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บทบรรณาธิการ
ในช่วงเวลาของการจัดทำ�วารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีน่ ี้ กระแสความเข้าใจเรือ่ งการนำ�บริการวิชาการ
ไปรับใช้สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เริ่มมีการขานรับจากแวดวงวิชาการไทยในทุกสาขาวิชา ดูเหมือนว่า ปัจจุบัน สังคม
วิชาการไทยจะเดินเลยป้ายคำ�ถามที่ว่า ทำ�ไมและเพราะเหตุใดสถาบันการศึกษาจึงต้องผูกพันภารกิจของตนเองเข้า
กับความเป็นไปและปัญหาของสังคม (นีก่ เ็ ป็นด้านดีของการเกิดวิกฤติเหมือนกัน) โดยเฉพาะภาคส่วนทีม่ คี วามจำ�เป็น
ต้องใช้ปญั ญาในการแก้ไขปัญหาของชีวติ หากทว่า เท่าทีผ่ า่ นมา โครงสร้างความเหลือ่ มล้�ำ ด้านการเข้าถึงปัญญานัน้
ยังเป็นอุปสรรคขวางกั้นอยู่ การก่อกระแสวิชาการเพื่อสังคมจึงเป็นกระบวนการขยับโครงสร้างดังกล่าวเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ�ที่มีอยู่ให้น้อยลง
ป้ายหน้าของคำ�ถามทีว่ งวิชาการไทยยังต้องไปแสวงหาคำ�ตอบ น่าจะเป็นป้ายคำ�ถามทีว่ า่ มีประเด็นอะไรบ้าง
ที่นักวิชาการสาขาต่างๆ จะเข้าไปให้บริการได้ ในทางปฏิบัติจะดำ�เนินการได้อย่างไร จะเริ่มต้นตรงไหนดี ฯลฯ และ
สำ�หรับบางสาขาวิชา เช่น Pure science Pure engineering คอมพิวเตอร์ศึกษา บริหารธุรกิจ พาณิชย์และการ
บัญชี สถาปัตยกรรม ฯลฯ ก็อาจจะยิ่งมีคำ�ถามเฉพาะตัวว่า ความรู้ในสาขาวิชาของเราจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดา
กลุม่ ผูจ้ �ำ เป็นใช้แต่ขาดโอกาสเข้าถึงความรูไ้ ด้มากน้อยเพียงใด หรือทำ�ได้จริงจังแค่ไหน เนือ้ หาของบทความในวารสาร
เล่มนี้ จะมีคำ�เฉลยบางแง่มุมให้เห็น
ในแง่ของประเด็น บทความทั้ง 5 บทความ จะแสดงให้เห็นการตอบรับกับประเด็นปัญหาบางประเด็นที่สังคม
ไทยปัจจุบันกำ�ลังเผชิญหน้าอยู่ เช่น ปัญหาพลังงาน ปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่มีจำ�นวนมากขึ้นทุกวันและสังคมจะ
บริหารจัดการอย่างไรกับประชากรกลุ่มนี้ และโดยมิได้นัดหมาย ในบทความรับเชิญ 2 ชิ้น ที่ต่างบรรเลงเพลงอันมี
ท่วงทำ�นองเดียวกันแม้จะมีเนื้อเพลงแตกต่าง คือ การบ่มเพาะนักศึกษาผ่านการประสานบูรณาการห้องเรียนเข้ากับ
โลกของจริงภายนอก
สำ�หรับบทความแรกเรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับตำ�บลอย่างมีส่วนร่วม เทศบาล
ตำ�บลคำ�ขวาง อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย สุขวิทย์ โสภาพล เป็นงานที่ตอบโจทย์เรื่องพลังงาน
ทางเลือกทีจ่ ะเข้ามาทดแทนพลังงานทีเ่ รากำ�ลังใช้อยูใ่ นปัจจุบนั แต่ก�ำ ลังจะหมดไปในอนาคต เช่น พลังงานน้�ำ มัน แต่
ก็มีคำ�ถามต่อไปว่า “ใครเล่าจะเป็นคนเลือก” ซึ่งในบทความนี้ได้ให้คำ�ตอบว่า “ผู้ใช้จะต้องเป็นคนเลือก” ข้อเด่นของ
งานวิจัยชิ้นนี้ คือ การแสดงให้เห็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกหลายๆ ระดับ
และยังแสดงให้เห็น “หน่วยของการวิจัยหลายๆ ระดับ” เช่น ครัวเรือน หมู่บ้าน เทศบาลตำ�บล ซึ่งน่าจะเป็นตัวแปร
สำ�คัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกพลังงานทางเลือกด้วย
บทความที่ 2 และ 3 เป็นประเด็นเดียวกัน คือ เรือ่ งผูส้ งู อายุเหมือนกัน แต่ทว่าก็เป็นผูส้ งู อายุทไ่ี ม่เหมือนกัน
บทความเรือ่ ง “รูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุโดยชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง กรณีศกึ ษา : องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่างาม
อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี” โดย วริยา จันทร์ขำ� หทัยชนก  บัวเจริญ และชินวุฒิ อาสน์วิเชียร เลือกศึกษา
กลุม่ ผูส้ งู อายุในชุมชนทีต่ อ้ งการการดูแล และผลการวิจยั ได้แสดงให้เห็นว่า หากผูด้ แู ลนัน้ เป็นตัวชุมชนเอง การดูแล
นัน้ จะทำ�ได้อย่างดีทสี่ ดุ ต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน ในขณะทีบ่ ทความเรือ่ ง “รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผสู้ งู อายุใน
การใช้ ICT เพือ่ สนับสนุนงานบริหารและงานการเรียนการสอน : กรณีศกึ ษาโรงเรียนบ้านธาตุ ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอ
วารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดยชาญชัย ศุภอรรถกร อัปสร อินทิแสง กานต์อนงค์ นิตรักษ์ และ ศิริลักษณ์
คมเฉียบ งานวิจยั ชิน้ นีม้ ไิ ด้เน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านกายภาพ/ร่างกายของผูส้ งู วัย หากแต่แสดงให้เห็นถึงความ
จำ�เป็นทีจ่ ะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความสามารถของผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะความสามารถทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับสังคม

						

ยุคใหม่ คือความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า เรื่องคอมพิวเตอร์กับผู้สูงอายุนั้นจะเป็นเรื่อง
คนละยุคสมัยที่ไม่ค่อยกินเส้นกันนัก ดังนั้นจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แบบนั่งไทม์แมชีนข้ามกาล
เวลาได้อย่างไร
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมานี้ สังคมไทยในวงกว้างเริม่ รับรูเ้ รือ่ ง “การทำ�บัญชีครัวเรือน” ทีข่ ยายทัศนะแต่ดงั้ เดิม
ที่เรามักรับรู้เกี่ยวกับบัญชีให้กว้างขวางออกไป แต่เดิมเรามักรับรู้กันว่า การทำ�บัญชีเป็นเรื่องที่จำ�กัดอยู่ในแวดวง
องค์กรธุรกิจ ห้างร้าน บริษัทเท่านั้น และเป้าหมายของการทำ�บัญชีก็น่าจะมีเพื่อรู้สถานะทางการเงินขององค์กร
เหล่านั้น หรือรู้เรื่องต้นทุน รายได้ รายจ่าย กำ�ไร ขาดทุน สินทรัพย์ ฯลฯ หากทว่า ผลจากการรณรงค์เรื่องบัญชี
ครัวเรือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ช่วยขยายทัศนะว่า บัญชีทำ�อะไรได้มากกว่านั้น และใช้ได้ในหลายๆ กลุ่ม หลาย
ปริบท บทความเรื่อง “การจัดการความรู้สู่รูปแบบการจัดทำ�บัญชีกองทุนเมืองบางเขนที่มีประสิทธิภาพ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานครฯ” โดย ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น และคณะ ก็เป็นงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นการสร้างสรรค์ใน
การนำ�เรื่องการทำ�บัญชีมาใช้ประโยชน์
ส่วนบทความเรื่อง “การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ตำ�บลท่ามะนาว อำ�เภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”
โดย ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์ และฉันทนา สุรัสวดี น่าจะเป็นการเปิดทัศนะใหม่เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์
แบบมีส่วนร่วม” (Participatory product design) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เรื่องของการสร้างแบรนด์/ตราสินค้านั้น
นอกจากจะมีความสำ�คัญในแง่การสร้างการจดจำ�ของผู้บริโภคแล้ว ก็ยังมีความสำ�คัญในแง่ของการแสดงตัวตน/
อัตลักษณ์ของฝ่ายผูผ้ ลิตอีกด้วย และเมือ่ อัตลักษณ์คอื ศักดิศ์ รีและความภาคภูมใิ จ ผูเ้ ขียนบทความนีก้ ไ็ ด้แสดงให้เห็นว่า
ต้องใช้วิธีการอย่างไรจึงจะสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้เจ้าของสินค้าเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของแบรนด์ได้อย่างแท้จริง
สำ�หรับสองบทความสุดท้ายเป็นบทความรับเชิญที่มีสีสันเดียวกันโดยมิได้นัดหมาย ทั้งอาจารย์ทิฆัมพร
เอี่ยมเรไร และอาจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส ได้พานักเรียนด้านนิเทศศาสตร์และด้านสถาปัตยกรรมออกไป
เรียนรู้ “ของจริง” ในโลกที่กว้างกว่าห้องเรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่ได้สอนเอาไว้ในชั้นเรียนไปสู่การบริการ
สั ง คม/ชุ ม ชน บทความเรื่ อ ง “ถอดบทเรี ย นการสร้ า งนั ก ข่ า วท้ อ งถิ่ น ผ่ า นการผลิ ต หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ”
โดย ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร และบทความเรื่อง “ห้องเรียนสถาปัตยกรรมชุมชน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน กรณีศึกษา : การบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย (โครงการบ้านมัน่ คง ชุมชนพระราม 9 บ่อ 3) โดย มณฑล จันทร์แจ่มใส จะแสดงให้เห็นกระบวนการ
บ่มเพาะ “ต้นกล้าใหม่” ของงานวิชาการรับใช้สังคมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ท่ามกลางความแตกต่างของบทความทัง้ 7 ชิน้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งประเด็นทีศ่ กึ ษา สาขาวิชา จุดยืนทางทฤษฎี
ของผู้วิจัย ฯลฯ หากทว่า เส้นด้ายที่เชื่อมร้อยบทความทั้งเจ็ดให้มีจุดร่วมกันก็คือ เหลี่ยมมุมใหม่ๆ ที่แวดวงวิชาการ
ในอดีตอาจจะเคยมองผ่านเลยไป เช่น เหลี่ยมมุมเรื่องชุดความรู้ด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบบ้านสำ�หรับผู้มีราย
ได้นอ้ ยทีช่ ว่ ยทำ�ให้ความฝันของคนจนทีว่ า่ อยากจะอยูบ่ า้ นแบบไหน อยูก่ บั ใคร ฯลฯ  เป็นจริงขึน้ มาได้ อาจกล่าวได้วา่
บัดนี้ แสงสว่างแห่งปัญญาได้สาดส่องเข้าไปฉายภาพของเหลี่ยมมุมที่เคยถูกซ่อนเร้นนั้นแล้ว
									

กาญจนา แก้วเทพ
        บรรณาธิการ

สารบัญ
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รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุ
ในการใช้ ICT เพื่ อ สนั บ สนุ น งานบริ ห ารและ
งานการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้าน
ธาตุ ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

การจัดการความรูส้ รู่ ปู แบบการจัดทำ�บัญชีกองทุน
เมื อ งบางเขนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานครฯ

ปัณณ์ณชั ธนัทพรรษรัตน์
และ ฉันทนา สุรสั วดี

90

4

รูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุโดยชุมชนท้องถิน่ จัดการ
วริยา จันทร์ขำ�
ตนเอง กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำ�บล
หทัยชนก บัวเจริญ
ท่างาม อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
และ ชินวุฒิ อาสน์วิเชียร

ชาญชัย ศุภอรรถกร
อัปสร อินทิแสง
กานต์อนงค์ นิตรักษ์
และ ศิริลักษณ์ คมเฉียบ

54

รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับ
ตำ�บลอย่างมีส่วนร่วม เทศบาลตำ�บลคำ�ขวาง
อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

42

ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนโดยใช้วธิ ี
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา :
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเดือ่ พัฒนา
ตำ�บลท่ามะนาว อำ�เภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

76

บทความรับเชิญ
ถอดบทเรียนการสร้างนักข่าวท้องถิ่นผ่าน
การผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
มณฑล
จันทร์แจ่มใส

ทิฆมั พร เอีย่ มเรไร

ห้องเรียนสถาปัตยกรรมชุมชน การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชมุ ชน
เป็นฐาน กรณีศึกษา : การบูรณาการการจัดการเรียนรู้วิชา
ออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีราย
ได้น้อย (โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนพระราม 9 บ่อ 3)
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รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก
ระดับต�ำบลอย่างมีส่วนร่วม
เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สุขวิทย์ โสภาพล
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ส�ำคัญคือ เพื่อค้นหารูปแบบในการบริหาร
จัดการการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและ
ทรัพยากรของแต่ละชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยด�ำเนินการวิจัยช่วงปีพ.ศ. 25562557 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณส�ำหรับกลุ่มตัวอย่าง 310 คน จาก 10 หมู่บ้าน
ที่มีหลากหลายกลุ่มอาชีพ และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ กระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมกับกลุม่ เป้าหมายทีท่ ำ� การศึกษาในกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขัน้ ตอนของการ
วิจยั เครือ่ งมือที่ใช้ในงานวิจยั มีหลากหลาย ได้แก่ แผนทีช่ มุ ชน แบบสอบถาม แบบ
ส�ำรวจ แบบบันทึกผลการปฏิบัติการ และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยแบ่งขั้น
ตอนการด�ำเนินการวิจัยออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะก่อนเตรียมการ ได้แก่
เตรียมบุคลากร ทีมวิจยั และแผนการด�ำเนินการวิจยั เบือ้ งต้น ระยะที่ 2 ระยะเตรียม
การ ได้แก่ ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับโครงการวิจยั การประชุมชีแ้ จง
และท�ำความเข้าใจกับพื้นที่วิจัยในชุมชนและแกนน�ำ การหาอาสาสมัครที่จะเข้า
ร่วมในการจัดการพลังงานทางเลือกของตน การปฏิบตั ิ การวิเคราะห์และเก็บข้อมูล
เป็นต้น ระยะที่ 3 ระยะปฏิบัติการ ได้แก่ การจัดเวทีที่สรุปทบทวนความรู้ที่ได้และ
ร่วมกันก�ำหนดรูปแบบที่จะทดลองปฏิบัติการ การประชุมร่วมกับผู้บริหารชุมชน
และต�ำบล เพื่อร่วมก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายผลการด�ำเนินงาน
ด้านพลังงานทางเลือก และการน�ำรูปแบบทีต่ นเองร่วมกันก�ำหนดไปทดลองปฏิบตั ิ
การ เป็นต้น ระยะที่ 4 ระยะสรุปและประเมินผล ได้แก่ การจัดเวทีสรุปบทเรียนและ
น�ำเสนอผลการทดลองในระดับครัวเรือน/ชุมชนสู่สาธารณะ การจัดเวทีขยายผล
เผยแพร่ แสวงหาความร่วมมือให้กบั ชุมชน เป็นต้น  ผลการวิจยั พบว่า การบริหาร
จัดการพลังงานทางเลือกระดับต�ำบลอย่างมีส่วนร่วม สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) การบริหารจัดการแบบองค์รวม แบ่งเป็น 7 ระยะ ได้แก่ ระยะสร้างความรู้ความ
เข้าใจและแรงจูงใจ ระยะสร้างความตระหนัก ระยะตัดสินใจ ระยะการเตรียมพร้อม
ระยะด�ำเนินการ ระยะบ�ำรุงรักษาและติดตามผล และ 2) รูปแบบการบริหารจัดการ
ในการผลิตพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย การจัดการด้านปัจจัยน�ำเข้า การจัดการด้าน
กระบวนการผลิต การจัดการผลผลิต และการจัดการด้านผลลัพธ์  ทั้งนี้ ส�ำหรับ
พลังงานทางเลือก 2 ชนิด ที่ชุมชนพบว่า เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและ
ทรัพยากรของชุมชนต�ำบลค�ำขวาง ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ (ผลิตโดยใช้โซล่าเซลล์)
และก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
ค�ำส�ำคัญ : พลังงานทางเลือก การบริหารจัดการ การมีสว่ นร่วม โซล่าเซลล์ ก๊าซชีวภาพ

สาขาวิชา การจัดการ
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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

ปัญหาการขาดแคลนพลังงานของโลกในปัจจุบนั เกิดขึน้
จากหลายสาเหตุ ประการแรกเกิดจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประการที่สอง จ�ำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยสาเหตุทั้ง
สองประการ การใช้พลังงานของสังคมไทยถูกใช้ไปในอัตราเร่ง
ส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ซากฟอสซิล
ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดที่ส�ำคัญของพลังงานน�้ำมันลดปริมาณลงอย่าง
รวดเร็วในรอบ 200 ปี สวนทางกับราคาของพลังงานธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นน�้ำมันและก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อค่าใช้จา่ ยขององค์กร ครัวเรือน และรายบุคคลทีเ่ พิม่ ขึน้
โดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญ้าและในชนบทที่มีรายได้
น้อย ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเติมเครื่องจักรกล
การเกษตรในการประกอบอาชีพ หรือแม้กระทั่งก๊าซส�ำหรับการ
หุงต้มที่ใช้ในการประกอบอาหารและการผลิตอื่นๆ
ประชาชนในต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี นับเป็นอีกชุมชนที่ได้รับผลกระทบและปัญหาของ
การพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติในระดับครัว
เรือน นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับผู้บริหารเทศบาลและ
ผู้น�ำชุมชนท�ำให้ทราบว่า ระบบน�้ำประปาของหมู่บ้านในต�ำบล
ค�ำขวางที่ต้องสูบน�้ำไปเก็บไว้ในถังน�้ำประปามีค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้าตั้งแต่ 1,500 บาท ถึง 5,000 บาทต่อเดือน ขณะเดียวกัน
ต�ำบลค�ำขวางมีทรัพยากรที่สามารถน�ำมาแปรเป็นพลังงานทาง
เลือกให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่อย่างมากมาย เช่น มูลควาย
เศษวัสดุพืชผลทางการเกษตร ส้วมซึม มูลไก่ พลังงานแสง
อาทิตย์ ฯลฯ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเกิดค�ำถามในใจว่า จะเป็นไป
ได้มากน้อยเพียงใดที่จะใช้พลังงานทางเลือกในต�ำบลค�ำขวาง
และถ้าเป็นไปได้ จะมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างไร จะ
ผลิตอย่างไร จะสร้างการมีส่วนร่วมอย่างไร จึงเป็นที่มาของ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ส�ำคัญ คือ เพื่อค้นหารูปแบบในการ
บริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับต�ำบลอย่างมีส่วนร่วม
เพื่อให้ต�ำบลค�ำขวางมีพลังงานทางเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้อง
กับทรัพยากรที่มีอยู่ โดยการหารูปแบบดังกล่าว จะต้องให้ความ
ส�ำคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชนต�ำบลค�ำขวาง ซึ่งทุกกลุ่ม
ควรจะได้มีส่วนร่วมในการแสวงหารูปแบบดังกล่าว

2. สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม

สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิมของประชาชน  ได้แก่ บริบท
ชุมชน ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร การใช้พลังงานของชุมชน
ทรัพยากรของชุมชน
2.1 บริบทชุมชน
หมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง  

อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีข้อมูล ตลอดจน
ทรัพยากรทั่วไปและทรัพยากรด้านพลังงานที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1) พื้นที่ เขตติดต่อ และความเป็นมาของประชากร
   เทศบาลต�ำบลค�ำขวางมีเนื้อที่โดยประมาณ  35.90
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,924 ไร่ ประกอบด้วย 10
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแฮ บ้านแค บ้านหนามแท่ง บ้านโนนเค็ง
บ้านค�ำขวาง บ้านแต้ บ้านเกษตรพัฒนา บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ
บ้านเกษตรสามัคคี และบ้านรวมพลัง โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือ
ติดกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลบุ่งไหม ทิศใต้ติดกับองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลธาตุ ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลโพธิ์ใหญ่ ทิศตะวันตกติดกับเทศบาลต�ำบลแสนสุข
2) ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
   เทศบาลต�ำบลค�ำขวางมีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,650
คน จากจ�ำนวนครัวเรือน 2,102 โดยมีจำ� นวนผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 310 คน มาจากทุกหมู่บ้าน มาจากหลายกลุ่มอาชีพ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีที่อยู่อาศัยมากที่สุดใน
หมู่ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 51.84 ปี ส่วน
ใหญ่มกี ารศึกษาระดับประถมศึกษามากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 72.8
มีอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.4 ส่วนใหญ่มี
จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 53.9
สมาชิกทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันเป็นประจ�ำมากทีส่ ดุ คือ 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ
52.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11,000 บาท
2.2 ข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชนเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง
ประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของประชาชน ค่าเฉลี่ยไฟฟ้าใน
แต่ละเดือนย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทและพฤติกรรมการใช้เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
จากการส�ำรวจข้อมูลชุมชนอย่างมีสว่ นร่วม พบว่า การ
ใช้พลังงานของชุมชนเกิดจากจ�ำนวนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่มี
หลากหลาย แบ่งประเภทการใช้พลังงานได้ 3 กลุ่ม คือ ไฟฟ้า
น�้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สหุงต้ม การใช้ไฟฟ้าเกิดจากเครื่องใช้
ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว หลอด
ไฟฟ้า เตารีด ตู้เย็น พัดลม และกระติกน�้ำ เป็นต้น ค่าไฟฟ้า
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกเดือน การใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นประเภท
ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟฟ้าประเภทหลอดผอมหรือหลอด
ตะเกียบ และเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ประชาชนส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับการประหยัดไฟฟ้า เช่น ถอด
ปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานโทรทัศน์ วิทยุ และคอมพิวเตอร์ ขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับยานพาหนะ ได้แก่
มอเตอร์ ไซค์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
(1,000 ถึง 3,000 บาทต่อเดือน) แต่น้อยกว่ากรณีของรถยนต์
6 ล้อและ 10 ล้อ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
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ส่วนค่าใช้จา่ ยน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงของรถไถเดินตามที่ใช้ในการเกษตร
ประมาณ 1,200 บาทต่อเดือน ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก ส�ำหรับค่า
ใช้จ่ายกลุ่มแก๊สหุงต้มเฉลี่ยครอบครัวละ 350 ต่อเดือน อย่างไร
ก็ตาม ยังมีประชาชนอีกร้อยละ 91.9 ยังคงใช้เตาถ่านเพื่อการ
ปรุงอาหาร ท�ำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
2.3 ข้อมูลทรัพยากรของชุมชน
ทรั พ ยากรของครั ว เรื อ นที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น แหล่ ง
พลังงานของต�ำบลค�ำขวาง คือ มูลสัตว์ โดยพบว่ามีผเู้ ลีย้ งควาย
และวัว จ�ำนวน 40 และ 14 ราย ตามล�ำดับ เลีย้ งเฉลีย่ ครัวเรือนละ
6 ตัว ซึ่งเพียงพอต่อการน�ำไปผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจากนั้น
ยังมีบอ่ เกรอะ (ถังส้วม) ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 93.9 มีจำ� นวนบ่อเกรอะ
(ถังส้วม) เฉลีย่ 1 ถังต่อครัวเรือน มีจำ� นวนผูใ้ ช้สว้ มทัง้ หมดเฉลีย่
ต่อครัวเรือน 5 คน

3. กระบวนการทีใ่ ช้ในการเปลีย่ นแปลงและการยอมรับ
ของชุมชนเป้าหมาย
กระบวนการที่ใช้ในการเปลีย่ นแปลงและการยอมรับของ
ชุมชนเป้าหมาย คือ กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research) ซึ่งประกอบด้วย การร่วมตั้งโจทย์วิจัย ร่วม
ศึกษาดูงาน การร่วมให้ขอ้ มูล ส�ำรวจข้อมูล ให้ความคิดเห็นเกีย่ ว
กับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ปฏิบตั กิ ารทดลอง ร่วมเก็บข้อมูลและรับ

ทราบผลการทดลอง ร่วมตัดสินใจเกีย่ วกับนโยบาย ทัง้ นีเ้ พือ่ หารูป
แบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกอย่างมีสว่ นร่วมระดับต�ำบล
งานวิจยั นีจ้ งึ มีคำ� ถามหลัก คือ จะมีรปู แบบในการบริหาร
จัดการพลังงานทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมได้อย่างไร เพื่อให้
เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มีพลังงานทางเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้องกับทรัพยากรทีม่ ใี นท้องถิน่
ส่วนค�ำถามรอง  คือ
1) สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบด้านพลังงานของ
ชุมชนค�ำขวางเป็นอย่างไร
2) วัตถุดบิ และทรัพยากรเพือ่ การผลิตพลังงานทางเลือก
ของชุมชนมีอะไรบ้าง และมีปริมาณเท่าไร เพียงพอหรือไม่
3) พลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่นมีรูปแบบใดบ้าง
4) ประชาชน ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน
เอกชน และนักวิจัย จะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างไร
ในการผลิตพลังงานทางเลือกของชุมชน
5) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
ของเทศบาลต�ำบลค�ำขวางเป็นอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบในการบริหารจัดการการผลิต และ
ใช้ พ ลั ง งานทางเลื อ กของชุ ม ชนที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท และ
ทรัพยากรของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกันอย่างมีส่วนร่วม

กรอบแนวคิดการวิจัย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทาง
เลือกที่มีในชุมชน

องค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การฝึกอบรมการศึกษา
ดูงาน และการลงมือ
ปฏิบัติ

รูปแบบการบริหารจัดการ
พลังงานทางเลือกที่
สอดคล้องกับทรัพยากรที่
มีในชุมชน

การบริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน

- พึง่ พาตนเองด้านพลังงาน
  ได้มากขึ้น
- ลดรายจ่ายด้านพลังงาน
- สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- สุขอนามัยที่ดี
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ค�ำอธิบายกรอบแนวคิดการวิจัย

ประชาชนในชุมชนจะต้องมีวิธีการปรับตัวเพื่อรองรับ
ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากพลังงานในยุคปัจจุบัน โดยมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการใช้พลังงานทางเลือกที่มีทรัพยากรภายในชุมชนเอง
และต้องมีรปู แบบหลากหลายทีเ่ หมาะสมกับบริบททีต่ า่ งกันของ
กลุ่มประชาชน โดยต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน และลงมือปฏิบตั เิ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งานและการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับทรัพยากรทีม่ ีในชุมชน
อันจะส่งผลให้มีสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
นั่ น คื อ การที่ ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง ตนเองด้ า นพลั ง งานได้ ใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดรายจ่ายด้านพลังงาน มีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ขี นึ้   
3.1 วิธกี ารวิจยั การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทาง
เลือกอย่างมีสว่ นร่วมระดับต�ำบลอย่างมีสว่ นร่วม มีขอบเขตการ
ศึกษา และกระบวนการวิจัยดังนี้
ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตประชากรและกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ประกอบวิสาหกิจ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน
10 หมู่บ้าน
2) ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยได้เลือกใช้
พื้นที่เป้าหมาย คือ เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 10 หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูท่ ี่ 1 บ้านแฮ
หมู่ที่ 2 บ้านแค หมู่ที่ 3 บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 4 บ้านโนนเค็ง
หมู่ที่ 5 บ้านค�ำขวาง หมู่ที่ 6 บ้านแต้ หมู่ที่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา
หมูท่ ี่ 8 บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ หมูท่ ี่ 9 บ้านเกษตรสามัคคี และ
หมู่ที่ 10 บ้านรวมพลัง
3) ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหา
ในการศึกษา คือ การศึกษาบริบทของชุมชน การศึกษาและ
วิเคราะห์สถานภาพการใช้พลังงานในครัวเรือนและชุมชน การ
ค้นหาทุนทางสังคมและทรัพยากรด้านพลังงานของชุมชน ตลอด
ทัง้ การศึกษาดูงานด้านพลังงาน การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ หา
ช่องทางในการจัดการพลังงานที่มีความเหมาะสมในครัวเรือน
และการประกอบอาชีพ   
กระบวนการวิ จั ย ผู ้ วิ จั ย เข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ กลุ ่ ม
เป้าหมายที่ท�ำการศึกษาในกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอน
ของการวิจยั เครือ่ งมือที่ใช้ในงานวิจยั มีหลากหลาย ได้แก่ แผนที่
ชุมชน แบบสอบถาม แบบส�ำรวจ แบบบันทึกผลการปฏิบัติการ
และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยแบ่งขั้นตอนการด�ำเนินการ
วิจัยออก เป็น 4 ระยะ มีรายละเอียดและขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะก่อนเตรียมการ
1) เตรียมบุคลากร ทีมวิจัย ได้แก่ ทีมวิจัยนักวิชาการ
ทีมวิจัยชุมชน (นายกเทศมนตรีต�ำบลค�ำขวาง นักพัฒนาชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน และแกนน�ำ) อาสาสมัคร ทีมสนับสนุนทางวิชาการ
(ทีมพลังงานจังหวัด ทีมนักวิชาการด้านเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทางเลือกจากมหาวิทยาลัย) และแผนการด�ำเนินการวิจัยเบื้อง
ต้นเพื่อให้พร้อมต่อการด�ำเนินงานวิจัย
ระยะที่ 2 ระยะเตรียมการ
2) ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับโครงการวิจยั
3) ประชุมชีแ้ จงและท�ำความเข้าใจกับพืน้ ทีว่ จิ ยั ในชุมชน
และแกนน�ำใน 10 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม และหาอาสาสมัครปฏิบัติทดลองที่จะเข้าร่วมในการ
จัดการพลังงานทางเลือกของตน
4) ไปศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์บริการวิชาการที่ 6 อ�ำเภอส�ำโรง
และเทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
5) ทีมวิจัยและแกนน�ำในชุมชนลงปฏิบัติการวิเคราะห์
และเก็บข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้แผนที่รอบในในการ Mapping
หาศักยภาพทรัพยากรที่แต่ละหลังคาเรือนมีอยู่                                            
        6) น�ำข้อมูลจากการเก็บเบื้องต้นมาจัดเวทีร่วมกัน
เพื่อวิเคราะห์ และรวบรวมกลุ่มอาสาสมัครที่จะปฏิบัติการร่วม
(ทีมวิจัยชุมชน)
7) ประชุมทีมวิจัยนักวิชาการ และทีมวิจัยชุมชน เพื่อ
ร่วมกันออกแบบเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลรายครัวเรือน
เช่น เรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ปริมาณของวัตถุดิบในชุมชนที่
สามารถน�ำมาผลิตพลังงาน มูลค่าของวัตถุดิบ การใช้ประโยชน์
ของวัตถุดบิ พลังงานทีช่ มุ ชนใช้ในปัจจุบนั (พลังงานกระแสหลัก
และพลังงานทางเลือก) และด�ำเนินการเก็บข้อมูล
8) จัดเวทีเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและประมวล
ประเมินความน่าจะเป็นในการก�ำหนดแนวทางรูปแบบของการ
ปฏิบัติการทดลองพลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่
มีในชุมชน
9) ส�ำรวจจ�ำนวนผู้ต้องการเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย และ
ทุนด้านทรัพยากร โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มตามความแตกต่างของ
บริบทและทุนทรัพยากรแต่ละคน เช่น ระดับครัวเรือน และ
ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน หรือระดับวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
กระบวนการนี้ท�ำให้ได้ผู้ร่วมวิจัยหลายภาคส่วน คือ นายก
เทศมนตรี ก�ำนัน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน 10 หมู่บ้าน
ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น ผูเ้ ลีย้ งไก่เนือ้ ชาวบ้านผูส้ นใจ เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
10) อบรมให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเรือ่ งพลังงานทางเลือก และ
วิธีการด�ำเนินการในรูปแบบต่างๆ ที่อาสาสมัครเลือก เช่น ก๊าซ
ชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม  เป็นต้น
เพือ่ ให้ทมี วิจยั และผูส้ นใจได้เข้าใจและสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

ระยะที่ 3 ระยะปฏิบัติการ
11) จัดเวทีสรุปทบทวนความรูท้ ี่ได้ และร่วมกันก�ำหนด
รูปแบบทีจ่ ะทดลองปฏิบตั กิ าร โดยทีมวิจยั ชุมชนหรือผูป้ ระกอบการ
รวมทัง้ แบบบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับวัสดุ ปริมาณ การใช้พลังงานใน
ชีวิตประจ�ำวันเพื่อค�ำนวณความคุ้มค่า
12) ประชุมร่วมกับผู้บริหารชุมชนและต�ำบล เพื่อร่วม
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายผลการด�ำเนินงานด้าน
พลังงานทางเลือกเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน
โครงสร้างการจัดการ และบทบาทหน้าทีข่ องผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
13) ทีมวิจยั ชุมชนหรือผูป้ ระกอบการน�ำรูปแบบทีต่ นเอง
ร่วมกันก�ำหนดไปทดลองปฏิบัติการโดยจะมีทีมพลังงานจังหวัด
และทีมวิจยั หลักลงไปติดตามเก็บข้อมูล และให้ความรูเ้ ป็นระยะๆ
เช่น ค่าใช้จา่ ยด้านพลังงาน และจ�ำนวนพลังงานที่ใช้ในครัวเรือน
ทดลองเปรียบเทียบกับครัวเรือนที่ไม่ได้ทดลอง
14) จัดเวทีเพือ่ ประเมินผลการทดลองร่วมกัน เพือ่ เป็น
แนวทางน�ำไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขกับทีมอาสาสมัครนักวิจยั ทุกคน
15) น�ำแนวทางทีร่ ว่ มกันปรับปรุงแก้ไขไปทดลองปฏิบตั ิ
ครั้งที่ 2
ระยะที่ 4 ระยะสรุปและประเมินผล
16) จัดเวทีสรุปบทเรียนและน�ำเสนอผลการทดลองใน
ระดับครัวเรือน/ชุมชนสู่สาธารณะ
17) การจัดเวทีขยายผล เผยแพร่ แสวงหาความร่วมมือ
ให้กบั ชุมชน องค์กร หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นักวิจยั ท้องถิน่
ชาวบ้าน ผูบ้ ริหารหมูบ่ า้ น เทศบาลต�ำบล หน่วยงานและผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้อง
18) เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
19) เผยแพร่ผลงาน
3.2 กิจกรรมขับเคลือ่ นพลังงานทางเลือกอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ การ
ยอมรับ การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับ
ต�ำบลอย่างมีสว่ นร่วม เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี เน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน เพือ่ ให้กลุม่ เป้าหมาย
ในเขตเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เกิดการตระหนักและยอมรับแนวคิดในการพัฒนาชุมชนด้วยพลังงาน
ทางเลือก ได้มกี ารจัดกิจกรรมการมีสว่ นร่วมหลายกิจกรรม และกิจกรรม
ทีส่ ำ� คัญ  ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพทีมวิจยั ชุมชน
การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชนในการขับเคลื่อน
กระบวนการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ซึง่ เป็นงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่าง
มีส่วนร่วมระหว่างทีมนักวิชาการและชุมชนท้องถิ่น จ�ำเป็นต้อง
เติมเต็มความรู/้ ข้อมูลทัง้ ในส่วนของกระบวนการวิจยั และความรู้
เรือ่ งของพลังงานทางเลือกให้มคี วามเข้าใจ โดยเชือ่ มโยงกับทุน
ทางสังคมเดิมที่มีอยู่ของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะส่งผล
ต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านพลังงานทางเลือกของชุมชน

โดยมีกระบวนการดังนี้
กระบวนการเรียนรู้ช่วงระยะก่อนเตรียมการ
การเตรียมบุคลากร ทีมวิจัย และแผนการด�ำเนินการ
วิจัยเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมต่อการด�ำเนินงานวิจัยนั้น ทีมวิจัย
และพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่และชี้แจงความเป็นมาของโครงการวิจัย
กับนายกเทศมนตรี เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง เพื่อชักชวนให้ร่วม
เป็นนักวิจัยหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากทีมวิจัยคาดหวังให้ผู้น�ำระดับ
เทศบาลได้ร่วมท�ำความเข้าใจและท�ำวิจัยไปพร้อมๆ กับนักวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทราบข้อมูลของพื้นที่ และเห็น
ความส�ำคัญของการมีพลังงานทางเลือกระดับต�ำบลในพื้นที่
ของตน นอกจากนั้น ทีมวิจัยได้ชักชวนให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
พลังงานจากพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นนักวิจัย
ในโครงการวิจัยนี้ด้วย เนื่องจากต้องการองค์ความรู้และเป็น
เครือข่ายกับพลังงานจังหวัด และคาดหวังว่าพลังงานจังหวัด
อุบลราชธานีจะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณในกิจกรรม
พลังงานของต�ำบลค�ำขวางต่อไป ส่วนกรณีของผูใ้ หญ่บา้ นซึง่ เป็น
ผูน้ ำ� ของหมูบ่ า้ นแต่ละหมูบ่ า้ นเมือ่ ได้เข้ามาร่วมศึกษา เก็บข้อมูล
วิจยั เกีย่ วกับพืน้ ทีข่ องตนเองจะท�ำให้มคี วามมัน่ ใจในข้อมูล และ
เข้าใจในข้อมูลของตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึง
ประกอบด้วย ทีมวิจัยหลักจากคณะบริหารศาสตร์ และทีมวิจัย
จากชุมชน ซึง่ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ผูใ้ หญ่บา้ น หรือผูช้ ว่ ยฯ
นายกเทศมนตรี นักพัฒนาชุมชน  ก�ำนัน ชาวบ้านผูท้ สี่ นใจ และ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพลังงานทางเลือกจากพลังงานจังหวัด
กระบวนการเรียนรู้ช่วงระยะเตรียมการ
         1) ค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
วิจยั โดยทีมวิจยั หลักได้คน้ คว้าแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับ
โครงการวิจยั จากหลากหลายแหล่งข้อมูล ทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
หนังสือ และอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความส�ำคัญของพลังงาน
ประเภทของพลังงาน ชนิดของพลังงานทางเลือก และหลักการ
มีส่วนร่วม
2) ประชุมชี้แจงและท�ำความเข้าใจกับพื้นที่วิจัย  เป็น
กิจกรรมการประชุมระหว่างนักวิจัยกับชุมชนและแกนน�ำใน 10
หมูบ่ า้ น เพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์ชมุ ชนอย่างมีสว่ นร่วม และหาอาสา
สมัครทีจ่ ะเข้าร่วมในการจัดการพลังงานทางเลือกของตน ซึง่ ในขัน้
ตอนนี้ นักวิจยั หลักได้พยายามให้นกั พัฒนาชุมชนของเทศบาลต�ำบล
ค�ำขวางเป็นผูม้ บี ทบาทในการประสานงานและนัดหมายกับผูน้ ำ�
หมูบ่ า้ นทัง้ 10 หมูบ่ า้ นในต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เนือ่ งจากนักพัฒนาชุมชนมีขอ้ มูลส�ำหรับการติดต่อและ
มีการประสานงานกับผูใ้ หญ่บา้ นของแต่ละหมูบ่ า้ นในงานทีเ่ กีย่ วกับ
การพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ของต�ำบลอย่างสม�ำ่ เสมออยูแ่ ล้ว และ
เป็นการให้โอกาสเจ้าหน้าทีไ่ ด้มบี ทบาทมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ใน
การขับเคลือ่ นงานวิจยั ในท้องถิน่ ของตนเอง
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ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมชี้แจงโครงการ
ในครั้งนี้ เพื่อเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจความเป็นมา
ของโครงการวิจัยชุมชน รู้จักรูปแบบพลังงานทางเลือกชุมชน
รูป้ ญั หาของการใช้พลังงานจากปิโตรเลียม และระบุความต้องการ
ด้านพลังงานทางเลือกของต�ำบลในเบื้องต้น หลังจากนั้นพี่เลี้ยง
โครงการวิจยั ได้เชิญให้หวั หน้าโครงการวิจยั ฯ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
ของโครงการวิจัยฯ โดยชี้ให้เห็นถึงทั้งประโยชน์ ในทางวิชาการ
และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับไปพร้อมๆ กัน สุดท้ายเป็นการ
อธิบายขั้นตอนการวิจัยทีละขั้นอย่างช้าๆ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
และชี้ให้เห็นว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอน
ของการวิจัย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพลังงานจังหวัดอุบลราชธานีได้
อธิบายให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลังงาน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี กั บ การส่ ง เสริ ม ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ ก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้
รูปแบบของพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ ทัง้ พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน�้ำ พลังงานคลื่น พลังงานลม พลังงานจากชีวมวลและ
ชีวภาพ
3) การศึ ก ษาดู ง าน จากการสั ง เกตและประเมิ น
สถานการณ์ หลังจากที่ได้มีการชี้แจงโครงการถึง 2 ครั้ง พบว่า
การพยายามอธิบายและการอภิปรายร่วมกันระหว่างนักวิจยั กับชาว
ชุมชนค�ำขวางสามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความสนใจ
เรือ่ งสถานการณ์และความส�ำคัญของพลังงานทางเลือกได้ระดับ
หนึง่ เท่านัน้ ทัง้ นี้ ข้อจ�ำกัดอาจเนือ่ งมาจากอายุเฉลีย่ ทีส่ งู ของชาว

