคนท่ีเข้ามาร่วมท�าวิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้กับโครงการ

วิจัยมากกว่าหน่ึงโครงการ	ดังน้ันจึงเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลง

ในชุมชน	พอสรุปได้ดังนี้	

	 ชุมชนมีความสนใจเกี่ยวกับการท�าวิจัยมากขึ้น	และ

เห็นถึงประโยชน์ท่ีได้จากการท�าวิจัยว่าสามารถน�ามาแก้ปัญหา

หรือพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นได้	ซึ่งมีหลายโครงการเมื่อเสร็จสิ้น 

โครงการฯ	นี้แล้ว	ชุมชนมีแผนที่จะท�าการต่อยอดการท�า

วิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	นอกจากนี้ชุมชนยังมีความรู้เกี่ยว

กับการท�าวิจัยว่ามีวิธีการอย่างไร	ท�าแล้วได้อะไร	ชุมชนได้ 

มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท�าวิจัยระหว่างกัน

มากขึ้น	

	 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดท�าบัญชี	ขณะนี้ได้

มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเก็บใบเสร็จรับเงินซ่ึงกองทุน

ชุมชนจะท�าการเก็บใบเสร็จต้นฉบับไว้	และให้ส�าเนากับสมาชิก

ในชุมชนเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน	ซึ่งในอดีตนักบัญชี

ชมุชนจะให้ต้นฉบบักบัสมาชกิไปและกองทนุชมุชนจะเก็บส�าเนา

ไว้ท�าให้ส�าเนาที่เก็บไว้จางและมองไม่เห็นเมื่อระยะเวลาผ่านไป	

ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจากการท�าวจิยั	คอื	กองทุน

เมอืงฯ	ได้น�ารปูแบบการจดัท�าบญัชท่ีีได้จากการท�าวิจยัไปจัดการ

ระบบการจัดท�าเอกสาร	การอ้างอิงเอกสาร	และการจัดท�าบัญชี

โดยใช้รูปแบบการจัดท�าบัญชีที่ได้ออกแบบร่วมกันจากการท�า

วิจัยในครั้งนี้	และทีมวิจัยได้มีการวางแผนในการท�าหนังสือคู่มือ

การจัดท�าบัญชีชุมชนเพื่อน�าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและชุมชน

อื่นได้น�าไปใช้ต่อไป

สรุปและอภิปรำยผล   
	 จากการสรุปผลการวิจัยมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ

สามารถน�ามาอภิปรายผล	ดังนี้

	 1.	จากการศึกษารูปแบบการจัดท�าบัญชีกองทุนชุมชน

และกองทุนเมืองฯ	พบว่า	คณะกรรมการฯ	และผู้จัดท�าบัญชี

ชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดท�าบัญชี	โดยการจดบันทึกการรับเงิน

การจ่ายเงินไว้ในสมุดบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อเตือน

ความจ�า	แต่ไม่ได้จัดท�าเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและไม่ได้น�า

ตัวเลขที่เกิดขึ้นไปประมวลผลเพื่อจัดท�าผลการด�าเนินงานตาม

รูปแบบมาตรฐานในการจัดท�าบัญชีโดยทั่วไป	ทั้งนี้เป็นเพราะ

นักบัญชีชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าบัญชี 

ที่เป็นระบบ	ประกอบกับไม่มีแนวทางในการบริหารจัดการ

เอกสารที่เป็นระเบียบ	

	 คณะกรรมการบริหารกองทุนเมืองฯ	ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดท�าบัญชีในปัจจุบันว่ามีวิธีการจัดท�า

อย่างไร	ได้ตัวเลขมาจากไหน	เนื่องจากคณะกรรมการฯ	และ 

ผูเ้กีย่วข้องไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัการประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์	

และไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการเช่ือมโยงข้อมูลหรือตัวเลขทาง

บัญชี	สมาชิกบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดส�าหรับการจ่าย

ช�าระเงินและอื่นๆ	จึงท�าให้การบันทึกบัญชีและเอกสารที่จัดท�า

ล่าช้า	ควบคุมได้ค่อนข้างยาก	สอดคล้องกับงานวิจัยหลายๆ	

ชิ้นที่ผ่านมา	เช่น	งานวิจัยของเจริญ		สุดรักษ์	และคณะ	(2545)		

ทีท่�าการศกึษาและถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานของกองทนุต่างๆ	 

ในหมู่บ้านและค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มกองทุน

ให้มีเอกภาพและพบปัญหาเรื่องการจัดท�าทะเบียน	บัญชี	

และงบการเงนิซึง่กระจดักระจายไม่เป็นระบบ	เนือ่งจากกรรมการฯ	

ขาดความรู ้ความเข้าใจและไม่ได้ขวนขวายจัดการเรื่องนี้

อย่างจริงจัง	นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	วิชุลดา	 

มาตันบุญ		(2550)	ที่ได้ท�าการศึกษาการจัดการกองทุนชุมชน

ในชนบท:	กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ	เชียงใหม่	พบว่า	ปัญหา

และอุปสรรคในการบริหารกองทุนชุมชน	คือ	ปัญหาการขาด

ทกัษะในการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ของคณะกรรมการฯ	และ

สอดคล้องกับข้อค้นพบของ	บุศรา	คงศักดิ์		(2546)	ซึ่งท�าการ

ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านเละชุมชนเมือง

แห่งชาติ	กรณีศึกษาอ�าเภอท่าปลา	จังหวัดอุตรดิตถ์	พบว่า	 

ผู้จัดท�าบัญชีมิได้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชีโดยตรง	มี

ปัญหาในการปฏิบัติจริงเก่ียวกับสมุดบัญชีและเอกสารท่ีใช้ใน

การบันทึกบัญชี	

	 2.	ผลการวิจัยครั้งนี้	ท�าให้ได้รูปแบบในการจัดท�า

บัญชีที่สามารถควบคุมการจัดท�าบัญชีที่เป็นระบบ	รวมถึงมี

เอกสารประกอบการจัดท�าบัญชีที่เหมาะสม	โดยใช้สมุดควบคุม

การรับจ่ายเงินที่มีค�าศัพท์ที่ไม่ยากและสามารถเข้าใจได้ง่าย

ซึ่งสอดคล้องกับ	ปริชญา	ชีวะเกตุ	(2545)	ได้ศึกษาแนวปฏิบัติ

ทางบัญชีส�าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	กรณีศึกษา	

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดเชียงใหม่	ผลการศกึษาพบว่า	ในเรือ่งของแนวปฏบิตัทิาง

บัญชีส�าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต	ต�าบลสุเทพ	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	พบว่า	มีหลักเกณฑ์การท�าบัญชี

อย่างง่าย	คอืการจัดท�าบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงนิสด	และมสีมุดบญัชี

รายรับรายจ่าย	

	 3.	จากการท�าวิจัยในครั้งนี้	ท�าให้ทีมวิจัยได้ท้ังรูปแบบ

การจัดท�าบัญชีที่เหมาะสมว่า	ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง	ได้

รูปแบบของเอกสารประกอบการจัดท�าบัญชีที่สามารถอธิบาย

ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน	ได้ขั้นตอนและวิธีการจัดท�าบัญชี

ที่เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน	และแต่ละขั้นตอนต้องจัดท�าเอกสาร

ประกอบอะไรบ้าง	ตั้งแต่เร่ิมต้นรายการค้าทางบัญชีจนจบ
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รายการทางบัญชีน�าไปสู่การรายงานผลการด�าเนินงาน	ซึ่งทาง

ทมีวิจยัได้มแีนวคดิท่ีจะจดัท�าเป็นคูม่อืการจดัท�าบญัชชีมุชน	เพ่ือ

เผยแพร่ให้กบัชมุชนหรอืบคุคลอืน่ท่ีสนใจในการพัฒนาการจัดท�า

บัญชีที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

	 4.		จากการท�าวิจัยในครั้งนี้	ท�าให้นักวิจัยชุมชนได้มี

ประสบการณ์และการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการท�าวจิยัเพือ่น�าผลที่ได้มา

แก้ไขปัญหาชมุชนของตนเอง	และยงัช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ระหว่างชมุชนกับสถานศึกษาในการร่วมกนัสร้างคน	แก้ไขปัญหา

ชมุชนในด้านอืน่ๆ	รวมถงึการร่วมกนัท�ากจิกรรมต่างๆ	มากมายอย่าง

ต่อเน่ือง	ไม่ว่าจะเป็นประเพณี	พธีิกรรมต่างๆ	เช่น	การจดังานวันเดก็	

หรอืหากมหาวทิยาลยัมกีารจดัอบรมความรูด้้านคอมพวิเตอร์	ด้าน

ภาษาองักฤษ	บญัชคีรัวเรอืน	กจ็ะเชญิให้ผูน้�าชมุชนหรอืบุคคลอืน่ๆ	

ในชมุชนท่ีสนใจเข้าร่วมรบัฟังและเรยีนรู้ร่วมกนั

ข้อเสนอแนะ   
	 งานวิจัยน้ีศึกษาและออกแบบเฉพาะระบบบัญชขีองกอง

ทนุเมอืงเท่านัน้	โดยยงัไม่ได้ลงรายละเอยีดเกีย่วกบักองทุนชมุชน	

ดงันัน้	ในการท�าวิจัยครัง้ต่อไปอาจต่อยอดด้วยการวางระบบเพือ่

เชือ่มการท�าบญัชีทัง้กองทุนเมอืงและกองทุนชมุชน		ประกอบกับ

รปูแบบการท�าวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการท�าวจิยัเพือ่ให้ได้รปูแบบในการ

จดัท�าบญัชโีดยใช้วธิกีารจดัท�าด้วยมอื	ดงันัน้งานวจิยัต่อไปอาจต่อย

อดด้วยการบรูณาการการจดัท�าบญัชด้ีวยคอมพวิเตอร์	

กิตติกรรมประกำศ   
	 ขอขอบคุณ	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(ฝ่าย

งานวิจัยเพือ่ท้องถิน่)	และมหาวิทยาลยัเกรกิ	ทีส่นบัสนนุทนุและ

เวลาในการท�าวิจัยครั้งนี้	จนท�าให้งานวิจัยส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ

 การพัฒนารปูแบบผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชนโดยใช้วธิกีารวิจยัปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม 

กรณศีกึษาผลติภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนบ้านคลองเด่ือพฒันา ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล 

จงัหวดัลพบรุ ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ (1) ส�ารวจปัญหาและความต้องการพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์

สนิค้าชมุชนของผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ของใช้ในครวัเรอืน บ้านคลองเด่ือพัฒนา (2) เพ่ือพัฒนา

รปูแบบตราสญัลกัษณ์และกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์สินค้าชุมชน โดยใช้วธิกีารวจิยัปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม (3) ส�ารวจความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการพัฒนารปูแบบแล้ว กลุม่

ตวัอย่าง ได้แก่ กลุม่แม่บ้านคลองเด่ือพัฒนา จ�านวน 10 คน บุคลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ท่ามะนาว จ�านวน 8 คน ซึง่เป็นผูเ้กีย่วข้องกบัศูนย์การเรียนรู้ทัง้ 7 ศนูย์ ในชุมชนท่ามะนาว และ

ตวัแทนจาก บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน  2 คน โดยวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) และผูบ้ริโภค จ�านวน  80 คน โดยใช้วธีิการเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบบงัเอิญ 

(Accidental sampling) เพ่ือประเมนิความพงึพอใจต่อรปูแบบตราสญัลกัษณ์และกราฟิกบนบรรจุ

ภณัฑ์ เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแนวค�าถามส�าหรับใช้ในการสนทนากลุม่กบักลุม่แม่บ้านเพ่ือ

ส�ารวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชนและอตัลกัษณ์ของ

ชมุชน แนวค�าถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญด้านตราสญัลกัษณ์ แนวค�าถามความคดิเหน็

ของผู้เชีย่วชาญท่ีมต่ีอรปูแบบกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์  และแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้เพือ่ประเมิน

ค่าความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีม่ต่ีอตราสญัลกัษณ์และกราฟิกบนบรรจภัุณฑ์ วเิคราะห์ข้อมลู

โดยการหาค่าร้อยละ มชัฌิมเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 ผลการวจัิยพบว่า ก่อนการวิจยัผลติภณัฑ์สนิค้าชุมชนบ้านคลองเดือ่พัฒนานัน้ มี 

รปูแบบอย่างง่ายๆ พมิพ์ข้อความบรรยายสรรพคุณบนกระดาษธรรมดาตดิไว้ท่ีผลติภัณฑ์ สนิค้า

บางประเภทเทบรรจุลงขวดน�า้พลาสติกที่ใช้แล้วโดยไม่มแีม้ฉลากสินค้า  ท�าให้ผลติภณัฑ์ขาด

ความน่าเชือ่ถอื และแม้ว่าจะเคยมหีน่วยงานจากทัง้ภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาช่วยออกแบบ

สญัลกัษณ์และกราฟิกบนบรรจภัุณฑ์ให้กับทางกลุม่ฯ แต่เน่ืองจากทางกลุ่มฯ ไม่ได้มส่ีวนร่วมใน

การแสดงความคิดเหน็ส่งผลให้เกดิการไม่ยอมรับแบบสญัลักษณ์ท่ีออกแบบมา

 เมื่อทีมวิจัยได้เข้าไปในชุมชนและสอบถามความต้องการของกลุ่มฯ พบว่า กลุ่ม

แม่บ้านคลองเดือ่พฒันามคีวามต้องการให้ทมีวิจยัออกแบบตราสญัลกัษณ์และกราฟิกบนบรรจุ

ภณัฑ์ โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม ซ่ึงผลงานทีอ่อกแบบมาจากกระบวนการมส่ีวนร่วมดงักล่าว 

สามารถสะท้อนอตัลกัษณ์ของกลุม่ฯ ได้ชัดเจน ส่งผลให้เกดิการยอมรับและยงัสร้างความภูมิใจ

ให้กบักลุม่ฯ เป็นอย่างมาก และจากการส�ารวจความพึงพอใจของทัง้กลุม่แม่บ้านและผูบ้รโิภคต่อ

การออกแบบตราสญัลักษณ์นัน้พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก และความพึงพอใจด้านกราฟิก

บนบรรจุภณัฑ์ของใช้ในครวัเรือนของผู้บริโภคในด้านรูปร่าง สีทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของสินค้า 

ภาพประกอบทีชั่ดเจน สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิม มคีวามน่าเช่ือถอื ปลอดภัยสวยงาม และดูโดด

เด่นสะดดุตานัน้พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในระดับมากเช่นกนั

ค�ำส�ำคัญ : สนิค้าชมุชน  ผลติภณัฑ์ของใช้ในครวัเรอืน  การวจิยัเชงิปฏิบัติการแบบมส่ีวนร่วม
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 The research on The Model Development of the Community Products by  
Participatory Action Research Method, the Case study : Household  products of Baan 
Khlong Dua Pattana in Tambon Tha Manao, Amphoe Chai Badan, Lopburi Province was 
aimed to (1) find out the problems and determine the needs in developing product models for  
community products of the entrepreneurs of Baan Khlong Dua Pattana (2) to develop 
a logo and graphics on the packaging of community products using participatory action  
research method (3) to survey the customer satisfaction towards the product models which 
have been developed. The sample groups consist of 10 people from Khlong Dua Pattana 
housewives group, 8 personnel of Tha Manao Sub-district Administrative Organization 
(SAO) who are associated with the seven learning centers in Tha Manao Community and two  
representatives from PTT Public Company Limited. Purposive sampling was used as a tool 
for sampling. And 80 selected consumers who were the field-trip attendants at the Tha Manao 
Sub-district Administrative Organization (SAO) and the people in the area, were chosen by 
means of accidental sampling to assess their satisfaction with the logo and graphics on the 
packaging. The instruments used in the research were: guideline questions for discussion 
groups to explore the issues and the needs to develop the models of community products, 
guideline questions for the comments of logo experts, guideline questions for the comments 
of the experts on graphical formats on the packaging, and the questionnaire created to 
assess the consumers’ satisfaction with the logos and graphics on the packaging. The data 
were analyzed by percentage, mean, and standard deviation.  
 The results showed that before the research project, the community products of 
Baan Khlong Dua Pattana, Chai Badan District, Lopburi province, have simple forms; the product 
details were only described in text forms and typed on plain paper affixed to the products; some 
types of products were poured into used plastic water bottles, even without any labels resulting in 
lack of product credibility. Although there are organizations from both public and private sectors 
helping the group in designing logos and packaging graphics, they did not accept the designed 
logos because they did not participate in expressing their own ideas.
 When the research team entered the community and inquired the needs of 
the Khlong Dua Pattana group, they then would like the research team to design the logos 
and graphics on the packaging, using a participatory process, and the designs from such 
participatory process reflected clear identity of the group, resulting in the great recognition 
and immense pride of the group. From satisfaction surveys on logo designs, it showed a 
satisfaction with high level, and a satisfaction with the graphics on the packaging of household 
consumers products: shapes, colors appropriate to the nature of the products, clear illus-
trations which can add value, reliability, safety, beauty and prominence, it was found that 
the consumers’ satisfaction was at the high level .

Keywords  :   Community products, Household products, Participatory Action Research
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1. บทน�ำ
 สาระส�าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้กล่าวถึงการพัฒนาประเทศ

ที่ส�าคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาคนและสงัคมไทยสูส่งัคมคณุภาพ เกือ้กูลและเอ้ืออาทรซึง่

กนัและกนั มีระบบการผลติเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม มคีวามมัน่คง

ด้านอาหารและพลงังานบนพืน้ฐานทางเศรษฐกจิทีพ่ึง่ตนเอง โดย

การสนบัสนุนการพัฒนาคณุภาพชวีติของประชาชนให้มีอาชีพ มี

ความเป็นอยู่ท่ีด ีมงีานท�า มรีายได้ น�าทรพัยากรในชมุชนมาสร้าง

มูลค่าผลิตเป็นสินค้าชุมชนจ�าหน่าย เกิดการสานต่อโครงการ

หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ ชมุชนได้รวมกลุม่เป็นวสิาหกิจชุมชน

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ

จัดจ�าหน่าย (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2554) บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็น

ถงึความส�าคญัของการสร้างผลิตภณัฑ์สินค้าชมุชนในหนึง่ต�าบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ์และความส�าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยได้จัดโครงการ “รักษ์

ป่า สร้างคน 84 ต�าบลวิถีพอเพียง” ขึ้นเพื่อน�าทั้งสองปรัชญา

มาผสมผสานกันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในปีพ.ศ. 2554 ได้

ให้การสนับสนุนกลุม่ชมุชนต�าบลท่ามะนาว โดยการให้ความรูแ้ก่คน 

ในชุมชน มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจ�านวน 7 ศูนย์การเรียนรู้ 

(ทีมงานวิจัยชาวบ้าน, 2555) กลุ่มบ้านคลองเดื่อพัฒนาเป็น 

กลุ่มคนในชุมชนจ�านวน 10 คน ในต�าบลท่ามะนาวที่รวมตัวกัน

เพ่ือผลิตสินค้าชุมชนจากวัตถุดิบในท้องถิ่นประเภทสมุนไพรที่

มีในท้องถิ่น ท�าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน  เช่น สบู่  ยาสมุนไพร  

แชมพู  ครีมนวด น�้ายาล้างจาน เป็นต้น  

 จากการลงพื้นที่ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี เมื่อเดือนตุลาคม 2556  ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาของ

ผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชนบ้านคลองเดือ่พฒันา ยงัไม่เป็นทีรู่จั้กของ

ผู้บรโิภคในวงกว้างนัน้อาจเนือ่งมาจากตวัผลติภณัฑ์สนิค้าชุมชน 

ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ ไม่มีกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารให้

ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้และเกิดภาพจดจ�าสินค้าท่ีดีได้ ภาพ

รวมเดิมของผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนบ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�าบล

ท่ามะนาว มีเพียงพิมพ์ข้อความบรรยายสรรพคุณบนกระดาษ

ธรรมดาติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าบางประเภทเทบรรจุ

ลงขวดน�้าพลาสติกที่ใช้แล้วโดยไม่มีแม้แต่ฉลากสินค้าท�าให้

ผลิตภัณฑ์ขาดความน่าเชื่อถือ

 จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่า

มะนาว และกลุม่แม่บ้านคลองเดือ่พฒันาพอสรุปได้ว่า เนือ่งจาก

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ามะนาวนั้นเป็น 1 ใน 84 ต�าบลวิถี

พอเพียงท่ีอยู่ภายใต้โครงการของ ปตท. ท�าให้มีหน่วยงานจาก

ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส�าคัญ โดยได้เข้ามาช่วยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนหลายครั้ง หากแต่เป็นการช่วยเหลือใน

ลักษณะของการมองดูปัญหาจากมุมมองของคนภายนอก แต่

ยังขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเองในขั้นตอนต่างๆ ของ

กระบวนการท�างาน  ท�าให้เกิดการไม่ยอมรับในกลุ่มแม่บ้านฯ 

เมื่อหน่วยงานดังกล่าวกลับออกไป ทางกลุ่มแม่บ้านฯ ก็ไม่ได้

ใช้ทั้งตราสัญลักษณ์และฉลากสินค้านั้น (วสันต์ ดอนชัย, 2556; 

สัมภาษณ์)

 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หากกลุ่ม

แม่บ้านฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการสร้างสรรค์ผล

งานด้วยตวัเองกน่็าจะท�าให้ทราบถงึปัญหาและแก้ปัญหาได้ตรงจุด  

จนเกิดรูปแบบใหม่ๆ ของผลงานที่มาจากความคิดเห็นของคน 

ในกลุ่ม ซ่ึงเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอย่างแท้จริง อันจะส่งผล

ให้คนในกลุ่มในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความภาค

ภูมิใจร่วมกัน และจากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ

มส่ีวนร่วมฯ พบว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามส่ีวนเกีย่วข้อง

ใน 4 มิติ คือ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่า ควรท�าอะไร และท�า

อย่างไร การมส่ีวนร่วมเสียสละในการพฒันา รวมทัง้ลงมอืปฏบิตัิ

ตามที่ได้ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่

เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานและการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

โครงการฯ โดยเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกทกุคนของชมุชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการ

ด�าเนนิกจิกรรมในการพฒันา รวมถงึได้ประโยชน์จากการพฒันา

นั้นอย่างเสมอภาค (เอกวิทย์ นวเศรษฐ, 2554 อ้างจาก Cohen, 

J.M. and Uphoff, 1981)

 ดังนั้นในงานศึกษาครั้งนี้ จึงสนใจพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทของใช้ในครัวเรือนโดยใช้วิธีการ

วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้มีภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

ที่มีจุดเด่น สวยงาม เป็นที่จดจ�า บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ท่ีชัดเจน

ของกลุ่มแม่บ้านฯ และแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อันจะน�า

ไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
 2.1เพื่อส�ารวจปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบ

ผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชนของผูป้ระกอบการผลติภณัฑ์ของใช้ในครวั

เรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี

 2.2 เพือ่พฒันารปูแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธี

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว

เรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี 

 2.3  เพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อตรา

สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว
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เรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล 

จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
 งานวจิยัน้ีเป็นวจิยัประยกุต์เน้นการปฏบัิตกิารแบบมส่ีวน

ร่วมของชุมชนมีทั้งการส�ารวจและการออกแบบ มีขอบเขตของ

การวิจัยดังนี้

 3.1 ขอบเขตของประชากร

      3.1.1 ประชากร คือ กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา 

ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ�านวน 10 คน 

บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ามะนาว จ�านวน 15 คน 

และผู้บริโภคจ�านวน 150 คน

      3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา 

ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ีจ�านวน 10 คน 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่ามะนาว จ�านวน 8 คน 

ตัวแทนจากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 2 คน และ 

ผู้บรโิภค คอื ชาวบ้านชมุชนต�าบลท่ามะนาวและผูท้ีม่าศกึษาดงูาน

ของศูนย์การเรียนรูท้ีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลฯ จ�านวน 80 คน

 

 3.2 ขอบเขตของเนื้อหา

       ในการวจิยัครัง้นี ้ขอบเขตของเนือ้หา คอื การพฒันา

รูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ ซึ่งหมายถึง การออกแบบตรา

สัญลักษณ์และออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนบ้าน

คลองเดื่อพัฒนา จ�านวนทั้งสิ้น 12 รายการ ได้แก่ 

      3.2.1 น�้ายาซักผ้าขนาด  900 ml.

      3.2.2 น�้ายาซักผ้าขนาด  2,000 ml.

      3.2.3 น�้ายาปรับผ้านุ่มสูตรยามเช้าขนาด 900 ml.

       3.2.4 น�า้ยาปรบัผ้านุม่สูตรยามเช้าขนาด 2,000 ml.

     3.2.5 น�้ายาปรับผ้านุ่มสูตรยามเย็นขนาด 900 ml. 

      3.2.6 น�า้ยาปรบัผ้านุม่สูตรยามเยน็ขนาด 2,000 ml.

       3.2.7 น�า้ยาล้างจานสตูรผสมมะกรดูจานขนาด 500 ml.

      3.2.8 ครีมอาบน�้าสูตรขมิ้นขนาด 400 ml.

      3.2.9 ครีมอาบน�้าผสมขมิ้นขนาด 950 ml.

      3.2.10 สบู่สมุนไพรสูตรขมิ้นขนาด 50 ml.

      3.2.11 สบูส่มุนไพรสตูรว่านหางจระเข้ขนาด 50 ml.

      3.2.12 ครีมพอกหน้าสูตรขมิ้น  

5. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวจิยัในครัง้นี ้เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวน

ร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้กระบวนการ

เรยีนรูร่้วมกนัระหว่างทมีวิจยั อาจารย์ และชมุชน ข้อมูลท่ีศกึษา

ในการด�าเนินการดัง ต่อไปนี้ 

 

ส�ารวจปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน

กระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์ฯ แบบมี
ส่วนร่วมในมิติต่างๆ
 ร่วมส�ารวจและตัดสินใจคัดเลือก
ผลติภัณฑ์
 ร่วมออกแบบ
 ร่วมประเมินผลการออกแบบ

ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบตรา
สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

รูปแบบผลิตภัณฑ์
(ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์) ท่ีผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่
บ้านคลองเดื่อพัฒนา

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนประเภทของใช้ในครัวเรือน

4. กรอบแนวคิดของโครงกำรวิจัย

5.1ข้อมูลที่ศึกษำ

     1) ข้อมูลด้านพื้นที่ พ้ืนที่ที่ศึกษาครั้งนี้เป็นชุมชน

ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

     2) ประชากร คอื กลุ่มแม่บ้านคลองเดือ่พัฒนา ต�าบล

ท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล จงัหวัดลพบรุจี�านวน 10 คน บคุลากร

ขององค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ามะนาว จ�านวน 15 คน ตวัแทน
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จากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และผู้บริโภค คือ ชาวบ้าน

ชมุชนต�าบลท่ามะนาว และผูท้ีม่าศกึษาดงูานของศนูย์การเรยีนรู้

ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ามะนาว ทีม่าซือ้สนิค้าเฉล่ียภายใน

เดอืนธนัวาคม 2557 ถงึ เดอืนกมุภาพันธ์ 2558 เดอืนละ 150 คน

      3) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา 

จ�านวน 10 คน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลฯ จ�านวน 

8 คน ตัวแทนจากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 2 คน 

เลือกโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive sampling) และผู้

บริโภค จ�านวน 80 คน ซึ่งเป็นผู้มาศึกษาดูงานที่องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่ามะนาว และผู้ท่ีอยู่ในพื้นที่โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)

       4) ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนจ�านวนทัง้ส้ิน 12 รายการ

 5.2 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย

     1) ประเด็นค�าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus 

group) กับกลุ่มแม่บ้าน

      2) ประเด็นค�าถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

      3) แบบส�ารวจความพงึพอใจของกลุ่มแม่บ้านคลอง

เดื่อพัฒนาฯ และผู้บริโภคต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และ

กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ของผลติภณัฑ์ของใช้ในครวัเรอืนบ้านคลอง

เดือ่พฒันาฯ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่1

ตำรำงที่ 1  แสดงกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยและเครื่องมือ/กิจกรรม

กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย เครื่องมือ/กิจกรรม

1. กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนาจ�านวน 10 คน บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ามะนาว จ�านวน  8 คน และตัวแทน
จาก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

2.  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสัญลักษณ์ จ�านวน 2 คน 
    -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเจือ เขียดทอง จากภาควิชา 
         ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
    -  คุณประชัญ คงเจริญพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  
 โพรซายส์กราฟิก จ�ากัด 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ�านวน 2 คน  
    คือ
    -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ รัตนพล จากภาควิชาออก  
 แบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    -  คุณสีวลี ศิลป์วรศาสตร์ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ์
 ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการส่งออก

3.  กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา จ�านวน 10 คน บุคลากร อบต. 
ท่ามะนาว จ�านวน 8 คน ตวัแทนจากบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
จ�านวน 2 คน และผู้บริโภค จ�านวน 80 คน จากชาวบ้านชุมชน
ต�าบลท่ามะนาวและท่ีมาศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต�าบลท่ามะนาว

2.1 แนวค�าถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านตราสัญลักษณ์
2.2 แนวค�าถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อลักษณะรูปแบบ 
    ผลิตภัณฑ์

3.1 แบบส�ารวจความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้านและผู้บริโภคท่ีมีต่อ 
    ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

1.1 ใช้การประชมุเชงิปฏิบตักิารเพือ่ท�าความเข้าใจในโครงการฯ แผน 
    งาน และระดมความคดิเห็นโดยใช้ค�าถามในการสนทนากลุม่ เพือ่  
   ส�ารวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
    สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม
1.2 คดัเลอืกผลติภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมโครงการโดยการมส่ีวนร่วมของกลุม่ 
   แม่บ้านฯ บุคลากรของอบต.ท่ามะนาว และตัวแทนจากบริษัท  
    ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
1.3 ผูวิ้จยัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับลกัษณะของตราสญัลกัษณ์แก่กลุ่ม 
   แม่บ้านฯ บุคลากร อบต.ฯ ต่อจากนั้นได้มีส่วนร่วมในการหา   
     อัตลกัษณ์ของกลุม่ด้วยประเดน็ค�าถามในการสนทนากลุม่ (Focus group)
1.4 ผู้เข้าร่วมวิจัยร่วมกันคัดเลือกลักษณะของภาพประกอบท่ีใช้ใน 
      ผลติภัณฑ์และลกัษณะของรูปทรงบรรจภัุณฑ์ท่ีมคีวามเหมาะสมกับ 
    ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
1.5  ผูว้จิยั กลุม่แม่บ้านฯ บคุลากร อบต.ท่ามะนาวและตวัแทนจาก 
    บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกันออกแบบตราสัญลักษณ์  
     และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
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 5.3 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 การด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

 ขั้นตอนที่ 1 ส�ารวจปัญหาและความต้องการในการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของบ้านคลองเดื่อพัฒนา

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านคลองเดื่อพัฒนาฯ 

เพ่ือศึกษาบริบท สภาพวิถีการด�าเนินชีวิต และอาชีพของกลุ่ม

แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่ท�าเกษตรกรรม

 2. ลงพืน้ทีพ่บกลุม่ชมุชน จัดประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่

ท�าความเข้าใจโครงการฯ และแผนงานวิจัย มีกลุ่มแม่บ้านคลอง

เด่ือพัฒนาและผู้แทนจากส่วนราชการ คือ กลุ่มสมาชิกจาก

องค์การบริหารส่วนต�าบล โดยผู้วิจัยคัดเลือกจากผู้เกี่ยวข้องที่

ท�าหน้าทีดู่แลศนูย์การเรยีนรูผ้ลติภณัฑ์ชมุชนตวัแทนจากบรษิทั 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ส�ารวจ

ปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา 

 3. จัดเวทีส�ารวจปัญหาและความต้องการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ บ้านคลองเดื่อพัฒนาโดยมีผู้เข้าร่วม 

คอื กลุม่แม่บ้านคลองเด่ือพฒันา จ�านวน 10 คน สมาชกิองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลท่ามะนาว จ�านวน 8 คน และตัวแทนจากบรษิทั 

ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 2 คน ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลฯ 

เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 (ขั้นความต้องการในการออกแบบ-

Design refinement)

 4. ผู้วิจัย กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา สมาชิกส่วน

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ามะนาวและผู้แทนจากบริษัท ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ ที่เข้า

ร่วมโครงการฯ

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบ

มีส่วนร่วม

 1. ผู้วิจัยให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านคลองเด่ือพัฒนา

จ�านวน 10 คน สมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ามะนาวจ�านวน 

8 คน และตวัแทนจากบรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) จ�านวน 2 คน  

ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลฯ เมือ่วนัท่ี  24 กนัยายน  2557 เรือ่ง

การออกแบบตราสัญลักษณ์ด้านต่างๆ ดังนี้ คือ ประเภทของ

สัญลักษณ์ คุณลักษณะที่ดีของสัญลักษณ์ อารมณ์และสี เพื่อให้

กลุ่มแม่บ้านฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถเลือก

ประเภทของสญัลกัษณ์ กลุม่สใีห้เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ของตนเอง 

เรื่องการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ด้านองค์ประกอบของ

กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ ข้อมูลทีจ่�าเป็นของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

ภาพประกอบส�าหรับกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านฯ 

มีแนวคดิในการตัดสนิใจ เป็นต้น 

  2. การมส่ีวนร่วมในการออกแบบผลติภัณฑ์โดยใช้วธิกีาร

สนทนากลุม่ (Focus group) เพือ่ระดมความคดิเหน็โดยใช้เครือ่งมือ

และการเกบ็รวบรวมข้อมลู มีประเดน็ค�าถามเพือ่ค้นหาอตัลกัษณ์

ที่ส�าคัญของบ้านคลองเดื่อพัฒนา และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ 

กลุม่ฯ  จากนัน้ให้กลุม่แม่บ้านคลองเดือ่พฒันาและผูท่ี้เกีย่วข้อง ได้แก่ 

บคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลฯ ผูแ้ทนจากหน่วยงาน ปตท. ร่วม

ระดมความคดิเห็นและน�าเสนอในเวทกีารสนทนากลุ่ม

 สรุปอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อ

พัฒนา โดยเรียงจากล�าดับความส�าคัญมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด 

จากนัน้กลุ่มแม่บ้านคลองเดือ่พฒันา ผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูว้จิยัร่าง

ภาพสัญลักษณ์จากการมส่ีวนร่วมของกลุ่มและเลือกอารมณ์ของ

สี (Mood and Tone) ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับกลุ่มแม่บ้าน

คลองเดื่อพัฒนา คือ กลุ่มสีที่เป็นชนบท (ดูพอเพียง ธรรมชาติ 

เรียบง่าย อ่อนโยน)   

 ส่วนกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ใช้ประเด็นค�าถามให้กลุ่ม

แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล

ร่วมกันระดมความคิดว่า ภาพประกอบแบบใดที่มีความเหมาะ

สมกับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ จะใช้ภาพประกอบ

เหมือนจริง (Realistic) ภาพตัดทอน (Distortion) หรือแบบภาพ

นามธรรม (Abstract) ควรใส่รายละเอยีดอะไรบ้างบนบรรจภุณัฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์ชนิดใดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของใช้ใน

ครัวเรือนของบ้านคลองเดื่อพัฒนาฯ หาข้อสรุปและน�าเสนอใน

เวทีการสนทนากลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มแม่บ้านฯ และ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องน�าข้อมูลที่ได้จากการสรุปจากเวทีสนทนากลุ่มมา

ร่วมกันออกแบบร่าง (Preliminary design)

ภาพท่ี 1 การมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา  
  บคุลากรอบต.ท่ามะนาว และตวัแทนจากบริษัท ปตท.จ�ากัด  
  (มหาชน)
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     3. จากน้ันผู้วิจัยน�าแบบร่าง (Preliminary design) จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไปออกแบบต่อในขั้นตอน 

ต่างๆ ดังไปนี้

  3.1 ขั้นออกแบบ (Sketch design) 

 3.2 ขัน้การเลอืกและตัดสนิใจ (Selection)  

ผู้วิจัย กลุ่มแม่บ้านฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการเลือกแบบจากขั้นออกแบบเพื่อให้ผู้วิจัยน�า

ไปพัฒนาในล�าดับถัดไป

 3.3 ขัน้การพฒันาแบบ (Develop design)  

ผู้วิจัยท�าการพัฒนาแบบท่ีได้จากกระบวนการมี

ส่วนร่วมตัดสินใจเลือกของกลุ่มแม่บ้านฯ และผู้

ที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 2 ขั้นออกแบบ (Sketch design)

 ภาพที่ 3 ขั้นการพัฒนาแบบ (Develop design)
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       จากนัน้ให้ผูเ้ชีย่วชาญท่ีมปีระสบการณ์ด้านการออกแบบ

ตราสัญลักษณ์จ�านวน 2 ท่านเลือกสัญลักษณ์จากการพัฒนา

แบบที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าใน 

ครัวเรือนในเรื่องของสี ความเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม

โดดเด่น สะดุดตาน่าจดจ�า และให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

ด ้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จ�านวน 2 ท่าน  

เลือกกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมด้านการใช้ภาพ

ประกอบ สสีนั การสร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลติภณัฑ์ ความน่าเช่ือถอื 

ดูสะอาดปลอดภัย

     ผู้วิจัยน�าแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุ

ภัณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกมาปรับแก้ตามความคิดเห็น

 3.4 ขั้นการออกแบบสุดท้าย (Design finalization)

       เมือ่ได้แบบสดุท้ายแล้ว ผูว้จิยัจดัเวทนี�าเสนอผลงาน 

ณ องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี เมือ่วันที ่28 ตลุาคม 2557 เพือ่น�าเสนอตราสญัลกัษณ์และ

กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชนให้กลุม่แม่บ้านคลอง

เด่ือพัฒนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล และตัวแทนจาก 

บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ได้มีส่วนร่วมเลอืกแบบคร้ังสดุท้าย

 3.5 งานชิ้นสุดท้าย (Final design)

     ผู้วิจัยน�าความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของกลุ่ม

แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล 

และตัวแทนจาก บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) โดยกลุ่มเลือก

ภาพที่ 4 ขั้นการออกแบบ 
 สุดท้าย (Design  
 finalization)

สัญลักษณ์แบบที่ 1 และปรับสีของตัวอักษรให้เป็นสีน�้าตาลเพื่อ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้านฯ จากนั้นน�าเสนองาน

ชิ้นสุดท้าย แล้วส่งมอบงานให้กับกลุ่มแม่บ้านคลองเด่ือพัฒนา 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลท่า

มะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ภาพที่ 5 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ตาม 
 กระบวนการมีส่วนร่วม

สรุปขั้นตอนกำรพัฒนำตรำสัญลักษณ์ และกรำฟิกบนบรรจุภัณฑ์ตำมกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
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 ขั้นตอนท่ี 3 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของผู ้บริโภคต่อ

ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

 1. สร้างเครื่องมือส�ารวจความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ

ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของใช้

ในครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

 2. ส�ารวจความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีมี่ต่อรปูแบบตรา

สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของใช้ใน 

ครัวเรือน

 3. วิเคราะห์ข ้อมูลการส�ารวจความพึงพอใจของ 

ผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ของผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

สถิติจากแบบสอบถาม โดยน�ามาแจกแจงความถี่ หาค่ามัชฌิม

เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 4. ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

6. ผลกำรวิจัย
 6.1 ผลการส�ารวจปัญหาและความต้องการพัฒนารูป

แบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา 

พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบ้านคลองเดื่อยังใส่ในขวด

น�า้ดืม่ ไม่มตีราสญัลกัษณ์ ฉลากท่ีบอกคณุสมบติัของผลติภณัฑ์ 

และกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนาต้องการให้ทีมวิจัยช่วยพัฒนา 

ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม โดยวิธีวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 6.2 ผลการพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชนฯ พบว่า  

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านคลองเดื่อพัฒนา คือ ต้น

มะเดือ่ ลูกมะเดือ่ โค้งแม่น�า้หกัศอกที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ความเป็น

ตัวแทนที่โดดเด่นของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อฯ และใช้ชื่อว่า แอ๋ว

คลองเดื่อ เพราะป้าแอ๋วเป็นผู้น�ากลุ่มและเป็นผู้ชักชวนสมาชิก

คนอื่นๆ เข้าร่วมกลุ่ม

ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้านฯ

ตำรำงที่ 2 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบตราสัญลักษณ์

ความพึงพอใจ X S.D. ระดับความพึงพอใจ

บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน พึงพอใจมาก4.5 0.6

4.5 0.7

4.4 0.7

4.4 0.7

4.4 0.7

4.4 0.7

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

เป็นตัวแทนของสินค้าในชุมชน

สีสันมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

สามารถจดจ�าได้

โดดเด่นสะดุดตา

รวม
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 ส่วนผลติภณัฑ์ประเภทของใช้ในครัวเรอืนใช้ชือ่ว่า Allvy  

ท่ีเพ้ียนเสียงมาจาก “แอ๋ว” ซึ่งสมาชิกในกลุ่มฯ เห็นว่า มีความ

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัว

เรือน เช่น น�้ายาซักผ้า น�้ายาปรับผ้านุ่ม 2 สูตร น�้ายาล้างจาน 

ส�าหรับภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตัดสินใจให้ใช้

ภาพประกอบเหมอืนจรงิ (Realistic) ทีเ่กดิจากภาพถ่ายและภาพวาด 

โดยมีผลงานดังนี้

 ส่วนผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวกาย เช่น ครีมอาบน�้า สบู ่

สมุนไพร 2 สูตร และครีมพอกหน้าสมุนไพรใช้ชื่อว่า Allena 

ที่เพี้ยนเสียงมาจากแอ๋วผู้น�าของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อเช่น

เดียวกัน ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ใช้เป็นภาพเหมือนจริงที่

เป็นภาพวาด โดยมีผลงานดังนี้ภาพท่ี 7 กราฟิกบนบรรจภัุณฑ์ผลติภัณฑ์น�า้ยาซกัผ้าขนาด 900 ml.  
 และ 2,000 ml.

ภาพท่ี 10 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น�้ายาล้างจาน  
   ขนาด 500 ml.

 ภาพท่ี 11 กราฟิกบนบรรจภัุณฑ์ผลติภัณฑ์ครีมอาบน�า้สตูร 
   ผสมขมิ้น ขนาด 400 ml. และ 950 ml.

ภาพที่ 8 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ ์
 ผลิตภัณฑ์น�้ายาปรับ 
 ผ ้านุ ่มกลิ่นยามเช ้า 
 ขนาด 900 ml. และ  
 2,000 ml. 

ภาพท่ี 9 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ น�้ า ย า 
 ปรับผ้านุ ่มกลิ่นยาม 
 เย็น ขนาด 900 ml.  
 และ 2,000 ml.
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ภาพที่ 14 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
  ผลติภัณฑ์ครีมพอกหน้า 
  สูตรผสมขมิ้น ขนาด  
  50 ml.  

 ภาพท่ี 15 ภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการ 
   ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเดื่อ 
   พฒันา ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล จงัหวัด 
    ลพบุรี ที่ได้รับการพัฒนา

 ภาพที่ 12 กราฟิกบน 
 บรรจุ ภัณฑ ์ 
 ผลติภัณฑ์สบู่
 สตูรผสมขมิน้

ภาพท่ี 13 กราฟิกบน 
 บ ร ร จุ ภั ณ ฑ ์ 
 ผลิตภัณฑ์สบู ่  
 สูตรผสมว ่าน 
 หางจระเข้ 
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ตำรำงที่ 3 สรุปความพึงพอใจต่อการออกแบบในทุกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อฯ และกลุ่มผู้บริโภค

 จากตารางแสดงให้เหน็ว่า กลุม่ผูบ้ริโภคมคีวามพึงพอใจ

ต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ของสินค้าชุมชนอยู่ใน

ระดับมากทุกรายการในทุกประเด็น

7. สรุปผลกำรวิจัย
 การวิจัยเ ร่ืองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า

ชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา 

: ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเด่ือพัฒนา ต�าบล 

ท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 1) ส�ารวจปัญหาและความต้องการในการพฒันารปูแบบ

ผลิตภัณฑ์ จากการส�ารวจปัญหานั้นพบว่า กลุ่มแม่บ้านคลอง

เดื่อพัฒนายังไม่มีตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่

ชัดเจน เน่ืองจากท่ีผ่านมาเคยมีหน่วยงานจากภาครัฐและภาค

เอกชนมาออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้ 

ความพึงพอใจ
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เฉ
ลี่ย
รว
ม 

X

S.D. ระดับ
ความพึงพอใจ

น�้ายาซักผ้า 900 ml.

น�้ายาซักผ้า 2,000 ml.

น�้ายาปรับผ้านุ่มสูตรยามเช้า 900 ml.

น�้ายาปรับผ้านุ่มสูตรยามเช้า 2,000 ml.

น�้ายาปรับผ้านุ่มสูตรยามเย็น 900 ml.

น�้ายาปรับผ้านุ่มสูตรยามเย็น 2,000 ml.

น�้ายาล้างจานสูตรผสมมะกรูด 500 ml.

ครีมอาบน�้าสูตรขมิ้น 400 ml.

ครีมอาบน�้าสูตรขมิ้น 950 ml.

สบู่สมุนไพรสูตรขมิ้น

สบู่สมุนไพรสูตรว่านหางจระเข้

ครีมพอกหน้าสตูรขมิ้น

เฉลี่ยรวม

4.5

3.9

4.3

3.8

4

3.5

3.9

4.2

4.1

4.3

4.3

4.1

4.3

4.5

3.6

4.4

3.8

4

3.7

3.8

4.2

4.1

4.3

4.3

4.1

4.5

4.4

3.7

4.2

3.7

4

3.8

4

4.2

4.4

4.4

4.4

4.1

4.4

4.3

3.9

4.3

3.8

4

3.9

3.8

4.4

4.4

4.2

4.3

4.1

4.4

4.3

3.9

4.3

3.8

4.1

3.8

3.9

4.2

4.2

4.4

4.3

4.1

4.4

4.2

3.8

4.3

3.9

4

3.8

3.9

4.3

4.3

4.2

4.1

4.1

4.3

4.5

3.8

4.3

3.9

4.3

4

4.2

4.4

4.4

4.6

4.5

4.3

4.5

4.4

3.8

4.3

3.8

4.1

3.8

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.4

0.6

0.6

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.6

0.6

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมาก

แต่กลุ่มฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ทางกลุ่มฯ จึงไม่ได้

ใช้ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์นั้น แต่ยังคงกลับไป

บรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ขวดน�า้ดืม่พลาสตกิใช้แล้วเช่นเดมิ ทางกลุม่ฯ 

จึงต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

สินค้าชุมชนของตนเอง

 2) ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ทางกลุ่มแม่

บ้านคลองเดือ่พฒันา และสมาชกิองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีเ่ป็น

ผูร้บัผดิชอบศนูย์การเรยีนรู้ และตวัแทนจาก บรษิทั ปตท.จ�ากัด 

(มหาชน) น้ันได้มส่ีวนร่วมในกระบวนการออกแบบทกุขัน้ตอน ท�าให้

สามารถสะท้อนอตัลักษณ์ทีก่ลุ่มต้องการ ส่งผลให้เกดิการยอมรบัตรา

สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ทีต่นเองได้ร่วมออกแบบ

 3) ส่งผลให้ทัง้กลุม่ผูบ้รโิภคและกลุม่แม่บ้านมคีวามพงึ

พอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่ได้รบัการพฒันาแล้วอยู่

ในระดับมาก
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8. อภิปรำยผล  
 ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้

วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์

ของใช้ในครวัเรอืน บ้านคลองเดือ่พฒันา ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีดังนี้

 1. การส�ารวจปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้านคลองเด่ือพัฒนา พบว่า 

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบ้านคลองเดื่อฯ ยังใส่ในขวดน�้าดื่ม 

ไม่มีตราสัญลักษณ์ ฉลากท่ีบอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท�าให้

ขาดความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคเท่าที่ควร การออก แบบตรา

สญัลกัษณ์นัน้มเีป้าหมายเพือ่เป็นการสือ่ เพือ่เตอืนความทรงจ�า 

และท�าให้เกิดผลด้านการสือ่ความหมายต่อสาธารณชนได้ง่ายข้ึน  

(ทองเจือ เขียดทอง, 2547) หากทว่าตราสินค้านั้น ควรสะท้อน

อตัลกัษณ์ของเจ้าของผลติภณัฑ์ ซึง่สอดคล้องกบั ยรรยง สนิธุง์าม 

(2548) ท่ีได้เสนอแนวคิดในการออกแบบฉลากและกราฟิกบน

บรรจภัุณฑ์ว่า ควรค�านงึถงึตราสญัลกัษณ์หรอืชือ่ของผลิตภัณฑ์

ท่ีออกแบบด้วยตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณ์ของภาพทีเ่ป็นเอกลักษณ์

ของผู้ผลติให้มลีกัษณะโดดเด่น ชดัเจน เหมาะสม และจดจ�าง่าย 

 2. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเป็นการ

ออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่ม

แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล  

ผูท้ีร่บัผิดชอบศูนย์การเรยีนรูไ้ด้มส่ีวนร่วมในการค้นหาอตัลักษณ์

ที่โดดเด่นของกลุ่มแม่บ้านฯ และออกแบบให้สอดคล้องมีความ

เป็นตัวแทนท่ีโดดเด่นของกลุ่มฯ ซ่ึงเป็นแนวทางเดียวกันกับ

ประชิด ทินบุตร (2531) ที่กล่าวไว้ว่า ความมีลักษณะพิเศษที่

สามารถสร้างความทรงจ�าหรอืทัศนคตทิีดี่ต่อผลิตภณัฑ์และบรษิทั 

ผู ้ผลิต ได้แก่ การใช้สี การใช้กราฟิก และภาพประกอบที่

สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ได้ดี การพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการออกแบบตามข้อเสนอของ 

วรรณนา กัลยาสาย (2552) ที่ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนา

บรรจภุณัฑ์ให้เป็นมาตรฐานนัน้ ต้องค�านงึถงึตราผลติภณัฑ์ของ

กลุ่ม สัญลักษณ์ของกลุ่ม ตลอดจนรายละเอียดของข้อมูลที่มา  

ส่วนประกอบทีส่�าคญัเพือ่สร้างความโดดเด่นให้ตวัผลติภณัฑ์จดจ�า

ง่ายโดยการด�าเนนิการแบบมีส่วนร่วม สมาชกิจะช่วยกนัเสนอรปู

แบบท่ีต้องการก่อน เมือ่ฝ่ายออกแบบท�าการออกแบบแล้วจึงน�า

ไปพิจารณากนัในกลุ่มฯ จนเป็นท่ีพอใจ จึงจะน�ามาใช้ได้ เร่ืองของ

สก็ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ของกลุ่มฯ และตัวผลติภณัฑ์ด้วย