ชุมชนและเป็นกลุม่ คนทีม่ กี ารศึกษาส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษา
เท่านัน้ จึงต้องอธิบายอย่างช้าๆ ไม่เป็นวิชาการมาก และต้องการ
ไปศึกษาดูงานให้เห็นของจริง เช่น การไปดูตวั อย่างเกษตรกรทีท่ ำ�
จริง ชาวชุมชนจึงได้ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ทมี วิจยั ว่า ควรต้องมีการพา
ชาวชุมชนทีส่ นใจพลังงานทางเลือกไปศึกษาดูงาน เพือ่ ให้เกิดการ
เรียนรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งพลังงานทางเลือกให้มากขึน้ เสียก่อน จึงจะมี
ความพร้อมในการร่วมมือเพือ่ ท�ำการวิจยั ในขัน้ ตอนอืน่ ๆ ต่อไป
ดังนั้น ทีมวิจัยจึงได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับทีมพี่
เลี้ยงว่า ควรด�ำเนินการอย่างไร เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า
การศึกษาดูงานตามทีช่ าวชุมชนเสนอมาจะช่วยท�ำให้ชาวชุมชน
และผูน้ ำ� ชุมชนเกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพลังงานทางเลือก
ชัดเจนขึน้ จึงจะน�ำไปสูก่ ระบวนการมีสว่ นร่วมในขัน้ ตอนอืน่ ๆ ได้
ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อหวังกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
ของชาวชุมชนค�ำขวาง จากการดูงานที่เป็นกรณีของการใช้
พลังงานทางเลือกที่ประสบผลส�ำเร็จ และน�ำการเรียนรู้ที่ได้ไปสู่
การพิจารณาถึงความต้องการของชุมชนค�ำขวางเอง โดยผู้เข้า
ร่วมศึกษาดูงานมีความหลากหลายจากผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นหรือตัวแทน
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาล กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ
ตลอดจนประชาชนทีส่ นใจ สถานทีด่ งู านนัน้ ส่วนหนึง่ ได้พจิ ารณา
จากข้อมูลที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพลังงานได้เคยแนะน�ำไว้ในช่วง
ของการชีแ้ จงโครงการ สุดท้ายได้ขอ้ สรุปว่าจะต้องพาชาวชุมชน
ค�ำขวางไปดูงาน 3 แห่ง คือ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัด
อุบลราชธานี) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนของเทศบาล
เมืองเดชอุดม และฟาร์มเลี้ยงหมูของเอกชน  

ภาพที่ 1 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกของชุมชนต�ำบลค�ำขวาง ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 (จังหวัด
อุบลราชธานี)
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ผลการศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 ท�ำให้
ชาวชุมชนค�ำขวางมีโอกาสได้เรียนรู้ในฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจ
หลากหลายฐาน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ฐานเตาชีวมวล
ประสิทธิภาพสูง ฐานเตาเผาฟืนแบบประหยัดเชื้อเพลิง ฐาน
เครือ่ งอัดถ่าน ฐานเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ฐานบ้านประหยัด
พลังงาน และฐานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ พบว่า ฐานเรียนรู้ที่
ชาวชุมชนให้ความสนใจมากอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงที่ผู้วิจัยและวิทยากรจากพลังงานจังหวัดฯ ได้พยายาม
อธิบายด้วยค�ำพูดและด้วยภาพประกอบในการประชุมก่อนหน้านี้
ก็คอื ฐานพลังงานแสงอาทิตย์ ทัง้ นี้ เป็นเพราะชาวชุมชนค�ำขวาง
ได้เห็นอุปกรณ์และการท�ำงานของโซล่าเซลล์อย่างใกล้ชิดและ
สามารถสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆ ได้  นอกจากนั้น ยังสังเกตได้จาก
การตัง้ ค�ำถามต่อวิทยากรประจ�ำฐานอย่างหลากหลายด้วยความ
อยากรู้ เช่น อุปกรณ์แต่ละชนิดท�ำงานอย่างไร ราคาเท่าไหร่ หา
ซือ้ ได้ที่ไหน ให้กำ� ลังเท่าไหร่ ใช้กบั เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอะไรได้บา้ ง ใช้
ในระบบปั๊มน�้ำเพื่อการเกษตรได้หรือไม่ อายุการใช้งานยาวนาน
เท่าไหร่ ต้องบ�ำรุงรักษาอย่างไร จ�ำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่เสมอ
ไปหรือไม่ เป็นต้น จากการสังเกตการเรียนรู้ของชาวชุมชนใน
ฐานนี้ ท�ำให้ทีมวิจัยคิดว่าจะต้องมีการจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ให้ชุมชนได้เข้าใจต่อไปในระดับหมู่บ้าน เพื่อช่วยให้เกิดความรู้
ทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินใจทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในการปฏิบตั ิ
ทดลองของชาวชุมชนทั้งในระดับของเทศบาลต�ำบล หมู่บ้าน
และครัวเรือน
นอกจากนั้น การศึกษาดูงานการผลิตก๊าซชีวภาพของ
ฟาร์มหมูทเี่ ลีย้ งแม่พนั ธุ์ 200 ตัว ทีเ่ คยมีปญั หาต้องจ่ายค่าไฟฟ้า
ต่อเดือนสูงมาก ส�ำหรับใช้ในระบบระบายอากาศของฟาร์มทีต่ อ้ ง
เปิดพัดลมขนาดใหญ่หลายตัวตลอดเวลา เมื่อหันมาใช้ถุงหมัก
ก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่เมื่อประมาณ 5 ปีก่อน ท�ำให้ประหยัดค่า
ไฟฟ้าเฉลีย่ 7,000-8,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังท�ำให้กลิน่
เหม็นทีเ่ กิดจากมูลหมูลดลงไป เนือ่ งจากมูลหมูทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
ถูกชะล้างและน�ำไปใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ กลิน่ มูลหมูทเี่ หลือ
อยูเ่ พียงเล็กน้อยจึงไม่ไปรบกวนเพือ่ นบ้านบริเวณใกล้เคียง ท�ำให้
ลดปัญหาความขัดแย้งและไม่พอใจซึง่ กันและกันของบ้านบริเวณ
ใกล้เคียง กรณีนที้ มี วิจยั คาดว่า ชาวชุมชนแม้ไม่มฟี าร์มเลีย้ งหมู
เป็นของตนเองแต่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลดผลกระทบจากของ
เสียต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตลอดจนน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนต่อไป
       ส� ำ หรั บ การดู ง านที่ เ ทศบาลเมื อ งเดชอุ ด ม จั ง หวั ด
อุบลราชธานีนั้น เป็นรูปแบบการบริหารจัดการในระดับเทศบาล
ทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นจากความร่วมมือระหว่างกรมพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานกับเทศบาลเมือง 10 แห่ง ในโครงการส่งเสริม
การผลิตพลังงานจากขยะชุมชน การศึกษาดูงานเริม่ ด้วยวิทยากร

ของเทศบาลเมืองเดชอุดมได้เล่าว่า ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้
ใช้ขยะของเทศบาลเป็นวัตถุดิบ โดยต้องมีการแยกระหว่างขยะ
ชีวภาพออกจากขยะประเภทอื่น ซึ่งวัตถุดิบประเภทขยะชีวภาพ
ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ตา่ งๆ แล้วน�ำมาย่อยให้กลายเป็นชิน้ เล็กๆ
จากนัน้ ล�ำเลียงด้วยสายพานเข้าสูบ่ อ่ หมักก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่
ทีส่ ามารถผลิตก๊าซชีวภาพและจ่ายให้กบั ชาวชุมชนเทศบาลเมือง
เดชอุดมได้ใช้หลายสิบครัวเรือน และยังสามารถน�ำก๊าซชีวภาพ
บางส่วนมาใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องปั่นไฟขนาด 22 กิโลวัตต์
(KW) ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อกี ส่วนหนึง่ นอกจากนี้ เศษเหลือหรือ
กากตะกอนทีล่ น้ จากบ่อหมักผลิตก๊าซชีวภาพยังน�ำมาใช้เป็นปุย๋
ได้อย่างดี
      4) ทีมวิจยั และแกนน�ำในชุมชนลงมือปฏิบตั กิ ารเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อหาศักยภาพทรัพยากรของหมู่บ้าน
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นและทรัพยากรของแต่ละหมู่บ้านได้ใช้
แบบส�ำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ที่ร่วมกันท�ำขึ้นระหว่างทีมงานของนักวิจัยหลัก นักวิจัยชุมชน
และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน แบบส�ำรวจดังกล่าวประกอบ
ด้วย ความเป็นมาของหมู่บ้าน พัฒนาการของหมู่บ้าน ข้อมูล
ประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรแหล่งน�้ำและที่ดิน
ของหมูบ่ า้ น ทรัพยากรทีเ่ ป็นวัตถุดบิ ผลิตพลังงานทางเลือก และ
สาธารณูปโภคต่างๆ

4. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้

ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการด�ำเนินงานวิจัย
คือ แนวคิดเชิงระบบ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และองค์
ความรู้ด้านเกษตรศาสตร์
4.1 แนวคิดเชิงระบบ (System concept) เป็นแนวคิดเกีย่ วกับองค์
ประกอบ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ ซึง่ ประกอบด้วย
ส่วนส�ำคัญ 4 ส่วน ดังนี้
1)  ปัจจัยน�ำเข้า (Input)      
2)  กระบวนการ (Process)
3)  ผลที่ได้รับหรือผลผลิต (Output)
4)  ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นผลทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินงาน
และการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
             ในการวิจัยการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกของ
เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประกอบด้วยหมูบ่ า้ นจ�ำนวนถึง 10 หมูบ่ า้ นทีม่ บี ริบทแตกต่างกัน
ทีมวิจัยจึงได้น�ำแนวคิดเชิงระบบมาใช้ในการอธิบายและการ
บริหารจัดการการผลิตพลังงานทางเลือกอย่างเป็นระบบ
4.2 องค์ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการอย่างมีสว่ นร่วม คือ ความรู้
เกีย่ วกับการขับเคลือ่ นกิจกรรมการพัฒนาโดยให้ชมุ ชนหลายภาค
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ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอ
ความคิดเห็น ส�ำรวจและเก็บข้อมูล ศึกษาดูงาน ร่วมปฏิบัติงาน
ทดลอง ร่วมรับรู้และให้ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
วางแผน และการตัดสินใจ สอดคล้องกับ อรทัย ก๊กผล (2546) ที่
ได้แบ่งระดับการมีสว่ นร่วมเป็น 5 ระดับ คือ การมีสว่ นร่วมระดับ
ให้อ�ำนาจกับประชาชน ระดับสร้างความร่วมมือ ระดับเข้ามามี
บทบาท ระดับหารือ และระดับผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร
4.3 องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก งานวิจัยนี้ได้
รับความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ และการแสดงสาธิตเกีย่ ว
กับพลังงานทางเลือกจากวิทยากรหลายภาคส่วน ได้แก่ หัวหน้า
ฝ่ายพลังงานทดแทนจากพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์
บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี และคณาจารย์จากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ที่
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
4.4 องค์ความรูด้ า้ นเกษตรศาสตร์ เกีย่ วกับกระบวนการย่อยสลาย
ของจุลินทรีย์ และการจัดการปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นผลพลอยได้จาก
การผลิตก๊าซชีวภาพกับพืชผักที่ปลูกในครัวเรือน

ทดลองเป็นกลุ่มที่มีความสนใจพลังงานทางเลือกและร่วมศึกษา
ดูงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มโซล่าเซลล์ กลุ่มก๊าซ
ชีวภาพ กลุม่ เตาชีวมวล  และกลุม่ เครือ่ งอัดถ่าน กลุม่ อาสาสมัคร
โซล่าเซลล์เป็นนักวิจัยชุมชนหมู่ 10  บ้านรวมพลัง ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือนที่เน้นการติดตั้งเชื่อม
ระบบไฟฟ้าตามปกติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าในครัว
เรือนและเครื่องสูบน�้ำเพื่อการเกษตร  และระดับหมู่บ้าน (ระบบ
ประปา) เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่ใช้สูบน�้ำใต้ดินมา
เก็บในถังประปา
     อาสาสมัครก๊าซชีวภาพเป็นนักวิจยั ชุมชนหมู่ 4 บ้าน
โนนเค็ง คือ พ่อบุญมา วิทชาติ ผูท้ วี่ เิ คราะห์คา่ ใช้จา่ ยของตนเอง
ว่าต้องเสียค่าก๊าซหุงต้มเดือนละประมาณ 1 ถังเป็นเงิน 370 บาท
ดังนั้น จึงต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีกว่า 4,000 บาท ดังนั้น หาก
ลงทุนซื้อถุงหมักก๊าซชีวภาพพร้อมอุปกรณ์เพียง 7,000 บาท
ก็จะคุ้มทุนภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี ดังทีพ่ ่อบุญมาพูดว่า “เฮา
ลงทุน 7,000 บาท บ่ถึง 2 ปี เฮาก็คุ้มแล้ว”
   กลุ่มเตาชีวมวลและกลุ่มเครื่องอัดถ่าน มีชาวบ้าน
สนใจรับเป็นอาสาสมัครจากหมู่ 6 บ้านแต้ หมู่ 9 บ้านเกษตร
สามัคคี และหมู่ 7 บ้านเกษตรพัฒนา อย่างไรก็ตาม ไม่เกิดการ
5. สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากความเคยชินในการใช้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สังเกตได้จาก เตาถ่านธรรมดาควบคูก่ บั การใช้กา๊ ซหุงต้มของคนในต�ำบลค�ำขวาง
กระบวนการเรียนรู้ช่วงปฏิบัติการ ที่แบ่งเป็นระดับครัวเรือน
2) การขับเคลื่อนในระดับหมู่บ้าน การเปลี่ยนแปลงใน
หมู่บ้าน และเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง ดังต่อไปนี้
ระดับหมู่บ้านที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากที่ได้มีการด�ำเนินโครงการ
1) การขับเคลือ่ นระดับครัวเรือน กลุม่ อาสาสมัครปฏิบตั ิ วิจัย คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประชาชนในหมู่ 10 บ้าน

ภาพที่ 2 การติดตัง้ ถุงก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ทบี่ า้ นพ่อบุญมา วิทชาติ ทีบ่ า้ นโนนเค็ง ต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ ทีไ่ ด้รบั
ความร่วมมือในการติดตั้งจากพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ท�ำให้ตัดค่าแก๊สหุงต้มได้
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รวมพลัง เริม่ จากการร่วมฟังการชีแ้ จงโครงการวิจยั ทุกครัง้ ร่วม
เป็นนักวิจัยชุมชน ร่วมอบรมการสร้างเครื่องมือวิจัย ร่วมศึกษา
ดูงาน และร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติการของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
คือ คุณทิพย์พร บุญมา (ปัจจุบันได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภา
เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง) ที่มีความตั้งใจและปรารถนาจะพัฒนา
หมู่บ้านของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณทิพย์พร บุญมา ได้
สังเกตค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้กับระบบสูบน�้ำประปาหมู่บ้านและ
โรงสีชุมชน พบว่า ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจาก 700 บาทต่อเดือนเป็น
1,000 บาท ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ต่อมาคุณทิพย์พร
บุญมา ได้ร่วมประชุมและวิเคราะห์พื้นที่เบื้องต้นของตนร่วม
กับทีมวิจัย และได้น�ำเรื่องแนวคิดการติดตั้งโซล่าเซลล์กับระบบ
สูบน�้ำประปาของหมู่บ้านเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการหมู่บ้านรวม
พลัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า แต่ผลปรากฏว่า คณะกรรมการ
หมู่บ้านส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรจะขยายระบบท่อประปา
ให้ครอบคลุมผู้ใช้ประปาให้มากขึ้นเสียก่อน เนื่องจากปัจจุบันมี
เพียง 60 หลังคาเรือนที่ได้ใช้นำ�้ ประปาของหมูบ่ า้ น ทีมวิจยั จึงได้
ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ สังเกตและวิเคราะห์รว่ มกัน ท�ำให้ได้ขอ้ สรุปว่า การที่
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านรวมพลังมีความเห็นว่า ควรขยาย
ระบบท่อประปาให้ครอบคลุมผูใ้ ช้ประปาให้มากขึน้ เสียก่อนนัน้ ก็
มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ควรจัดสรรเงินส่วน
กลางของหมูบ่ า้ นส่วนหนึง่ เพือ่ ติดตัง้ โซล่าเซลล์ไปพร้อมกันด้วย
นอกจากการติดตั้งโซล่าเซลล์จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาว
ชุมชนบ้านรวมพลังหันมาเห็นคุณค่าของพลังงานและหันมาใช้
พลังงานทางเลือกกันมากขึ้นด้วย ทีมวิจัยวิชาการและทีมวิจัย
ชุมชนจึงได้วิเคราะห์และมีความเห็นร่วมกันว่า อาจเนื่องมา
จากชาวชุมชนหรือกรรมการหมู่บ้านส่วนหนึ่งยังเห็นว่า โซล่า
เซลล์เป็นเรื่องไกลตัว และยังไม่แน่ใจในประสิทธิภาพและการ
ท�ำงานของโซล่าเซลล์ ทั้งนี้ สังเกตได้จากแบบส�ำรวจที่พบว่า
มีประชาชนจ�ำนวนมากที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์มาก่อน
ทีมวิจัยจึงคิดว่าจ�ำเป็นต้องจัดอบรมเพื่อให้ชาวชุมชนบ้านรวม
พลังได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่
ให้มากขึ้นเสียก่อน โดยเฉพาะเรื่องโซล่าเซลล์
ในการจัดอบรมให้ชาวชุมชนบ้านรวมพลังนั้น ทีมวิจัย
หลักได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซล่าเซลล์และเตา
ชีวมวลโดยเฉพาะ และคลุกคลีกับการพัฒนาท้องถิ่นมามากพอ
สมควร ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเข้าใจชุมชน สามารถให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจกับชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด ได้แก่ อาจารย์ ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ และ อาจารย์
ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในระหว่างการ
ฝึกอบรม วิทยากรได้เน้นถึงความส�ำคัญของพลังงานทางเลือก
และสถานการณ์ปญั หาของพลังงานจากฟอสซิล และได้ให้ความรู้

เกี่ยวกับโซล่าเซลล์และเตาชีวมวลอย่างละเอียดชัดเจน ท�ำให้
ชาวชุมชนค�ำขวางให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการ
สอบถามความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการท�ำงาน ประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน  ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่จะลดลงเมื่อติดตั้ง วิธีการติดตั้ง งบ
ประมาณการติดตัง้ ตลอดจนอายุการใช้งานของโซล่าเซลล์  รวม
ทั้งได้ร่วมทดสอบประสิทธิภาพเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูงอย่าง
สนใจ ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่วิทยากรได้น�ำอุปกรณ์
ตัวอย่างมาสาธิตด้วย หลังจากการอบรมแล้ว ผูใ้ หญ่บา้ นมีความ
สนใจโซล่าเซลล์มาก และประสงค์อยากติดตั้งโซล่าเซลล์เข้า
กับระบบสูบน�้ำของประปาหมู่บ้าน โดยได้พูดในที่อบรมว่า ขอ
ประชุมกับกรรมการหมู่บ้านเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง เมื่อเวลาผ่าน
ไปไม่ถงึ สัปดาห์ ทีมวิจยั ได้ทราบข่าวว่า ผูใ้ หญ่บา้ นและกรรมการ
ได้พยายามคิดหาทางระดมเงินผ่านกิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น
กิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอส�ำหรับการติดตั้ง
โซล่าเซลล์ เนื่องจากเงินส่วนของหมู่บ้านมีจ�ำกัดเพราะเป็น
หมูบ่ า้ นขนาดเล็ก จุดนีจ้ งึ ถือว่าเป็นการขับเคลือ่ นโดยผูน้ ำ� และชาว
ชุมชนรวมพลังทีส่ ำ� คัญน�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นระดับต�ำบลในระยะต่อมา

ภาพที่ 3 โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งในระบบประปาหมู่บ้านรวมพลัง ต�ำบล
ค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ ท�ำให้ค่าไฟฟ้าลดลง
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3) การขับเคลื่อนในระดับต�ำบล เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง
เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� งานพัฒนาครอบคลุมพืน้ ที่ 10 หมูบ่ า้ น และได้
มีส่วนร่วมกับโครงการวิจัยตั้งแต่ต้น โดยเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง
ได้เป็นผู้ประสานงานกับผู้น�ำหมู่บ้านและประชาชนในกิจกรรม
ประชุมของโครงการวิจัย และเอื้อเฟื้อสถานที่ของเทศบาลใน
กิจกรรมของโครงการวิจยั มาโดยตลอด ตัง้ แต่การชีแ้ จงโครงการฯ
การวิเคราะห์พื้นที่อย่างมีส่วนร่วม การรับอาสาสมัคร และการ
อบรมพลังงานทางเลือก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภา
เทศบาลได้ร่วมศึกษาดูงาน สมัครเป็นผู้ปฏิบัติงานทดลอง และ
เก็บข้อมูลเกีย่ วกับการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง ดังนัน้
เทศบาลต�ำบลค�ำขวางจึงมีผู้แทนจากเทศบาลมาร่วมรับรู้และ
ร่วมในกิจกรรมของโครงการวิจัยมาโดยตลอด เช่น นักพัฒนา
ชุมชน และเลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ทีมวิจัยคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการขับเคลื่อนระดับต�ำบล
คือ การเปลีย่ นแปลงในระดับครัวเรือน ได้แก่ การเกิดอาสาสมัคร
ปฏิบตั ทิ ดลองเกีย่ วกับก๊าซชีวภาพจากมูลควายทีห่ มู่ 4 บ้านโนน
เค็ง และโซล่าเซลล์ของหมูท่ ี่ 10 บ้านรวมพลัง การเปลีย่ นแปลง
ในระดับหมูบ่ า้ นทีเ่ กิดขึน้ ในระบบประปาหมูบ่ า้ นของหมู่ 10 บ้าน
รวมพลัง ที่เกิดจากการรับรู้และเรียนรู้ร่วมกันของนักวิจัยหลัก
นักวิจยั ชุมชน และผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นผ่านกระบวนวิจยั ในขัน้ ตอนต่างๆ
ตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่เบื้องต้น ศึกษาดูงานพลังงานทางเลือก
พร้อมๆ ไปกับการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้พลังงาน และข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับบริบทและทรัพยากรของแต่ละหมู่บ้าน เมื่อทีม
วิจยั และผูใ้ หญ่บา้ นได้สะท้อนเกีย่ วกับปรากฏการณ์เปลีย่ นแปลง

ของชาวชุมชนทั้งสองแห่งต่อนายกเทศมนตรี จึงท�ำให้มีความ
เห็นสอดคล้องว่าจะต้องขับเคลื่อนในระดับเทศบาล โดยเริ่มจาก
การใช้โซล่าเซลล์ในระบบประปาของต�ำบล เนื่องจากเห็นข้อมูล
รายจ่ายค่าไฟฟ้าของระบบประปาของแต่ละหมู่บ้านสูงมาก
หากลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ก็จะเหลือเงินไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ
ได้มากขึ้น
จากการร่วมวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้าส�ำหรับสูบน�้ำในระบบประปาของต�ำบลค�ำขวาง ท่าน
นายกเทศมนตรีมคี วามเห็นว่า น่าจะเริม่ ต้นปฏิบตั ทิ ดลองน�ำร่อง
ในประปา 3 แห่ง ก่อนที่จะขยายผลต่อไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ได้แก่
ประปาของเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง บ้านแค และบ้านรวมพลัง
ทั้งนี้ เนื่องจากเทศบาลมีค่าไฟฟ้าสูงมากเกือบ 30,000 บาทต่อ
เดือน ในภาพรวมทั้งต�ำบลมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 1.5-2
ล้านบาท หรือประมาณ 18.65 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นเทศบาล
ต�ำบลค�ำขวางควรปฏิบัติการเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็น
ตัวอย่างแก่ประชาชนในต�ำบล ส่วนกรณีของบ้านรวมพลังนั้น
ชาวชุมชนรวมพลังมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเป็นรูป
ธรรมมากที่สุด เนื่องจากนโยบายการติดตั้งโซล่าเซลล์ในประปา
หมูบ่ า้ นได้ผา่ นการเห็นชอบจากกรรมการหมูบ่ า้ น และเริม่ มีการ
ระดมทุนเพือ่ การติดตัง้ แล้ว  เมือ่ งานวิจยั เสร็จสิน้ พบว่า หมูบ่ า้ น
รวมพลังได้ตดิ ตัง้ โซล่าเซลล์ในระบบประปาและสามารถลดค่าใช้
จ่ายได้ประมาณหนึ่งในสี่ของค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเมื่อก่อนติดตั้ง
โซล่าเซลล์ ส่วนในระดับต�ำบล เทศบาลมีนโยบายติดตัง้ โซล่าเซลล์
ในหมู่บ้านน�ำร่อง 3 หมู่บ้านในปีพ.ศ. 2559        

ภาพที่ 4 นายกเทศมนตรีต�ำบลค�ำขวางร่วมกับเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนที่สนใจลงส�ำรวจ
การท�ำงานระบบประปาของเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง พิจารณาวางแผนติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้าในระบบสูบน�้ำของประปาร่วมกัน
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นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลยังได้
แสดงความคิดเห็นว่า หากจะขับเคลือ่ นโซล่าเซลล์ในระบบประปา
ของหมู่บ้านในต�ำบลให้เป็นรูปธรรม ควรต้องมีการอบรมเรื่อง
พลังงานทางเลือกโดยเน้นโซล่าเซลล์ให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบประปา ผู้ใหญ่บ้าน และผู้สนใจ และร่วม
ลงพื้นที่ดูประปาในแต่ละหมู่บ้านอีกครั้งเสียก่อน เนื่องจากการ
ผลักดันโครงการใดๆ ในเทศบาลต�ำบลจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ความเห็นชอบของนายกเทศมนตรีและการเห็นชอบของสภา
เทศบาลต�ำบล ดังนัน้ การสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความรู้
และประโยชน์ของโซล่าเซลล์และพลังงานทางเลือกอื่นๆ ให้กับ
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านก่อนจึงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญ เพื่อที่จะขยายผลให้ครบทั้งต�ำบลได้ต่อไป
จากข้ อ เสนอแนะของนายกเทศมนตรี ฯ และปลั ด
เทศบาลข้างต้น น�ำไปสู่การจัดอบรมเกี่ยวกับโซล่าเซลล์และ
พลังงานทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งเตาชีวมวลและพลังงานลม ผล
ของการประชุม คือ ท�ำให้สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมูบ่ า้ นมีความสนใจเป็นอย่างมาก มีการถามค�ำถามอย่างต่อ
เนือ่ งจากผูส้ นใจ เช่น ติดตัง้ อย่างไร ราคาติดตัง้ เท่าไหร่ สามารถ
ใช้งานได้กปี่ ี ขนาดของแผงโซล่าเซลล์มหี ลายขนาดหรือไม่ บ�ำรุง
รักษาอย่างไร เป็นต้น

ภาพที่ 5 ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภาเทศบาล และชาวชุมชน ประชุมระดม
สมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหาด้านพลังงานของต�ำบลค�ำขวาง

จากการระดมสมองของผู้เข้าร่วมประชุม โดยใช้แผนที่
ความคิดเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่ แนวทางแก้ปัญหา
และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับพลังงานทางเลือกของต�ำบลค�ำขวาง
พบว่า พืน้ ทีต่ ำ� บลค�ำขวางมีปญั หาราคาพลังงานทัง้ ค่าไฟฟ้า ค่า
ก๊าซหุงต้ม และน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเพิม่ สูงขึน้ จึงต้องช่วยกันประหยัด
พลังงานและน�ำพลังงานทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีม่ าใช้ และ
เห็นควรก�ำหนดเป็นแผนพัฒนาในระดับต�ำบลต่อไป

6. ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง

การวิจยั รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกของ
เทศบาลต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ได้สร้างผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสามารถแบ่งเป็น 3
ส่วน คือ การบริหารจัดการชุมชนในองค์รวม การบริหารจัดการ
ในการผลิต ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนผลกระทบนั้นยังไม่
ปรากฏชัดเจนในงานวิจัยนี้
6.1 การบริหารจัดการชุมชนในองค์รวม การบริหารจัดการใน
องค์รวม คือ การผสมผสานขั้นตอนต่างๆ เกิดการขับเคลื่อนไป
พร้อมกันในแต่ละระดับของการบริหารจัดการ สามารถแบ่งการ
จัดการองค์รวมออกเป็น 7 ระยะ คือ
  
1) ระยะสร้างความรูค้ วามเข้าใจและแรงจูงใจ ในระยะนี้
คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและ
ทรัพยากรที่ชุมชนมีให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. กลุ่มธุรกิจในท้องถิ่น และประชาชน
ผูส้ นใจ ผ่านกระบวนการอบรมและศึกษาดูงานเกีย่ วกับพลังงาน
ทางเลือก  
2) ระยะสร้างความตระหนัก ระยะนี้ คือ การรวบรวม
ข้อมูลพืน้ ฐานโดยละเอียด เกีย่ วกับการใช้พลังงานและทรัพยากร
ของชุมชน และน�ำข้อมูลมาสะท้อนกลับสู่ชุมชนต�ำบลค�ำขวาง
ทั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน (ประชาชน เกษตรกร กลุ่มอาชีพ
ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ) และเทศบาล
3) ระยะตัดสินใจ  เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและความ
ตระหนักแล้ว ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพจะพิจารณาศักยภาพของ
ตนทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ทรัพยากร ความสามารถและความต้องการ
ของตน เพื่อตัดสินใจปฏิบัติการ ขณะที่ ในระดับหมู่บ้านจะมี
การตัดสินใจร่วมกันโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนใน
หมู่บ้าน หลังจากมีการพิจารณาร่วมกันถึงประเด็นต่างๆ เช่น
เงินทุน ผลประโยชน์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ส่วนเทศบาล
จะเฝ้าดูการขับเคลื่อนของหมู่บ้านและครัวเรือน ตัดสินใจโดยมี
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และปรึกษาหารือกันระหว่างผู้บริหาร
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ ศักยภาพของชุมชน และประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นกับประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านในภาพรวม และตัดสินใจจะ
ด�ำเนินการตามความเหมาะสม
4) ระยะการเตรียมพร้อม ระดับครัวเรือนจะมีการเตรียม
เงินทุน พื้นที่ และทรัพยากร ขณะที่ในระดับหมู่บ้านจะผลักดัน
แผนและนโยบายระดับหมูบ่ า้ น แล้วระดมทุนและสร้างความร่วม
มือกับประชาชนในหมูบ่ า้ นพร้อมๆ กับสะท้อนความต้องการของ
หมู่บ้านแก่ผู้บริหารในเทศบาล เพื่อการสนับสนุน ส่วนเทศบาล
น�ำการตัดสินใจมาพิจารณาโดยละเอียด จัดสรรงบประมาณทีเ่ ป็น
ไปได้ตามระเบียบของเทศบาล และน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณาใน
สภาเทศบาลเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติหรือแผนพัฒนา 3 ปี
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5) ระยะด�ำเนินการ ระดับครัวเรือนมีการติดตั้งอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นต่อการผลิตพลังงานทางเลือก และจัดการวัตถุดิบที่มี
ความเพียงพอและเหมาะสมในการผลิต ส่วนในระดับหมู่บ้าน
และเทศบาล จะต้องติดตั้งอุปกรณ์และก�ำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบ
6) ระยะบ�ำรุงรักษาและติดตามผล ระดับครัวเรือนมี
การจัดสรรให้สมาชิกในครัวเรือนช่วยกันบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และ
กระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับหมูบ่ า้ นและ
เทศบาลจะมีการมอบหมายให้มผี ดู้ แู ลรับผิดชอบบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือ
และดูแลระบบให้คงท�ำงานปกติและมีประสิทธิภาพ และติดตามผล
7) ระยะขยายผล ในระดับครัวเรือนนัน้ พ่อบุญมา วิทชาติ
ผู้ลงมือปฏิบัติทดลองถุงก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ สะท้อนว่า การ
ขยายผลในระดับครัวเรือน จากการที่บ้านใกล้เรือนเคียงของพ่อ
บุญมา วิทชาติ ได้เห็นการลงมือปฏิบัติของตนจนกระทั่งเห็นผล
หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงมีแนวโน้มสูงที่จะปฏิบัติตาม อย่างไร
ก็ตาม จากการสังเกตพบว่า ปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการลงมือปฏิบตั ิ
คือ เงินลงทุน ดังที่ พ่อบุญมา วิทชาติ กล่าวว่า “มี 4-5 ครัวเรือน
ที่สนใจ แต่จะตัดสินใจอีกครั้งเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้น เพราะ
ช่วงนั้นจะมีเงินจากการขายข้าวเพื่อมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆ” ขณะ
ที่ในระดับเทศบาลต�ำบล นายกเทศมนตรีต�ำบลค�ำขวาง คือ คุณ
เพิ่มวิทย์ ปทุมพันธ์ ได้กล่าวเกี่ยวกับการขยายผลในการประชุม
เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลและขยายผล ทีเ่ ทศบาลต�ำบลค�ำขวางร่วมกับ
เทศบาลต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ว่าการขยายผลด้านพลังงานทางเลือก จะใช้วิธีสร้างผู้ปฏิบัติ
การน�ำร่องในแต่ละชนิดของพลังงานทางเลือกตามบริบทและ
ความต้องการของแต่ละชุมชนหรือหมูบ่ า้ นให้ครบทัง้ 10 หมูบ่ า้ น
และจะมีการลงศึกษาดูการปฏิบตั แิ ละผลการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหาร
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั้งในระดับเทศบาลต�ำบล หมู่บ้าน
และสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อได้ทราบข้อมูลต่างๆ ร่วมกันน�ำไป
สู่การก�ำหนดนโยบายภาพรวมในต�ำบลร่วมกันต่อไป
1
ระยะสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจและแรงจูงใจ

7
ระยะขยายผล

2
ระยะสร้ า งความ
ตระหนัก

6.2 รูปแบบการบริหารจัดการในการผลิต จากการส�ำรวจและ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วม พบว่า เทศบาลต�ำบลค�ำขวางมีความ
เหมาะสมในการผลิตพลังงานทางเลือก 2 ชนิด คือ พลังงาน
แสงอาทิตย์ (ด้วยอุปกรณ์โซล่าเซลล์) และก๊าซชีวภาพจากมูล
ควาย ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการในการผลิตพลังงานแตก
ต่างกันดังต่อไปนี้
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ รูปแบบการบริหาร
จัดการโซล่าเซลล์สามารถอธิบายด้วยแนวคิดเชิงระบบ อัน
ประกอบด้วย การจัดการด้านปัจจัยน�ำเข้า ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลผลิต และด้านผลลัพธ์ ดังนี้
    1) การจัดการด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input)
       จากการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม พบว่า การบริหาร
จัดการเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย น� ำ เข้ า ในการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ได้แก่ การสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ประโยชน์เรื่องของพลังงาน การศึกษาความต้องการของครัว
เรือน หมู่บ้าน หรือเทศบาลต�ำบล การอบรมความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ การศึกษาข้อมูลชนิดและประสิทธิภาพของ
แผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์เสริม การจัดการให้มีแสงอาทิตย์ที่
เพียงพอ โดยเฉพาะในกรณีของหมูบ่ า้ นต้องจัดให้มกี ระบวนการ
เพือ่ ให้เกิดการยอมรับและเห็นชอบจากกรรมการบริหารหมูบ่ า้ น
และประชาชนในหมู่บ้าน และกรณีของเทศบาลต�ำบลต้องจัดให้
มีกระบวนการเพื่อให้เกิดการยอมรับและเห็นชอบจากกรรมการ
บริหารเทศบาลต�ำบลและสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง   
     2) การจัดการด้านกระบวนการ (Process)
        จากการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม พบว่า การบริหาร
จัดการเกีย่ วกับกระบวนการทีจ่ ำ� เป็นในการบริหารจัดการพลังงาน
ทางเลือกของเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง คือ การอบรมให้ความรู้ การ
ศึกษาดูงานเกีย่ วกับพลังงานทางเลือก การเก็บและศึกษาข้อมูล
เกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จา่ ยด้านค่าไฟฟ้า และข้อมูล
3

4

ระยะตัดสินใจ

ระยะการเตรียมพร้อม

6
ระยะบ�ำรุงรักษาและติดตามผล

ภาพที่ 6 การบริหารจัดการพลังงานทางเลือกในชุมชนแบบองค์รวม 7 ระยะ

5
ระยะด�ำเนินการ
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ทรัพยากรของหมู่บ้านที่สามารถน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
พลังงานได้ การจัดการเกีย่ วกับการติดตัง้ อุปกรณ์และด�ำเนินการ
ผลิต การเตรียมเงินลงทุน (16,000-30,000 บาท ส�ำหรับแผง
โซล่าเซลล์ เครือ่ งควบคุมการประจุ เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟ้าและ
ค่าติดตัง้ ) การจัดการเกีย่ วกับการดูแลรักษาอุปกรณ์ การสังเกต
และเก็บข้อมูลค่าใช้จา่ ยค่าไฟฟ้า ส่วนในระดับหมูบ่ า้ น นอกจาก
จะต้องมีกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว พบว่าจะต้องมีการจัด
กระบวนการปรึกษาหารือและตัดสินใจในระดับกรรมการหมูบ่ า้ น
และประชาชนในหมูบ่ า้ นก่อนทีจ่ ะมีการระดมทุน พร้อมๆ ไปกับ
การสะท้อนความต้องการของหมู่บ้านสู่ระดับเทศบาลต�ำบล ใน
ขณะทีร่ ะดับเทศบาลต�ำบลค�ำขวางทีม่ คี วามต้องการส่งเสริมและ
ผลักดันการใช้ไฟฟ้าจากอุปกรณ์โซล่าเซลล์กับเครื่องปั๊มน�้ำใน
ระบบประปาของหมูบ่ า้ นน�ำร่อง 3 หมูบ่ า้ น และกับเครือ่ งปัม๊ น�ำ้ ใน
กิจกรรมการเกษตรนัน้ จะต้องมีการจัดการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาด้านค่าไฟฟ้าเบือ้ งต้น การประมาณการต้นทุน
การติดตัง้ การวิเคราะห์ศกั ยภาพของหมูบ่ า้ นในเขตเทศบาลต�ำบล
ค�ำขวาง ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตามและ
สังเกตความเคลือ่ นไหวและตืน่ ตัวของแต่ละหมูบ่ า้ นในเขตเทศบาล
เกีย่ วกับพลังงานทางเลือก การปรึกษาหารือเพือ่ การตัดสินใจใน
การด�ำเนินการระหว่างคณะกรรมการบริหารเทศบาลต�ำบลค�ำ
ขวาง การน�ำเรือ่ งเข้าพิจารณาในการประชุมของเทศบาลฯ เพือ่
ให้ได้รบั ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาล การเปิดประชุม
สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาและตัดสินใจการด�ำเนินงาน และการ
บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลฯ นอกจากนี้ เพือ่ การขยาย
ให้เกิดผลกว้างขวางมากขึน้ นัน้ เทศบาลต�ำบลต้องมีกระบวนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พลังงานจังหวัด นักวิจยั และแหล่งทุนสนับสนุน
ด้านพลังงานทางเลือก
3) การจัดการด้านผลผลิต (Output)
   จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พบว่า การจัดการ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการผลิตพลังงานทางเลือกใน
ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และเทศบาลต�ำบล คือ การจัดการเพื่อ
ให้มกี ารใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยาวนาน ได้แก่ การจัดการให้บุคคลมีหน้าที่ดูแลและการ
ซ่อมบ�ำรุงเมื่ออุปกรณ์เกิดการช�ำรุดเสียหาย การวางแผนการ
เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในกรณีที่จ�ำเป็น
4) การจัดการด้านผลลัพธ์ (Outcome)
   เนื่องจากครัวเรือน หมู่บ้าน และเทศบาลต�ำบล มี
ความประสงค์จะลดค่าใช้จา่ ยค่าไฟฟ้า  ดังนัน้ จึงมีการเก็บข้อมูล
เกีย่ วกับค่าไฟฟ้าทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในแต่ละเดือนเพือ่ เปรียบเทียบ
รายจ่ายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และสามารถน�ำไปประกอบการประเมิน