 ส่วนการออกแบบกราฟิก (Graphic design) บนบรรจุ

ภัณฑ์เป็นการสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของ

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสารสื่อความหมายความ

เข้าใจท่ีให้ผลทางด้านจิตวิทยา (Psychological effects) ต่อ 

ผู้บริโภค เช่น ให้ผลในการดึงดูดความสนใจ การให้มโนภาพถึง

สรรพคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การกระตุ้นให้เกิดความทรง

จ�าบคุลกิลกัษณะของผลติภณัฑ์ ยีห้่อผลิตภณัฑ์ ผูผ้ลติ (เช่น ชือ่

แอ๋วคลองเดือ่) การออกแบบสัญลักษณ์ และเน่ืองจากกราฟิกบน

บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนดั่งอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ (เช่น รูปต้น

มะเดื่อ) สมาชิกภายในกลุ่มฯ จึงควรเป็นผู้สร้างซึ่งจะก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ตนเองต่อ อันจะน�ามาซึ่งความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

 3. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้านคลองเด่ือ

พัฒนาและผู้บริโภค

 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้าน

คลองเด่ือพัฒนาและกลุ่มผู้บริโภคอยู ่ในระดับมากและหาก

ผลิตภัณฑ์ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จะ

ท�าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

 การพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์สนิค้าชมุชนนัน้ได้รบัความ

ช่วยเหลือและความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากกลุ่มแม่บ้านคลองเดือ่

พฒันาและผูที้เ่กีย่วข้อง และผลลพัธ์ท่ีเกดิขึน้นอกจากตราสนิค้าก็

คอื กลุม่บ้านคลองเดือ่ฯ มคีวามภาคภมูใิจในผลติภณัฑ์ของตนเอง

ค่อนข้างมาก อาจเนือ่งมาจากขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ฯ 

ทุกกระบวนการกลุ่มแม่บ้านฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน

การออกแบบท้ังรายละเอียดที่ใส่บนบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ คณุสมบตัขิองผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ ตลอดจน

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง

กับข้อเสนอของ ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม ว่า  การ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่

เกีย่วข้องในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ศึกษาชมุชน การวเิคราะห์ปัญหา 

ศกึษาแนวทางในการแก้ปัญหา วางแผนและด�าเนนิการ เพือ่แก้ไข

ปัญหา ย่อมท�าให้สมาชิกในชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน  

(ชอบ เขม็กลดั และโกวทิย์ พวงงาม, 2547) กระบวนการท�างาน

ทุกข้ันตอนที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมนั้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืนและเข้มแข็ง ตรงกับทัศนะของอุไรวรรณ ทองแกมแก้ว  

และชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว (2552) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การรวมกลุ่ม  

ร่วมกันคิด ร่วมในการศึกษา ร่วมก�าหนดและร่วมกันปฏิบัตินั้น 

สามารถท�าให้งานต่างๆ ลลุ่วงส�าเรจ็ได้ ก่อให้เกดิความเข้มแขง็ 

ของชุมชน นับเป็นการท�างานที่มีส่วนร่วมที่ดี และยังท�าให้ 

คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ มีความเป็นเจ้าของ และ

มีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ

กระบวนการวิจัยที่น�ามาใช้ก็เป็นไปตามข้อเสนอของ พันธุ ์

ทิพย์ รามสูตร (2540) ที่ได้กล่าวถึงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

ว่า เป็นกลวิธีท่ีสนับสนุนความพยายามของบุคคลและกลุ ่ม

บุคคลที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้าใจในปัญหาสังคมอย่างจริงจัง 

ระหว่างผู้วิจัยภายนอกกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักวิจัยภายใน

โดยมีขั้นตอนกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม โดยสรุปดังนี้ 
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การใช้ผลงานอย่างต่อเนือ่ง และหลงัจากได้เปิดตวัผลติภัณฑ์สนิค้า

ชมุชนจากกระบวนการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชนให้เป็นท่ีรูจั้กแล้ว 

ควรมกีารวจิยัผลสมัฤทธิข์องผลงานการออกแบบนีว่้า สามารถส่ง

เสรมิการขายได้มากน้อยเพียงใดอีกด้วย
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ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อีเมล์ : tkamporn@gmail.com

บทน�ำ   

	 “	…	‘ข่าว’	ไม่เพยีงเป็นผลผลติทีท่�าหน้าทีเ่พือ่สาธารณชนเท่านัน้	แต่ยงั

เป็น	‘สินค้า’	ทีต้่องสร้างก�าไรให้กบัองค์กรสือ่ด้วย	แต่การท�างาน	‘ข่าวท้องถิน่’	ส่ิงที่

นกัข่าวพงึระลกึ	และส�านึกให้มากท่ีสดุคือ	‘ประโยชน์ของท้องถิน่’	เพราะคณุค่าข่าว

ของสือ่ท้องถิน่มกีรอบการท�างานแตกต่างจากสือ่มวลชนท่ัวไป	…	ผูร้บัสารของส่ือ

ท้องถิ่นคือ	‘ชุมชน’	ไม่ใช่	‘มวลชน’”

	 โครงการ	“การเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น

ผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ”	ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(สกว.)	ผ่านโครงการการสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนา

พื้นที่	ของหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที	่(ABC	Unit)	 

โดยการน�าผลการวจัิยของสกว.	มาใช้ประโยชน์เพือ่ให้เกดิการเรยีนรู	้และขยายผล

ในชุมชนและพ้ืนท่ี	โดยมีภาควิชานิเทศศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ	เศรษฐศาสตร์	

และการสือ่สาร	มหาวทิยาลยันเรศวร	จงัหวดัพษิณโุลก	เป็นหนึง่ในสถาบนัท้องถิน่

ที่ร่วมท�าโครงการน�าร่องดังกล่าว	ในฐานะกลไกขับเคลื่อนด้านการสื่อสารซึ่งเป็น

ศาสตร์ส�าคัญในการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับความรู้ที่มาจากผลวิจัย	โดย

การสร้างบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหา

ที่มาจากงานวิจัยที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น	

	 แนวคิดของโครงการฯ	พิจารณาว่า	นิสิตนิเทศศาสตร์	กลุ่มวิชาเอก

สาขาหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ส่วน

กลาง	โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์แนวประชานิยม	(เช่น	ไทยรัฐ	เดลินิวส์	ข่าวสด	

หรือคมชัดลึก)	ที่เน้นการน�าเสนอข่าวที่ให้คุณค่า	(News	value)	กับความต่ืนเต้น	

ความเป็นส่วนตัว	ความบันเทิง	ความรวดเร็ว	ปุถุชนวิสัย	แปลก	ใหม่	เพศ	หรือ

ข่าวอาชญากรรม	และที่เป็นคุณลักษณะเด่นอีกประการ	คือ	น�าเสนออย่างง่ายๆ	

ไม่ซับซ้อน	นิสิตจึงไม่คุ้นเคยกับรูปแบบ	เนื้อหา	รวมไปถึงกระบวนการแสวงหา

และเขียนข่าวเชิงท้องถิ่นหรือชุมชน	ผู้สอนรายวิชารายงานข่าวท้องถิ่นหรือส่ือ

ชุมชน	จึงต้องชี้แนะและปรับวิธีคิดให้นิสิตเป็นเบื้องต้น	เพื่อลดระดับมุมมอง

จากการน�าเสนอข่าวสารสู่ผู้รับสาร	(Receiver)	ที่เป็นมวลชน (Mass) มาสู่ระดับ 

ชุมชน (Community) 

บทความรับเชิญ
ถอดบทเรียนการสร้างนักข่าวท้องถิ่นผ่าน 

การผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ1

ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร

1   บทความนี้พัฒนาจากบทสรุปโครงการ “การเสนอข่าวสารการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในท้องถ่ินผ่าน
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ” (ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, 2558) สนับสนุนทุนวิจัยโดยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วม
มือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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Tikamporn Eiamrerai

	 ทีผ่่านมา	ในรายวชิาการผลติสือ่จะเน้นในเชงิ	“เทคนคิ”	ของการผลติสือ่ให้	 

“ท�าเป็น”	ท�าให้นสิิตให้ความสนใจแต่เชิงเทคนคิมากกว่ากระบวนการผลติ	“เนือ้หา”	

ซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การสื่อสารมวลชนที่ปัจจุบันหันมาให้ความส�าคัญ

กับการผลิตเนื้อหา	(Message)	มากกว่าตัวสื่อ	(Media)	การปรับรูปแบบการเรียน

การสอนโดยหันมาให้ความสนใจกับเนื้อหามากขึ้น	ที่ผ่านมาจึงเป็นประเด็นที่ภาค

วิชานิเทศศาสตร์ให้ความส�าคัญ	ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ที่ต้องการให้มีการน�าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้	และขยายผลในชุมชนและพื้นที่

 

	 ดงันัน้	การน�าประเดน็	“การท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรม”	ทีเ่น้นเฉพาะจงัหวดั

พิษณุโลก	จากงานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสกว.2	มาให้นิสิตสาขาวารสารศาสตร์ได้ศึกษา	

จะช่วยให้นิสิตได้รับรู้และท�าความเข้าใจเนื้อหา	“ความเป็นท้องถิ่น”	เพื่อน�าเสนอ

ให้กับคนในและคนนอกท้องถิ่น	ผ่านหนังสือพิมพ์	“ร่มเสลา”	ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์

ฝึกปฏบิตั	ิผ่านกระบวนการเรยีนรูข้องนสิติในฐานะผูส่้งสาร	ซึง่เป็นคนท้องถิน่เพือ่

เผยแพร่ผ่านสื่อท้องถิ่นไปสู่ผู้รับสาร	“คนอ่ืนๆ”	(นักท่องเที่ยว	และผู้สนใจท่ัวไป)	

หรือแม้แต่ผู้รับสารที่เป็น	“คนใน”	ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	(คนในชุมชน	นิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร	และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัด)

วัตถุประสงค์เฉพำะโครงกำรฯ
	 1.	เพื่อให้นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	ได้เรียนรู้	เข้าใจ	และได้ลงมือผลิต

หนังสือพิมพ์	ผ่านกระบวนการแสวงหาข่าวสาร	“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”	

(การวางแผน	การประชุมหารือ	การลงมือปฏิบัติ	การปรับปรุงแก้ไขก่อนการผลิต

ขั้นสุดท้ายเพื่อเผยแพร่	ฯลฯ)	

	 2.	เพือ่เผยแพร่ข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงพืน้ทีข่องสกว.	ให้เกดิประโยชน์

ต่อชุมชน	และสาธารณชนในฐานะของผู้รับสาร	และเกิดประโยชน์ต่อนิสิตด้าน

นิเทศศาสตร์ในฐานะของผู้ส่งสาร	

	 3.	เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการจัดวาระ	(Agenda-setting)	การคัดเลือก

คณุลกัษณะส�าคญั	หรอืคณุค่าข่าว	(News	value)	ของข่าวสารผ่านเนือ้หา	“การท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

Invited Article
An evaluation of becoming a local  
journalist through a demonstrated 

newspaper

2   งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
พษิณุโลก” พ.ศ. 2556 โดย รศ.ดร. จริวฒัน์ พริะสนัต์ อาจารย์ประจ�าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
นเรศวร และนักวิจัยหัวหน้าโครงการฯ
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ตำรำงที่ 1

กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ฝึกปฏิบัติ)

เตรียมการผลิต การผลิต
หลังการผลิต (Production)

เตรียม
วางแผน ปรับแก้ไข

สรุปและ
ประเมินผลเผยแพร่วางแผนงาน

(Pre-production)

มกราคม-มีนาคม
2558

กุมภาพันธ์-เมษายน
2558

พฤษภาคม
2558

มิถุนายน
2558

(Production)

- สรุปเนือ้หา 
- บรรยาย

- ประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- วางแผนประเด็น 
รูปแบบ และเนื้อหา
- แบ่งงาน

- แก้ไขงานเขียน และ
ข้อมูล
- ตรวจสอบ หาข้อมูล
เ พิ่ ม เ ติ ม  วิ พ า ก ษ ์
วิจารณ์งาน
- เตรียมต้นฉบับส่งโรง
พิมพ์

- สรุป
- ประเมินผลงาน

- ฟังบรรยาย พบวทิยากร เนือ้หา
ข่าว รูปแบบ รุปภาพ
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
- ลงมือเขียนข่าว สารคดี ฯลฯ

- รับงานจากโรงพิมพ์ เพื่อ
เตรียมเผยแพร่สู ่ผู ้รับสาร 2 
กลุ่ม คนในชุมชน มี 2 กลุ่ม 
(กลุ ่มแหล่งข้อมูล นิสิต เจ้า
หน้าที่ คณะต่างๆ และสถาบัน
ในจั งห วัดพิษณุ โลก) และ
คนนอกชุมชน (มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ)

1.กำรผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฝึกปฏิบัติ
	 กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฝึกปฏิบัติ	

“ร่มเสลา”	แบ่งขั้นตอนการท�างาน	3	ส่วนส�าคัญ	(ตารางที่	1)	

ประกอบด้วย	ขั้นเตรียมการผลิต	(Pre-production)	ขั้นการ

ผลิต	(Production)	และข้ันหลังการผลิต	(Post-production)	

โดยมีการท�างานแต่ละขั้นตอน	ดังนี้

 1.1  ขั้นเตรียมกำรผลิต (Pre-production)

	 ในส่วนนี้แบ่งรูปแบบการท�างานเป็น	2	ส่วน	คือ	

การเตรียมวางแผนงาน	และขั้นการวางแผนงาน	ในการ 

เตรียมวางแผน	ผู้สอนแนะน�าวัตถุประสงค์รายวิชา	“สัมมนา

วารสารศาสตร์”	และแนะน�าโครงการวิจัยพื้นที่	(RUG)	ที่จะน�า

งานวิจัยของสกว.	เข้ามาเป็นเนื้อหา	(Content)	ประกอบใน

การเรียนรู้การผลิตสื่อหนังสือพิมพ์	ซึ่งเป็นส่วนของรูปแบบ

หนังสือพิมพ์	(Format)	

	 นิสิตจะรับทราบเนื้อหาท่ีแนะน�าซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวในชุมชน	จากงานวิจัยของ	รศ.ดร.จิรวัฒน์	พิระสันต์	

ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้โดยสังเขป	เพื่อให้นิสิต

ได้ทราบประเด็นหลัก	(ข้อค้นพบงานวิจัย)	ที่จะน�ามาใช้เป็น

เนื้อหาประกอบการเรียนการสอนการผลิตส่ือหนังสือพิมพ์

ต่อไป	จากนัน้จึงให้นสิิตถ่ายเอกสารบางส่วนจากงานวจิยัไปอ่าน	

และท�าความเข้าใจในส่วนส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

จังหวัดพิษณุโลก	โดยเฉพาะเอกสารที่ เกี่ยวกับการเที่ยว	 

10	ย่านส�าคัญในเมือง

	 หลังจากการอ่านท�าความเข้าใจ	นิสิตเร่ิมมีความ

สนใจต่อเนื้อหาที่แตกต่างกันไป	มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับผู้สอนถึงการเลือกเนื้อหาเพื่อน�าเสนอผ่านหนังสือพิมพ	์

	 ในข้ันตอนนี้มีความส�าคัญต่อนิสิตที่จะเรียนรู ้และ

ลงมือท�างานด้านงานข่าว	เพราะการน�า	“เนื้อหาเฉพาะ”	 

มาให้นิสิตได้เรียนรู้จะเป็นแนวทางให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง

ว่า	การท�างานด้านวารสารศาสตร์นั้น	ความรู้ด้านวิธีการผลิต

ส่ืออย่างเดียวยังไม่เพียงพอ	แต่ต้องเรียนรู้ในเรื่องเนื้อหาที่ตัว

เองถนัดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะได้แต่รูปแบบ แต่ขาดเนือ้หำ 

ขณะเดียวกัน	การน�า	“เนื้อหาเฉพาะ”	โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยว

กับประเด็นข่าวท้องถิ่นจะช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้	และเข้าใจใน

กระบวนการท่ีชัดเจน	และเป็นรูปธรรม	เพราะมีโอกาสได้ลงพื้น

ที่ศึกษาและปฏิบัติจริง
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	 หลังจากที่นิสิตกลับไปอ่านเอกสารที่ผู ้สอนแนะน�า	

ในชั่วโมงเรียนถัดมา	ผู ้เรียนและผู ้สอนจะมีโอกาสได้แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นต่อเนื้อหาดังกล่าว	โดยเนื้อหาส่วนนี ้

ผูส้อนได้แลกเปลีย่นความคิดเหน็กบัผู้เชีย่วชาญด้านการท่องเทีย่ว	

คือ	อาจารย์ธนวัฒน์	ขวัญบุญ3	ก่อนน�าข้อมูลความรู้ดังกล่าว

มาแลกเปลี่ยนกับนิสิต	เช่น	พบว่า	10	ย่านท่องเที่ยวจากงาน

วิจัยน้ัน	ส่วนหน่ึงยังไม่พร้อมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เต็มรูปแบบ	หากจะยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงจ�าเป็น

ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้น	ขณะที่นิสิตส่วนหนึ่งเสนอว่า	 

น่าจะได้ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจภาพรวมท่ีเป็นสภาพความเป็น

จริงของพื้นที่ทั้ง	10	ย่าน	เพื่อเป็นการตรวจสอบกับข้อมูล 

ที่ได้อ่าน	และแลกเปลีย่นพดูคยุกนั	จงึเป็นทีม่าของการลงพืน้ที่

ครั้งแรก

	 นอกจากการวางแผนนัดเวลาและสถานที่เพื่อลงพื้น

ที่ใน	10	ย่านครั้งแรกด้วยกันแล้ว	ในขั้นนี้นิสิตได้รับค�าแนะน�า

เรื่องรูปแบบการจัดการผลิตสื่อจากผู ้สอน	โดยให้แบ่งงาน

กันท�าส�าหรับหน้าท่ีในส่วนต่างๆ	โดยนิสิตเลือกเพื่อนในกลุ่ม	

(นายพิทักษ์	เรืองเที่ยง)	เป็นบรรณาธิการ	จากน้ันบก.	จึงท�า

หน้าท่ีแบ่งงานกันท�าในส่วนที่ส�าคัญ	เช่น	เลขาฯ	ฝ่ายข่าว	 

ฝ่ายบทความ	ฝ่ายภาพ	และฝ่ายเก็บข้อมูล	อย่างไรก็ตาม	แม้

จะมีการแบ่งงานกัน	หากทว่าในขั้นตอนของการท�างานจริงใน

แต่ละส่วนนั้น		ทุกคนจะเข้ามามีส่วนช่วยกันทั้งงานเขียนข่าว	

เขียนสารคดี	เขียนคอลัมน์	การถ่ายภาพ	รวมถึงการเก็บข้อ

มูลอื่นๆ	ซึ่งเป็นการหมุนเวียนสลับบทบาทหน้าท่ีในการท�างาน	 

(Role	shift)

	 หลังจากได้แนวทางการท�างานและรับฟังผู้สอนเกี่ยว

กับการน�าเนื้อหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากงานวิจัยมา

ผลิตเป็นเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	ในท่ีประชุมก็ได้ข้อ

ยุติที่จะเลือกรูปแบบการน�าเสนอ	โดยเลือกจะท�าหนังสือพิมพ์

น�าเสนอข่าวท้องถิ่นท่ีมีข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวภายใน

จังหวัดพิษณุโลก	ขณะเดียวกันก็จะผลิตฉบับพิเศษสอดแทรก	

(Supplement)	เพื่อน�าเสนอเป็นคู ่มือการท่องเที่ยวจังหวัด

พิษณุโลกภาย	ใน	1	วันในรูปแบบต่างๆ

	 นอกจากนี้	ในที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับแนวทางการน�าเสนอข่าวสารในฉบับปกติ	ซึ่งทุกคน

ต่างเสนอประเด็นข่าว	(Gatekeeper)	เพื่อร่วมกันแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น	ก่อนจะจัดวาระข่าวสารต่อไป	(Agenda-setting)	

ซึ่งแนวทางการหาประเด็นข่าวและการจัดวาระข่าวสาร	ผู้สอน

จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดโดยใช้กรอบคิดทฤษฎีทาง

วารสารศาสตร์ที่นิสิตเคยผ่านการเรียนในระดับปีหนึ่งและปีสอง

3   อาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ อาจารย์ประจ�าภาควิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

มาใช้ตลอดเวลา	

	 ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าว่า	การให้นิสิตได้เรียนรู ้

การน�าเสนอข่าวสารผ่านเนื้อหาเฉพาะ	เป็นการเตรียมตัวนิสิต

ที่จะไปเป็นผู้ส่ือข่าวท้องถิ่นหรือนักวารสารศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ

ในอนาคต	เพราะท�าให้เห็นภาพการท�างานท่ีชัดเจน	เป็นรูป

ธรรม	โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลเชิงวิชาการ

นั้นมีความส�าคัญมาก	เพราะในทางวิชาชีพด้านวารสารศาสตร	์	

ผู้สอนพบว่า	“นักข่าว”	มักไม่ค่อยมีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าใน

ประเด็นที่ก�าลังจะน�าเสนอ	เนื่องจากถูกตีกรอบด้วยเง่ือนไขของ

เวลาท�าให้ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี	(News	gathering)	

ดังนั้น	การเตรียมนิสิตให้ตระหนักเรื่องการค้นคว้าก่อนลงพื้น

ที่เพื่อเก็บข้อมูลจึงเป็นเรื่องส�าคัญต่ออนาคตของงานด้าน

วารสารศาสตร์อย่างยิ่ง

 1.2  ขั้นกำรผลิต (Production)

	 ในข้ันตอนน้ีมีงาน	3	ส่วนส�าคัญ	คือ	การฟังบรรยาย

เพื่อรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับวิทยากร	การลงพื้น

ที่เก็บข้อมูล	ลงมือเขียนและถ่ายภาพในการผลิตงาน	

	 ผูส้อนน�ากรอบแนวคดิส่ือสารมวลชนมาสรปุและสอด

แทรกระหว่างการเลือกประเด็นข่าว	เช่น	แนวคิดเรื่องผู้รักษา

ประตูข่าวสาร	(Gate	keeper)	การจัดวาระข่าวสาร	(Agenda	

setting)	และภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์	(Photojournalism)	

ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต

งานวารสารศาสตร์	โดยน�าเสนอประกอบการสอน	กล่าวคือ	

ระหว่างที่นิสิตก�าลังคัดเลือกว่าอะไรที่จะเป็น	“ข่าว”	ในร่มเสลา	

ผู้สอนก็จะสอดแทรกแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวเข้าไปด้วย	เช่น	

เมื่อการเสนอข่าวเพื่อเลือกมีจ�านวนมากขึ้น	ก็เสนอให้นิสิตแบ่ง	

กลุ่มข่าวเป็น	“สาย”	(Group)	เช่น	ข่าวการเมือง	ข่าวเศรษฐกิจ	

ข่าวกีฬา	ข่าวบันเทิง	หรือข่าวศิลปวัฒนธรรม	จากนั้นจึงเปิด

ให้แลกเปลี่ยนถกเถียงและโหวตกันว่าจะเลือกข่าวใดเป็นข่าว

หน้าหนึ่ง	(Front	page)	เป็นต้น

	 ประเด็นที่น่าเรียนรู้อย่างหนึ่ง	คือ	นิสิตมักจะใช้ความ

คุ้นเคยกับการเลือกข่าวของหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง	โดยเฉพาะ

หนังสือพิมพ์เชิงปริมาณ	เช่น	ไทยรัฐ	เดลินิวส์	ข่าวสด	หรือ

คมชัดลึก	กล่าวคือ	พยายามจะหาข่าวที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้น	

น่าสนใจ	เป็นปุถุชนวิสัย	เช่น	ข่าวอาชญากรรม	ข่าวอุบัติเหตุ	

หรือข่าวความขัดแย้ง	ขณะที่ข่าวเชิงศิลปวัฒนธรรม	การท่อง

เที่ยว	หรือข่าวเศรษฐกิจชุมชน	มักไม่อยู ่ในความสนใจของ

นิสิตในช่วงแรกๆ	ของการประชุมข่าว	ซึ่งเป็นโอกาสของผู้สอน 

จะได้เสนอแนวคิดเรื่องการรายงานข่าวท้องถิ่นหรือสื่อชุมชน

เพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักว่า เรำก�ำลังท�ำหน้ำที่อะไรในสื่อแบบใด
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กระบวนกำรผลิตหนักสือพิมพ์ท้องถิ่น (ฝึกปฏิบัติ) 

เตรียมกำรผลิต กำรผลิต หลังกำรผลิต

ปรับแก้ไขเตรียมวำงแผน วำงแผนงำน เผยแพร่
สรุป/

ประเมินผล

	 นอกจากเนื้อหาข่าวแล้ว	ภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร	์

(Photojournalism)	ก็มีความส�าคัญในกระบวนการผลิตส่ือ

หนังสือพิมพ์	เสนอโดย	วิทยากร	อาจารย์เจตน์	จารุพันธุ ์4  

โดยผู้สอนได้ให้หัวข้อกับวิทยากรก่อนหน้าการบรรยายเพื่อ

ให้มีกรอบการท�างานในโครงการฯ	นี้ท่ีกระชับและชัดเจนมาก

ขึ้น	เช่นเดียวกับความรู้ในเชิงมิติทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน	เสนอ

โดย	วิทยากร	คุณสมมาตร	จูไพรี5	นิสิตสามารถฟังการบรรยาย	 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ทดลองปฏิบัติ	และลงมือปฏิบัต ิ

จริงได้

	 อนึง่	ส�าหรบัการเชญิวทิยากรมาร่วมบรรยายและแลก

เปลี่ยนพูดคุยกับผู้เรียนในประเด็นต่างๆ	โดยเฉพาะการถ่าย

ภาพเชิงวารสารศาสตร์ในประเด็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 

ผู ้สอนได้จัดช่วงเวลาพิเศษก่อนหน้าการสัมมนาระหว่าง

วิทยากรกับผู ้ เรียน	2	วัน	โดยเชิญวิทยากรทั้งสองท ่าน

ลงพื้นที่อ�าเภอบางกระทุ่ม	และท่ีอื่นๆ	ในจังหวัดพิษณุโลก	 

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ	ซึ่ง

เป็นการท�าความเข้าใจในหัวข้อท่ีตั้งขึ้นมาระหว่างผู้สอนและ

วิทยากรด้วย

	 ภายหลังจากท่ีผู้เรียนได้เตรียมข้อมูลจากหลายด้าน	

ทั้งการค้นคว้า	การลงพื้นที่	และรับฟังแลกเปลี่ยนกับผู้สอนและ

วิทยากรแล้ว	ก็มาถึงการแบ่งงานกันท�าในแต่ละส่วนอีกครั้ง	

และได้พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีจ�านวนค่อนข้างน้อย	 

ผู้สอนจึงเสนอให้เชิญชวนนิสิตวิชาเอกวารสารศาสตร์รุ่นน้อง

ปี	2	และรุ ่นพี่ปี	4	เข้ามาร่วมเรียนรู ้ในโครงการฯ	ด้วยตาม

ความสมัครใจ	และเป็นท่ีมาของประโยชน์ใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นกับ

โครงการฯ	กล่าวคือ	ด้านหน่ึงเป็นการถ่ายทอดความรู้จากพี่

ถึงน้อง	และเป็นการเตรียมรุ่นน้องเข้าสู่รูปแบบการท�างานท่ี

เต็มรูปแบบมากข้ึน

 1.3  ขั้นหลังกำรผลิต (Post-production)

	 ในขั้นตอนนี้มีงานปรับแก้ไขงานเขียน	การตรวจสอบ	

การวิพากษ์วิจารณ์	การเพิ่ม-ลดข้อมูล	และการเตรียมต้นฉบับ

ให้สมบูรณ์เพื่อน�าส่งโรงพิมพ์

	 จากการค้นคว้าข้อมูลและลงพื้นท่ี	นิสิตจะเป็น 

ผู้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลก่อนลงมือเขียนงานในรูปแบบ

ต่างๆ	เช่น	บทความ	สารคดี	ข่าว	และอื่นๆ	โดยผลัดกันตรวจ

อ่านอย่างละเอียด	(พิสูจน์อักษร)	ก่อนจะส่งให้ผู้สอนตรวจร่าง

รอบแรกเพื่อรอการปรับแก้ไข	ซึ่งบางช้ินงานต้องกลับไปเก็บ

ข้อมูลซ�้าหรือเก็บเพิ่มเติม

	 ปัญหาที่พบในการตรวจงานเขียนร่างแรกๆ	คือ	การ

เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนรอบด้าน	การเรียบเรียงที่ยังไม่กระชับ

ชัดเจน	ไม่น่าสนใจ	และการเขียนผิด	ซึ่งต้องกลับไปปรับ

แก้ไข	และงานหลายช้ิน	นิสิตตั้งช่ือเรื่องหรือพาดหัวข่าวไม่ได	้

ด้านหนึ่งแสดงให้เห็นว่า	ผู้เรียนยังจับประเด็นข่าวได้ไม่ดีพอ	

อย่างไรก็ตาม	เมื่อมีการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	ก็เริ่มเข้าสู่

กระบวนการจัดหน้าน�าเนื้อหามาวางลงใน	“ดัมมี่”	(Dummy)	

คือ	การท�าแบบจ�าลองส่ิงพิมพ์หรือแบบฟอร์มหนังสือพิมพ์ที่

4   อาจารย์เจตน์ จารุพันธุ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5   นายสมมาตร จูไพรี สถาปนิกท้องถิ่น และผู้สนใจด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นพิษณุโลก

ภำพที่ 1
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วางแผนไว้	โดยส่วนนี้ได้ให้นิสิตรุ่นน้อง	วิชาเอกหนังสือพิมพ	์

ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหน้า	และใช้โปรแกรมจัดหน้ามา

ร่วมผลิต	โดยมีกองบรรณาธิการร่วมจัดหน้า	ซึ่งในกระบวนการ

ท�าส่วนน้ีก็ยังมีการปรับแก้อยู่ตลอดเวลา	ก่อนสรุปเป็นรูปแบบ

ที่กองบรรณาธิการพึงพอใจ	จึงพิมพ์ออกมาเพื่อสู่กระบวนการ

พิสูจน์อักษรครั้งสุดท้ายก่อนส่งโรงพิมพ์

	 ในด้านการเผยแพร่	หลังจากท่ีได้รับหนังสือพิมพ์

ที่ โรงพิมพ์น�ามาส่งแล้ว	ก็เข้าสู ่กระบวนการเผยแพร่สื่อสู ่

กลุ ่มผู ้ รับสารที่วางแผนไว้	คือ	กลุ ่มคนในที่หมายถึงนิสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคณะ	เจ้าหน้าที่	และอาจารย์ภายใน	

และยังรวมถึงคนนอก	สถาบันการศึกษาต่างๆ	แหล่งข่าวภายใน

จังหวัด	นักท่องเท่ียว	นิสิต-นักศึกษา	และมหาวิทยาลัยต่างๆ	

ท่ัวประเทศ	โดยกองบรรณาธิการได้ท�าหน้าที่คืนข้อมูลให้กับ

แหล่งข่าวต่างๆ	รวมถึง	รศ.ดร.	จิรวัฒน์	พิระสันต์	นักวิจัย

ต้นทางที่เป็นแหล่งเนื้อหาในการผลิตหนังสือพิมพ์ด้วย	

2. สรุปผลโครงกำร
	 นับจากเริ่มโครงการฯ	ช่วงกลางเดือนมกราคม	2558	

และเป็นช่วงการเปิดการเรียนรายวิชา	“สัมมนาวารสารศาสตร์”	

ภาคเรียนท่ี	2/2557	กระบวนการเสนอข่าวสารการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมที่ผลิตผ่านหนังสือพิมพ์ฝ ึกปฏิบัติร ่มเสลา	 

เป ็นไปตามแผนภูมิ	(ภาพที่ 	1)	เ ร่ิมตั้ งแต ่กระบวนการ

เตรียมการผลิต	ไปสู ่การผลิต	และหลังการผลิต	ที่รวมถึง 

การเผยแพร่	การสรุป	และประเมินผลกระบวนการท�างาน 

ทั้งหมด

	 จากผลการท�างานดังกล่าว	โครงการฯ	นี้ได้ตอบ

วัตถุประสงค์โครงการฯ	ดังนี้	

	 1.	นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	ได้เรียนรู้	เข้าใจ	และ

ได้ลงมือผลิตหนังสือพิมพ์จริง	โดยผ่านกระบวนการแสวงหา

ข่าวสาร	“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”	ท้ังรูปแบบการวางแผน

งาน	“โต๊ะข่าว”	การประชุมหารือ	การลงมือปฏิบัติ	การปรับปรุง

แก้ไขก่อนการผลิตขั้นสุดท้ายเพื่อเผยแพร่	ฯลฯ	อย่างไรก็ตาม	

รูปแบบของโครงการฯ	ที่ร่วมกับการสอนในรายวิชา	“สัมมนา

วารสารศาสตร์”	เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของกระบวนการฝึก 

ผูส้ื่อข่าวทอ้งถิ่น	หรือนกัวารสารศาสตรร์ุ่นใหมผ่่านกระบวนการ

กึ่งจริงกึ่งทดลอง	กล่าวคือเป ็นหนังสือพิมพ์ที่จัดข้ึนเพื่อ

ฝ ึกปฏิบั ติ	แต ่กระบวนการเผยแพร ่หนังสือพิมพ ์ฉบับนี้

แพร ่กระจายไปสู ่ผู ้ รับสารในชุมชนท ้องถิ่นหลายกลุ ่ม	 

นอกเหนือจากท�ากันเองและอ่านกันเองในสถาบันการศึกษา

เท่าน้ัน	(ดูอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นนี้ในส่วนของ

การถอดบทเรียน)

	 อน่ึง	ในแต่ละขั้นตอนนั้น	ทุกกระบวนการล้วน

มีความส�าคัญท่ีต ้องเน ้นแตกต่างกันไป	เช ่น	ขั้นเตรียม

การผลิต	(Pre-production)	เป็นช่วงท่ีต้องอบรมบ่มเพาะ

ความคิดและความเข ้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหนังสือพิมพ ์

ท ้องถิ่น ท่ีแตกต ่างไปจากหนังสือพิมพ ์ส ่วนกลาง	เช ่น	 

ผู้ผลิต	(Sender)	เป็นคนในท้องถ่ินที่ย่อมจะแสวงหาข้อมูล

ข่าวสาร	หรือ	“เนื้อหา”	(Message)	ท่ีเป็นเรื่องราวเก่ียวกับ

ท้องถิ่น	และส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น	โดยส่งผ่านช่องทาง	

(Channel)	หรือ	“ส่ือ”	(Media)	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไปสู่กลุ่ม

ผู้รับสาร	(Receiver)	ที่เป็นคนในพื้นท่ีท้องถิ่น	หากบ่มเพาะข้อ

ตกลงเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

ได้ดีก็จะช่วยให้กระบวนการผลิต	(Production)	และขั้นหลังการ

ผลิต	(Post-production)	เป็นไปตามแนวคิด	และวัตถุประสงค์

โครงการฯ

	 2.	หลังจากกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์เสร็จ

เรียบร้อย	นิสิตจะเข้าสู ่กระบวนการส�าคัญอีกขั้นตอนคือ	

การน�า	“ผลผลิต”	หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปเผยแพร่	

ซึ่งเป็นการน�าข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ไปก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณชนในฐานะของผู้รับสารกลุ่ม

ต่างๆ	และเกิดประโยชน์ต่อนิสิตด้านนิเทศศาสตร์ในฐานะของ

ผู้ส่งสาร	

	 เมื่อนิ สิตได ้เรียนรู ้และเข ้าใจกระบวนการผลิต

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	ก็จะท�าให้รู ้ว่าผลิตไปเพ่ือให้ใครบริโภค	

(อ่าน/รับรู้)	ซึ่งในที่นี้ต้องการที่จะเผยแพร่เนื้อหาการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในฐานะเนื้อหาส�าคัญของโครงการฯ	ไปสู่กลุ่ม

คนในจังหวัดพิษณุโลก	รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีท้ังคนนอก

และคนในได้รู้จักจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งข้ึน

	 3.	ในฐานะของผู้ส่งสารหรือนักข่าวท้องถิ่นรุ่นใหม่	

นิสิตได้ผ่านการฝึกปฏิบัติการจัดวาระ	การคัดเลือกคุณลักษณะ

ส�าคัญ	หรือคุณค่าข่าวของข่าวสารผ่านเนื้อหา	“การท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม”	ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น	เป็นพื้นที่

สร้างอัตลักษณ์ร่วม	(Shared	identity)	และความเข้าใจร่วมกัน

ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร

	 วัตถุประสงค์นี้ต้องการให้นิสิตได้เรียนรู้การวิเคราะห์	

“เนื้อหา”	ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างละเอียดลึกซึ้ง	ส�าหรับ

กระบวนการคัดเลือกและกระบวนการจัดวาระข่าวสารเพื่อน�า

เสนอสู่ผู้รับสารเป้าหมาย	อันเนื่องมาจากความคุ้นเคยกับสื่อ

ส่วนกลางที่มักจะน�าเสนอเนื้อหาเพื่อกลุ่ม	“มวลชน”	(Mass)	

โดยที่ผู้ส่งสารไม่รู้ว่ามีใครบ้างเป็นผู้รับสารที่ชัดเจน	แต่ส�าหรับ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้ว	ผู้ส่งสารจะรับรู้ว่า	“ใคร”	เป็นผู้รับสาร	

ดังนั้นจะสะท้อนให้ผู้เรียนได้เห็นว่า	ควรจะใช้กรอบความคิด

แบบใดในการคัดเลือกและจัดวาระข่าวสารเพื่อชุมชนของ

ตนเอง



96 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

3. ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ
	 ประโยชน์ของโครงการฯ	ในที่นี้เสนอให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ	ดังนี้	

ประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำรฯ สิ่งที่พบ / ผลที่ตำมมำ

1. งานวิจัยของสกว. ได้กลับมาใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนในพื้นที่อีกโครงการ

2. นักวิจัยเจ้าของงานวิจัยได้ย้อนมองผลผลิต
เชิงรูปธรรมท่ีได้รับการต่อยอดจากนิสิต และ
คนในพื้นที่

3. งานในรูปแบบโครงการระยะสั้นเป็นการฝึก 
ผู้สอนให้ท�าวิจัยในอนาคต

4. การเตรียมสกว.ให้เป็นแหล่งข้อมลูเชงิวชิาการ
ที่น่าเชื่อถือ (Knowledge provider)

1. เป็นการสร้างนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะคนใน
พื้นที่

2. ประชาสัมพันธ์พื้นท่ีท่องเท่ียวในชุมชนให้
คนในและนอกชุมชนได้รู้จักมากขึ้น

1. นิสิตในฐานะคนรุ่นใหม่ท้ังคนนอกชุมชนและ
คนในชมุชน เมือ่มโีอกาสมาศกึษาท่ีพษิณุโลก สือ่
นีช่้วยให้นสิติได้รู้จกัพืน้ท่ีหรือชมุชนแห่งนีม้ากขึน้ 
ทั้งในส่วนของผู้ผลิตสื่อและผู้บริโภค (อ่าน) สื่อ

2. นสิติได้เรียนรู้การผลติข่าวท้องถ่ิน โดยเฉพาะ 
การท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในฐานะประเดน็ท่ีมกั
ถูกมองข้ามโดยสื่อหลักจากส่วนกลาง

3. นิสิตได้เรียนรู ้การผลิตเนื้อหาข่าวท่ีเป็น
ประโยชน์กับท้องถ่ิน โดยเฉพาะกระบวนการ
ผลิตข่าว “แบบหนังสือพิมพ์” กล่าวคือ เน้นการ
จับประเด็น การเจาะลึกเนื้อหา การตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว 
โดยใช้ข้อมูลหลักจากงานวิจัย

1. ได้กระบวนการสอนท่ีเน้น “เนื้อหา” มาก
ขึ้น นอกเหนือจากการสอนก่อนหน้าท่ีเน้นเชิง 
“เทคนิค” การผลิต

2. การใช ้กรอบคิดและทฤษฎีในการผลิต
หนังสือพิมพ์ เมื่อน�ามาใช้อธิบายร่วมกับการ
ผลิตจริงของนิสิตท�าให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

1. การสื่อสารในยุคใหม่ไม่ได้เน้นท่ี “รูปแบบ” 
หรือการผลติช่องทางอย่างเดยีว แต่ต้องเน้นการ
ผลิตหรือสร้าง “เนื้อหา” ด้วย

2. การวิเคราะห์เป้าหมายของการผลิตสื่อและ
เนือ้หาก็มคีวามส�าคญัอย่างมาก ท้ังกลุม่ผูรั้บสาร 
และกระบวนการเผยแพร่

2. หลังจากที่ผลิตหนังสือพิมพ์ร่มเสลาเล่มหลักและเล่มแทรก นิสิตได้
น�าผลผลิตดังกล่าวไปมอบให้กับนักวิจัยเจ้าของผลงาน

3. ระหว่างการท�าโครงการฯ ผู้สอนพบว่า เป็นรูปแบบที่คล้ายกับงาน
วิจัยมาก และน่าจะเป็นแบบฝึกหัดการเตรียมนักวิจัยที่ดี

4. สกว. เป็นสถาบนัสนบัสนนุงานวจิยัระดบัประเทศและมฐีานความรู้ 
(Knowleddge base) จ�านวนมากที่พร้อมใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ

1. หลายคนที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ร่มเสลา (ออนไลน์) มีความคิดเห็น
ว่า หลายสถานท่ีน่าไปเท่ียว ขณะท่ีคนชมุชนในจดุท่องเท่ียวต่างๆ รู้สกึ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นคนพิษณุโลก 

2. บางพื้นท่ีเป็น Unseen ของคนในชุมชนด้วย เช่น “พระพุทธเจ้า
เข้านิพพาน” ที่วัดใหญ่

1. ระหว่างการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูแหล่งท่องเทีย่ว นสิติคนหนึง่บอกกบั
ผูส้อนภายหลงัว่า พืน้ท่ีท่ีไปเก็บข้อมลูนัน้ไปมาหลายคร้ัง แต่การลงไป
เก็บข้อมูลเพื่อเขียนข่าวท�าให้เห็นพื้นท่ีท่ีแตกต่างออกไป ส่วนหนึ่งมา
จากการ “ท�าการบ้าน” อ่านข้อมูลมาก่อน กบัอกีส่วนเกดิจากการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร (เนื้อหา และภาพถ่าย)

2. นิสิตเลือกประเด็นข่าวได้เอง รู้วิธีการตัดและเพิ่มเนื้อหาข่าว การ
จับประเด็น

3. นิสิตได้เห็นความแตกต่างและความเหมือนของการท�าข่าวของ 
“สื่อมวลชน” กับ “ข่าวท้องถิ่น” เช่น ชุดความรู้เกี่ยวกับ “คุณค่าข่าว” 
และ “บทบาทหน้าที่” ที่เหมือนและแตกต่างกัน

1. นิสิตได้เลือกประเด็นข่าว รู้วิธีการลดและเพิ่มเนื้อหา การจับ
ประเด็น เช่น ระหว่างการไปสอบแข่งขันเข้าฝึกงาน BBC นิสิตกลับ
มาเล่าให้ฟังว่า ขณะสอบนึกถึงการจับประเด็นข่าวท่ีเพิ่งผ่านการฝึก
ปฏิบัติไป เป็นต้น

2. แนวทางในการสอนทฤษฎีให้กับผู้เรียนระดับปริญญาตรีมักจะเป็น
ปัญหามาโดยตลอดว่า สอนยาก เรียนยาก เข้าใจยาก เพราะเป็น
นามธรรม ดงันัน้ การสอนแทรกไปกับการปฏิบตัน่ิาจะเป็นทางออกท่ีดี

1. การผลติเนือ้หา หรือ Content provider เป็นส่วนส�าคญัส�าหรบัการ
สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ในยุคนี้

2. การวิเคราะห์ผู้รับสารและช่องทางในการเผยแพร่ นับว่ามีความ
ส�าคัญมากในการน�าเนื้อหาและความรู้ไปสู่เป้าหมาย

1. ส่วนหนึง่ของงานวจิยัเป็นเนือ้หาท่ีผูส้อนน�ามาประกอบการบรรยาย 
และข้อค้นพบบางส่วน นสิติใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานไปต่อยอดการผลติเนือ้หา

สกว.

ชุมชน

นิสิต

ผู้สอน

หลักสูตร

ตำรำงที่ 2
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	 โดยสรุปแล้ว	โครงการฯ	นี้มีประโยชน์เป็นรูปธรรมที่

เกิดขึ้นกับหลายๆ	ส่วนหลากหลายมิติดังที่เสนอไว้	(ตารางที่	2)	

ต้ังแต่แหล่งทุน	คือ	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	

ชุมชน	นิสิต	ผู้สอน	และหลักสูตร	ที่สามารถบูรณาการผ่าน

รายวิชา	“สัมมนาวารสารศาสตร์”	ได้เป็นอย่างดี	โดยเฉพาะการ

ปรับกระบวนทัศน์ทางนิเทศศาสตร์ที่หันมาเน้นบทบาทด้านการ

ผลิตเนื้อหา	(Content	provider)	ให้กับผู้เรียน	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวนโยบายของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ต้องการ

ให้องค์ความรู ้ที่ผลิตออกมาในรูปของงานวิจัยถูกน�าออกมา

รับใช้ชุมชนในบทบาทของการเป็นผู้ผลิตความรู้	(Knowledge	 

provider)	

4. กำรถอดบทเรียนจำกโครงกำรฯ6

	 จากกระบวนการท�างานทั้งหมด	ในฐานะหัวหน้า 

โครงการฯ	ขออภิปรายในรูปแบบของ	“การถอดบทเรียน”	 

ที่ได้รับจากโครงการฯ	ดังกล่าว	โดยแยกเป็นประเด็นส�าคัญๆ	 

ที่เกี่ยวกับเนื้อหา	(Content)	นิสิตหรือผู้เรียน	(Student)	ผู้สอน	

(Teacher)	และการเผยแพร่	(Distribution)	ดังนี้

 4.1 เนือ้หำ : อะไร อย่ำงไร ของใคร โดยใคร เพ่ือใคร? 

 “If the only tool you have is a hammer, you tend 

to see every problem as a nail”7	(Abraham	Maslow,	อ้างใน	

Wilson,	S.A.,	2015)	

	 การเรียนการสอนการผลิตสื่อในทางนิเทศศาสตร์

ที่ผ่านมาพบว่า	โดยส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับรูปแบบการสอนเชิง

เทคนิคเพียงอย่างเดียว	กล่าวคือพยายามที่จะฝึกให้ผู ้เรียน	 

“ท�าเป็น”	และพยายามท่ีจะวางมาตรฐานการวัด	“คุณภาพ”	

นักเรยีนนเิทศศาสตร์ด้วยเกณฑ์เชงิเทคนคิเท่านัน้	ซ่ึงในปัจจุบนั

กลายเป็นประเด็นปัญหาของนักเรียนนิเทศศาสตร์ในระยะยาว	

ที่มักกล่าวกันว่ามีแต่รูปแบบ	(Form)	ยังขาดเนื้อหา	(Content)	

ขณะที่กระบวนทัศน์การสื่อสารยุคปัจจุบันได้ถูกขับเคล่ือน

และปรับเปลี่ยน	(Paradigm	shift)	มาที่การสอนให้ผู้เรียนต้อง

พร้อมที่จะเป็น	“ผู้ผลิตเนื้อหา”	(Content	provider)	ตามบริบท

สังคมระดับโลกและระดับประเทศท่ีเปลี่ยนไป	เช่น	การเกิดขึ้น

ของช่องทางสื่อมากมายโดยเฉพาะสื่อใหม่	(New	media)	หรือ 

ท่ีเรียกว่า	“ดิจิทัลทีวี”	(Digital	TV)	ซ่ึงก�าลังเผชิญปัญหาการ

ขาดแคลนเนื้อหาอย่างมาก	ดังนั้น	การเรียนการสอนในทาง

นิเทศศาสตร์ปัจจุบัน	จ�าเป็นต้องมีกระบวนการและเครื่องมือ 

ที่หลากหลาย	ต้องไม่ยึดติดและผูกขาดการใช้/สอนเพียง 

เครื่องมือเดียว

	 จากกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้	ท�าให้หลักสูตร

นิเทศศาสตร์ในหลายสถาบันจ�าเป็นต้องขับเคล่ือนให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงเพื่อเท่าทัน	กล่าวคือ	ปรับจุดยืนมาสอนด้าน	

“เนื้อหา”	มากข้ึน	เพื่อผลิตนักศึกษาออกมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา

ไปพร้อมๆ	กับการผลิตสื่อ	โครงการฯ	นี้จึงเน้นที่การฝึกฝน	

(Training)	นิสิตในฐานะของผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตเนื้อหาข่าวท้อง

ถิ่น	โดยที่ผู้เรียนต้องให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์	และใส่ใจ

กบัเนือ้หาทีเ่รยีน	รวมถงึเนือ้หาทีแ่สวงหาเอง	โดยการเสนอผ่าน

ส่ือที่เรียกว่า	“ส่ือท้องถิ่น”	ซ่ึงในที่นี้	คือ	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ฝึกปฏิบัติ	“ร่มเสลา”	ดังนั้นผู้สอนจ�าเป็นต้องสร้างการรับรู้และ

ความเข้าใจให้กับผู้เรียนให้ชัดเจนว่า	เนื้อหาที่ผู้เรียนก�าลังจะ

ผลิตเพื่อเผยแพร่นั้น	เป็นเนื้อหาที่จะเสนอผ่าน	“สื่อท้องถิ่น”	ที่

มคีณุลักษณะเฉพาะทัง้เหมอืนและแตกต่างจากส่ือมวลชนทัว่ไป

โดยเฉพาะส่ือหนังสือพมิพ์	ขณะเดยีวกนักอ็าจเหมอืนและต่างกับ

สื่อท้องถิ่นประเภทอื่นๆ	ที่มีอยู่ด้วย	(เช่น	หอกระจายข่าว	วิทยุ

ชุมชน	ฯลฯ)	

	 อย่างไรกต็าม	ขณะทีท่างโครงการฯ	ได้เสนอให้ศาสตร์

ด้านการสื่อสารปรับกระบวนทัศน์เพื่อผลิตนิสิตไปสู่บทบาทการ

ผลิตเนื้อหา	(Content	provider)	โครงการฯ	นี้ก็ได้เสนอต่อไปว่า	

ส�านกังานกองทนุสนับสนนุการวิจัย	(สกว.)	รวมถงึสถาบนัทีผ่ลติ

ความรูอ้ืน่ๆ	โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ	ควรท�าบทบาทหน้าที่

เป็นฐานในการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่	(Knowledge	provider)	

ออกมาในรูปแบบต่างๆ	เพื่อเข้าถึงชุมชนด้วย

 กำรคัดเลือกเนือ้หำ

	 เนื้อหาหรือข่าวสารที่จะน�าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นนั้น	ในที่นี้พิจารณาในเชิงวารสารศาสตร์ได้หลากหลาย

มุมมอง	ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์หรือมุมมอง

ใคร	(Harrison,	2006)	หากมองจากมมุมองของผูผ้ลติข่ำว	ความ

หมายของข่าวก็จะมุ่งไปท่ี	การรายงานเหตุการณ์	(To	report)	