ความคุม้ ค่าของการด�ำเนินงานได้ อย่างไรก็ตามในระดับต�ำบลยัง
ไม่มกี ารเก็บข้อมูลค่าไฟฟ้า เนือ่ งจากยังไม่มกี ารติดตัง้ ในหมูบ่ า้ น
น�ำร่อง 3 หมูบ่ า้ น ในช่วงการด�ำเนินการวิจยั ทัง้ นี้ จะมีการด�ำเนิน
การติดตั้ง ในปีพ.ศ. 2559 ตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี
(พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง
ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
         จากการส�ำรวจและสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและท�ำ
แผนที่รอบในพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการก๊าซชีวภาพจาก
มูลสัตว์ สามารถอธิบายด้วยแนวคิดเชิงระบบ อันประกอบด้วย
ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ ดังนี้
   1) การจัดการด้านปัจจัยน�ำเข้า (Input)
      จากการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม พบว่า การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับปัจจัยน�ำเข้าต้องเริ่มจากการตระหนักถึงความ
ส�ำคัญและประโยชน์เรือ่ งของพลังงานทางเลือก ความประสงค์ของ
ครัวเรือน หมูบ่ า้ น หรือเทศบาลต�ำบล การเตรียมปริมาณมูลสัตว์
ให้มปี ริมาณเพียงพอ และการจัดการให้เกิดความสะดวกในการน�ำ
มูลสัตว์มาใช้  การจัดเตรียมเงินลงทุนทีเ่ พียงพอส�ำหรับอุปกรณ์
และการติดตัง้ ซึง่ ต้องลงทุนประมาณ 7,000 บาท ส�ำหรับถุงก๊าซ
ขนาด 8 ลบ.ม. หัวเตาแก๊ส ท่อแก๊สเชือ่ มระหว่างถุงแก๊สกับเตาแก๊ส
การหาความรูเ้ พือ่ ให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ โดยเฉพาะในกรณีของหมูบ่ า้ น ต้องมีการบริหารจัดการเกีย่ ว
กับบุคคล กล่าวคือ การจัดให้มกี ระบวนเพือ่ ให้เกิดการยอมรับและ
เห็นชอบจากกรรมการบริหารหมูบ่ า้ นและประชาชนในหมูบ่ า้ น เช่น
การประชุม และการอบรม ส่วนในกรณีของเทศบาลฯ จะต้องจัดให้
มีกระบวนเพือ่ ให้เกิดการยอมรับและเห็นชอบจากกรรมการบริหาร
เทศบาลต�ำบล และสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบล   
    2) การจัดการด้านกระบวนการ (Process)
       จากการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม พบว่า การบริหาร
จัดการเกีย่ วกับกระบวนการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ คือ การ
จัดอบรมให้ความรูแ้ ละการศึกษาดูงานเกีย่ วกับก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับก๊าซ
หุงต้มในครัวเรือน และการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับทรัพยากรของหมูบ่ า้ น
ทีส่ ามารถน�ำมาเป็นวัตถุดบิ ในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ การจัดการ
เกีย่ วกับพืน้ ทีห่ รือสถานทีเ่ พือ่ การติดตัง้ อุปกรณ์ การจัดการเพือ่ ให้
เกิดการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง การสังเกตปริมาณและคุณภาพผลผลิต
ก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้ การควบคุมปริมาณวัตถุดบิ คือ มูลสัตว์ให้มปี ริมาณ
และคุณภาพทีเ่ หมาะสม การป้องกันความเสีย่ งจากความเสียหายที่
อาจเกิดขึน้ ต่ออุปกรณ์การผลิต การควบคุมให้การผลิตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ซึง่ ในกรณีของพ่อบุญมา วิทชาติ ได้ใช้เวลา
ในการเติมมูลควายปริมาณ 20-50 กิโลกรัมผสมกับน�ำ้ ปริมาณอัตรา
1:1 ต่อวัน เป็นเวลา 30 วัน ติดต่อกัน จึงจะได้กา๊ ซชีวภาพทีใ่ ช้หงุ
ต้มครัง้ แรกประมาณ 1 ลบ.ม. หลังจากทีพ่ อ่ บุญมาได้เติมมูลควาย
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และใช้กา๊ ซชีวภาพควบคูก่ นั ไป พบว่า ถุงก๊าซชีวภาพพองตัวเต็ม
ที่เมื่อเวลาประมาณ 60 วัน และจากการสังเกตของภรรยาของ
พ่อบุญมา ซึ่งมีหน้าที่ ในการประกอบอาหารของครอบครัว
นอกจากการใช้ก๊าซชีวภาพท�ำให้ประหยัดค่าแก๊สหุงต้ม (LPG)
ลงแล้ ว ยั ง พบอี กว่ า เมื่ อ นึ่ ง ข้ า วเหนี ย วด้ ว ยก๊ า ซชี ว ภาพจะ
ได้ข้าวเหนียวนึ่งที่มีลักษณะหอมนุ่มมากกว่าการหุงด้วย LPG  
เนื่องจากเปลวไฟที่ ได้จากก๊า ซชีวภาพเป็น เปลวไฟที่ ไม่ลุก
โชนมากเกินไปและสามารถควบคุมความแรงของเปลวได้ง่าย
ทั้งนี้ก่อนที่พ่อบุญมาจะประสบความส�ำเร็จในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลควาย ได้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละการสังเกตด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการด�ำเนินการผลิตหลายประการ เช่น ลักษณะ
ของมูลสัตว์ที่เหมาะสมส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบควรเป็นมูลสด
เพือ่ สะดวกในการใช้ และเชือ่ ว่าจะเป็นมูลที่ให้กา๊ ซได้สงู มากกว่า
มูลแห้ง และพ่อบุญมายังสังเกตอีกด้วยว่า ในช่วงการเติม
มูลสัตว์ช่วงแรกที่ยังไม่มีการสะสมของก๊าซ จะสังเกตเห็นน�้ำที่
ล้นออกมาทางช่องน�้ำออกว่ายังมีลักษณะขาวใสและยังไม่มี
กลิน่ เหม็น
ส่วนในระดับหมู่บ้าน นอกจากจะต้องมีกระบวนการ
ต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว จะต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือและ
ตัดสินใจในระดับกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน
ในขณะที่ ใ นระดั บ เทศบาลต� ำ บลค� ำ ขวาง ซึ่ ง ต้ อ งการผลั ก
ดันการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลคนและปุ๋ยชีวภาพ จะต้องมี
กระบวนการรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ต้นทุนการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลคน ปริมาณและคุณภาพวัตถุ
ดิบผลิตก๊าซ (มูลคน) ตลอดจนการปรึกษาหารือเพื่อการตัดสิน
ใจในการด�ำเนินการระหว่างคณะกรรมการบริหารเทศบาลต�ำบล
การน�ำเรือ่ งเข้าพิจารณาในการประชุมของเทศบาลฯ เพือ่ ให้ได้รบั
ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาล  การบรรจุในแผนพัฒนา
นอกจากนี้ เพื่อการขยายผลให้กว้างขวางมากขึ้น เทศบาล
ต�ำบลค�ำขวางได้มีกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัด
นักวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนด้านพลังงานทางเลือก และต้อง
รวบรวมสมาชิกผู้สนใจเพื่อมาร่วมปฏิบัติการและเรียนรู้ร่วมกัน
ในโครงการน�ำร่องของเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง
3) การจัดการด้านผลผลิต (Output)
    ระดับครัวเรือนต้องมีการจัดการด้านผลผลิตก๊าซ
ชีวภาพให้เพียงพอกับการใช้ในครัวเรือน โดยควบคุมดูแลการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการจัดการกับผลพลอยได้
คือ เศษมูลสัตว์ที่ได้หลังจากการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์กับพืชปลูกรอบบริเวณบ้านที่ผลิตเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือน เช่น มะละกอ พริก และมะเขือเปราะ เป็นต้น ส่วน
ในระดับเทศบาลนั้น ต้องมีการจัดการเพื่อจ่ายก๊าซให้สมาชิก

ที่เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่
เทศบาลต�ำบลอย่างเพียงพอและเสมอภาคกัน นอกจากนั้น
ต้องมีระบบการจัดสรรเงินจากสมาชิก เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมใน
การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือ การจัดการด้านผลพลอยได้กระบวนการผลิต
ก๊ า ซชี ว ภาพให้ เ ป็ น ปุ ๋ ย ชี ว ภาพที่ มี คุ ณ ภาพ การจั ด การผล
ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม อุปสรรคในการจัดการก๊าซชีวภาพ
ระดับเทศบาลและหมู่บ้าน คือ ความพร้อมของบุคลากรและ
ประชาชนในพืน้ ที่ ตลอดจนพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชน์ทเี่ หมาะสม
กับการผลิต เนือ่ งจากต้องใช้พนื้ ทีม่ ากและต้องมีการจัดการเกีย่ ว
กับมูลสัตว์หรือคนทั้งระดับการเตรียมและรวบรวมวัตถุดิบ และ
ในขัน้ ตอนการก�ำจัดและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการ
ผลิตก๊าซ นายกเทศมนตรีตำ� บลค�ำขวางและในฐานะเป็นผูว้ จิ ยั ด้วย
กล่าวว่า กรณีผลผลิตชีวภาพของชุมชนต�ำบลค�ำขวาง น่าจะ
เหมาะกับระดับครัวเรือน เนื่องจากสามารถดูแลและจัดการ
ได้สะดวก เนื่องจากสามารถจัดการทุกอย่างได้แล้วเสร็จใน
ครัวเรือน
4) การจัดการผลลัพธ์ (Outcome)
   เนื่องจากครัวเรือน หมู่บ้าน และเทศบาลต�ำบล มี
ความประสงค์จะลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้ม ดังนั้น จึงได้มีการ
เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลดลงของรายจ่ายเกี่ยวกับก๊าซหุงต้ม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปในแต่ ล ะเดื อ นเพื่ อ เปรี ย บเที ย บรายจ่ า ยที่
เปลี่ยนแปลงไป น�ำไปประกอบการประเมินความคุ้มค่าของการ
ด�ำเนินงานได้
6.3 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ในการใช้พลังงาน
ทางเลือก การประเมินความคุ้มค่าเศรษฐกิจ ใช้วิธี ให้อาสา
สมัครทดลองปฏิบตั กิ ารรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ค่ า ไฟฟ้ า ระดั บ ครั ว เรื อ น และระบบประปา
หมู่บ้าน และค่าก๊าซหุงต้มในระดับครัวเรือน หลังจากได้มี
การด�ำเนินการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทางเลือก ซึง่ พบว่า
ค่าใช้จา่ ยมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 20-40 ดังนัน้ หากเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่ลงทุนกรณีของถุงหมักก๊าซจะคุ้มค่าการลงทุน
ภายในระยะเวลา 1 ปีครึง่ ถึง 2 ปี ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั อัตราการขึน้ ราคา
ของก๊าซหุงต้มในอนาคตด้วย
ส่วนกรณีของโซล่าเซลล์ ความคุ้มค่าการลงทุนใช้เวลา
นานกว่า ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการลงทุนที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม
ค่าไฟฟ้าที่ลดลงในแต่ละเดือนประมาณร้อยละ 38 (หรือ 200300 บาท) เป็นอย่างน้อย ความคุม้ ค่าการลงทุนติดตัง้ โซล่าเซลล์
เมื่อค�ำนวณจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน
คือประมาณ 6-8 ปี ทั้งนี้ ในกรณีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัว
เรือนคงที่และอัตราค่าไฟฟ้าคงที่ แต่หากอัตราค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
อย่างมาก ระยะเวลาทีเ่ กิดความคุม้ ค่าในการลงทุนติดตัง้ โซล่าเซลล์
จะเร็วขึน้
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ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้าครัวเรือนของอาสาสมัครปฏิบัติทดลองที่ติดตั้งโซล่าเซลล์เมื่อเดือนเมษายน 2557
เดือน-ปี

เงินค่าไฟฟ้า

จ�ำนวนหน่วยที่ใช้ การเปลี่ยนแปลง
(กิโลวัตต์)
เทียบกับเดือนก่อน
(%)

หมายเหตุ

มกราคม 57

332.43

89

0

จ่ายตามปกติ

กุมภาพันธ์ 57

308.51

83

-7.19

จ่ายตามปกติ

มีนาคม 57

364.34

97

18.09

จ่ายตามปกติ

เมษายน 57

400.85

106

10.02

เริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์

พฤษภาคม 57

247.76

66

-38.19

จ่ายตามปกติ

มิถุนายน 57

210.89

57

-14.88

จ่ายตามปกติ

กรกฎาคม 57

0

35

-42.73

ไม่ต้องจ่าย (ใช้ <50 หน่วย)

สิงหาคม 57

0

28

-21.37

ไม่ต้องจ่าย (ใช้ <50 หน่วย)

หลังจากครัวเรือนได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ ขนาด 240 วัตต์ ล�ำดับ จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ค่าไฟฟ้าที่
(W) ในเดือนเมษายน 2557 ท�ำให้ค่าไฟฟ้าของครัวเรือนลดลง ใช้ต�่ำกว่า 50 หน่วย จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า
จาก 400.85 เดือนพฤษภาคม (106 หน่วย) ค่อยๆ ลดลงมาตาม
กราฟที่ 1 การเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้าครัวเรือนของอาสาสมัครปฏิบัติทดลองที่ติดตั้งโซล่าเซลล์เมื่อเดือนเมษายน 2557
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ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงค่าไฟฟ้าในระบบประปาของหมูบ่ า้ น (หมูท่ ี่ 10) ทีเ่ ริม่ ติดตัง้ โซล่าเซลล์ เมือ่ เดือนตุลาคม 2557
เดือน-ปี

เงินค่าไฟฟ้า

จ�ำนวนหน่วยที่ใช้ การเปลี่ยนแปลง
(กิโลวัตต์)
เทียบกับเดือนก่อน
(%)

หมายเหตุ

กรกฎาคม 57

1,012.05

253

0

ยังไม่ติดตั้งโซล่าเซลล์

สิงหาคม 57

943.57

250

-1.18

ยังไม่ติดตั้งโซล่าเซลล์

กันยายน 57

883.68

224

-10.4

ยังไม่ติดตั้งโซล่าเซลล์

ตุลาคม 57

861.55

219

-2.23

ติดตั้งโซล่าเซลล์

พฤศจิกายน 57

662.38

174

-20.54

ติดตั้งโซล่าเซลล์

หลังจากระบบประปาของหมู่ 10 บ้านรวมพลังได้ติดตั้ง (219 กิโลวัตต์) ลดลงมาเหลือ 662.38 บาท (174 กิโลวัตต์)
โซล่าเซลล์ ขนาด 240 วัตต์ ( W) ในเดือน ตุลาคม 2557 ท�ำให้คา่ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2557 (ดั ง แสดงในกราฟที่ 2)  หรื อ
ไฟฟ้าของระบบประปาลดลงจาก 861.55 บาท ในเดือนตุลาคม คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะลดลง ร้อยละ 20
กราฟที่ 2 การเปลีย่ นแปลงค่าไฟฟ้าระบบประปาของหมูบ่ า้ นทีอ่ าสาปฏิบตั ทิ ดลองติดตัง้ โซล่าเซลล์เมือ่ เดือนเมษายน 2557
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7. อภิปรายผล

รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับต�ำบล
อย่างมีส่วนร่วม ต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นรูปแบบทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมจากหลายภาคส่วน
ในหลายรูปแบบของการมีสว่ นร่วมระหว่างประชาชนหลากหลาย
อาชีพ ผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำกลุ่ม  เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารเทศบาล
ต�ำบล เช่น  การร่วมอภิปรายถึงปัญหาพลังงานของชุมชนในขัน้
ตอนของการชีแ้ จงและหาอาสาสมัครนักวิจยั ชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชน
ได้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงปัญหาร่วมกัน การศึกษาดูงาน
พลังงานทางเลือกร่วมกันในแหล่งศึกษาเรียนรูพ้ ลังงานทางเลือก
เพือ่ เรียนรูเ้ ทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบตั จิ ากวิทยากรผูม้ คี วาม
รูใ้ นหน่วยงานราชการ อาทิ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 อุบลราชธานี
เทศบาลเมืองเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และพลังงานจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้น และเอกชนผูป้ ระสบความส�ำเร็จในการน�ำ
พลังงานทางเลือกไปใช้ในกิจการ การวิเคราะห์ทรัพยากรของ
หมูบ่ า้ นและในต�ำบลแบบภาพรวมร่วมกัน  ตลอดจนการปรึกษา
หารือระหว่างผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นและชาวบ้านในการตัดสินใจลงมือหรือ
ไม่ลงมือปฏิบัติทดลองพลังงานทางเลือกร่วมกัน เมื่อได้ผลจาก
การปฏิบตั ิ จึงน�ำผลการปฏิบตั แิ ละความรูท้ ี่ได้รบั มาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เป็นต้น สอดคล้องกับ อรทัย ก๊กผล (2546) ที่ได้แบ่งระดับ
การมีสว่ นร่วมเป็น 5 ระดับ คือ การมีสว่ นร่วมระดับให้อำ� นาจกับ
ประชาชน ระดับสร้างความร่วมมือ ระดับเข้ามามีบทบาท ระดับ
หารือ และระดับผูใ้ ห้ขอ้ มูลข่าวสาร
รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การพลั ง งานทางเลื อ กระดั บ
ต�ำบลอย่างมีสว่ นร่วมนี้ ใช้แนวคิดเชิงระบบ (Systematic concept)
แบ่งการผลิตพลังงานทางเลือกระดับต�ำบลออกเป็น ปัจจัย
น�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ โดยมีความเหมาะสมกับ
ทรัพยากร ความต้องการ และศักยภาพของแต่ละชุมชน สอดคล้อง
กับ เจษฎา มิง่ ฉาย (2556) ทีร่ ะบุวา่ การเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกควรต้องพัฒนาจากฐานศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก

รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับต�ำบล
อย่างมีสว่ นร่วมครัง้ นี้ เน้นหลักของความยัง่ ยืน กล่าวคือ การเริม่
ต้นจากสะท้อนความต้องการพลังงานทางเลือกจากระดับครัวเรือน
และระดับหมูบ่ า้ น สูร่ ะดับเทศบาล ด้วยข้อมูลและผลส�ำเร็จของ
การปฏิบัติทดลองที่ชัดเจน และการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเกี่ยว
กับพลังงานทางเลือกในระดับหมูบ่ า้ น ควบคูไ่ ปกับการขับเคลือ่ น
ระดับเทศบาลโดยผูบ้ ริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทีม่ ี
กลไกการพัฒนาของชุมชน ในรูปแบบระบบตัวแทนเข้าไปมีสทิ ธิ
แสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจในโครงการพัฒนาต่างๆ ของ
ฝ่ายบริหารเทศบาลต�ำบล น�ำไปสู่การผลักดันโครงการพลังงาน
ทางเลือกเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ของ
เทศบาลต�ำบลค�ำขวางทีต่ งั้ งบประมาณไว้ 200,000 บาท ส�ำหรับ
การติดตัง้ โซล่าเซลล์ระบบประปาในหมูบ่ า้ นน�ำร่อง 3 หมูบ่ า้ นใน
เขตเทศบาลต�ำบลค�ำขวาง โดยจะด�ำเนินการจริงในปี พ.ศ. 2559
นอกจากนี้ ทัศนคติและพฤติกรรมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปของ
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีจ่ ากการเป็นผูร้ บั แนวนโยบายด้านพลังงาน
ทางเลือกจากราชการส่วนกลางหรือส่วนจังหวัด ที่เปลี่ยนมา
เป็นการมีแนวคิดการพัฒนาเชิงรุกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ
ท�ำให้เทศบาลต�ำบลค�ำขวางมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ จากการที่ผู้บริหารเทศบาลได้มอบหมายเจ้าหน้าที่
ให้พยายามเขียนข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
ของเทศบาลไปยังกรมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน เพือ่
หวังให้เทศบาลต�ำบลค�ำขวางได้งบประมาณมาผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานด้านไฟฟ้าของ
เทศบาล นอกจากนี้ ในการขยายผล นายกเทศมนตรียงั ได้ประสงค์
ขยายองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์สชู่ มุ ชนเทศบาลต�ำบลข้างเคียง
อาทิ เทศบาลต�ำบลบ้านโพธิ์ เป็นต้น สอดคล้องกับ ถนอมจิต
คงจิตต์งาม และบั ง อร ไทรเกตุ (2556) ที่ ร ะบุ ว ่ า หลั ก การ
วิจัยเชิงพื้นที่นั้น ภาคีในพื้นที่ต้องเป็นผู้ร่วมก�ำหนดและร่วม
กระบวนการท�ำงานไปด้วยกัน
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รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม
อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วริยา จันทร์ข�ำ1 หทัยชนก บัวเจริญ2 และชินวุฒิ อาสน์วิเชียร3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพในชุมชน โดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วนเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาฐานคิด วิเคราะห์ทุนสังคมและศักยภาพ และวิเคราะห์รูปแบบการดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างชุมชนจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม
อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วิธีการ ศึกษาจากแหล่งข้อมูล 1) ศึกษาจาก
เอกสารข้อมูลต�ำบล รายงานประจ�ำปี โครงการ แผนงานโครงการของต�ำบล  
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม ในกลุ่มผู้บริหาร แกนน�ำ ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 105 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้กระบวนการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา เปรียบเทียบเรือ่ งราว วิเคราะห์แบบตารางเปรียบเทียบ มีการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า  
ผลการศึกษา พบว่า
1) ฐานคิด ทุนสังคม และศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างชุมชน
จัดการตนเอง คือ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผลประโยชน์ แก้ไขปัญหา
โดยใช้ภาคีเครือข่าย สร้างความมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแล
สุขภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะชุมชน จัดระบบบริการสุขภาพ
จัดตั้งกองทุน/สวัสดิการ และน�ำใช้ข้อมูลต�ำบลมาพัฒนางานอย่างเป็นระบบ  
2) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลต�ำบล บูรณาการทุนและศักยภาพทางสังคมภายในและภายนอกพื้นที่
เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพความเป็นอยู่ และการพึ่งพาตนเอง ดูแลผู้ที่
จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ โดยเน้น 4 มิติ คือ 1) การดูแลระยะยาวส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long-term care)  2) การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้าน
การเรียนรู้สัมมาอาชีพ 3) การเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ และ 4) การจัด
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุ
1
2
3
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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:
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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 selfmanagement  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�ำ

จากการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2556
ประเทศไทยมีประชากร 64.5 ล้านคน มีจ�ำนวนประชากรสูงอายุ
60 ปีขนึ้ ไปเท่ากับ 9.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.57 จังหวัด
สิงห์บุรีมีผู้สูงอายุมากเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศเมื่อเทียบตาม
สัดส่วนประชากรทัง้ หมดของประเทศ  และจากบทสรุปแผนงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มผู้สูงอายุ พ.ศ. 2557 เรื่อง
ภาวะคุกคามด้านการดูแลผูส้ งู อายุ (กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
พบว่า ระบบการดูแลรักษาผูส้ งู อายุยงั ไม่แตกต่างจากกลุม่ อายุอนื่
คือ การรับบริการรักษาตามโรคและมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ
ในสถานบริการและในชุมชน ระบบและรูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุ
ระยะยาวในชุมชนยังไม่ชัดเจน ขาดบุคลากรที่มีองค์ความรู้และ
ทักษะในการดูแลรักษาผูส้ งู อายุ จึงควรพัฒนารูปแบบของบริการ
สาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และชะลอการเสื่อมของ
ร่างกายและจิตใจ (ประเสริฐ อัสสันตชัย, 2554) นอกจากปัญหา
ด้านร่างกายแล้ว ผู้สูงอายุยังมีปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย คือ
ความวิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม ปัญหา
เรือ่ งเพศสัมพันธ์ ซึง่ สอดคล้องกับการส�ำรวจสุขภาพจิตผูส้ งู อายุ
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) พบว่า สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ
ต�่ำกว่าคนทั่วไป โดยประมาณ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุเป็นผู้ท่ีมี
ความเปราะบางทางจิตใจจากปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความ
รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองลดลง และค่านิยมต่อผู้สูงอายุในสังคม
ไทยเปลี่ยนแปลง (พรทิพย์ เกยุรานนท์, 2556) ซึ่งปัจจุบันผู้สูง
อายุไทยมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว (เจียรนัย ทรงชัยกุล,
2546) ความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดลง การด�ำรงชีวิตได้
อย่างมีคุณค่าน้อยลง รวมถึงระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนยัง
ไม่ชัดเจนและยังต้องการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อ
ผลักดันให้เกิดการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วย
งานองค์กรในชุมชนให้การสนับสนุน (สุพตั รา ศรีวณิชชากร, 2555)
ตามผลการส� ำ รวจข้ อ มู ล ของต� ำ บลท่ า งาม อ� ำ เภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้โปรแกรม TCNAP (Thailand
Community Network Appraisal Program) พบว่า ผู้สูงอายุมี
จ�ำนวนมาก พบปัญหาสุขภาพ คือ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง ขาดผูด้ แู ล ส่งผลให้เกิดค่าใช้จา่ ยในการดูแลด้านสุขภาพ
จ�ำนวนมาก เป็นภาระของครอบครัว และส่งผลกระทบต่อสภาพ
ปัญหาทางสังคมของต�ำบล โดยที่วิสัยทัศน์การบริหารงานของ
ต�ำบลท่างามนั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนางาน สร้าง
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการ “จัดการและ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ” โดยยึดผลประโยชน์สขุ ของประชาชน และ
ให้ความส�ำคัญกับประชาชนด้วยการเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการบริหารงานของท้องถิ่น เพื่อแสดงความคิด
สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน จัดการปัญหาร่วมกันระหว่างภาคีเครือ

ข่ายและภาคประชาชนเพื่อให้ต�ำบลท่างามเป็นต�ำบลน่าอยู่ โดย
ใช้การประสานความร่วมมือจากองค์กรชุมชนในพื้นที่และนอก
พืน้ ที่ เพือ่ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ (องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่า
งาม, 2555) ประกอบกับผูม้ จี ติ อาสาในต�ำบลท่างามมีจำ� นวนมาก
จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
ด้วยสภาพสังคมวัฒนธรรมของต�ำบลท่างาม  มีวถิ ชี วี ติ
แบบชนบท มีความเป็นเครือญาติ ผูค้ นรักใคร่สามัคคี ผูค้ นมีนำ�้ ใจ
ช่วยเหลือ ปกป้องดูแลร่วมกันเมือ่ ยามเกิดปัญหา มีพนื้ ฐานของ
การรวมตัวกันอย่างทุกครัง้ ทีม่ ปี ญั หาในต�ำบล วัดจ�ำนวน 6 แห่ง
เป็นศูนย์กลางยึดเหนีย่ วจิตใจในการธ�ำรงวัฒนธรรมประเพณีทดี่ ี
งาม มีความเชือ่ และปลูกฝังการด�ำรงตนอยู่ในจารีตประเพณี  มี
ค่านิยมในเรือ่ งคุณความดีทางศาสนาเป็นตัวควบคุมความประพฤติ
ของคนในชุมชน (องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม, 2555) เห็น
ได้จากการรวมกลุม่ ของคนในสังคม มีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
แบ่งปันและสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงานตามทีก่ ลุม่ ได้กำ� หนด
เป้าหมายไว้ มีการก�ำหนด การปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือมีกฎ
เกณฑ์ระเบียบแบบแผนเป็นแนวทางให้ยดึ ถือร่วมกัน โดยยึดหลัก
ประโยชน์สงู สุดของชุมชนและหมูบ่ า้ น
และจากการทีท่ มี วิจยั เข้าร่วมเครือข่ายต�ำบลสุขภาวะของ
ต�ำบลท่างามกับส�ำนักสนับสนุการสร้างเสริมสุขภาวะ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในพืน้ ทีแ่ ละชุมชน
ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณผ่านศูนย์สง่ เสริมการเรียนรูแ้ ละวิจยั
ท้องถิน่ พืน้ ทีภ่ าคกลาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ซึง่ ได้สนับสนุนทางด้านวิชาการ สร้างให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ และสร้างการมีสว่ นร่วม จนกระทัง่ เป็นพืน้ ทีต่ น้ แบบด้านการ
จัดสุขภาวะโดยชุมชน ตามแนวคิดชุมชนท้องถิน่ เข้มแข็งจากฐาน
พระเจดีย์ ดังเช่น องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากพูน และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลอุทยั เก่า (กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม และคณะ,
2554) ซึง่ ได้สรุปบทเรียนให้เห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และชุมชนสามารถจัดการสุขภาวะได้ด้วยตนเอง และจากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า การจัดการสุขภาวะในการพัฒนาต�ำบล
เป็นกระบวนการหนึง่ ของการท�ำให้เกิดกระบวนการจัดการชุมชน
เข้มแข็งที่ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญทั้งระดับนโยบายหรือ
ภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิน่ ภาคประชาชน และองค์กรชุมชน
(กมลทิพย์  ขลังธรรมเนียม และคณะ, 2553)
จากข้อมูลเบื้องต้นและกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว
นักวิจัยและต�ำบลท่างามจึงเห็นความส�ำคัญร่วมกันที่จะท�ำการ
ศึกษาวิจัย เพื่อถอดบทเรียนของต�ำบลท่างาม เพื่อให้เห็นถึง
ทุนทางสังคมและศักยภาพของการจัดการต�ำบลสุขภาวะ รวม
ถึงการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นข้อมูลต่อย
อดในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
การดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเอง และเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
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จากการน� ำ ข้ อ มู ล ไปด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ จนเกิ ด แผนงาน
โครงการ แผนพัฒนาต�ำบล และการวางแผนขอรับการสนับ
สุ น นงบประมาณประจ� ำ ปี ใ นระยะยาวอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
รวมถึ ง สะท้ อ นผลการน� ำ ใช้ ทุ น ทางสั ง คมและศั ก ยภาพที่ มี
อยู่อย่างจ�ำกัด ท�ำให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิชาการ
ในการจั ด การดู แ ลสุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ โ ดยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
เป็ น รู ป แบบให้ พื้ น ที่ อื่ น น� ำ ไปวางแผนจั ด การระบบการดู แ ล
ผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อไป

   ต�ำบลฯ ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
   (อสม.) ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ  
2. แกนน�ำจากภาคท้องถิ่น คือ สมาชิกองค์การบริหารส่วน
    ต�ำบลฯ
3. แกนน�ำภาคท้องที่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน ก�ำนัน
4. ภาคประชาชน คือ ผูส้ งู อายุ  ครอบครัวผูส้ งู อายุ เยาวชน กลุม่ คน
    ต่างๆ และประชาชนทั่วไป  
5. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
   ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)  พยาบาลประจ�ำรพ.สต.
วัตถุประสงค์
     วิทยากรชุมชน และผูท้ เี่ ข้ามามีสว่ นร่วมหรือเกีย่ วข้องส�ำคัญ
1. ศึ ก ษาฐานคิ ด เพื่ อ สร้ า งชุ ม ชนจั ด การตนเองในการดู แ ล 6. อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม อ�ำเภออินทร์บุรี 7. เครือข่ายนักวิชาการต�ำบลทีผ่ า่ นกระบวนการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพที่ 1 แสดงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
2. วิเคราะห์ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม อาสาสมัครสุขภาพ และ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม อ�ำเภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
แกนน�ำภาคประชาชน
3. วิเคราะห์รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง

พื้นที่การท�ำวิจัย

หมู่ที่ 1- 11 ต�ำบลท่างาม อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2557
ประชากรที่ร่วมในการวิจัย คัดเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวนทั้งสิ้น
105 คน ประกอบด้วย  
1. ผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลฯ ปลัด
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   การวิจัยชุมชน และมีประสบการณ์ท�ำงานวิจัยชุมชน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ศึ ก ษา
ศักยภาพการจัดการตนเองในการดูแลผูส้ งู อายุขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่างาม โดยเป็นการท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ต�ำบลท่างาม โดยมีกจิ กรรมต่างๆ ดังนี้
1. ด้านพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ ทีมนักวิจัยได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการต�ำบล
จ�ำนวน 5 วัน เพือ่ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วน
ต�ำบลท่างาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น  (อสม.) แกน
น�ำภาคประชาชน จ�ำนวน 24 คน ซึ่งเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
ชุมชน และใช้เครือ่ งมือประเมินชุมชนแบบเร่งด่วนเชิงชาติพนั ธุ์
วรรณา (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ, 2556) ได้ โดยสาระการ
ประชุม คือ เรียนรูก้ ระบวนการวิจยั ชุมชนบนฐานของทุนทางสังคม
และศักยภาพของชุมชน โดยการสอบทานข้อมูลทุนทางสังคม
และศักยภาพชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการตนเองในระดับบุคคล
กลุ่ม แหล่งเรียนรู้ หรือองค์กรชุมชน พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ ซึ่งมี 5 ปฏิบัติการ คือ 1) ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นและ
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 2) การวิเคราะห์ปัญหา
ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบและการแก้ปญั หาของชุมชน 3) การ
วิเคราะห์ศักยภาพในการต่อยอด และความพร้อมในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 4) การพัฒนานวัตกรรมและการตอบสนอง
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นโยบายสาธารณะ ผลกระทบ

ภาพที่ 2 แสดงภาพนักวิจัย และนักวิชาการต�ำบล ลงพื้นที่ถอดบท
เรียนการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยใช้แบบประเมินชุมชนเชิง
ชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน

5) การเขียนรายงานวิจัยชุมชน หลักสูตรชุมชน และต่อยอด
เสริ ม หนุ น ทางวิ ช าการให้ เ กิ ด กระบวนการการน� ำ ใช้ ทุ น
และศักยภาพทุนทางสังคมเดิมในต�ำบลท่างาม เพื่อให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิด
สู่การปฏิบัติ และน�ำสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ทีค่ รอบคลุม
2. ด้านกระบวนการ นักวิจัยลงพื้นที่ร่วมกับนักวิชาการ
ต�ำบล ใช้กระบวนการวิจัยชุมชนและเครื่องมือประเมินชุมชน
แบบเร่งด่วนเชิงชาติพนั ธุว์ รรณา (Rapid Ethnography Community
Appraisal Program : RECAP) (ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ,
2556) เพื่อถอดบทเรียนฐานคิดการจัดการตนเองในการดูแล
ผูส้ งู อายุ วิเคราะห์ทนุ ทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผูส้ งู อายุ
การพัฒนาต�ำบล
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3. ด้านผลลัพธ์ นักวิจัยจัดเวทีคืนข้อมูลทุนทางสังคม
และศักยภาพของต�ำบลท่างาม โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูล
คือ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม และหัวหน้างาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สมาชิ ก องค์ การบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น
ผู้อ�ำนวยการ รพ.สต.ท่างาม อาสาสมัครสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลและเป็นการตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งสะท้อนปัญหาของชุมชน
ทุนทางสังคม ผู้น�ำ แกนน�ำ กลุ่มคน องค์กรชุมชน และแหล่ง
ประโยชน์ที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
4. ด้านผลผลิต จากการวิจยั ท�ำให้เกิดการรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ จนได้ชดุ ความรูเ้ รือ่ งการดูแลผูส้ งู อายุ และบรรจุ
ใน “หลักสูตรการเรียนรูต้ ำ� บลสุขภาวะองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ท่างาม” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสาร ได้แก่ เอกสาร
ข้อมูลต�ำบล รายงานผลการส�ำรวจแบบประเมินต่างๆ ของต�ำบล
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและไม่มีส่วนร่วม  
ภาพที่ 3 แสดงเวทีคืนข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพในการพัฒนา
ต�ำบล
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หลักสูตรการเรียนรู้ตาบลสุขภาวะ

องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผ
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บ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม)
(การมีส่วนร่วม ศักยภาพ ความเปนเจ้าของ)

น น

- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ของเดกและเยาวชน
- ด้านวั นธรรมและภูมิป าท้องถิ่น
- ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
- ด้านเศรษฐกิจชุม ชน
- ด้านสวัส ดิการสังคมโดยชุมชน
- ด้านสุขภาพชุมชน
- ด้านการจัดการภัยพิบัติ
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สังคมโดยชุมชน (กองทุ นสวัสดิการ)
กรรมยั่งยืน
-การจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-การเรียนรู้ของ
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- การรณรงค์ การกาหนดกติกาในการดื่ม
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ปองกันการ
- การจัดการ
ในพื้นที่
- ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
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- การผลิต
(ผักปลอดสารเคมี)
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โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล
- การรณรงค์ส่งเสริม
- การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
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”

สนับสนุนโดย
 องค์การบริหารส่วนตาบลท่างาม อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และวิจัยชุมชนท้องถิ่น : พื้นที่ภาคกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โดยสานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะชุมชน (สานัก 3)
่อย
ท่าข

ท่าง
าม

28

ท่าอิฐ

ภาพที่ 4 หนังสือ “หลักสูตรการเรียนรู้ต�ำบลสุขภาวะองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม”

การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพของ กับการดูแลผูส้ งู อายุหลายคน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแตกต่าง
ข้อมูล
กัน และวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธกี าร เช่น การสนทนา
งานวิจยั นี้ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา วิเคราะห์
เปรียบเทียบ วิเคราะห์เรื่องราว รวมถึงการวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์แบบเมทริกซ์ (ชาย โพธิสิตา, 2549) เพื่อถอดฐานคิด
การจัดการตนเองในการดูแลผู้สูงอายุ วิเคราะห์ทุนทางสังคม
และศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
ท่างาม วิเคราะห์เทียบเคียงรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง โดยข้อมูลที่ได้ผ่านการ
ตรวจ สอบแบบสามเส้า ใช้การเก็บข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กลุม่ การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูส้ งู อายุแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม ความถูกต้องแม่นย�ำของ
ข้อมูลเน้นการสะท้อนคิด สอบทาน และการจัดเวทีคืนข้อมูลให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในต�ำบล หลังจากเก็บรวมรวบข้อมูลได้แล้วผ่าน
เวทีคืนข้อมูลจะมีลักษณะการประชาพิจารณ์ การน�ำเสนอในที่
ประชุมวาระต่างๆ การจัดนิทรรศการ โดยทีมผูว้ จิ ยั น�ำเสนอผลการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ตอ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ประธานสภา อบต. สมาชิก
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สภา อบต. ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานและแกนน�ำกลุม่ ผูส้ งู อายุ ภาวะวิกฤตจากน�ำ้ ท่วม เช่น มีการพัฒนาการปลูกพืชอายุสนั้ เพือ่
ประธานกลุม่ ต่างๆ ทีท่ ำ� กิจกรรมร่วมกับผูส้ งู อายุ และประชาชน ให้มอี าหารรับประทานในช่วงเวลาน�ำ้ ท่วม มีการเพาะพันธุก์ ล้าไว้
ในต�ำบล เพือ่ สอบทานข้อมูลอีกครัง้ ก่อนจัดท�ำรายงานผลการวิจยั ใช้หลังจากน�ำ้ ท่วม มีการจัดตัง้ กองทุนภัยพิบตั เิ พือ่ ช่วยเหลือผูท้ ี่
ประสบอุทกภัยบ้านเรือนเสียหาย การน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ค ว า ม รู ้ แ ล ะ ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ที่ ท� ำ ใ ห ้ เ กิ ด พอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตจนเกิดเป็นรูปธรรมของศูนย์เรียนรู้ หรือ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
มีการน�ำใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนหมูท่ ่ี 4 ทัง้ หมูบ่ า้ น
นักวิจัยในฐานะนักวิชาการศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้ เป็นต้น  
และวิจัยชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลาง คณะพยาบาลศาสตร์
“ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม : ปัญหาผู้สูง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ อายุ” จ�ำนวนผู้สูงอายุในต�ำบลท่างาม จ�ำนวน 1,060 คน โดยผู้
จากส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�ำนัก 3) ส�ำนักงานกองทุน สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยด้วยโรคเบา
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภารกิจหลักในการ หวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า ไม่มรี ายได้ เนือ่ งจากลูก
สนับสนุนทางวิชาการแก่โครงการต�ำบลสุขภาวะ เครือข่ายร่วม หลานไปท�ำงานต่างถิน่ จึงถูกทอดทิง้ ให้อยูค่ นเดียว ทางองค์การ
สร้างชุมชนท้องถิน่ น่าอยู่ ซึง่ ต�ำบลท่างามเป็นต�ำบลหนึง่ ที่ได้รบั บริหารส่วนต�ำบลท่างามจึงได้มกี ารแสวงหาผูม้ จี ติ อาสาในต�ำบลมา
การสนับสนุนในปีพ.ศ. 2554 โดยนักวิจัยได้ด�ำเนินการดังนี้
ร่วมงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดเวทีประชาคม เพื่อเปิดโอกาส
1. นักวิจัยใช้ทักษะกระบวนการวิจัยชุมชนบนฐานของ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ โดย
ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาศักยภาพนัก ให้แสดงความคิดเห็นเพือ่ จัดกิจกรรมทีม่ าจากความต้องการของ
วิชาการให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน เพื่อสอบทานข้อมูล ประชาชนอย่างแท้จริง เช่น กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูก
ทุนทางสังคม และร่วมกันถอดบทเรียนในชุมชน หนุนเสริม หลาน กิจกรรม “วงเดือนล�ำดวน” ซึง่ เป็นเวทีกจิ กรรมทีเ่ ปิดโอกาส
กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทุนทางสังคม การวิเคราะห์ปญั หา ให้ผสู้ งู อายุได้เกิดการพบปะท�ำกิจกรรมร่วมกัน ท�ำให้ผสู้ งู อายุได้
และการแก้ปญั หาของชุมชน การต่อยอด พัฒนา เพือ่ ตอบสนอง รับความรูเ้ รือ่ ง “การดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ” เกิด “คณะท�ำงาน”
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายสาธารณะ
ที่มาจาก “บุคคลจิตอาสาที่ท�ำงานเพื่อผู้สูงอายุ” โดยมีหน้าที่
2. จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืนข้อมูลแก่ชุมชน เยี่ยมเยือน ร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล สร้างกิจกรรมและ
3. นักวิจัยใช้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ ร่วมกัน กระบวนการเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะผูส้ งู อายุ ซึง่ ผลการด�ำเนิน
ออกแบบชุดความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ และบรรจุ “หลักสูตร การท�ำให้ทีมงานจิตอาสาได้รับการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวก
การเรียนรู้ต�ำบลสุขภาวะองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม”
ในการท�ำงาน  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
ภายนอกพื้นที่ และที่ส�ำคัญคือช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ผลการวิจัย
ในต�ำบลท่างามดีขึ้น  
ผลการวิจยั ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) บริบทของต�ำบล
จากปั ญ หาดั ง กล่ า ว สื บ เนื่ อ งจากด้ ว ยแนวคิ ด ของ
ท่างาม 2) ฐานคิดการสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 3) ทุน องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างามที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม
ทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ และ 4) รูปแบบการ สวัสดิการ พัฒนางาน สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ยึด
ดูแลผูส้ งู อายุโดยชุมชนเพือ่ สร้างชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง โดย หลักธรรมาภิบาล ให้ความส�ำคัญกับประชาชน  จึงได้ด�ำเนิน
มีรายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับการสร้างเครือข่ายระหว่าง
1) บริบทของต�ำบลท่างาม
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนิน
ต�ำบลท่างามเป็นต�ำบลชนบท จ�ำนวน 11 หมู่บ้าน กิจกรรมต่างๆ เพือ่ จัดการกับปัญหาของประชาชนในทุกด้าน เช่น
ประชากรจ�ำนวนประมาณ 6,900 คน นายกองค์การบริหาร การจัดตั้งกองทุนเพื่อน�ำมาใช้จัดการปัญหาด้วยตนเอง การใช้
ส่วนต�ำบลท่างามและทีมงานเป็นบุคคลที่ให้ความส�ำคัญกับการ เวทีการประชาคมเพื่อท�ำให้เกิดกระบวนการจัดท�ำแผนชุมชน
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนและเน้นการพัฒนา เพื่อน�ำไปสู่เครื่องมือการบริหารจัดการที่ท�ำให้เกิดกระบวนการ
คุณภาพชีวิตเป็นหลัก ซึ่งปัญหาของต�ำบลท่างามมีภาวะวิกฤต มีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง
อย่างต่อเนื่องหลายประการ เช่น
ส่วนท้องถิน่ แกนน�ำ และคนในชุมชน เป็นต้น
“ปัญหาน�้ำท่วม” เนื่องจากต�ำบลท่างามเป็นพื้นที่ราบ
ต่อมา ในปลายปีพ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่า
ลุ่มแม่น้�ำเจ้าพระยา น�้ำท่วมบ้านเรือนและไร่นาเสียหายทุกปี งาม ได้เข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาไปสูช่ มุ ชนท้องถิน่ จัดการตนเอง ภาย
ประชาชนมีประสบการณ์เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่ได้กับ หลังจากทีไ่ ด้ทำ� บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