หรือการสะท้อน	(To	reflect)	เหตุการณ์ปัจจุบันที่ส�าคัญหรือ 

น่าสนใจ	โดยผูผ้ลิตข่าวเป็นผูเ้ลือกเสนอหรอืก�าหนดวาระว่าอะไร

ส�าคัญและน่าสนใจพอที่จะเป็นข่าวได้	แต่หากพิจารณาในด้ำน

บทบำทหน้ำที่หรือเป้ำหมำยกำรท�ำงำนข่ำว	ความหมายของ

ข่าวก็จะมุ่งไปที่ส่ิงที่หนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนสาขาอ่ืนๆ	ใช้

แจ้งข่าวสาร	(To	inform)	ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวัน	เพือ่ให้ผูร้บัสารได้

ข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบัน	เรื่องราวต่างๆ	ในสังคม	หรือหากมอง

จากมุมมองของผู้รับสำรที่คาดหวังการท�าหน้าท่ีเพื่อสาธารณะ

ของสื่อมวลชน	ข่าวก็จะมีความหมายว่า	สิ่งที่สื่อมวลชน 

ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบความผิดปกติทั้งหลายในสังคม	 

6   ค�าแนะน�าที่เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของการถอดบทเรียนครั้งนี้ ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิของสกว. ในการน�าเสนอความคืบหน้าของโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่คณะ 
   บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7   “หากเครื่องมือชนิดเดียวที่คุณมีอยู่คือค้อน ก็มีแนวโน้มว่าคุณจะมองเห็นทุกปัญหาล้วนเป็นตะปูไปหมด” อับราฮัม มาสโลว์ นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน
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(To	uncover	wrong	doing)	และช่วยกระตุ้นให้สังคมตื่นตัว	

(To	excite	and	to	energize)	พร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ	เหล่านั้น	

(Schudson,m.,	1995)

	 อย่างไรก็ตาม	ข่าวยังมีอีกสถานภาพหนึ่งนั่นคือ 

เป็น	“สินค้า”	(Product/Commodity)	ที่สามารถซื้อขายและ 

ท�าก�าไร	ข่าวจึงเป็นธุรกิจหนึ่งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม	ซึ่ง

กลายเป็นธุรกิจท่ีท�าเงนิอย่างมหาศาลให้องค์กรผูผ้ลติข่าวหลาย

แห่ง	โดยเฉพาะองค์กรข่าวระดับโลก

	 และในมุมมองท่ีพิจารณาว่าข่าวก็เป็น	“สินค้า”	ชนิด

หน่ึงน่ันเอง	ท�าให้ต้องท�าหน้าทีผ่ลติก�าไรให้กบัองค์กรเพือ่ความ

อยู่รอด	ดังนั้นวิธีการคัดเลือกประเด็นข่าวจึงต้องให้ความส�าคัญ

กับค�าถามในกองบรรณาธิการว่า	“จะขายได้ม๊ัย”	“คนอ่านจะสน

ใจม๊ัย”	และ	“จะซื้อมั๊ย”	ธุรกิจข่าวสารจึงต้องสร้างเกณฑ์ด้าน

คุณค่าข่าว	(News	value/News	worthy)	ขึ้นมา	ซึ่งมี	6	ประการ

ส�าคัญ	ประกอบด้วย	(Schaffer	J.et.al.,	1998)	

	 1.	ความใหม่สด	รวดเร็ว	(Timeliness/Immediacy)	

หมายถึง	เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น	มีความสดใหม่	ล่าสุด	หรือสิ่ง

ที่เกิดขึ้นในอดีต	แต่เพิ่งค้นพบ	และส่งผลมาถึงปัจจุบัน

	 2.	ความเด่น	(Prominence)	ทั้งในเรื่องส่วนบุคคล	

สถานที่	วัตถุสิ่งของซึ่งเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคนทั่วไป	หรือเป็น

สิ่งที่โดดเด่น

	 3.	ความใกล้ชิด	(Proximity)	โดยปกติแล้วมนุษย์จะ

สนใจเรื่องใกล้ตัว	ท้ังมิติในเชิงพื้นที่หรือความรู้สึกที่มีลักษณะ

บางอย่างร่วมกัน	เช่น	เป็นคนภูมิภาคเดียวกัน	จังหวัดเดียวกัน	

อ�าเภอเดียวกัน	หรือ	“หัวอกเดียวกัน”	กล่าวคือมีประสบการณ์

บางอย่างร่วมกัน	เป็นต้น

	 4.	ความขัดแย้ง	(Conflict)	ประเด็นท่ีเป็นปมขัดแย้ง	

โดยเฉพาะเรือ่งท่ีอยู่ในความสนใจของคน	หรอืเกีย่วกบัคนจ�านวน

มาก	เช่นประเด็นการเมือง	การขัดผลประโยชน์

	 5.	ความต่อเนือ่ง/ผลกระทบ	(Consequence/	Impact)	

ข่าวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องต่อชีวิตคนจ�านวนมาก

	 6.	ปุถุชนวิสัย	(Human	interest)	เป็นเรื่องเรียกร้อง

ความสนใจของประชาชน	เช่น	เหตุการณ์แปลกๆ	ผิดปกติ	หรือ

เป็นเรื่องส่วนตัว

	 อนึ่ง	ประเด็นเรื่องคุณค่าข่าว	มีต�าราหลายฉบับเขียน

ไม่เหมือนกนั	บางฉบับจะเพ่ิมคณุค่าข่าวทีแ่ยกออกมาจากปถุุชน

วิสัยหรือความสนใจของปุถุชนทั่วไปอีก	4	ประการ	(มาลี	บุญศิริ

พันธ์,	2537;	นาฏยา	ตนานนท์,	2547)	เช่น	

	 1)	ความลึกลับซับซ้อน	(Suspense)	ที่เก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	แต่ยังไม่สามารถคล่ีคลายความสงสัยของ 

ผู้อ่าน	รวมถึงผู้รายงานข่าว

	 2)	ความแปลกประหลาด	(Oddity)	เรือ่งทีผ่ดิปกต	ิผดิ

ธรรมชาติ	ผิดธรรมดา	และน�าไปสู่การเรียกร้องความสนใจ

	 3)	ความก้าวหน้าและภัยพิบตั	ิ(Progress	&	Disaster)	

5) Progress & Disaster

Community
News Value

4) Human interest

1) Proximity

2) Consequence

3) Prominence
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1) Proximity

2) Consequence

เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า	หรือความหายนะต่อ

มนุษยชาติ

	 4)	เพศ	(Sex)	เรือ่งเกีย่วกบัเพศ	ความผดิปกตทิางเพศ	

พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเกี่ยวกับเพศ

	 จากคุณค่าข่าวต่างๆ	ข้างต้น	กล่าวได้ว่าเป็นแนวทาง

การท�างานของสื่อมวลชนทั่วไป	รวมทั้งการท�างานของ

หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง	เพราะ	“ข่าว”	ไม่เพียงเป็นผลผลิตท่ีท�า

หน้าที่เพื่อสาธารณชนเท่านั้น	แต่ยังเป็น	“สินค้า”	ที่ต้องสร้าง

ผลก�าไรให้กับองค์กรสื่อด้วย	ดังน้ันการท�าให้ข่าวเป็นสินค้าที	่ 

“ขายได้”	จึงต้องมีองค์ประกอบที่เปี ่ยมไปด้วยคุณค่าข่าวดัง

กล่าว	แต่การท�างานข่าวท้องถิ่น	ของสื่อท้องถิ่นแล้ว	สิ่งส�าคัญ

ที่นักข่าวท้องถ่ินพึงระลึกและส�านึกให้มากที่สุดก็คือ	กำรค�ำนึง

ถึงประโยชน์ของท้องถิ่น	ดังนั้นคุณค่าข่าวในการท�างานของ

สื่อท้องถิ่นจึงมีกรอบการท�างานที่แตกต่างไปจากสื่อมวลชน

ที่ค�านึงถึงผู้รับสารเป็น	“มวลชน”	(Mass)	คุณค่าข่าวส�าหรับ

สื่อท้องถิ่นจึงมีลักษณะเฉพาะ	ดังข้อมูลที่พบจากกรอบการ

ท�างานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ	5	ข้อหลักๆ	โดยเรียงตามล�าดับ

ความส�าคัญดังนี้

	 1)	ความใกล้ชิด	(Proximity)

	 2)	ผลกระทบ	(Consequence/	Impact)

	 3)	ความเด่น	(Prominence)	

	 4)	ปุถุชนวิสัย	(Human	interest)	

	 5)	ความก้าวหน้าและภยัพิบัต	ิ(Progress	&	Disaster)	

	 อย่างไรก็ตาม	เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

น้ันมีหลายรูปแบบแบ่งกว้างๆ	ได้	2	แบบ	ส�าหรับองค์กร	

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	คือ	องค์กรอย่างเป็นทางการ	และองค์กร

ที่ไม่เป็นทางการ	(ทศพล	คุ้มสุพรรณ,	2552)	โดยองค์กรที่เป็น

ทางการมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างชัดเจน	แบ่งงานกันท�า

ตามระบบ	เช่น	มีฝ่ายกองบรรณาธิการท่ีดูแลเรื่องเน้ือหาทั่วไป	

ฝ่ายจัดการที่ดูแลรายรับรายจ่าย	รวมถึงการจัดจ�าหน่ายเพื่อ

เผยแพร่	และฝ่ายผลิตดูแลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์	ขณะท่ีองค์กร

อย่างไม่เป็นทางการจะเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นขนาดเล็ก	ที่

กองบรรณาธิการ	กับฝ่ายจัดการ	และฝ่ายผลิตเกือบจะเป็นฝ่าย

เดียวกัน	เนื่องจากมีก�าลังคนจ�านวนจ�ากัด	เช่น	เจ้าของเป็นทั้ง

นักข่าว	ฝ่ายจัดจ�าหน่าย	และฝ่ายจัดพิมพ์	เป็นต้น	

	 ในมิติน้ีเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	ส่วนท่ีเป็น

ทางการมักจะน�าเสนอข่าวเฉพาะ	และมีความหลากหลาย

มากกว่าองค์กรท่ีไม่เป็นทางการ	เช่น	หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก	

(รายลอตเตอรี)่	จะรวบรวมข่าวและปิดต้นฉบับก่อนพมิพ์	2-3	วัน	

โดยจะเร่งหาข่าวทัว่ไป	และข่าวประชาสมัพนัธ์ภาครฐัและเอกชน

ที่เกิดขึ้นล่าสุด	เพื่อให้มีความสดใหม่ระดับหนึ่ง	และไม่เน้นข่าว

เจาะลึกหรือข่าวท่ีปรากฏความขัดแย้งใดๆ	ขณะที่หนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นขนาดองค์กรใหญ่กว่าจะมีเนื้อหาที่หลากหลาย	โดย

เลือกที่จะเจาะลึกบางประเด็น	และหากมีข่าวท่ีเรียกความสนใจ	 

หรือมีความเด่นเพื่อช่วยให้หนังสือพิมพ์เป็นที่สนใจก็จะรีบน�า

เสนอทันที

	 ทว ่าในกรณีของหนังสือพิมพ์ท ้องถิ่นฝ ึกปฏิบัติ	 

“ร่มเสลา”	แล้ว	อยู่ในลักษณะเข้าข่ายทั้งสองแบบ	คือ	เป็นแบบ

องค์กรกึ่งทางการ	โดยไม่เน้นข่าวเจาะลึก	ประเด็นขัดแย้ง	หรือ

ข่าวอาชญากรรม	แต่ในภาพรวมจะเน้นข่าวที่ไม่หนักจนเกินไป	

เช่น	การท่องเที่ยว	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	สังคมชุมชน	หรือข่าว

ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย	เป็นต้น

 บทบำทหน้ำที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

	 นอกจากเนื้อหาที่แตกต่างกันแล้ว	หนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นกับหนังสือพิมพ์ส่วนกลางก็ยังมีความแตกต่างในเรื่อง

บทบาทหน้าท่ีที่มีต่อสังคมด้วย	โดยบทบาทหน้าที่ส�าคัญที่

เป็นอุดมคติของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	คือ	“…ต้องเป็นไปตาม

ความต้องการและสนองตอบประโยชน์ของสังคมท้องถ่ินน้ันๆ	

โดยตรง	ไม่ ใช่เกิดขึ้นตามเจตจ�านงของใครคนใดคนหนึ่ง	 

โดยเฉพาะเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะท�าหน้าที่ในการ

ช้ีให้คนในท้องถ่ินเห็น	และเข้าใจถึงเหตุการณ์	ปรากฏการณ	์

ปัญหา	ความรู้สึกนึกคิด	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรม

ของคนท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก	หรือหากมีเรื่องอื่นอยู่บ้างก็เป็น

เรื่องที่มีผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับสังคมท้องถิ่นนั้น”	(พิศิษฐ	์

ชวาลาธวัช,	2542)	ขณะที่สุรัตน์	นุ่มนนท์	(อ้างใน	วีระศักดิ	์ 

สาเลยยกานนท์,	2530)	ประมวลบทบาทหน้าทีข่องหนังสอืพมิพ์

ท้องถิ่นเอาไว้ดังน้ี

	 1.	รายงานข่าวความเคล่ือนไหวของท้องถิน่และเสนอ

เรื่องราวของท้องถิ่นในรายละเอียดและลึกซึ้งกว่า	ถึงแม้เรื่อง

หรือข่าวสารนั้น	หนังสือพิมพ์ในระดับชาติจะเสนอก่อนหน้า

แล้วก็ตาม	ต้องรายงานภาวะสินค้าในตลาดท้องถิน่	เป็นตัวกลาง

โฆษณาสินค้าให้กับพ่อค้า	และนักธุรกิจ

	 2.	ช่วยส่งเสรมิด้านสวัสดกิารและการจัดวางโครงการ

ต่างๆ	ในท้องถิ่น

	 3.	ต้องรู้จักยกย่องคุณงามความดีของคนที่ประกอบ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

	 4.	ต้องสอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในท้องถิ่น	ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง 

ที่ได ้รับเลือกตั้งจากท้องถิ่น	ไม่ว ่าในระดับชาติหรือระดับ 

ท้องถิ่น

	 5.	ต้องช่วยปลุกระดมความคิดให้คนในท้องถิน่ช่วยกนั

แก้ไขปัญหา	และส่งเสริมโครงการต่างๆ	ของท้องถิ่น

	 6.	สอน	(ให้ความรู้)	ให้ความบันเทิง	และแจ้งข่าวสาร

	 7.	เป็นแรงผลักดัน	ช่วยสร้างความสามัคคีให้ท้องถิ่น



100 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง

เกณฑ์การพิจารณา นสพ.ฝึกปฏิบัติ นสพ.ท้องถิ่น นสพ.ส่วนกลาง

 การเป็นเจ้าของ สถาบันการศึกษา เอกชน เอกชน

สมัครเล่นเพื่อฝึกปฏิบัติ

ประเด็นข ่าวเฉพาะใน
สถาบัน/ชุมชน มีโฆษณา
สนบัสนนุบ้าง

ไม่เน้นความสดใหม่ เน้น
ใกล้ชิด ข่าวเชิงสารคดี

แจกฟรี : ในสถาบัน ใน
ชุมชน ส่งผ ่านระบบสู ่
สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ

รายภาคการศึกษา รายปี

ในสถาบัน ในชุมชน และ
คนนอกชุมชนบางกลุ่ม

ธุรกิจขนาดเล็ก (ห้างหุ้น
ส่วน/บริษัท) เน้นก�าไร

ประเด็นข ่ าวในชุมชน 
ภูมิภาค เนื้ อหาหลาก
หลาย ขายพื้นท่ีโฆษณา/ 
ประชาสมัพนัธ์

เน้นความใกล้ชิด ความ
เด่น ผลกระทบ ปุถุชน
วิสัย

แจกฟรี และจ�าหน่าย : 
ภูมิภาค จังหวัด 

รายวัน รายสัปดาห์ ราย
ปักษ์ รายลอตเตอร์ร่ี ราย
เดือน

คนในชุมชน ภูมิภาค 
จงัหวัด สมาชกิประจ�า

ข่าวท่ัวไปประเดน็ข่าวระดบั
ชาติและโลก ขายพื้นท่ี
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ 
(แพง)

เน้นความรวดเร็วสดใหม่ 
แปลก เด่น ปุถุชนวิสัย 
เพศ ขัดแย้ง ฯลฯ

จ�าหน ่ายท่ัวประเทศ : 
ว า งแผน มี ร ะบบจั ด
จ�าหน่ายชดัเจน

รายวัน ราย 3 วัน ราย
สปัดาห์ รายเดอืน

คนใน และต่างประเทศ
ท่ัวไป (มวลชน)

ธรุกิจขนาดใหญ่ (มหาชน) 
เน้นก�าไร

 สถานภาพ

 เนื้อหา

 คุณค่าข่าว

 รูปแบบการเผยแพร่

 ความถ่ีในการพมิพ์

 ลกัษณะผู้รับสาร

ตำรำงที่ 3

Sender

Message

Channel

Receiver

	 กล่าวโดยสรุป	คุณค่าข่าว	(News	value)	ส�าคัญอยู่ที่

เน้ือหาข่าวท้องถิ่น	(Community	news)	ที่พบในหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นฝึกปฏิบัติ	“ร่มเสลา”	คือ	“ความใกล้ชิด”	(Proximity)	

เพราะเป็นเน้ือหาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร/ผู้อ่าน	หรือกลุ่มเป้า

หมายในชมุชนทีม่คีวามใกล้ชดิในเชงิกายภาพและวฒันธรรม	ที่

จะน�ามาสูผ่ลประโยชน์	หรอืทีเ่รยีกว่า	“ผลกระทบ”	(Consequence)	

หรือหมายถึงผลเสียที่จะเป็น	“การเตือนภัย”	(Surveillance)	

ล่วงหน้าให้กับสมาชิกในชุมชนต่อไป	ไม่ว่าจะในรูปแบบของ

ข่าวเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	“ภัยพิบัติ”	(Disaster)	หรือ

อาชญากรรมก็ตาม	หรือแม้แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ	“ความ

ก้าวหน้า”	ในด้านต่างๆ	(Progress)	อย่างไรก็ตาม	แม้งานข่าว

ท้องถิน่จะเน้นผลประโยชน์ของชมุชนเป็นท่ีต้ัง	อกีท้ังไม่ต้องเน้น

การโน้มน้าวเพ่ือการขายข่าวท�าก�าไร	อย่างไรกต็าม	ข่าวท้องถิน่

เองก็จ�าเปน็ต้องผลิตเนือ้หาและรูปแบบให้เปน็ทีน่า่สนใจและน่า

พอใจต่อผู้รับสาร		ดังนั้นการเพ่ิมประเด็นข่าวบางส่วนก็จ�าเป็น

ต้องใส่คุณค่าข่าวทีม่	ี“ความเด่น”	(Prominence)	และเป็น	“ปุถชุน

วสิยั”	(Human	interest)	เข้าไปด้วย	แต่สิง่ทีค่วรเน้นในคณุค่าข่าว

ส�าหรับข่าวท้องถิ่นที่สุดก็คือ	เรื่องความใกล้ชิดและผลกระทบ

	 ส�าหรับคุณค่าข่าวอื่นๆ	ที่หนังสือพิมพ์ส่วนกลางหรือ

สือ่มวลชนส่วนกลางระดบัประเทศใช้นัน้กม็คีวามส�าคญั	เพยีงแต่

ในกรอบของการท�างานข่าวท้องถิน่แล้ว	ประเดน็คณุค่าข่าวอืน่ๆ	

นั้นไม่เน้นหรือจ�าเป็นต้องมีเสมอไป	เช่น	ความรวดเร็ว	สดใหม่	

หรือประเด็นเรื่องเพศ	เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตาม	การน�าเสนอข่าวท้องถิ่นที่ปรากฏใน

การฝึกปฏิบัติ	ผู้สอนจ�าเป็นต้องก�าชับและย�้ากับผู้เรียนเสมอว่า	

“คุณภาพ”	ของข่าวต้องมาเป็นอันดับแรกด้วยรูปแบบ	“A-B-C”	

ทั้งความถูกต้องครบถ้วน	“ถูก-ถ้วน”	(Accuracy)		ความสมดุล

ของข่าว	(Balance)	และความกระชับชัดเจน	(Conciseness)	

ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพข่าวเหล่านี้จะน�ามาซึ่งความน่า

เชื่อถือของข่าว	ดังนั้นผู้สื่อข่าวฝึกปฏิบัติจะต้องส�านึกถึงการท�า

หน้าที่	“นักข่าว”	(Journalist)	อยู่เสมอเพื่อคงความคิด	“ความ

เป็นหนงัสือพมิพ์”	(Journalism)	เอาไว้	เพราะเป็นวิธีคดิเกีย่วกบั

การท�าข่าวที่ยังคงได้รับความน่าเชื่อถือมาจนถึงปัจจุบัน	ไม่ว่า

เทคโนโลยีการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็ตาม	

แต่การท�าข่าวด้วยวิธีคิดแบบหนังสือพิมพ์ที่เน้นความถูกต้อง	

ครบถ้วน	กระชับชัดเจน	และสมดุลยังจ�าเป็นต้องด�ารงอยู่ต่อไป

 4.2  ผูเ้รยีน : ฝึกฝน-เรยีนรู ้คดิจรงิ เขยีนจรงิ ปฏิบตัจิริง

	 ผู ้เรียนที่อยู ่ในโครงการฯ	นับเป็นปัจจัยส�าคัญต่อ

กระบวนการผลิตส่ือและการผลิตนักส่ือสารท้องถิ่นยุคใหม่	

เพราะนิสิตในแต่ละรุ่นที่เข้ามาเรียนในรายวิชาที่แต่เดิมใช้ชื่อ
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ว่า		“การบรรณาธิกรณ์”	ปัจจุบันชื่อ	“สัมมนาวารสารศาสตร์”	แต่

การรบัรูข้องผู้เรยีน	คือ	การเน้นไปทีก่ารผลติหนงัสือพมิพ์	ได้เรยีนรู้

กระบวนการท�างานต่างๆ	ท่ีเกิดขึ้นจริง	และได้ลงมือท�าจริงๆ	

ตั้งแต่การแสวงหาข่าว	และการผลิตตัวสื่อเพ่ือเผยแพร่ภายใน	

และนอกสถาบัน

	 อย่างไรก็ตาม	จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา	 

ผู้สอนพบว่า	นิสิตแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันไป	ตั้งแต่ปริมาณนิสิต	

กล่าวคอืบางรุน่น้อย	(น้อยทีส่ดุ	4	คน)	บางรุน่มาก	(มากทีสุ่ด	15	

คน)	หรอืลกัษณะเฉพาะของแต่ละรุน่กต่็างกนั	เช่น	บางรุน่ทุม่เท

กบังานข่าว	และการคดัเลอืกเน้ือหาเพือ่น�าเสนอ	ขณะที่ใส่ใจกบั

ประเด็นที่ไม่เหมือนกัน	บางรุ่นสนใจประเด็นการสอดส่องระวัง

ภัยให้กับนิสิตด้วยกัน	การตรวจสอบการท�างานของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยหรือของจังหวัด	ขณะที่บางรุ่นก็สนใจประเด็นส่ิง

แวดล้อมหรือสนใจในเชงิวฒันธรรมท้องถิน่	หรอืบางรุน่ถนดัในเรือ่ง

การขายโฆษณา	แต่ไม่ค่อยให้เวลาในเรือ่งการท�างานข่าว	เป็นต้น

	 ความแตกต่างหลากหลายท่ีมีในกลุ่มผู้เรียนแต่ละรุ่น	

ท�าให้ผู้สอนต้องบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสร้าง

ข้อตกลงในการท�างานร่วมกัน	ขณะที่ข้อจ�ากัดในรุ่นที่เข้าร่วม 

โครงการฯ	น้ี	คือ	จ�านวนผูเ้รยีนน้อยเน่ืองจากมผีูเ้รยีนเพยีง	5	คน	

ซึง่นบัว่าน้อยมากในแง่ของการแบ่งงานกนัท�า	เพราะงานละเอยีด

อ่อน	และมีปริมาณงานมากกว่าจ�านวนผู้เรียน	ดังนั้นการเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่และขอบเขตการท�างานของผู้เรียนแต่ละคนจึง

ต้องชัดเจน	ผู้สอนจึงต้องใช้กระบวนการ	“สลับบทบาทหน้าที่”	

(Role	shift)	เช่น	ผลัดกันเป็นบรรณาธิการในแต่ละประเด็น	เช่น	

บรรณาธิการข่าววัฒนธรรม	ข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวการเมือง	ข่าว

สงัคม	รวมไปถงึผลดักนัท�าหน้าทีพิ่สจูน์อักษร	เพ่ือตรวจสอบค�า

ผดิ-ถูกจากงานเขยีนของสมาชกิกองบรรณาธกิาร	งานเก็บข้อมลู

เน้ือหา	งานเกบ็ข้อมลูภาพ	การถ่ายภาพ	รวมถงึการตดิต่อกบัโรง

พมิพ์	โดยมบีรรณาธิการทีเ่ป็นหวัหน้าทมีท�าหน้าท่ีบรหิารจัดการ

ภาพรวม	และเพื่อเชื่อมต่อบางเรื่องส�าคัญกับผู้สอน

	 การสลับบทบาทการท�างานและหมุนเวียนการท�า

หน้าที่มีข้อดี	คือ	ช่วยให้นิสิตที่มีอยู่จ�ากัดนั้นได้เรียนรู้งานหลาก

หลายในกองบรรณาธิการได้เต็มที่	อย่างไรก็ตาม	ยังมีบาง

ประเด็นท่ีต้องแก้ปัญหา	เช่น	ความถนัดในเรื่องการจัดหน้าที่

ต้องใช้ความรู้เฉพาะในเชิงเทคนิค	เช่น	ด้านกราฟิกดีไซน์	ด้าน

โปรแกรมซอฟต์แวร์	ทางโครงการฯ	จงึเปิดโอกาสให้ชกัชวนนสิติ

วารสารศาสตร์ปี	2	มาช่วย	(นายวรธน	จทุบาล)	ซึง่เป็นการเรยีนรู้

งาน	และการเชญิรุน่พีปี่	4		(นายธนารกัษ์	ค�าภรีะ)	ทีฝึ่กงานเสรจ็

แล้ว	กลับมาเป็นวิทยากร	ถ่ายทอดความรู้จากการฝึกงานจริง

ให้กับน้องๆ	ซึ่งกลายเป็นรูปแบบของการยกระดับความรู้และ

ความคิดในเชิงวารสารศาสตร์ให้กับนิสิตต่างรุ่น	โดยมีผู้สอนคน

เดียวกัน	ได้ฝึกการท�างานร่วมกันของคนต่างรุ่น

 กำรฝึกปฏิบัติรูปแบบต่ำงๆ

	 ในการเรียนการสอนด้านการผลิตสื่อที่ผ่านมา	ผู้สอน

พบว่ามีรูปแบบของการฝึกปฏิบัติ	3	รูปแบบด้วยกันที่สามารถ

เปรียบเทียบข้อเหมือน-ข้อต่าง	และข้อเด่น-ข้อจ�ากัด	ได้ดังนี้

	 1.	การฝ ึกปฏิบัติ ในรายวิชา	( ในชั้นเรียน)	ท�า

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

	 2.	การออกไปฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรสื่อสารมวลชน	

(การฝึกงาน)

	 3.	การฝึกปฏิบัติเชิงทดลองในชั้นเรียน	แต่ลงมือ

ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงด้วยการวิเคราะห์กระบวนการท�างาน

ตั้งแต่ต้นทาง	(การเตรียมผลิต)	จนถึงปลายทาง	(การเผยแพร่

ข่าวสารไปถึงผู้รับสาร)

	 ใน	3	รูปแบบดังกล่าว	พบว่าการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

ที่ผ่านมานั้น	ท�าได้เพียงเน้นที่กระบวนการผลิตจากมุมมองหรือ

ความต้องการของผู้ส่งสารฝ่ายเดียว	ท�าให้ผลงานที่ออกมาเป็น

ที่พึงพอใจในกลุ่มของผู้ผลิตเท่านั้น	แต่ยังขาดการวิเคราะห์

และออกแบบเนื้อหา	(Message	design)	ขาดการวิเคราะห์ช่อง

ทางการเผยแพร่ข้อมลู	และขาดการวิเคราะห์ผูรั้บสาร	ขณะทีก่าร

ฝึกในแบบที่สอง	แม้จะเพิ่มประสบการณ์จริงให้กับนิสิตได้ลงมือ

ปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับองค์กรสื่อจริง	แต่ข้อจ�ากัด	คือ	เมื่อ

ผู้เรียนที่ยังไม่มีประสบการณ์	และใช้ช่วงเวลาฝึกฝนสั้นๆ	เพียง	

3	เดือน	ท�าให้การฝึกปฏิบัติเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญได้ไม่มากนัก	และที่ส�าคัญคือแต่ละองค์กรสื่อมีสภาพ

แวดล้อม	เงือ่นไข	และกลุม่คนท�างานทีแ่ตกต่างกนัไปจนไม่อาจ

จะควบคมุคณุภาพการฝึกปฏิบตัขิองนสิิตนกัศกึษาได้อย่างเตม็ที่

	 ขณะที่การฝึกปฏิบัติตามโครงการฯ	น้ีอยู่ในลักษณะ

ของแบบที่	3	ที่อาจกล่าวได้ว่า	เป็นการฝึกในเชิงทดลองจริงๆ	

เป็นการท�างานท่ีมีสภาพใกล้เคียงกับการท�างานจริงๆ	เพราะ

ผู ้เรียนและผู ้สอนต้องเตรียมวางแผน	ลงมือปฏิบัติ ในทุก

กระบวนการอย่างเต็มที่	กล่าวคือ	ต้องวิเคราะห์ท้ังตัวผู้ผลิต	

เน้ือหา	ช่องทางการเผยแพร่	และผู้รับสาร	ดังนั้น	ต้องผ่าน

กระบวนการอย่างละเอียดในทุกข้ันตอน	จนกระทั่งถึงขั้นตอน

การเผยแพร่เนื้อหา	ผู้เรียนก็ต้องท�าหน้าที่ในการน�าพาสื่อและ

สารออกไปเผยแพร่ให้ถึงผู้รับสารกลุ่มต่างๆ	ดังน้ัน	ในแง่ของ

การฝึกปฏิบัติสร้างนักข่าวท้องถิ่น	โครงการฯ	นี้เสนอว่าการฝึก

ปฏิบัติแบบห้องทดลองที่ควบคุมรายละเอียดทุกขั้นตอนด้วย

ตวัแปรการส่ือสาร	(S-M-C-R)	จะช่วยพฒันาศกัยภาพและสร้าง

นักการสื่อสารท้องถิ่นที่ดีได้

 4.3 ผู้สอน : บรรยำยน้อยๆ รับฟัง แลกเปลี่ยน และ

ร่วม “ลงมือ”

	 ในฐานะของผู้สอนวิชาท่ีต้องใช้การฝึกปฏิบัติจริง	รูป

แบบการเรยีนการสอนจะแตกต่างกนัไป	แต่ท่ีส�าคญั	คือ	แตกต่าง
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ไปจากการเรียนแบบบรรยาย	(Lecture)	โดยสิ้นเชิง	บางช่วง

อาจมีบรรยายเสริมบ้างเป็นการเพิม่เติมความรูใ้หม่ๆ	เช่น	การให้

ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย	อย่างไรก็ตาม	กระบวนการจัดห้องเรียน	

ที่นั่งเรียนควรออกมาในรูปแบบของโต๊ะประชุม	สัมมนา	หรือ

การพูดคุยสนทนาที่ไม่มีใครมีบทบาทเหนือกว่าหรือมากกว่ากัน	

แม้แต่ผู้สอนเองก็มีเวลาพูดเท่าๆ	กับเวลาฟังความคิดเห็นของ 

ผู้เรียน

	 ดังนั้น	สถานภาพของผู้สอนในชั้นเรียนฝึกปฏิบัติ

จึงมีฐานะเป็นเหมือนกับสมาชิกของกองบรรณาธิการคน

หน่ึงท่ีความคิดเห็นไม่จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับ	เห็นด้วย	 

หรอืปฏบิตัติามเสมอไป	แต่จะผ่านการโหวตของผู้เรยีนในช้ันเรยีน	

เช่น	การเลอืก	“Font”	เพือ่ใช้เป็นตวัอกัษรหลักในการพาดหวัข่าว	

และเป็นเน้ือหาหลักของหนังสือพิมพ์	รวมไปถึงเรื่องการเลือก

ประเด็นข่าว	ภาพ	และรปูแบบการน�าเสนอ

	 ผู ้สอนจึงไม ่ควรครอบง�าหรือชี้น�าความคิดเห็น

ของนิสิตจนเกินไป	อาจจะต้องย�้าให้นิสิตเข้าใจว่า	เป็นเพียง

ความคดิเห็นหนึ่งเท่านั้น	แต่ทว่าต้องการให้นิสิตหรือสมาชิก 

ในกองบรรณาธิการลองเก็บไปคุยกันต่อแล้วตัดสินใจเลือกเอง

	 อย่างไรก็ตาม	บางครั้งผู ้สอนก็จ�าเป็นต้องแสดง

บทบาทในแบบของ	“ครู”	ที่เตรียมให้การบ้าน	ออกค�าสั่งให้

ทุกคนท�างานส่งตามก�าหนด	และเตรียมออกข้อสอบ	เพ่ือให้

สมาชิกตั้งใจท�าผลงานออกมาให้ดีเพื่อได้คะแนนท่ีดี	กล่าวคือ

ผู้สอนอาจจะต้องใช้อ�านาจในฐานะเจ้าของวิชาในการก�าหนด	 

“เส้นตาย”	(Deadline)	ในการส่งงานของสมาชิกหากเห็นว่าใน

บางช่วงของการท�างาน	บรรณาธิการบริหารหรือหัวหน้ากลุ่ม

เริม่จะควบคุมกองบรรณาธกิารไม่ได้มาก	(เนือ่งจากเป็นเพือ่นกนั	 

และสถานภาพเท่ากัน)	ผู้สอนก็จ�าเป็นต้องลงไปก�ากับ	และช่วย

เสรมิการท�าหน้าท่ีของบรรณาธกิารให้เดนิหน้าต่อไปให้ได้	เพราะ

ต้องท�างานภายใต้ข้อจ�ากัดเรื่องเวลา

	 และทีเ่ป็นข้อเสนอแนะส�าหรบัสกว.	หรอืโครงการอื่นๆ	

ที่จะทดลองน�ารูปแบบไปขยายผลกับโครงการในลักษณะ

เดียวกัน	โครงการฯ	นี้เสนอว่า	ผู้สอนหรือหัวหน้าโครงการฯ	

ควรมีประสบการณ์การสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมาก่อน

อย่างน้อย	1	ภาคการศึกษาหรือ	1	ครั้ง	เพื่อให้มองเห็น	“ภาพ

รวม”	กระบวนการเรียนการสอนในระดับหน่ึง	จึงจะวางแผนการ

ท�าโครงการได้	เนื่องจากมีข้อจ�ากัดหลายประการ	เช่น	จ�านวน 

ผู้เรียน	คุณลักษณะผู้เรียน	และเวลาที่จ�ากัด	เป็นต้น

 4.4 กำรเผยแพร่ : จะผลิตเพือ่ใครกต้็องรูว่้ำจะ “ส่งให้

ถึง” ได้อย่ำงไร?

	 เนื่องมาจากการวิเคราะห์เน้ือหาของสื่อท้องถ่ิน	

(หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น)	ดังนั้น	สิ่งส�าคัญที่นักสื่อสารท้องถิ่นจะ

ต้องตระหนักเสมอ	นอกเหนือจากการคิดว่าจะผลิตอะไร	ผลิต

อย่างไร	ผลิตให้ใครแล้ว	ก็ต้องวิเคราะห์ลงลึกด้วยว่า	จะน�าไป

เผยแพร่อย่างไร	เพื่อให้ถึงผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย

	 ในโครงการฯ	น้ี	ผู้สอนได้เปิดชั้นเรียนช่วงแรกให้ 

ผูเ้รยีนได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูส้อนและเพือ่นร่วมชัน้เรยีน

ด้วยกนัว่า	จะเผยแพร่ออกไปอย่างไร	และให้ใครเป็นผูอ่้าน	ซึง่ได้กลุม่

ผูร้บัสารออกมาสองกลุ่มคอื	กลุ่มคนภายนอกและกลุ่มคนภายใน

	 แต่จากการน�าเสนอความคืบหน้าของโครงการฯ	 

ผูส้อนได้รบัข้อเสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุสิกว.	ว่า	ควรจะแบ่งกลุม่

ผูร้บัสารออกเป็น	4	กลุม่	เมือ่ถงึขัน้ตอนของการเผยแพร่ดังน้ี	

	 1.	คนในพืน้ที/่ท้องถิน่	เช่น	กลุ่มนสิิต	เจ้าหน้าที	่นกัวจิยั	

อาจารย์	หรอืนกัวชิาการในคณะต่างๆ	สถาบนัต่างๆ	ของมหาวทิยาลยั	

	 2.	คนจากทีอ่ืน่ทีต้่องการจะขยายความรู	้เกีย่วกบัการ

ท�างานเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเชิงท้องถิน่ในแง่มมุนีบ้้าง	กรณทีีม่ี

การถอดบทเรยีนเรือ่งการฝึกฝนนกัสือ่สารท้องถิน่หรอืนกัข่าวท้อง

ถิน่	หากจะน�าเสนอเป็นชดุความรูอ้อกไปให้ชมุชนอืน่ๆ	ได้น�าไปใช้

	 3.	คนในท้องถิ่น	(พิษณุโลก)	การสร้างอัตลักษณ์ท้อง

ถิน่/ชมุชนทีส่ือ่มวลชนส่วนกลางท�าได้ยาก	ในขณะทีห่นงัสอืพมิพ์

ท้องถิ่นท�าหน้าที่สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ดีกว่า	เพราะใกล้ชิด

สามารถเข้าถึงความสนใจและความต้องการได้อย่างดี

	 4.	ผูร้บัสารสาธารณะ/ทัว่ไป	ซึง่เป็นกลุ่มคนทีอ่าจจะมี

โอกาสได้อ่านหรือรับรู้ข่าวสาร

	 อย่างไรกต็าม	ข้อเด่นในการเผยแพร่ของหนงัสอืพมิพ์

ฝึกปฏิบัติ	“ร่มเสลา”	จากโครงการฯ	นี้	ก็คือสามารถน�าผลผลิต	

ซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์และฉบับพิเศษที่น�าเสนอเกี่ยวกับการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปแพร่กระจายผ่าน	“กลุ่มส�าคัญๆ”	ที่มี

ศักยภาพจะแพร่กระจายผลผลิตไปสู่ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้

อีก	เช่น	สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญๆ	ของจังหวัด	ไม่ว่าจะเป็น	วัด

พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร	หรือ	“วัดใหญ่”	วัดราชบูรณะ	

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา	พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี	หรือแม้แต่ร้าน

กาแฟชุมชนในตลาดเช้าของตลาดใต้ที่เป็นศูนย์รวมของคนใน	

(และคนนอก)	ชุมชนกลุ่มต่างๆ	อย่างหลากหลาย

	 โดยสรุป	การถอดบทเรียนจากโครงการ	“การเสนอ

ข่าวสารการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมในท้องถิน่ผ่านหนงัสอืพมิพ์

ฝึกปฏิบัติ”	ช่วยให้ผู ้ท�าโครงการฯ	ค้นพบสาระส�าคัญท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการน�าไปขยายผลในด้านต่างๆ	ทั้งในส่วนเนื้อหา	

(Content)	ผู้เรียน	(Student)	ผู้สอน	(Teacher)	และช่องการเผย

แพร่	(Distribution)	ซึ่งล้วนมีความส�าคัญต่อกระบวนการสร้าง	

“นกัข่าวท้องถิน่”	ให้เข้าถงึแก่นสาร	“ความเป็นท้องถิน่”	ทีจ่ะช่วย

ยกระดบัการเรยีนการสอนด้านนเิทศศาสตร์	และทีส่�าคญั	คอื	รปู

แบบโครงการฯ	นี้จะช่วยเป็นช่องทางน�าร่องในการน�าเนื้อหาท่ี

เป็นความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ	ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ท้องถิ่นชุมชนในอนาคตต่อไป
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(ภาพบน) การเตรียมการผลิตของนิสิตวารสารศาสตร์ ในรายวิชา “สัมมนาวารสารศาสตร์” เป็นการเปิด 
  โอกาสให้กับผูเ้รยีนประชมุเตรียมความพร้อม วางแผน และแบ่งงานกันท�า โดยมผีูส้อนคอยให้ค�าแนะน�า

(ภาพกลาง) นิสิตได้
ฟังความรูข้องวิทยากร
ท้ังผู ้ เชี่ ยวชาญท ้อง
ถ่ิน และผู ้สอนด ้าน
ก า รถ ่ า ยภ าพข ่ า ว 
(Photojournal ism)  
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การกระจายทีมงานเพื่อ
น�าร่มเสลาท้ังเล่มหลัก 
และฉบั บพิ เ ศษแพร ่
กระจายไป ท่ีจุ ดหลั ก
เพื่อเผยแพร่ต่อไปในท่ี
ส�าคัญ เช่น วัดใหญ่ วัด
ราชบรูณะ ร้านก๋วยเตีย๋ว
ห้อยขา พิพิธภัณฑ์พื้น
บ้านจ่าทวี

   (ภาพล่าง) ระหว่างปิดต้นฉบับ และจัดหน้าเพื่อเตรียมต้นฉบับส่งโรงพิมพ์
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น�าหนั งสือพิมพ ์ ไป
แจกให้กับผู ้คนกลุ ่ม
ต่างๆ ในคณะต่างๆ 
ของมหา วิทย าลั ย
นเรศวร เพื่อเป็นจุด
แพร ่กระจายให ้ กับ
นิสิต เจ้าหน้าท่ี และ
คณาจารย์ในสถาบัน

ก า ร เ ผ ย แ พ ร ่
หนงัสอืพมิพ์ฝึกปฏิบตัิ
ร่มเสลาในช่วงปิดภาค
การศึกษา สามารถ
ด�า เนินการได ้ผ ่ าน
คณะวิชาต่างๆ และ
จะน�าหนงัสอืพมิพ์บาง
ส ่วนกลับมาแจกให้
กับนิสิตอีกคร้ังในช่วง
เป ิดภาคการศึกษา 
1/2558
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มณฑล จันทร์แจ่มใส
คณบดี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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จากค�าตอบมุ่งสู่ค�าถาม ตั้งค�าถามใหม่ให้กับห้องเรียน

 ห้องเรยีนสถาปัตยกรรมชมุชน เกดิขึน้จากความต้องการทีจ่ะปรบัเปล่ียน

กระบวนทัศน์การศึกษาทางสถาปัตยกรรม จากการจดัการเรยีนรูท้ีม่คีรเูป็นผูช้ี้แนะ

แบบเดิมๆ น�าไปสู่การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยใช้การบูรณาการการเรียน

การสอนร่วมกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จริง ใช้ปัญหาจากชุมชนเป็นฐานในการ

เรียนรู้  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมตามแบบแผน

ที่ด�าเนินมาจนถึงปัจจุบัน  มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดเพื่อน�าไปสู่การแก้

ปัญหาด้วยการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน  โดยผู้สอนเป็นผู้มอบหมายโจทย์

ปัญหาในลกัษณะทีเ่ป็นโครงงานออกแบบสถาปัตยกรรม (Project-Based Learning 

- PBL) ท่ีระบุความต้องการการใช้สอย ระบุที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน ซึ่งเป็น

สถานการณ์จ�าลองให้นกัศกึษาได้มีทกัษะกระบวนการออกแบบ ตัง้แต่การรวบรวม

ข้อมูล การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การออกแบบ และพฒันาแบบ โดยทุกขัน้ตอน

จะเป็นการท�างานรายบุคคล และเป็นการสื่อสารกับผู้สอนเพียงผู้เดียวที่ท�าหน้าที่

วพิากษ์วจิารณ์ผลงานแต่ละขัน้ตอนในบทบาทของเจ้าของงาน (จ�าลอง) การตรวจ

ประเมินมุ่งเน้นฝึกทักษะในกระบวนการคิด ตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสารใน

การน�าเสนองานต่อผู้สอนเป็นหลัก การเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม

ตามแบบแผนนี้เป็นรายวิชาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีท่ี 1 จนถึงชั้นปีสุดท้าย โดยมี

ลักษณะของโครงงานท่ีมีความต้องการการใช้สอยท่ีซับซ้อนและมีขนาดโครงงาน

ที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น  มีเทคนิคทางการก่อสร้าง และงานระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อนขึ้น

ตามระดับชั้นปี ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้เพิ่มทักษะด้วยตนเองอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical thinking) การคิดสร้างสรรค์ 

(Creative thinking)  รวมท้ังทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ (Career skills) หาก

แต่การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้มุ่งเน้นการคิดแก้ปัญหาแบบปัจเจก  

ที่ขาดการเชื่อมโยงจากสถานการณ์ที่เป็นจริง  การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ใน

การจดัการเรยีนการสอนทางสถาปัตยกรรมในรปูแบบการใช้ชมุชนเป็นฐาน (Community- 

Based Learning - CBL) เป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่ยังคงพัฒนาทักษะด้าน

ต่างๆ ทีม่อียู่เดมิทัง้หมด แต่มุ่งเน้นทกัษะในกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม 

(Participatory Design Process) ของชุมชนมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนจากโจทย์ที่

เป็นสถานการณ์จ�าลอง มาเป็นสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชุมชนจริง การด�าเนิน

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นี้  ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้าน

อืน่ๆ ตามมาอกีมากมาย ทัง้ในด้านการจดัเตรยีมพืน้ทีช่มุชน การสร้างความร่วมมอื 

บทความรับเชิญ
ห้องเรียนสถาปัตยกรรมชุมชน

การจดัการเรยีนรู้โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน กรณศีกึษา :  
การบรูณาการการจดัการเรยีนรูวิ้ชาออกแบบสถาปัตยกรรมกบัการพัฒนา
ทีอ่ยูอ่าศยัของผู้มีรายได้น้อย (โครงการบ้านม่ันคง ชมุชนพระราม 9 บ่อ 3)

มณฑล  จันทร์แจ่มใส



107วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

Monton janjamsai
Dean 

Faculty of Industrial Technology
Phranakhon Rajabhat University

Email: monton@pnru.ac.th

Invited Article
Community Architecture Classroom

Community Based Learning Case Study :  
Integration of Architectural Design Learning

and low-income housing development (Baan Munkong : Project 
at Rama 9 Sump 3 Community)

Monton Janjamsai

การเช่ือมโยงเครอืข่ายตวัแทนชุมชน และองค์กรทีเ่ก่ียวข้องเพือ่การท�างานร่วมกัน  

การสร้างการรับรู้และทัศนคติของนักศึกษาในการปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชน 

ตลอดจนกระบวนการท�างานรายบุคคล การแบ่งกลุ่มท�างาน การอภิปราย การระดม

ความคิด ไปจนถึงการประเมินผลการเรียนที่มีความสอดคล้องกัน

 ทัง้นี ้การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ชมุชนเป็นฐานได้มรีปูแบบและเทคนคิวธิี

ทีห่ลากหลาย แต่ล้วนมุง่สร้างทกัษะและประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีน ซึง่สอดคล้อง

กบัรปูแบบการจดัการเรยีนรูส้มยัใหม่ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัและมุง่เน้นกระบวนการ

พฒันาความคดิ ได้แก่ การบรูณาการสหวทิยาการ การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื การเรยีนรู ้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรยีนรูด้้วยการสะท้อนกลับ การเรยีนแบบแบ่งเป็นกลุม่เลก็ๆ 

และการเรยีนรูจ้ากเพือ่น โดยมเีป้าประสงค์สงูสดุเพือ่เปิดโอกาสให้นกัศกึษารเิริม่ท�าสิง่

ใหม่ๆ และมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะควบคมุและบรหิารจัดการการเรยีนรูข้องตนเอง ตลอด

ทัง้การพฒันาตนและการพฒันาทางวชิาชพีของตนมากขึน้ การเปลีย่นแปลงกระบวน

ทัศน์ทางการศึกษาที่ส�าคัญของโลก อันเกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม และสภาพ

แวดล้อม ได้ก่อให้เกดิการปรบัตวัขององค์กรทางการศกึษา เพือ่จัดการกบัความท้าทาย

ใหม่ของโลกร่วมกนัก�าหนดเป้าหมายและทศิทางการศกึษาในอนาคต ภาคเีพ่ือทักษะแห่ง

ศตวรรษที ่21 (2009) ได้พฒันากรอบแนวความคิดเพือ่การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ระบุ

ถงึทกัษะทีส่�าคญั 3 ด้าน ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ดงัต่อไปนี้

 1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

     1.1 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

     1.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

     1.3 การสื่อสารและการร่วมมือท�างาน

 2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

     2.1 ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ

     2.2 ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ

     2.3 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 3. ทักษะชีวิตและการท�างาน

     3.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

     3.2 ความคิดริเริ่มและการชี้น�าตนเอง

     3.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

     3.4 การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด

     3.5 ความเป็นผู้น�าและความรับผิดชอบ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ 

อธิป จิตตฤกษ์, 2554)
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 ทักษะท่ีได้ระบุในกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลายทักษะเป็นสิ่งใหม่ในวงการศึกษาท่ีการ

จัดการศึกษาไม่สามารถใช้วิธีคิดแบบเดิมเพื่อให้บรรลุผลได้ 

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตลอดจนรูปแบบองค์ประกอบ

ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ซ่ึงเป็นที่มาของ

แนวคิด การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท่ีเน้น

ให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการทางปัญญาความคิดและการแก้

ปัญหาด้วยตนเอง

 การจัดการเรียนรู้สมัยใหม่โดยเน้นการจัดการเรียน

รู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ

ในการคิดของผู้เรียนเพื่อให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิด

วเิคราะห์ ประเมนิ สงัเคราะห์  ประยกุต์ใช้คดิอย่างมวีจิารณญาณ  

แก้ปัญหา และตดัสนิใจ ชนาธปิ พรกลุ (2554, หน้า 23) ได้สรปุว่า 

การคิดเป็นกระบวนการทางปัญญา การคิดอย่างมีเหตุผลอาศัย

องค์ประกอบ  มาตรฐาน  คุณสมบัติทางปัญญา และความ

สามารถในการใช้เหตุผล และมีบทบาทส�าคญัต่อการเรยีนรู ้องค์

ประกอบของการสอนกระบวนการคดิ ได้แก่ เนือ้หา กระบวนการ

สอน และช้ันเรยีนท่ีมกีารคิด ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีผู้เรยีนสร้างความรู ้

โดยรับข้อมลูใหม่เข้ามาท�าการประเมนิและน�าเข้าสูก่ระบวนการ

คิด ได้ความรู้ใหม่ ท�าการประเมินอีกครั้งเพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่

ที่ได้มาตรฐาน  แนวทางการสอนกระบวนการคิดมี 4 แนวทาง 

ประกอบด้วย การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การใช้รูปแบบการสอน 