29

30

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

ร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่ น่าอยูก่ บั องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านหม้อ
อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี น�ำคณะท�ำงานไปแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ บั องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านหม้อ เพือ่ เรียนรูว้ ธิ คี ดิ จาก
แหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ ของพืน้ ที่ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก
ส�ำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�ำนัก 3) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อมาได้รบั การสนับสนุนด้านวิชาการ
จากศูนย์สร้างเสริมการเรียนรูว้ จิ ยั ชุมชนท้องถิน่ : พืน้ ทีภ่ าคกลาง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงถือเป็นจุด
เริม่ ต้นในการก้าวเข้าสูก่ ารเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่ น่า
อยู่ หลังจากนัน้ ได้มกี ารจัดเวทีให้กบั คนในชุมชนต�ำบลท่างาม เพือ่
ให้เข้าใจแนวคิดของต�ำบลสุขภาวะ โดยน�ำแนวคิดทีไ่ ด้จากองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านหม้อมาปรับใช้ในพื้นที่ต�ำบลท่างาม คือ
“ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผลประโยชน์” ให้คนในชุมชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ ที่ โดยน�ำหลักการมีสว่ นร่วม
การใช้วกิ ฤตให้เป็นโอกาส เน้นการจัดการตนเอง การเสริมความ
เข้มแข็งภาคประชาชนด้วยการหนุนการท�ำงานของกลุม่ และแหล่ง
เรียนรู้ และเชือ่ มโยงการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย การพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการบูรณาการงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สงู สุดแก่คนในชุมชน แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน
ทัง้ ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน อบต.ท่างามจึงเริม่ มองเห็น
ความพร้อมของทุนทางสังคมและศักยภาพในการจัดการพืน้ ทีต่ ำ� บล
ท่างาม โดยเริ่มค้นหาศักยภาพทุนอย่างจริงจัง ดังค�ำกล่าว
ของนายฐิติพงศ์ ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ นายก อบต. ท่างาม ที่ว่า
“รูต้ นเอง รูพ้ นื้ ที่ เพือ่ หาทุนในการพัฒนาต�ำบลให้เกิดความเข้มแข็ง
ประชาชนอยูด่ กี นิ ดี โดยการใช้ทนุ ทีส่ ำ� คัญและมีอยูม่ าก คือ ‘คน’ ”
ปีพ.ศ. 2555 ผลจากการใช้เครือ่ งมือประเมินชุมชนแบบ
เร่งด่วนเชิงชาติพนั ธุว์ รรณา (Rapid Ethnography Community
Appraisal Program : RECAP) (ขนิ ษ ฐา  นั น ทบุ ต ร และ
คณะ, 2556) พบว่า ทุนทางสังคมและศักยภาพการจัดการ สามารถ
จัดระบบข้อมูลเป็น 8 ระบบ โดยต�ำบลท่างามพบว่า กลุม่ ผูส้ งู อายุ
ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญของชุมชน เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมจี ำ� นวนมาก
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  ขาดผูด้ แู ล ซึง่ ปัญหา
ดังกล่าว เวทีประชาคมของต�ำบลฯ ได้จดั ให้เป็นปัญหาส�ำคัญอัน
ดับต้นๆ และจากกระบวนการเรียนรูข้ องทีมวิจยั จึงท�ำให้องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่างามเกิดความตระหนัก และนักวิชาการต�ำบล
ท่างาม เกิดความคิดทีจ่ ะเชือ่ มโยงข้อมูลสูก่ ารวางระบบการจัดการ
และดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มในการขับ
เคลือ่ นงานและกิจกรรมส�ำหรับผูส้ งู อายุ และเกิดแนวคิดการน�ำใช้
ข้อมูลผูส้ งู อายุในการท�ำงาน และการเชือ่ มประสานบูรณาการ คน
เงิน งาน ร่วมกันทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอก
พืน้ ทีท่ มี่ ภี ารกิจคล้ายคลึงกัน มาเป็นภาคีเครือข่ายมาท�ำงานร่วม
กัน ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม ชมรมผู้

สูงอายุต�ำบลท่างาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลท่างาม
โรงพยาบาลอินทร์บรุ ี ทีมอาสายาใจต�ำบลท่างาม (อสม. และอผส.)
แกนน�ำชุมชน และประชาชนในต�ำบลท่างาม หน่วยงานสถาบัน
การศึกษา มูลนิธสิ ถาบันและวิจยั ผูส้ งู อายุ (มส.ผส. ) เข้ามาสนับ
สนุนการท�ำกิจกรรม โดยจัดให้มรี ปู ธรรมของการด�ำเนินการ เช่น
การตรวจสุขภาพ การเสริมศักยภาพผูส้ งู อายุ นันทนาการ ชมรม
ผูส้ งู อายุตำ� บลท่างาม (มิตรภาพบ�ำบัดส�ำหรับผูส้ งู อายุ) กองทุน
สวัสดิการชุมชนต�ำบลท่างาม ทีมงานอาสายาใจ และเวทีวงเดือน
ล�ำดวน ซึง่ เป็นเวทีตดิ ตามผลการด�ำเนินงานผูส้ งู อายุในพืน้ ที่ ซึง่
ในปัจจุบนั กิจกรรม “เวทีวงเดือนล�ำดวน” ยังคงด�ำเนินการอย่างต่อ
เนือ่ ง และเป็นแหล่งเรียนรูท้ มี่ คี วามพร้อมในการสร้างการเรียนรูก้ บั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครือข่ายทีส่ นใจได้รว่ มแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละขยายผล
อีกทั้งการวิจัยชุมชนยังส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลท่างาม ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับทีมวิจัยจน
เกิดชุดความรูเ้ ชิงระบบการจัดการสุขภาวะต�ำบล และบรรจุไว้ใน
หลักสูตร “การเรียนรูต้ ำ� บลสุขภาวะองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่า
งาม อ�ำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี” ที่สะท้อนแนวคิดของการ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
2) ฐานคิดเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการดูแลผู้สูง
อายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม ประกอบด้วย
ต�ำบลท่างามให้ความส�ำคัญกับแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของการดูแลผู้สูงอายุภายใต้ทุนและศักยภาพที่มี โดย
มีความเชื่อว่า การท�ำงานต้องเน้นการสร้างกระบวนการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นพร้อมกับการจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ผ่านการประสานความร่วมมือจากองค์กรในและนอกพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้จดั การปัญหาด้วยตนเอง ดังนัน้
การดูแลผูส้ งู อายุจงึ ใช้แนวคิดเดียวกัน ด้วยการสร้างกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน เปิด
โอกาสแสดงความคิดและเกิดการเรียนรูส้ กู่ ารจัดการแบบมีสว่ นร่วม
เพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พร้อมกัน
ฐานคิดของการท�ำงานจึงประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ
1) การสร้างการมีสว่ นร่วม  2) การใช้วกิ ฤตให้เป็นโอกาส 3) การ
จัดการตนเอง มีรายละเอียดดังนี้  
2.1 การสร้างการมีส่วนร่วม การดูแลผู้สูงอายุควรเน้น
การสร้างและให้โอกาสประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผูส้ งู อายุได้เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมท�ำ 
และร่วมรับผลประโยชน์ ผ่านเวทีประชาคม การประชุมประจ�ำ
เดือน เวทีประชาคมหมู่บ้าน และเวทีของชมรมผู้สูงอายุ เวทีใน
กลุ่มต่างๆ ของต�ำบล โดยน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการตัดสิน
ใจด�ำเนินการกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมผู้สูงอายุ
กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ และกิจกรรม
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นันทนาการของเวทีวงเดือนล�ำดวน  
2.2 การใช้วกิ ฤตให้เป็นโอกาส ปัญหาของการดูแลผูส้ งู
อายุ คือ ภาวะวิกฤตของต�ำบลท่างาม นายกองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลท่างามจึงมีหลักคิดจากปัญหาและจ�ำนวนของผูส้ งู อายุ และ
มองเห็นปัญหาเรื่องการดูแลผู้สูงอายุจึงจ�ำเป็นต้องระดมความ
คิดในการแก้ไขปัญหา ระดมทรัพยากรต่างๆ ในต�ำบลมาร่วม
กันแก้ไขปัญหาโดยเชือ่ ว่า  “การใช้วกิ ฤตให้เป็นโอกาส” จะท�ำให้
แก้ไขปัญหาผู้สูงอายุได้ โดยมีกระบวนการจัดการ คือ ส�ำรวจ
ปัญหา  ศึกษาแง่มมุ ต่างๆ ของปัญหาการดูแลผูส้ งู อายุอย่างรอบ
ด้าน เรียงล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งการ ค้นหา
วิธีการแก้ไขปัญหา จัดล�ำดับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการแก้ไขปัญหาด้วย
ทุนและแหล่งเรียนรูภ้ ายในพื้นที่ก่อน ดังเช่น ปัญหาผู้สูงอายุไม่มี
ผู้ดูแล ต�ำบลท่างามมีกลุ่มอาสายาใจ เป็นการสร้างกลุ่มเพื่อให้
ผู้สูงอายุได้รับโอกาสในการดูแลจากเพื่อนบ้าน และจัดกิจกรรม
แบบการมีสว่ นร่วมให้ผสู้ งู อายุเพือ่ จัดระบบการดูแลผูส้ งู อายุดว้ ย
ตนเองโดยมี “เวทีวงเดือนล�ำดวน” ทีจ่ ดั เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่
ให้ผู้สูงอายุได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันและคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
2.3 การจัดการตนเอง เป็นขัน้ ตอนทีเ่ ป็นผลลัพธ์สดุ ท้าย
ของกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้สูงอายุดูแลตนเอง โดย
กระบวนการจัดการตนเองเกิดจากการเข้าร่วมเวทีวงเดือนล�ำดวน
อย่างสม�ำ่ เสมอ ผูส้ งู อายุมองว่าปัญหาของตนเองต้องจัดการด้วย

ตนเอง เกิดความเป็นเจ้าของ เห็นประโยชน์ที่ได้รบั โดยกลไกของ
การจัดการตนเองเกิดขึน้ จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การ
มองเห็นทุนและศักยภาพภายในและภายนอกพืน้ ที่ การประสาน
งานระดับเครือข่ายการดูแลกับหน่วยงานด้านสุขภาพ ท�ำให้ได้รบั
โอกาสจากภาคีเครือข่ายในและภายนอกเข้ามามีสว่ นร่วมช่วยเหลือ
ในกรณีของการแก้ปญั หาทีผ่ สู้ งู อายุไม่สามารถจัดการได้ดว้ ยตนเอง
เช่น ระบบการส่งต่อผูส้ งู อายุไปรับการรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาล
โดยระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉินในต�ำบล เป็นต้น  
3) ทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ
จากกระบวนการทบทวนเรื่ อ งทุ น ทางสั ง คมและ
ศักยภาพของตนเอง พบว่า ต�ำบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี มีทุน
ต่างๆ ประกอบด้วย
ทุนคน มีผนู้ ำ � คือ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผูน้ ำ � แกน
น�ำ และเจ้าหน้าทีใ่ นองค์การบริหารส่วนต�ำบล อาสาสมัครสุขภาพที่
เข้มแข็ง จ�ำนวน 130 คน และทุนกลุม่ องค์กรในพืน้ ที่ จ�ำนวน 86 กลุม่
ทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ที่ช่วยสนับสนุนให้
เกิดความส�ำเร็จ คือ ศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้านเป็นที่รวมกลุ่ม
ของคนในหมู่บ้าน  และที่ท�ำการกลุ่มต่างๆ ในการท�ำกิจกรรม
ทุนเครือข่าย หน่วยงานที่มีบทบาทในการหนุนเสริม
การท�ำงานที่ส�ำคัญในต�ำบล คือ 1) องค์การบริหารส่วนต�ำบล
สุ ข ภาวะ สนั บ สนุ น งบประมาณ วิ ช าการ การประสานงาน

ภาพที่ 5 แสดงแผนผังฐานคิดต�ำบลท่างาม และระบบการจัดการตนเอง
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2) มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สนับสนุน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกผักสวนครัวรัว้ กินได้ การปลูก
ผักปลอดสารพิษ 3) ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน สนับสนุนการส่งเสริม
อาชีพ 4) ส�ำนักงานบรรเทาสาธารณภัยในการเยียวยา ป้องกันภัย
พิบตั ิ โดยเฉพาะอุทกภัย 5) เกษตรอ�ำเภอ สนับสนุนพันธุพ์ ชื ผัก
สวนครัวรัว้ กินได้ 6) หน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ซึง่ ทุนเหล่านีถ้ อื เป็นทุนทีเ่ กิดขึน้ อยูแ่ ล้ว หากแต่ยงั ไม่มี
ผูร้ วบรวมให้เป็นระบบ เมือ่ ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ าก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านหม้อ และได้รับการต่อยอดเสริม
ศักยภาพทางวิชาการจากทีมวิจัยในการส�ำรวจทุนทางสังคม จึง
เกิดการเปรียบเทียบและเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน ร่วมกันคิด น�ำศักยภาพและทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมมา
เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ ปรับเปลีย่ นสูก่ ารปฏิบตั ิ มุง่ ใช้ศกั ยภาพ
ที่มี ในชุมชนเป็นตัวตั้ง และประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ภายนอกทีม่ ภี ารกิจใกล้เคียงกัน โดยใช้การบูรณาการงานร่วมกัน
4) รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเอง
จากผลการศึกษาข้างต้น ท�ำให้นักวิจัยชุมชน ผู้น�ำ
ต�ำบลท่างามและนักวิชาการได้ตระหนักถึงการน�ำใช้ข้อมูลมา
ต่อยอดการท�ำงานประจ�ำ โดยน�ำข้อมูลระบบการจัดการตนเอง
8 ระบบ น�ำเอาข้อมูลทุนและศักยภาพ ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผน
จัดกิจกรรม โครงการ และแผนงานการสนับสนุนการดูแลผู้สูง
อายุใน “รูปแบบการดูแลผูส้ งู อายุโดยชุมชนเพือ่ สร้างชุมชนท้อง
ถิ่นจัดการตนเอง” 4 ด้าน ประกอบด้วย  

4.1 การดูแลระยะยาวส�ำหรับผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง (Long-term
care)
4.1.1 เกิดจากการน�ำใช้ข้อมูล โดยนักวิจัยชุมชนและ
นักวิชาการได้จัดกระบวนประสานความร่วมมือ การพัฒนาคน
และพัฒนาเครือ่ งมือทีต่ อ้ งใช้ในการท�ำงาน เพือ่ ส�ำรวจข้อมูล/คัด
กรองผู้สูงอายุ ADL การวัดระดับการพึ่งพิง อาชีพรายได้ สภาพ
บ้าน/ที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ มีการอบรมการใช้แบบ
ส�ำรวจให้กับ อสม. ในพื้นที่ และมีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในชุมชน ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล มีการน�ำเสนอข้อมูล
ปัญหาและข้อมูลต่างๆ ต่อเวทีการท�ำงานเรื่องผู้สูงอายุในพื้นที่
ในนาม “เวทีวงเดือนล�ำดวน” รวมทั้งน�ำข้อมูลไปใช้ในการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน
ภาพที่ 6 แสดงเวทีอบรม การใช้เครือ่ งมือคัดกรองส�ำหรับผูส้ งู อายุ
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4.1.2 พัฒนาทักษะโดยจัดฝึกอบรมทักษะผู้ดูแลผู้สูง ภาพที่ 8 แสดงการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุที่บ้าน โดยใช้การ
ประสานงานกับภาคีภายนอก
อายุ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอาสาสมัครสุขภาพที่เชี่ยวชาญ
เป็นการฝึกอบรมทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งมาจาก อสม. อาสาสมัคร
จิตอาสา และครอบครัวผู้สูงอายุที่สมัครใจให้มีทักษะมากขึ้น
จ�ำนวน 33 คน ก่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละยกระดับการดูแลผูส้ งู อายุ
ควบคูก่ บั การปฏิบตั งิ านดูแลผูส้ งู อายุให้ทกั ษะ ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

4.1.3 ประสานความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่างามเป็นเจ้าภาพในการจัดท�ำงาน ซึ่งมีทีม
สหวิชาชีพและอาสาสมัครร่วมกันวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงรายบุคคล ทั้งการดูแลทางสุขภาพและการดูแลทาง
สังคม อันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการประสานงาน
กับโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีความยากล�ำบาก ของศูนย์
ภาพที่ 7 แสดงเวทีฝึกอบรมทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ พัฒนาสังคมหน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บรุ ี เพือ่ จัดหาสิง่ ของอุปโภค
ภาคีเครือข่าย คือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และอาสาสมัครสุขภาพ บริโภคในการช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ที่เชี่ยวชาญ
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ภาพที่ 9 แสดงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และบูรณาการงานผู้สูงอายุ
โครงการสุขภาพดีเริม่ ทีบ่ า้ น
ที่บูรณาการงานผู้สูงอายุกับ
งานพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุม่
อื่นๆ ในชุมชน

4.1.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค/วิธีการดูแลช่วย
เหลื อ ของอาสาสมั ค รผู ้ ดู แ ล เป็ น กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู ้ ถึ ง เทคนิ ควิ ธี การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ของอาสาสมั ค รดู แ ล
ผูส้ งู อายุ ซึง่ จัดทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม ผูเ้ ข้าร่วม คือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อสม. และอาสาสมัครผู้ดูแล ครอบครัว
ผู้สูงอายุ ให้เกิดชุดองค์ความรู้การด�ำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ
ซึ่งบูรณาการกับโครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน (แกนน�ำชุมชน
เยี่ ย มบ้ า นผู ้ สู ง อายุ แ ละผู ้ พิ การ) พร้ อ มติ ด ตามการด� ำ เนิ น
งาน และเรียนรู้ประสบการณ์ท�ำงานโครงการตรวจสุขภาพ
และดูแลสุขภาพต่อเนื่องในกลุ่มผู้สูงอายุ พระภิกษุ และผู้ด้อย
โอกาสที่ขาดผู้ดูแลในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการวางระบบ
การท�ำงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชน
ช่วยกัน

4.2 การพัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุดา้ นการเรียนรู้ มีงานท�ำ และมีรายได้
4.2.1 เกิดจากการน�ำใช้ข้อมูล โดยนักวิจัยชุมชนและ
นักวิชาการร่วมน�ำเสนอข้อมูล เพือ่ วางแผนจัดกิจกรรมถ่ายทอด
ภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลานเป็นการแลกเปลี่ยนการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของผู้สูงอายุ รวมถึงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลานที่เกิดขึ้นตามโครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูก
หลาน จังหวัดสิงห์บรุ ี สนับสนุนงบประมาณโดยศูนย์พฒ
ั นาสังคม
หน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บรุ ี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม
โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ จากผู้สูงอายุ 46 ฐาน
การเรียนรูใ้ ห้แก่เด็กนักเรียนในพืน้ ทีต่ ำ� บลท่างาม และประชาชน
ที่สนใจ อันประกอบด้วยภูมิปัญญาด้านต่างๆ เช่น อาหารคาว
หวาน งานประดิษฐ์  ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ ซึ่งสร้างให้เกิดความ
สุขสนุกสนานทัง้ แก่ผสู้ งู อายุและผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญา
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ภาพที่ 10 กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัย
ให้ลกู หลาน โดยความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม และ
ศูนย์พฒั นาสังคมหน่วยที่ 63 จังหวัด
สิงห์บุรี

4.2.2 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อ
เป็ น ที่ ส ่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ สู ง อายุ อสม.และอผส.
ในการท�ำกิจกรรมร่วมกันประจ�ำเดือน ณ ศาลาสร้างสุขผู้สูงวัย
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความห่วงใยผู้สูงอายุในชุมชน ใน
การท�ำกิจกรรมร่วมกัน และการส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพทั่วไปของผู้สูง
อายุ การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ กิจกรรมออกก�ำลังกาย
ผู้สูงอายุ กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ และ
กิจกรรมสันทนาการผูส้ งู อายุ เป็นต้น ส่งผลให้ผสู้ งู อายุทเี่ ข้าร่วม
ได้รบั การดูแล และได้ทำ� กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายของผู้สูงอายุเป็นประจ�ำทุกเดือน