การใช้วิธีการสอน และการใช้เทคนิคการสอน

 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มุ่ง

เน้นให้เกิดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา (Problem solving)  

ซึ่งปัญหาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้มี 2 แบบ คือ (1) ปัญหาที่มี

โครงสร้างดคีอืสามารถแก้ด้วยความรูท้ีม่มีาแก้ตามกระบวนการ

ทีม่อียู่แล้ว และ (2) ปัญหาท่ีไม่มีกระบวนการแก้ทีเ่ฉพาะเจาะจง  

ซึง่อาจสร้างการเรียนรู้ด้วยการก�าหนดเป้าหมายทีต้่องการบรรลุ  

ระบุอุปสรรคที่ขัดขวาง ค้นหาทางเลือกท่ีจะน�าไปสู่เป้าหมาย  

พิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลือก และ

ประเมินความพงึพอใจต่อผลการแก้ปัญหา ทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

มีความเชื่อว่า ผู้เรียนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เม่ือเขารู้จักสิ่งนั้น

ด้วยตนเองอย่างต่ืนตัว เขาจะจัดกระท�ากบัข้อมลูใหม่ด้วยความรู้

ที่มีอยู่ และถ้าข้อมูลใหม่ที่มีอยู่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับข้อมูลเดิม 

จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจ และจะต้องหาทางแก้ไข (ชนาธิป  

พรกุล, 2554, หน้า 72) 

 ในกรณโีครงการบ้านมัน่คงทีน่กัศกึษาต้องลงไปส�ารวจ

และเก็บข้อมูลในชุมชนผู้มีรายได้น้อย  จะต้องพบเจอสภาพ

ปัญหาท้ังสองรูปแบบกล่าวคือ ปัญหาท่ีสามารถแก้ไขได้ด้วย

ความรู้ที่มีอยู่ เช่น การออกแบบบ้านพักอาศัย  แต่ในบริบทที่

เป็นข้อจ�ากัดนอกเหนือจากความรู้ที่มีอยู่ เช่น สภาพพื้นที่จ�ากัด 

งบประมาณของผูม้รีายได้น้อยในการก่อสร้าง ท�าให้นกัศกึษาต้อง

ระดมความคดิในการแก้ปัญหาในรปูแบบต่างๆ เช่น การลดค่าใช้

จ่ายในการก่อสร้างด้วยการใช้วัสดุทดแทน การหมุนเวียนวัสดุ

จากบ้านเก่ามาใช้สร้างบ้านใหม่ หรอืการเลือกใช้เทคนคิก่อสร้าง

ทีช่าวบ้านสามารถสร้างได้ด้วยตนเองเพือ่ลดค่าแรงงานก่อสร้าง 

เป็นต้น ซึ่งโจทย์ปัญหาเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษา

ได้ระดมความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญหา  

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

 นอกจากนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานยังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นรูป

แบบการให้ผู้เรียนท�างานด้วยกันในกลุ่มย่อยได้เกิดการเรียนรู้

ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผู้เรียนทุกระดับความสามารถ ส่งเสริมการช่วยเหลือร่วม

มือกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน เป็นการท�าให้

เด็กอ่อนได้เรียนรู ้และปฏิสัมพันธ์กับคนที่เก่งกว่า เด็กเก่ง

จะเรียนรู ้ที่จะอดทนและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ผลสัมฤทธ์ิจะสูงข้ึนเมื่อทุกคนร่วมมือกันท�างานไปสู่เป้าหมาย

เดยีวกนั ครท่ีูใช้การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืจดัการเรยีนการสอนพบว่า 

ผู้เรียนมีความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

สูงข้ึน ส่ือสารได้ดีข้ึน มีการพัฒนาทักษะการคิด มีความร่วม

มือและเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น ความขัดแย้งลดลง มีการยอมรับ 

การช่วยเหลือ และไว้วางใจผู้อื่น ตลอดจนมีความเชื่อมั่น เห็น

คุณค่าในตนเอง และมีสุขภาพจิตดี (ชนาธิป พรกุล, 2554, หน้า 

102)

 แนวทางการจัดการเรยีนการสอนตามทฤษฎกีารเรยีน

รู้แบบร่วมมือ มีองค์ประกอบส�าคัญ 5 ประการประกอบด้วย 

 1. การพึง่พากนัทางบวก (Positive interdependence) 

 2. การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face 

interaction)

 3. ความรับผิดชอบต่อกลุ่มของทุกคน (Individual 

accountability)

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 

skills)

 5. กระบวนการกลุ่ม (Group processing)

 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนสู่การใช้

ชมุชนเป็นฐานในการเรยีนรู ้ได้ปรบับทบาทของผู้สอนให้ท�าหน้าท่ี

เป็นผู้อ�านวยความสะดวก (Facilitator) จัดกลุ่มที่เหมาะสมให้มี

การท�างานด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ผลักดันให้เกิดการ

อภปิราย การสบืสอบ (Inquiry) หรือกรณศีกึษา ส่วนบทบาทของ

ผูเ้รยีน จะส่ือสารระหว่างกนั เป็นทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน เสรมิสร้าง

ทักษะผู้น�า ความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่ม วิเคราะห์งาน

ของแต่ละคน เพือ่ความก้าวหน้าของกลุม่ (ชนาธปิ  พรกุล, 2554, 
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หน้า 117-118) นอกจากนัน้ การจดัการเรยีนการสอนเพือ่ส่งเสรมิ

ให้เกิดกระบวนการคดิของผูเ้รียน ควรพจิารณาถึงรปูแบบการสอน

ท่ีสอดคล้องกนั ได้แก่ การสอนให้ผูเ้รยีนสามารถสร้างมโนทัศน์ 

(Concept) คอื เมือ่มกีารรบัข้อมลูเข้ามา สามารถจัดระเบยีบข้อมลู

ทีซั่บซ้อนเป็นหมวดหมู ่เพือ่ให้ง่ายต่อการจดจ�าและน�ากลับมาใช้ 

หรือรูปแบบการสอนแบบสบืสอบ (Inquiry model)  คอื การสอน

ทีผู่ส้อนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความอยากรูอ้ยากเหน็ มีกระบวนการ

วเิคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่การระบปัุญหา ตัง้สมมตฐิาน 

รวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลู ทดสอบ ลงความเหน็สรปุ การสอน

แบบสืบสอบใช้สอนได้ทัง้เนือ้หาและกระบวนการได้ในเวลาเดยีวกนั 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ังเนื้อหาและประสบการณ์ขณะท�าการสืบค้น

และตรวจสอบ นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบการสอนแบบความคิด

สร้างสรรค์ (Creative thinking  model) ทีม่ลี�าดบัการคดิท่ีส�าคญั 3 

ขัน้ตอน คอื การก�าหนดเป้าหมายหรอืปัญหา  แสวงหาแนวคิดใหม่  

ประเมินและคดัเลอืกแนวคิดนัน้  การสอนความคิดสร้างสรรค์ควร

สอนหลังจากท่ีผู้เรยีนได้ฝึกคดิแก้ปัญหาด้วยวธิพีืน้ฐานแล้ว หลัง

จากน้ันจงึน�ามาคดิต่อยอด ซ่ึงจะก่อให้เกดิค�าตอบหรอืวธิใีหม่ๆ ใน

การแก้ปัญหา

สร้างการเรียนรู้แบบใหม่ อาศัยความร่วมมือ
 สาขาสถาป ัตยกรรมศาสตร ์  คณะเทคโนโลยี

อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร ได้เปิดสอนหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (สถบ. 5 ปี) ตั้งแต่

ปีพ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสถาปนิกวิชาชีพที่มี

ความรูค้วามสามารถทางวิชาชพีสถาปัตยกรรม และมีนโยบายที่

มุ่งสูก่ารสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมทีต่อบสนองต่อชมุชน การ

จัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นองค์ความรู้และปลูกจิตส�านึกให้

นักศึกษาได้ท�างานรบัใช้สงัคมอย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนดในภาค

เรยีนท่ีสองของปีการศกึษาส�าหรับนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ในรายวิชา

ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ

ฝึกประสบการณ์จากพื้นที่ในสถานการณ์จริงและมีการท�างาน

ร่วมกับองค์กรชุมชนในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนจากแบบเดิม คือ การ

เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ที่มุ่ง

เน้นการพฒันาทกัษะกระบวนการคดิรายบคุคล และก�าหนดโจทย์

ปัญหาจากผู้สอนเพียงอย่างเดยีว  มาสูก่ารใช้การเรยีนการสอน

โดยใช้โครงการจากสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนใน

สถานการณ์จรงิ ในปีการศกึษา 2553 ทีผ่่านมา เป็นจดุเริม่ต้นท่ีทาง

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ประสานความร่วมมอืกบัทางสถาบนั

พัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) เพือ่ร่วมกนัจดัการเรยีนการ

สอนตามแนวทางดงักล่าว และได้ก่อให้เกดิผลทีน่่าพอใจจนน�าไป

สู่การท�าบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้การสนับสนุนทั้ง

ทางด้านงบประมาณ ความรู ้รวมท้ังประสบการณ์ต่างๆ ท่ีจะเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ชุมชน และ

ได้ด�าเนนิการต่อเนือ่งมาจนถงึปัจจบัุน

 การจัดการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมโดยใช้ชุมชน

เป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-Based Learning) ให้ความ

ส�าคัญกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการ

เรียนรู้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เพื่อไปสู่

การน�าความรูท้างสถาปัตยกรรมและการวางผงัมาใช้เพือ่พฒันา

คุณภาพชีวิตของชุมชนตามเงื่อนไขสอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชน โดยใช้กลยุทธ์กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาม

องค์กร คือ สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร) 

ชุมชนเจ้าของพื้นที่ (คณะกรรมการชุมชนพระราม 9 บ่อ 3) 

และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยใช้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 7 

บรูณาการกบักระบวนการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัในโครงการบ้านมัน่คง 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน) สังกดักระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

ซึ่งเป็นองค์กรที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างความเข้ม

แข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของสังคม

 โครงการบ้านมั่นคงชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3 บริเวณ

ถนนริมคลองลาดพร้าว แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพ

มหานครฯ ขนาดพื้นที่โครงการ 3 ไร่ 48 ตารางวา (คิดเป็น 

8,108 ตารางเมตร) มีประชากรรวมจ�านวน 397 ราย จาก 86 

ครวัเรอืน เป็นกลุ่มชมุชนผูม้รีายได้น้อย ซึง่ปลูกสร้างทีอ่ยูอ่าศยั

ด้วยตนเอง มีการบุกรุกพื้นที่ดินของกรมธนารักษ์ ในปัจจุบัน

สมาชิกของชุมชนจ่ายค่าเช่าท่ีดินรายครัวเรือนในราคาถูก และ

มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น และขาดสุขลักษณะที่ดี สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชนมีนโยบายในการยกระดับการอยู่อาศัยของ

ชมุชนด้วยโครงการบ้านมัน่คง ซึง่เป็นรูปแบบการบรหิารจดัการ

ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต และมีความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย  โดย

ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน มีการจัดต้ังกลุ่มออม

ทรพัย์ เช่าพืน้ทีด่นิในระยะยาว ตลอดจนประสานแหล่งเงินกู้ และ

สนับสนุนให้ชุมชนมกีารพัฒนาท่ีอยูอ่าศยัทีม่ัน่คงแข็งแรงและถูก

สุขลักษณะ มีการบริหารการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่ง

ส่วนพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนที่สามารถใช้

เป็นพื้นที่ส�าหรับการพบปะสังสรรค์และท�ากิจกรรมร่วมกันของ

คนในชมุชนได้ การด�าเนนิการพฒันาชมุชนผูม้รีายได้น้อยในรปู

แบบโครงการบ้านมัน่คง จึงเป็นภารกจิส�าคญัทีส่อดคล้องกับการ

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนได้มี

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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ปรับกระบวนทัศน์ เปลี่ยนกระบวนงาน  

 กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

มีขั้นตอนการด�าเนินการ ดังนี้

 [1] กระบวนการประสานความร่วมมอืและเตรยีมความ

พร้อมของเครือข่าย

 การประสานความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัราชภฏั

พระนคร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  

ได้เร่ิมต้นขึ้นในปีการศึกษา 2553 ในการบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชาสถาปัตยกรรม 7 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการบ้านม่ันคง ในพื้นที่

ชุมชนริมคลองลาดพร้าว โดยด�าเนินการต่อเนื่องมาทุกปี และ

ในปีพ.ศ. 2556 ทางสาขาได้จดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ

การพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัโครงการบ้านมัน่คงในพืน้ท่ีชมุชนพระราม 9 

บ่อ 3 โดยได้ประสานงานกบัตวัแทนชมุชนในพืน้ทีแ่ละได้รบัการ

สนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ใน

การคดัเลอืกพืน้ทีท่ีส่ามารถใช้ในการศึกษาได้ ซึง่เกณฑ์ในการคดั

เลือกพื้นที่มีเกณฑ์หลักๆ ได้แก่ การเป็นชุมชนที่มีความพร้อม

และต้องการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ข้อก�าหนดของสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งยืนยันว่าปราศจากปัญหาความขัดแย้ง

ภายในพื้นท่ีไม่มีปัญหาด้านยาเสพติด และมีความปลอดภัย 

การก�าหนดเกณฑ์ดังกล่าวนี้เพื่อให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลของ

นักศึกษาสามารถด�าเนินงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และได้

รับความร่วมมือจากชุมชน

 [2] กระบวนการส�ารวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ีส�าคัญมาก เน่ืองจากก่อนทีจ่ะ

ลงมือด�าเนินการออกแบบงานสถาปัตยกรรม นักศึกษาจ�าเป็น

ต้องส�ารวจพื้นท่ีและเก็บข้อมูลท่ีจะน�าไปใช้ประกอบในการ

ออกแบบ โดยจะให้นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วย

ในการเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน ประเด็นส�าคัญที่ต้องการในการ

ส�ารวจข้อมูล คือ จะเก็บข้อมูลอะไร และจะเก็บอย่างไร ในการ

ท�างานชุมชน การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ เครื่อง

มือที่ใช้จึงจะต้องสร้างความเข้าใจ และสามารถสร้างความร่วม

มือกับชุมชนได้ก่อนที่จะลงมือเก็บข้อมูลชุมชน มีการลงพื้นที่

ร่วมกันระหว่างตัวแทนชุมชน นักศึกษา และผู้แทนจากสถาบัน

พฒันาองค์กรชุมชน เพือ่ท�าความเข้าใจ  ช้ีแจงความเป็นมาของ

โครงการ และก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน

 เมื่อนักศึกษาได้ประเด็นเบื้องต้นแล้ว จึงออกแบบ

กิจกรรมหรือเครื่องมือเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

ออกแบบการเก็บข้อมูลเป็นกิจกรรมทั้งส้ิน 4 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมครอบครัวของฉัน กิจกรรมบ้านในฝัน กิจกรรมปักสนุก 

และกิจกรรมชุมชนในฝัน

 กิจกรรม “ครอบครัวของฉัน” : เป ็นการสร ้าง

ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลส�ามะโนครัวของชาว

บ้านและเกบ็ข้อมลูด้านกายภาพของชุมชน นกัศกึษาได้ออกแบบ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การน�ากระดาษตุ๊กตาต่างๆ 

มาใส่กล่องไว้รวมกลุ่มกนั แจกซองจดหมายให้กบัครวัเรอืนละ 1 

ซอง ให้ชาวบ้านเขียนช่ือ บ้านเลขท่ี โซน หน้าซองจดหมาย แล้ว

ออกมาเลือกตุ๊กตาเพื่อใส่ซองจดหมายไว้ตามข้อมูลของแต่ละ

ครวัเรอืน (เช่น บ้านป้าแจ๋วมคีนแก่ 1 คน มเีดก็ 2 คน มผีูช้าย 1 คน 



111วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

เลี้ยงแมว 3 ตัว มีรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน ศาสนาอิสลาม ส่วนที่

ตุ๊กตาคนจะกรอกข้อมูลว่า ใครชื่ออะไร อายุเท่าไร อาชีพอะไร)

 กจิกรรม “บ้านในฝัน” : นกัศกึษาได้จดักลุม่บ้านให้ชาว

บ้านเลือก โดยแบ่งเป็นประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว 

ตลอดจนอาคารชุดพักอาศัยรวมเพื่อให้ชาวบ้านแยกกลุ่มตาม

ประเภทบ้านที่ตนเลือกไว้แล้ว แจกกระดาษให้กลุ่มละ 1 แผ่น 

เขยีนเหตผุลทีเ่ลอืกบ้านประเภทดงักล่าว และบ้านทีต่นต้องการ

สร้างในชมุชน โดยมนีกัศกึษาคอยให้ความรูแ้ก่ชาวบ้านด้วย ข้อ

สรปุเบือ้งต้นจากกจิกรรมครอบครวัของฉนั ท�าให้ทราบว่า ชุมชน

น้ีมีจ�านวนประชากรทัง้หมด 371 คน จาก 86 ครวัเรอืน และจาก

กิจกรรมบ้านในฝัน พบว่าชาวบ้านมีความต้องการมีบ้านเดี่ยว

เป็นส่วนใหญ่ แต่มีชาวบ้านส่วนน้อยที่ต้องการมีบ้านแถวหรือ

บ้านแฝดเพราะต้องการจะประหยัดค่าก่อสร้าง

 กิจกรรม “ปักสนุก” : จุดประสงค์ของกิจกรรมดัง

กล่าวนี้ ต้องการทราบจ�านวนบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลทาง

กายภาพของชุมชน ตลอดจนลักษณะผงัชุมชนเดมิของชาวบ้าน 

นักศึกษาจะสอบถามชาวบ้านทีละบ้าน แล้วปักธงลงบนผัง (ธง

สี่เหลี่ยม) โดยนักศึกษาเป็นคนปักธงให้ชาวบ้าน และแต่ละกลุ่ม

หาคนเกบ็ข้อมลู 1 คน ดแูลเรือ่งอปุกรณ์ ตากล้อง และคนพดูคยุ

กับชาวบ้าน

 กิจกรรม “ผังในฝัน” : จุดประสงค์เพื่อทราบความ

ต้องการข้อมูลต�าแหน่งของบ้าน และพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจน

ผังชุมชนที่ชาวบ้านต้องการในอนาคต ซึ่งข้ันตอนการด�าเนิน

งาน ได้แก่ การนัดประชุมและเตรียมงานในพ้ืนที่ นักศึกษาจะ

อธิบายกิจกรรมให้ชาวบ้านฟังและเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ แผ่น

โฟมขนาดบ้าน แผ่นไวนิลแสดงพื้นที่ออกแบบ เส้นขนาดถนน

ภายในชุมชน กาวสองหน้า กรรไกร กระดาษโพสต์อิท จากนั้น

น�าอปุกรณ์ทีเ่ตรยีมมาอธบิายถงึวิธกีารจัดบ้านแบบต่างๆ แล้วให้

ชาวบ้านช่วยกันวางผังในแบบที่ชุมชนต้องการ โดยมีนักศึกษา

คอยให้ค�าแนะน�า
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 [3] กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวบ้าน

และนักศึกษานั้น ก่อให้เกิดมิติในเชิงสังคม การมีส่วนร่วมต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จะท�าให้ข้อมูลที่ได้มา

มคีวามชดัเจน สามารถน�าไปพัฒนาต่อได้อย่างเป็นรปูธรรม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ต่อการออกแบบในอนาคต ซึ่งผลการ

ด�าเนินงานที่ท�าร่วมกับชุมชนประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 

ขอบเขตและพื้นที่ทางกายภาพ การคมนาคม และการเข้าถึง

โครงสร้างพ้ืนฐาน (ทางสัญจร ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล) 

ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาสภาพปัญหาในปัจจุบัน ข้อมูล

ด้านประชากร จ�านวนสิ่งปลูกสร้าง และสมาชิกในครัวเรือน 

ลักษณะประชากร (อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ศาสนา ฯลฯ)

 ทั้งนี้ จากกิจกรรมที่หนึ่งและสอง อันได้แก่ กิจกรรม

ครอบครวัของฉนัและบ้านในฝัน ท�าให้สามารถก�าหนดขนาดของ

บ้านทีจ่ะน�าไปท�าการออกแบบ โดยการยดึจ�านวนสมาชกิในครัว

เรือนเป็นหลัก น่ันคือ ในการออกแบบต้องประกอบไปด้วยบ้าน

ขนาดเล็ก มีจ�านวน 41 ครัวเรือน บ้านขนาดกลาง มีจ�านวน 38 

ครวัเรอืน และบ้านขนาดใหญ่ มจี�านวน 7 ครวัเรือน ซึง่ข้อมลูจาก

การส�ารวจทางกายภาพของแต่ละครวัเรือนจะพบว่า การอยูอ่าศยั

ของแต่ละครัวเรือนมีความหนาแน่นสูง กล่าวคือ มีพื้นที่ใช้สอย

น้อย ท�าให้เกิดการใช้สอยที่ปะปน ขาดการแบ่งสัดส่วนการใช้

งาน ขาดการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม และขาดสุขลักษณะที่ดี 

การส�ารวจจ�านวนสมาชิกของครัวเรือนจะน�าไปสู่การวิเคราะห์

พื้นที่ใช้สอยและขนาดของบ้านท่ีเหมาะสม ซ่ึงการออกแบบจะ

ต้องสมัพนัธ์กบัรายได้และเงนิออมของครวัเรอืนด้วย ส่วนข้อมลู

ที่ได้จากกิจกรรมปักผังสนุก ได้น�าไปสู่การจัดกลุ่มการอยู่อาศัย

ตามความสัมพันธ์ และยังได้ระบุความต้องการการใช้พื้นที่ส่วน

กลางร่วมกันด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลจากชุมชนจะต้องน�ามาผสานร่วม

กบัมาตรฐานการออกแบบทีเ่หมาะสม และตอบสนองต่อการอยู่

อาศัยของชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 [4] กระบวนการสังเคราะห์ข ้อมูลและออกแบบ 

ทางเลือก

 จากการลงพื้นท่ีและท�ากิจกรรมในการเก็บรวบรวม

ข้อมลู และน�ามาวิเคราะห์ข้อมลู นกัศกึษาจะได้ท�ากจิกรรมต่างๆ 

ร่วมกันโดยมีการแบ่งหน้าท่ีกันเอง มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อช่วย

กันท�างาน มีการก�าหนดเป้าหมายและภารกิจเบื้องต้นทั้งหมด 

ได้แก่ การส�ารวจทางกายภาพ การรังวัด การบันทึกภาพ การ

เก็บข้อมูลเชิงสังคม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมชาวบ้านเพื่อ

เกบ็ข้อมลู การบนัทกึข้อมลูและการเรยีบเรยีงเพือ่น�าเสนอในรปู

แบบต่างๆ เช่น การจัดท�าแผนผัง การท�าแบบจ�าลองผังชุมชน 

เป็นต้น เมือ่ก�าหนดภารกจิทัง้หมดแล้วจึงมอบหมายให้นกัศกึษา

แบ่งกลุ่มตามภารกจิโดยแต่ละคนสามารถเลือกกจิกรรมทีต่นเอง

สนใจและท�าได้ดี 

 เมื่อผ ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลและน�ามา

วิเคราะห์ร่วมกัน นักศึกษาจะเห็นภาพรวมของชุมชนศักยภาพ

ของพื้นที่และสภาพปัญหาที่เป็นจริง รวมทั้งความต้องการใน

การพัฒนาตนเองของชุมชน ในขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล

เพื่อประมวลความคิด ผู้สอนต้องการให้เกิดการระดมความคิด

เพือ่เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ซึง่เป็นเรือ่งท้าทายศกัยภาพ

ของนักศึกษาและเป็นการฝึกทักษะในการแก้ปัญหา (Problem- 

solving skill) และต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย 

จึงท�าการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย (ไม่เกิน 5 คน) เพื่อ

ให้แต่ละกลุ่มวางแนวความคิดในการออกแบบโครงการเพื่อแก้

ปัญหา และพัฒนาการอยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะ

พัฒนาแบบร่างตามแนวความคิดในการออกแบบของตน เพื่อ

ที่จะมาน�าเสนอต่อผู้แทนชุมชน และผู้แทนจากสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาในขั้นตอนต่อไป
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 [5] กระบวนการน�าเสนอสู่ชุมชนและวิพากษ์

 ผลงานการออกแบบของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มที่

ได้รับการพัฒนาเบื้องต้น และได้รับการชี้แนะจากผู้สอน รวม

ทั้งการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน ซ่ึงจะท�าให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมองเห็นจุดแข็งและ

จุดอ่อนในผลงานของตนจากผลงานของกลุ่มอื่นๆ หลังจากนั้น

ผลงานทั้งหมดจะน�าเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ

วิพากษ์จากชุมชน ซึ่งจัดเวทีแลกเปลี่ยนที่มีผู้แทนจากชุมชน

บึงพระราม 9 บ่อ 3 และผู้แทนจาก พอช. เพื่อเลือกผลงานที่

เหมาะสมกับชุมชน โดยการแสดงความคิดเห็นจะพบว่า ผลงาน

ในแต่ละกลุ่มจะมีข้อดีและเสียในบางประเด็นที่แตกต่างกัน โดย

สิ่งที่ชุมชนต้องการให้เพิ่มเติมและน�าไปพัฒนาต่อ ได้แก่ การ

ใช้แนวความคิดเรื่องเครือญาติเข้ามาใช้ในการวางผังโครงการ 

ใช้ผังที่มีความเป็นชุมชนลักษณะเดิม เส้นทางสัญจรคงเดิม 

เพ่ิมพ้ืนที่ส่วนกลาง ธนาคารขยะ สนามเด็กเล่น ที่ประชุม และ

งบประมาณอาคารต้องสามารถสร้างได้จริง และสอดคล้องกับ

ฐานะ ตลอดจนเงินออมของชุมชน 

 [6] กระบวนการพัฒนางานออกแบบและผลิตผลงาน

ขั้นสุดท้าย

 กระบวนการวิพากษ์จากเวทีชุมชนที่มีต่อผลงาน

ของนักศึกษากลุ่มต่างๆ น�าไปสู่การสังเคราะห์และบูรณาการ

เป็นแบบผังชุมชนเพียงชิ้นเดียวท่ีสามารถตอบข้อปัญหาและ

ประเด็นต่างๆ โดยนักศึกษาได้น�าแนวความคิดหลัก 3 เรื่อง  

เข้ามาประกอบกันเพื่อออกแบบกายภาพของตัวโครงการ 

ได้แก่

 (1) การออกแบบวางผังโดยใช้แนวคิดของละแวก

บ้าน หรือ Neighborhood ท่ีส่งเสริมการอยู่อาศัยแบบพี่น้อง

และเครือญาติ สร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้คนในชุมชน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชุมชน

  (2) การออกแบบทีมุ่ง่เน้นความประหยดั (Economy) 

เช่น การน�าวัสดุเหลือใช้จากของเดิมภายในชุมชนน�ากลับมาใช้

ใหม่ เพื่อลดรายจ่ายในการก่อสร้างการออกแบบโดยใช้เทคนิค

ก่อสร้างพื้นถิ่นท่ีชุมชนสามารถก่อสร้างด้วยตนเองได้เพื่อลด

ค่าแรงงานและ

 (3) การออกแบบโดยยึดหลักความลงตัวของชิ้นส่วน

วัสดุก่อสร้างตามขนาดมาตรฐาน หรือระบบ Modular เพื่อ

ลดวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ

ก�าจัด รวมท้ังลดค่าแรงในการตัดต่อช้ินส่วนที่ไม่ลงตัวตาม

ขนาดมาตรฐาน ทั้งนี้การพัฒนางานออกแบบจากข้อคิดเห็น

ของชุมชนเป็นเงื่อนไขของโจทย์ส�าคัญที่สะท้อนบริบทและข้อ

จ�ากัดของชุมชนนั้นที่อาจแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ การรับฟัง

ความคิดเห็นจากชุมชนเพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนา เป็นกระบวน

การที่ส�าคัญของการออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีจะ

ส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชน และลดความขัดแย้งจากการ

ออกแบบในมุมมองของผู้ออกแบบแต่เพียงอย่างเดียวตามรูป

แบบการพัฒนาในแบบเดิม เงื่อนไขข้อจ�ากัดต่างๆ จากชุมชน

เป็นโจทย์ส�าคัญต่อนักศึกษาที่จะได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา

จากการใช้ความรู้ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบ

สนองข้อจ�ากัดต่างๆ ที่ไม่อาจพบเจอในสถานการณ์การเรียน

แบบโครงงานตามปกติ ซึ่งมุ่งเน้นการตอบสนองความสะดวก

สบายและความสวยงามของผู้ใช้ โดยมีผู ้สอนเป็นผู้วิพากษ์

เพียงผู้เดียว และไม่ระบุข้อจ�ากัดด้านอื่นๆ เช่น งบประมาณ 

หรือเทคนิคก่อสร้างใดๆ
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 [7] กระบวนการประเมินผลและสรุปผลงาน

 ส�าหรับผลงานการออกแบบของนักศึกษาท้ัง 3 ส่วน 

ได้แก่ การวางผังชุมชนโดยรวม ลักษณะของบ้านพักอาศัย และ

การจดัพืน้ท่ีส่วนกลางของชมุชน ปรากฏผลเป็นทีพ่อใจของชาว

บ้าน โดยชาวบ้านเห็นว่าผลงานทั้ง  3 ส่วนนั้น สามารถน�าไปใช้

จริงได้ในร้อยละที่มากถึงมากที่สุด

 การประเมนิผลของนกัศกึษาทีอ่อกมาในร้อยละทีม่าก

ถึงมากท่ีสุดน้ัน คงต้องย้อนพิจารณาไปถึงกระบวนการต่างๆ  

ที่นักศึกษาได้ด�าเนินการที่ผ่านมา คือ การประสานความร่วม

มือและเตรียมความพร้อมของเครือข่าย การส�ารวจพื้นที่ เก็บ

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ

ทางเลอืก การน�าเสนอสูช่มุชนและวพิากษ์ รวมทัง้การพฒันางาน

ออกแบบและผลิตผลงานขั้นสุดท้าย พบว่าบทบาทที่นักศึกษา

ได้ลงพื้นที่และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นสะท้อน

ออกมาในผลงานการออกแบบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ

ฟังความคดิเหน็ของชมุชนผ่านกจิกรรมท้ัง 4 กจิกรรม ท�าให้เกดิ

การสร้างความมีส่วนร่วมและเกิดกระบวนการวิพากษ์ระหว่าง

ชมุชนเองและนกัศกึษา ก่อให้เกดิเป็นกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนั  

(Interaction learning) สร้างเป็นองค์ความรู้ชุดใหม่และเกิดเป็น

ชุดข้อมูลท่ีเห็นพ้องร่วมกันทั้งในฐานะผู้ออกแบบ (Designer) 

กับผู้ที่ต้องการการอยู่อาศัย (User) ซึ่งเมื่อกระบวนการสร้าง

ความร่วมมือเกิดข้ึนจึงท�าให้ผลงานออกแบบสามารถสะท้อน

ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จรงิ และสะท้อนให้เห็นภาพ

กระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ชุมชนเป็นฐานได้เป็นอย่างดี

รปูแบบความร่วมมือ และบทบาทของผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
ในการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน
 ความร่วมมอืของเครอืข่ายเพือ่บรูณาการทางการศกึษา 

(Integrated Partnership Collaboration for Education) อนัประกอบ

ไปด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบนัการศกึษา (ผูเ้รยีนและผูส้อน) 

ชมุชน (ชมุชน สถานทีท่ีต้่องการศึกษา) และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

(องค์กรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดัการพืน้ทีน่ัน้ๆ) พบว่า ในแต่ละ

หน่วยงานจะมีบทบาทในส่วนที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์

สอดคล้องซึง่กนัและกนั แต่ละหน่วยงานจะมบีทบาทหน้าทีท่ีช่่วย

เหลอืเพือ่ส่งเสรมิซึง่กนัและกนั โดยผูเ้รยีนจะเป็นผู้ได้รบัและฝึกทักษะ

การเรยีนรูผ่้านกระบวนการด�าเนนิการแต่ละข้ันตอนดงัแผนภาพต่อไปนี้

แบบแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
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การอภปิรายเปรียบเทยีบรปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบ
โครงงาน (Pioject Based Learning) และการจดัการเรยีนรู้
โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน (Community Based Learning)
 ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรม

ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้มุ่งเน้นการสอนในลักษณะ

โครงงาน ซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตรทุกภาคการศึกษาในรายวิชา

ออกแบบสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่

นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และความหลากหลายของโจทย์

โครงงานรปูแบบต่างๆ ต้ังแต่อาคารขนาดเลก็ไปสูโ่ครงการขนาด

ใหญ่ท่ีต้องบูรณาการข้อมูลทั้งด้านพฤติกรรมการใช้สอย ความ

สัมพันธ์ขององค์ประกอบ โครงสร้าง ข้อมูลทางกฎหมายเพื่อ

น�ามาวิเคราะห์สังเคราะห์สู่งานออกแบบ โดยกระบวนการออก 

แบบตัง้แต่การมอบหมายงาน การวิพากษ์ การพฒันางาน ตลอด

จนการประเมนิผลงานออกแบบล้วนเป็นภารกจิของผูส้อนตัง้แต่

ต้นจนจบ นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการออกแบบจาก

ผู้สอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ในแต่ละภาคการศึกษาจึงใช้

กระบวนการเดิม แตกต่างกันเพียงประเภทและขนาดของโครง

งาน ในขณะทีก่ารเรยีนการสอนสถาปัตยกรรมแบบใช้ชมุชนเป็น

ฐาน ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ

ชมุชนในสภาพจรงิ โดยใช้กระบวนการและการแสวงหาความรูม้า

ช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งให้ผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะที่แตกต่าง

ออกไปจากเดมิ ในการถอดประสบการณ์จากการจัดการเรยีนการ

สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้พบข้อแตกต่างระหว่างการจัดการ

เรียนการสอนแบบเดิม (โครงงาน) ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

Project Based Learning Community Based Learningขั้นตอน

1. การมอบหมายงานและการเตรียม
ความพร้อม

2. การรวบรวมข้อมลูและการลงพืน้
ท่ีส�ารวจ

3. การวิเคราะห์ข้อมลู

4. การสังเคราะห์ข้อมูลและการ
ออกแบบ

นักศึกษาแต่ละคนจะน�าข ้อมูลท่ีได ้จากการ
วิเคราะห์มาประมวลเพื่อก�าหนดงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมตามแนวความคิดของตนเอง

เมื่อทุกคนได้เห็นภาพรวมและสภาพปัญหาของ
ชุมชน จะเกิดแนวความคิดในการแก้ปัญหาท่ี
แตกต่างกัน ในขั้นตอนนี้จะมีการแบ่งกลุ่มขนาด
เลก็ (ไม่เกิน 5คน) เพือ่ระดมความคดิเห็นในการ
แก้ปัญหาให้กับชุมชนด้วยการออกแบบ  และให้
แต่ละกลุ่มน�าเสนอ รวมทั้งให้มีการอภิปรายข้อดี
ข้อเสียของแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งแต่ละ
กลุ ่มอาจไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชนเพื่อ
ให้การออกแบบมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
ชุมชนได้มากขึ้น 

ข้อมูลในแต่ละส่วนท้ังหมดจะได้รับการวิเคราะห์ 
จดัระเบยีบเป็นแผนผังและตาราง รวมท้ังแผนภาพ 
ซึง่จดัท�าเป็นรายบคุคล

ข้อมูลจากทุกกลุ่มจะน�ามาวิเคราะห์เป็นภาพ
รวมของชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการ 
รวมท้ังปัจจัยเร่ืองรายได้ และเงื่อนไขอ่ืนๆ ใน
ขั้นตอนนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู ้ รูปแบบการ
บริหารจัดการข้อมูล และการสรุปสภาพปัญหา
ท่ีแท้จริงร่วมกัน

โจทย์ก�าหนดโดยผูส้อน เป็นสถานการณ์และพืน้ท่ี
สมมุติ หรืออาจใช้พื้นที่จริงเทียบเคียง

นักศึกษาเรียนรู้สภาพพื้นท่ีและขอบเขตจาก
แผนท่ี หรือการไปสังเกตการณ์จากพื้นท่ีสมมุติ
ตามโจทย์ และความต้องการท้ังหมดก�าหนด
จากผู้สอน การท�างานจะมีลักษณะเป็นงานเดี่ยว
รายบุคคล

นักศึกษาเรียนรู้สภาพพื้นท่ีและขอบเขตเบื้อง
ต้นจากแผนท่ี และลงพื้นท่ีส�ารวจทางกายภาพ
จากพื้นท่ีจริง ด้วยการรังวัด การบันทึกภาพ 
และการส�ารวจความต้องการของชุมชนจาก
การสัมภาษณ์ และการจัดประชุมเพื่อรับทราบ
ความต้องการร่วมกันในชุมชน ตลอดจนศึกษา
ลักษณะทางสังคม เช่น รายได้ครัวเรือน  อาชีพ 
ศาสนา เป็นต้น การลงพื้นท่ีจะมีการแบ่งกลุ่ม
รับผิดชอบงานแต่ละส่วนเพื่อน�ามาประมวลรวม
เป็นข้อมูลของชุมชน

โจทย์ก�าหนดจากสภาพปัญหาจริงในพื้นท่ีจริง 
โดยความร่วมมือของตัวแทนชุมชน สถาบันการ
ศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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Project Based Learning Community Based Learningขั้นตอน

6. การผลติผลงานขัน้สดุท้าย

7. การประเมนิผล

งานออกแบบท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงก�าหนดเวลา นักศึกษาจะใช้เวลาช่วง
สุดท ้ายเพื่อผลิตชิ้นงานท่ีมีความสวยงาม  
สมบูรณ์ครบถ้วน  เพื่อน�าเสนอต่อผู้สอนเพื่อรับ
การประเมินผล

ผู ้สอนประเมินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
ผลความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอน ท้ังด้าน
ประโยชน์ใช้สอย ความสมบรูณ์ของชิน้งาน ความ
สวยงาม  ความคิดสร้างสรรค์  ความสอดคล้อง
กับระบบวิศวกรรม เป็นต้น

ผู้สอนจะประเมินผลนักศึกษาตามขั้นตอนการ
ท�างานซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มในหลายลักษณะ การ
ประเมินจะได้จากผลงานของกลุ่ม บทบาทและ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกลุ่ม ตลอดจน
ผลงานช่วงสุดท้ายท่ีแบ่งกลุ ่มตามความถนัด
รายบุคคล ซึ่งผลงานขั้นสุดท้ายนอกจากความ
สมบูรณ์แบบและความสวยงามของชิ้นงานแล้ว 
จะต้องสะท้อนถึงการใช้งานได้จริง ท้ังในด้านงบ
ประมาณและเทคนิคการก่อสร้างอีกด้วย

จากการจัดประชาพิจารณ์ ผลงานออกแบบ
จากทุกกลุ่มจะน�ามาจัดอภิปรายสรุปในชั้นเรียน 
เพื่อประมวลผลสู่งานท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพียงชิ้น
เดียวเพื่อพัฒนาสู่ผลงานขั้นสุดท้าย คือ งาน
ออกแบบที่สามารถน�าไปก่อสร้างได้จริง ซึ่งส่วน
หนึ่งจะเป็นแบบเพื่อการก่อสร้าง และส่วนท่ีใช้
เพื่อการน�าเสนอท่ีมีความน่าสนใจและสามารถ
สร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่าย ซึ่งการท�างานขั้น
สุดท้ายจะมีการแบ่งกลุ่มท�างานตามความถนัด 
ได้แก่ กลุ่มงานออกแบบและเขียนรายละเอียด 
กลุ่ม ผลิตงานเพื่อการน�าเสนอ กลุ่มเรียบเรียง
ข้อมูลสรุปรายงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจและตาม
ความถนัดของตนเอง

 จากตารางเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนการ

สอนรายวชิาสถาปัตยกรรม ทัง้แบบโครงงาน (PBL) และแบบใช้

ชมุชนเป็นฐาน (CBL) จะพบว่า ทัง้ PBL และ CBL มุ่งเน้นการใช้

โครงงานออกแบบเป็นโจทย์ปัญหา และให้นกัศกึษามุ่งแก้ปัญหา

โดยใช้กระบวนการเป็นขั้นตอน กล่าวคือ มีขั้นตอนการรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบ การผลิตผล

งานขั้นสุดท้าย ซ่ึงทั้งสองแบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้

เกิดทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) การคิดวิเคราะห์ 

(Critical thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)และ

การใช้ทกัษะทางด้านอาชพี (Career skill) ในส่วนของความแตก

ต่างที่ส�าคัญคือ PBL ในรูปแบบเดิมได้มุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะ

รายบุคคล และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะในแต่ละข้ัน

ตอนอย่างเข้มข้น แต่ CBL มีบริบทท่ีแตกต่างจาก PBL อย่าง

ชัดเจนในประเด็นของการใช้โจทย์จากสภาพจริงของชุมชน ซึ่ง

ต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ

การก�าหนดโจทย์ที่เหมาะสม เมื่อใช้สภาพจริงของชุมชนซ่ึงมี

บริบทที่หลากหลาย นักศึกษาจึงต้องใช้ทักษะของการสื่อสาร 

(Communication skill) กับสมาชิกในชุมชนด้วยรูปแบบต่างๆ

เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน อีกทั้งนักศึกษาจะต้องปรับตัว

ให้เข้ากบัสภาพของวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย (Cultural diversity) 

ลดความแปลกแยกแตกต่างระหว่างกัน CBL เป็นการก�าหนด

โจทย์ในลักษณะการเข้าไปศึกษาและแก้ปัญหาในชุมชน โดยมุ่ง

เน้นการท�างานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration skill) มีการแบ่ง

การท�างาน การมอบหมายหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกัน มี

การอภิปรายในความคิดเห็นที่แตกต่าง มีการลงมติและยอมรับ

ซ่ึงกันและกัน นอกจากนั้น CBL ได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้ประสบการณ์จากสภาพปัญหาที่แท้จริง  โดยเฉพาะ

ชุมชนที่ขาดโอกาสในสังคมในด้านต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้สัมผัสจากการพูดคุย สัมภาษณ์และมีกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะ

น�าไปสู่ความเข้าใจในปัญหาของสังคมมากขึ้น และสร้างความ

ตระหนักถึงบทบาทความส�าคัญของวิชาความรู้และวิชาชีพท่ีจะ

สามารถน�าไปแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต

5. การพัฒนางานออกแบบ การออกแบบแต่ละขั้นตอน นักศึกษาจะน�า
เสนอและมีการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สอนเพียง 
คนเดียว

การแบ่งกลุ ่มย่อยเพื่อระดมความคิด และได้
ก่อให้เกิดการแข่งขันและน�าไปสู่ประสิทธิภาพ 
โดยสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม  
ผลงานของแต่ละกลุ่มจะมีการน�าเสนอต่อเวที
ชุมชนเพื่อรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน  



117วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

เอกสารอ้างอิง   

ชนาธิป พรกุล. 2554. การสอนกระบวนการคิด : ทฤษฎีและการน�าไปใช้. กรุงเทพฯ; ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. 2554. ทักษะแห่งอนาคตใหม่การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ; ส�านักพิมพ์  

 openworld. 

ศูนย์จิตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอาศรมศิลป์. 2553. การเสวนาทางวิชาการ “ระพีเสวนาครั้งที่ 5 “ภายใต้หัวข้อ 

 เร่ือง “อดุมศกึษา : เพือ่การเรยีนรูสู่้การเปล่ียนแปลง”. นครปฐม; สถาบนัอาศรมศลิป์และศนูย์จิตปัญญาศกึษา มหาวทิยาลยั 

 มหิดล. 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน). 2557. รู ้จักกับโครงการบ้านมั่งคง (ออนไลน์). จาก http://www.codi.or.th/ 

 index.php/about-baanmankong-project/175-2013-06-15-10-58-58/ 2768-2013-06-16-12-51-36. สืบค้นวนัที ่20  

 ธันวาคม 2556. 

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 2546. พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ออนไลน์). จาก http://www.gad.ku.ac.th/ 

 PDF/Legislation/prb_study%202542 (final) .pdf. สืบค้นวันที่ 10 ธันวาคม 2556. 

Barr, R., and Tagg, J. From teaching to learning : A new paradigm for undergraduate. Change. Vol. 27 no. 6, pp.12-25.

Clark University. 2014. Community-Based Learning & Research: A Faculty Handbook, 2009. (online). Available:http://www. 

 clarku.edu/community/clbr/index.cfm. Retrieved January 25, 2014. 

Dewey, J. 1859-1952. Experience and Reflective Thinking, Learning, School and Life, Democracy and Education. (online).  

 Available: http://education.state university.com/ pages/1914/ Dewey-John-1859-1952.html. Retrieved January  

 15, 2014.  

Dewey, J. 1997. Experience and Education. New York; Simon & Schuster.

Eder, F, Eichelberger, H., Friedrich, M. X. 2010. Child-Centered Education. (online). Available: http://www.koeckstiftung.at/ 

 downloads/paedagogik/child-centered%20education.pdf. Retrieved January 15. 2014.   

Fischer, Gerhard, Rohde, Markus, Wulf, Volker. 2007. Community-based learning: The core competency of residential, re 

 search-based universities. International Journal on Com- puter Supported Collaborative Learning (iJCSCL),  

 Springer, in print. (online). Available: http://l3d.cs.colorado.edu/~gerhard/papers/final-ijcscl07-rhode-wulf.pdf.  

 Retrieved Jan- uary 15. 2014.

Gwee, M.C.E. 2004. Problem-based learning in medical education: Curriculum, reform and align- ment of expected outcomes.  

 In O.S.Tan (Ed.), Enhancing Thinking through Problem Based Learning Approaches: International Perspectives.  

 Singapore: Cengage Learning. (pp.118-131).

Tucson, AZ. 2009. Partnership for 21st Century Skills: Framework for 21st century Learning. (online). Available: http://www. 

 21stcenturyskills.org/documents/framework_flyer_up dated_april_2009.pdf. Retrieved January 15. 2014. 



หลักเกณฑ์การเสนอบทความงานวิจัย
สำาหรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

  

ประเภทบทความ
	 วารสารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา	ในรูปแบบบทความวิจัย	บทความปริทัศน์	กรณีศึกษา	
บทความเชิงนโยบาย	และบทความรับเชิญท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการจริงกับชุมชน	ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
	 วารสารจะรับพิจารณาบทความวิชาการเพื่อสังคม	ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง	(Change)	ในสังคม
หรือชุมชนเป้าหมาย	โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสำาคัญดังนี้
	 	 •	สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
	 	 •	กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
	 	 •	ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
	 	 •	สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
	 	 •	ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
	 ท้ังน้ี	บทความซ่ึงเสนอเพ่ือขอตีพิมพ์	ต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในเอกสาร	วารสารฉบับอ่ืนๆ	มาก่อน

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ
		 ประกอบด้วย	2	ข้ันตอน	ข้ันตอนแรก	บรรณาธิการจะพิจารณาเบ้ืองต้น	หากเห็นว่าอยู่ในขอบข่ายเป้าหมายของวารสาร	ในขัน้ท่ีสอง	
ทางกองบรรณาธิการจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย	 2	 ท่านพิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่	 รวมทั้งอาจให้คำาแนะนำา
เพื่อปรับปรุงแก้ไข	หลังจากที่ผู้เสนอบทความได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว	กองบรรณาธิการจะพิจารณาในขั้นสุดท้าย	หากเห็นว่าเหมาะสม
ก็จะตีพิมพ์โดยไม่จำาเป็นต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีก

รูปแบบของการเขียนบทความ
1.ต้นฉบับจากไฟล์	Microsoft	Word	97	ขึ้นไป	(ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งไฟล์	PDF	มาประกอบด้วย)		ความยาว	20-25	หน้ากระดาษ	
A4	อักษรฟอนต์	Angsana	หรือ	Cordia	ขนาด	16	point		อาจมีภาพ	ตาราง	แผนภูมิประกอบ	ในกรณีที่มีรูปและภาพประกอบ	
ต้องเป็นไฟล์	JPEG	ขนาด	4-10	mb	ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำากว่า	2,272	x	1,704	pixel	
2.องค์ประกอบของบทความ
	 2.1	ชื่อบทความภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ
	 2.2	ระบุชื่อผู้เขียนหลัก	ผู้เขียนรอง	สาขาวิชาของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	
	 (ขอภาพผู้เขียนหลัก	สถาบันที่สังกัด	ที่อยู่	อีเมล์ของผู้เขียนหลักแนบมาด้วย)
	 2.3	บทคัดย่อภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ความยาวอย่างละประมาณ	300	คำา
	 2.4	คำาสำาคัญ	(keyword)	ระบุได้ไม่เกิน	5	คำาสำาคัญ
	 2.5	บทนำา
	 2.6	 เนื้อหา	 เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาคือ	 การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม	 กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
และการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย	ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้	สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ผลกระทบและความ
ยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง	การอภิปรายผลที่เกิดขึ้น
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รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงท้ายบท
1.การอ้างอิงในเนื้อหา	ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี	(author-date	for	in-text	citation)	โดยระบุชื่อ	นามสกุลของผู้แต่ง	
ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าเอกสาร	หากจำาเป็น
2.การอ้างอิงท้ายบท	ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบดังนี้
	 2.1.กรณีอ้างอิงบทความจากวารสารใช้รูปแบบ	
	 ชื่อสกุล.	ปี	พ.ศ..ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร	ปีที่	หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ	
	 ตัวอย่าง
  •	ชลลดา	อารีย์รัชชกุล.2550.	มาตรการเชิงรุกบีโอไอ	ชักจูงการลงทุนต่างประเทศ.	วารสารส่งเสริมการลงทุน	18(9):	8-12
	 2.2.กรณีอ้างอิงจากหนังสือ	
	 ชื่อสกุล.ปี	พ.ศ..ชื่อหนังสือ.โรงพิมพ์.จังหวัด	.จำานวนหน้า	
	 ตัวอย่าง
  •	นภดล	เจียมสวัสดิ์.	2547.	จากหิ้งขึ้นห้าง	เทคนิคนอกตำารา.	อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง.กรุงเทพฯ.	223	หน้า

การจัดส่งบทความ
	 ผู้เขียนสามารถส่งบทความและข้อเขียนทางไปรษณีย์โดยส่งจดหมายนำาและบันทึกต้นฉบับเป็นไฟล์	Microsoft	Word	(เวอร์ช่ัน	97	ข้ึนไป) 
และไฟล์	PDF	ลงในแผ่นซีดีจำานวน	1	แผ่น	หรือส่งทางอีเมล์โดยแนบไฟล์ต้นฉบับพร้อมจดหมายนำาเพื่อความสะดวกในการปรับแก้	
และให้ความเห็นของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
	 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตกแต่งต้นฉบับในด้านภาษาและตัวสะกดการันต์	เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย	สำาหรับ
บทความที่ส่งมาให้พิจารณา	กองบรรณาธิการจะไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับคืนไปยังผู้เขียน	
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