ภาพที่ 11 แสดงกิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูส้ งู อายุ และ อสม.
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4.3 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
วัยสูงอายุ
4.3.1 กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ฯ เกิดจากการน�ำ
ใช้ข้อมูลโดยนักวิจัยชุมชนและนักวิชาการวางแผนจัดกิจกรรม
ตลาดนัดการเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมก่อนวัยผูส้ งู อายุตำ� บล
ท่างาม (อายุ 50-59 ปี) การจัดกิจกรรมเป็นลักษณะการจัดท�ำ
ฐานกิจกรรม และมีการประเมินตนเองในฐานตามแบบแผนที่
ชีวีมีสุขที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ อนามัยดีชีวีมีสุข สังคมดีชีวี
มีสุข ออมดีชีวีมีสุข เรียนรู้ดีชีวีมีสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้
เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆ ก่อนวัยสูงอายุ แนวทางการด�ำเนินชีวิตในวัย
สูงอายุ และสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตน
ภาพที่ 12 แสดงกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุต�ำบลท่างาม
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4.4 การจัดปรับอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ
4.4.1 เกิ ด จากการน� ำ ใช้ ข ้ อ มู ล โดยนั กวิ จั ย ชุ ม ชน
และนักวิชาการจัดเวที ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดปรับอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้
สู ง อายุ องค์ การบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า งามได้ เ ชิ ญ ชวนกลุ ่ ม
เป้าหมายหลายกลุ่มเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่ง
เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลท่ า งาม องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า
งาม ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุต�ำบลท่างาม วัดในพื้นที่ต�ำบล
ท่างาม อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมเวที ให้ความรู้เรื่องการจัดปรับอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุโดยวิทยากรจากคณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และร่ ว ม
แลกเปลี่ ย นโดยมู ล นิ ธิ ส ถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นาผู ้ สู ง อายุ ไ ทย
(มส.ผส.) เพื่อน�ำแนวคิดไปปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการ
ผู้สูงอายุ บ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ  
ภาพที่ 14 แสดงเวทีให้ความรู้แลกเปลี่ยนการจัดปรับอาคาร สถานที่
และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ภาพที่ 13 แสดงโครงการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนวัยสูงอายุซึ่งเป็น
การบูรณาการคน เงิน งาน ในการท�ำงานเชิงรุกด้านผู้สูง
อายุขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม และภาคีเครือข่าย

4.3.2 โครงการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนวัยสูงอายุ (อายุ
50-59 ปี) ต�ำบลท่างาม เป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพ ทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และแจ้งผลการ
ตรวจสุขภาพ เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากโครงการตลาด
นั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มฯ โดยกลุ ่ ม เป้ า หมาย
เป็ น กลุ ่ ม เดี ย วกั น ที่ ผ ่ า นการเรี ย นรู ้ ใ นฐานกิ จ กรรมและการ
ประเมินตนเองในแบบแผนที่ชีวีมีสุข ลักษณะโครงการเป็นการ
เน้นเรื่องสุขภาพอนามัย วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและสมรรถ
ภาพทางร่างกาย พร้อมกับการได้รับการตรวจสุขภาพ และ
ทดสอบสมรรถภาพทางร่ า งกายให้ ท ราบถึ ง สมรรถนะการ
ท�ำงานของร่างกายและสุขภาพเพื่อจะได้สามารถหาหนทาง
แก้ ไ ข รั ก ษาสุ ข ภาพได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที    ถู ก ต้ อ งและถู กวิ ธี
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูง
อายุ ให้สามารถปรับตัวและวางแผนการด�ำเนินชีวิต รวมทั้ง
สามารถเผชิญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ  
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4.4.2 โครงการบ้านน่าอยูส่ ำ� หรับผูส้ งู อายุ เป็นโครงการ
ซ่ อ มแซมบ้ า นและการจั ด ปรั บ อาคาร สถานที่ และสภาพ
แวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (รายบุคคล) จัดสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวก ราวเดิน ราวจับ  ตามมาตรฐานการจัดปรับอาคาร สถานที่
และสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการลดความ
เสี่ยงของอันตรายและเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ โดย
มีบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง
(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จ�ำนวน 6 หลัง และบ้านกาชาด
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี จ�ำนวน 4 หลัง   
ภาพที่ 15 แสดงโครงการบ้านน่าอยู่ส�ำหรับผู้สูงอายุ สถานที่ และสภาพ
แวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
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ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ เกิดจากการต่อยอดน�ำใช้ทุนและ
ศักยภาพทางสังคม โดยใช้การเชื่อมประสานบูรณาการคน เงิน
งาน ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก จาก
การน�ำปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้
ในการท�ำงาน และน�ำใช้ทนุ ทางสังคมในพืน้ ที่ มีการร่วมคิด ร่วม
ท�ำซึ่งก่อให้เกิด
1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุ
จ�ำนวน 941 คน คิดเป็นร้อยละ 88.77 ของประชากรผูส้ งู อายุที่ได้
รับการพัฒนาคุณภาพชีวติ มีระบบการดูแลสุขภาพและการเข้าถึง
บริการสุขภาพเป็นอย่างดี เกิดระบบการเตรียมความพร้อมก่อน
วัยสูงอายุ จ�ำนวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากรวัย
แรงงาน เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ดีขนึ้ หลัง
ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุทั้งด้านสุขภาพกาย
และจิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการ และสร้างการเรียนรู้
2) อาสาสมัครและทีมงานจิตอาสา จ�ำนวน 145 คน ได้
รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เกิดการบูรณาการ คน เงิน งาน ร่วมกันทุกภาค
ส่วน มีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เป็นระบบมีรูปธรรม มีการท�ำงานจากระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ ภายใต้กลไกการท�ำงาน “เวทีวงเดือนล�ำดวน” ซึ่งเป็น
เวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจ�ำเดือน เพื่อวางแผน ด�ำเนิน
กิจกรรม และติดตามประเมินงานกิจกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุใน
พื้นที่ร่วมกัน

อภิปรายผล

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อสร้างชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเองของต�ำบลท่างาม ประสบความส�ำเร็จ
จากการที่ผู้น�ำมีวิธีคิดดี นักวิจัยชุมชนมีศักยภาพทางวิชาการ
คิดวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูล และต่อยอดการน�ำใช้
ข้อมูล กลุ่มแกนน�ำที่มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและใช้ข้อมูลมาต่อยอดการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกมาด�ำเนินการได้ส�ำเร็จ ผล
ของการต่อยอดชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือประเมินชุมชน
แบบเร่งด่วนเชิงชาติพันธุ์วรรณา สามารถพัฒนางาน สร้าง
ความมั่นคงของการดูแลผู้สูงอายุและการด�ำเนินชีวิตด้วยการ
ดูแลกันแบบเกื้อกูลได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชุมชนท้อง
ถิ่นจัดการตนเองโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ร่วมกันคิด ร่วมกัน
ท�ำ ใช้กลไกภายในชุมชนเชื่อมโยง โดยเชื่อว่า สภาองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลและองค์กรชุมชนจะต้องมีบทบาทร่วมกับ
ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการด�ำเนินการ  การน�ำ
ใช้ทุนชุมชนและศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่ รวมถึงการน�ำใช้

ข้อมูลต�ำบลในการท�ำแผนชุมชนฯ จะท�ำให้จัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ทิพย์รัตน์ นพลดารมย์, 2554)  
ภาพรวมของกิจกรรมและโครงการทีต่ อบโจทย์การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ ในพืน้ ทีท่ า่ งามทัง้ 4 เรือ่ ง คือ 1) การดูแล
ระยะยาวส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long-term care) 2)
การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านการเรียนรู้  มีงานท�ำ และมี
รายได้  ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการท�ำงานเชิงรุกในด้านการป้องกัน
ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูง
อายุ เพราะหากผูส้ งู อายุถกู ปล่อยทิง้ ให้อยูบ่ า้ นโดยไม่มกี จิ กรรม
และไม่มีรายได้ จะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะป่วยเป็นโรคซึม
เศร้าในที่สุด 3) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยสูงอายุ 4) การจัดปรับอาคาร สถานที่ และสภาพ
แวดล้อมทีเ่ ป็นมิตรกับผูส้ งู อายุ โดยใช้การเชือ่ มประสานบูรณาการ
คน เงิน งาน ร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  เป็นการน�ำปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้ น ที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง ในการท� ำ งาน และน� ำ ใช้ ทุ น ทางสั ง คมใน
พื้นที่ มีการร่วมคิด ร่วมท�ำ จนเกิดเป็นผลกระทบที่น�ำมาสู่การ
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามการสร้างรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ
ที่จะสอดคล้องกับแผนการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวของระบบ
บริการสุขภาพในอนาคตทีส่ ามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ทงั้ ใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้อย่างเท่าทันนัน้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีต่ อ้ งการจะประยุกต์และน�ำใช้รปู แบบการดูแลผูส้ งู อายุโดย
ชุมชนไปด�ำเนินการต่อนั้นจ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ฐานข้อมูลต�ำบล
ฐานข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการของผูส้ งู อายุ ฐานข้อมูล
ทุนและศักยภาพการจัดการ ความเป็นไปได้ของรูปแบบในการ
น�ำใช้เสียก่อน เพือ่ เทียบเคียงศักยภาพของพืน้ ทีใ่ นการจัดการตนเอง
ได้ดว้ ยตนเองจึงจะสามารถน�ำไปใช้ได้ (ขนิษฐา นันทบุตร, 2551)
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ยังก่อให้เกิด “นักวิจัยชุมชน”
ที่ท�ำงานในพื้นที่ โดยมีการน�ำใช้และต่อยอดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สู่การจัดการเชื่อมประสาน คน เงิน บูรณาการงาน ร่วมกันทุก
ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกพื้นที่ ภายใต้กลไก
การท� ำ งาน “เวที ว งเดื อ นล� ำ ดวน” เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของผู้สูงอายุ วางแผนติดตามงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท�ำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมี คณะ
ท� ำ งาน ประกอบด้ ว ย แกนน� ำ ภาคประชาชน เจ้ า หน้ า ที่
รพ.สต.ท่ า งาม อบต.ท่ า งาม อสม. อผส. ชมรมผู ้ สู ง อายุ
ตัวแทนผู้สูงอายุ หน่วยพยาบาลเชิงรุก โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ที่ ขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ ต� ำ บลท่ า งาม
เป็นประจ�ำและอย่างต่อเนื่อง จนสามารถตั้งเป็น “กองทุน
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ ต� ำ บลท่ า งาม” ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบ
การจัดการสุขภาพของผูส้ งู อายุในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนเพื่อสร้าง
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ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่า
งาม และเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการปัญหาสุขภาพ
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมของการสาธารณสุ ข แบบบู ร ณาการ ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั น กั บ การด� ำ เนิ น การของต� ำ บลปากพู น จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช และต� ำ บลอุ ทั ย เก่ า จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
ที่แสดงให้เห็นว่า การใช้ชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชน
ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ดั ง เช่ น ความมั่ น คงของ
ประเทศต้ อ งเกิ ด จากความมั่น คงฐานรากของสัง คมซึ่งก็คือ
ชุมชน ประเทศจึงจะสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้ประโยชน์

1) ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ข องโครงการต� ำ บลสุ ข ภาพท� ำ ให้ เ กิ ด การบ่ ม เพาะ
กระบวนการเรียนรู้จากต�ำบลแม่แบบน�ำสู่การคิดเทียบเคียง
และการจัดการตนเองของท้องถิ่นภายใต้บริบทของพื้นที่ของ
ตนเองโดยใช้ กระบวนการสอบทานทุน และศักยภาพในการ
จัดการตนเองของต�ำบลท่างาม ท�ำให้ต�ำบลท่างามค้นพบทุน
และศักยภาพของตนเองในการจัดการปัญหา มีการน�ำใช้ข้อมูล
เรื่องทุน ศักยภาพ และปัญหาในการวางแผนการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ และวางแผนการพัฒนาศักยภาพทางความคิด
ในการสร้างความมั่นคง สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ
ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การออกมารวมตัวกันร่วมคิด
มองหาปัญหา จัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา การหาแนวทาง
ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านกระบวนการเวทีสะท้อนความ
คิดเห็น โดยใช้การบรูณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่มี
ร่วมกัน ดังเช่นการจัดการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยการใช้
การจัดการงาน ท�ำหน้าที่ประสานและวางแผนในการท�ำงาน มี
ข้อมูลของต�ำบลเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการคิดและตัดสิน
ใจร่วมกันในการด�ำเนินการ ก่อให้เกิดการจัดการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุทั้ง 4 มิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความสุขสมบรูณ์
ทางด้านเศรษฐกิจ และน�ำทุนดังกล่าวมาพัฒนาเป็นนโยบาย
สาธารณะในการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ในเรื่องการจัดสวัสดิการ
สังคมโดยชุมชนมี “เวทีวงเดือนล�ำดวน” เพื่อดูแลผู้สูงอายุทั้ง
ด้าน 4 มิติ และวางแผนพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุในอนาคต
2) ประโยชน์ ท างด้ า นวิ ช าการและการสาธารณสุ ข
จากฐานคิดการจัดการสุขภาวะในการพัฒนาต�ำบลท่างาม ซึ่ง
เป็ น การท� ำ งานแบบสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม จากการใช้ วิ ก ฤต
ให้ เ ป็ น โอกาส การหนุ น เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง และการใช้ การ
จัดการตนเองในการช่วยพัฒนาต�ำบล ภายใต้ความเข้มแข็ง
ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลท่ า งามที่ มี ความสามารถใน
การใช้ข้อมูลต�ำบลเป็นฐานในการตัดสินใจ และการจัดการ

แบบพหุ ภ าคี แ บบมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า ง
ยั่งยืน ซึ่งเป็นรูปธรรมให้พื้นที่อื่นได้เรียนรู้และยึดเป็นแบบ
อย่างในการด�ำเนินงาน โดยอาศัยทุนและศักยภาพที่มีในการ
จั ด การระบบการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ โ ดยชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งชุ ม ชน
ท้องถิ่นจัดการตนเองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่างาม
มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ 4 มิ ติ และมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ น อยู ่ อ ย่ า งทั ด เที ย ม ไม่ เ ป็ น ภาระ
แก่สังคมด้วยรูปแบบของการออมเงินหรือระดมหุ้นเพื่อส่ง
เสริ ม การออมเงิ น และน� ำ มาช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ประชาชนที่
ด้อยโอกาสในเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพและด�ำรงชีวิต การ
จั ด สวั ส ดิ การให้ แ ก่ ส มาชิ ก และประชาชน ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน รวมถึงการท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการด�ำเนินงานส่ง
เสริ ม สุ ข ภาพ และป้ อ งกั น ปั ญ หาสุ ข ภาพกายและจิ ต ของ
ผู้สูงอายุของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554
มุ่งให้มีการด�ำเนินงานในพื้นที่ด�ำเนินงานระดับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) เน้นการด�ำเนินงานในชมรม
ผู ้ สู ง อายุ เพื่ อ คั ด กรองปั ญ หาสุ ข ภาพทั้ ง กายและจิ ต ในผู ้ สู ง
อายุ และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทั้ ง
กาย จิต และป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิตให้กับผู้สูงอายุ
พัฒนาแนวทางการดูแลทางด้านสังคม จิตใจ ให้กับผู้สูงอายุ
ในงานบริการสุขภาพของคลินิกสูงอายุในสถานบริการระดับโรง
พยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป ปีพ.ศ. 2557 มุ่งพัฒนา
เกณฑ์เบื้องต้นในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิต
ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต�ำบลท่างามได้แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมการ
ด�ำเนินการทั้งหมดโดยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุข
ภาพ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู มีรูปธรรมการจัดการสุขภาพ โดย
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคประชาชน อาสาสมัคร ให้
สามารถส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพกายและจิตผู้สูง
อายุในชุมชน รวมถึงส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่าง
ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเป็นการลด
ต้นทุนในการดูแลสุขภาพ และเป็นการจัดการปัญหาสุขภาพ
องค์รวมอย่างยั่งยืน  

ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ

ความส� ำ เร็ จ ในการจั ด การตนเองเกิ ด จากผู ้ น� ำ ท้ อ ง
ถิ่ น มี ก ารน� ำ ใช้ ข ้ อ มู ล ของชุ ม ชน เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มคิ ด วางแผนแก้ ไ ขปั ญ หา พั ฒ นา
พื้ น ที่ การแบ่ ง การท� ำ งานอย่ า งเป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
จัดท�ำเป็นแผนพัฒนาต�ำบลในการจัดสรรงบประมาณในระยะยาว
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รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผส้ ู งู อายุในการใช้ ICT
เพื่อสนับสนุนงานบริหารและงานการเรียนการสอน :
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านธาตุ ต�ำบลแสนสุข
อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชาญชัย ศุภอรรถกร1 อัปสร อินทิแสง2 กานต์
อ
นงค์
นิ
ต
รั
ก
ษ์
และศิริลักษณ์ คมเฉียบ4
บทคัดย่อ

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนบ้านธาตุ ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีคณะครูจ�ำนวนรวม 12 คน การวิจัยนี้
ใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม การส�ำรวจเอกสาร และวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล การศึกษาพบว่า
คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุส่วนใหญ่เป็นครูผู้สูงอายุ (มากกว่า 50 ปีขึ้นไป) ซึ่งเป็น
อุปสรรคส�ำคัญในการเรียนรู้และใช้งาน ICT ทั้งปัญหาเรื่องของสุขภาพ ปัญหาเรื่อง
ของทัศนคติ ผลการวิจยั ท�ำให้ได้รปู แบบการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT ส�ำหรับ
ครูผู้สูงอายุ เรียกว่า THAT Model โดยประกอบไปด้วย 12 องค์ประกอบย่อย ได้แก่
1) Theory (หลักวิชาการ) 2) Tool (เครื่องมือ/โปรแกรม) 3) Technique (เทคนิค
วิธ)ี 4) Heart (จิตส�ำนึก/ความรัก) 5) Health (สุขภาพกาย/จิต) 6) Happy (ความสุข)
7) Action (การลงมือปฏิบัติ) 8) Activity (กิจกรรมในชีวิตจริง) 9) Assessment
(การประเมินผล) 10) Training (การฝึกอบรม) 11) Take care (ดูแล/ช่วยเหลือ)
12) Teaching (การน�ำสู่การสอน) นอกจากนั้น งานวิจัยยังได้ท�ำการทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบตามสูตร E1/E2 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระหว่างเรียนและหลังเรียนจากการใช้รปู แบบ ผลการศึกษาพบว่า มีคา่ ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบเป็น 88.37/82.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ และสุดท้ายการ
ประเมินติดตามผลส�ำรวจความคิดเห็นต่อรูปแบบและกระบวนการการเสริมสร้าง
สมรรถนะนี้ พบว่า ครูผู้สูงอายุมีความคิดเห็นด้วยต่อรูปแบบที่ใช้ในระดับมากที่สุด
(X= 4.65, S.D.= 0.49) ผลการวิจัยนี้ สามารถน�ำรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการใช้ ICT ไปใช้ในงานบริหารและงานการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะ ครูผู้สูงอายุ ICT THAT Model

ชาญชัย ศุภอรรถกร
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4

อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิตแิ ละคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนบ้านธาตุ ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
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A model of competency enhancing for elder
teachers in using ICT to support administration and
teaching : A case study of Baan That School,
Saensuk Sub-district, Warin Chamrap District,
Ubon Ratchathani Province
Chanchai Supaartagorn1 Upsorn Inthisaeng2 Kanarenong Nittarak3
and Siriluk Komcheab4
Field : Information Technology

Abstract
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

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication Technology) ได้เข้ามา
มี บ ทบาทและมี ความจ� ำ เป็ น ต่ อ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ทุ กวั น นี้ เ ป็ น
อย่ า งยิ่ ง รั ฐ บาลจึ ง ได้ มี การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานขึ้ น เพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลง จนเกิดเป็นกระทรวงใหม่ชื่อว่า “กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หรือกระทรวงไอซีที
งานทางด้านการศึกษาโดยนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผน
แม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา
ของกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2554-2556 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุ
ภารกิจด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการด�ำเนินงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้สอดคล้องตามนโยบาย
ดังกล่าว อาทิ การก�ำหนดให้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนต้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลงานบริหารและงานการ
เรียนการสอนผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้
โรงเรี ย นบ้ า นธาตุ    ตั้ ง อยู ่ ต� ำ บลแสนสุ ข อ� ำ เภอ
วาริ น ช� ำ ราบ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ซึ่ ง ห่ า งจากตั ว เมื อ ง
อุบลราชธานี ประมาณ  10 กิโลเมตร สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 4 โดยเปิด
สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีการ
จัดการศึกษา 1) ในระดับปฐมวัยหรือระดับก่อนประถมศึกษา
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมส�ำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี ให้มีพัฒนา

ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และ 2) เปิดสอนในระดับประถมศึกษา โดยมี
การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับพ.ศ. 2545 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีผู้อ�ำนวย
การและครูรวมทั้งหมด 12 คน เป็นครูซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบ
นักเรียนทั้งสิ้น 115 คน (ข้อมูลปีการศึกษา 2555)
ในด้ า นอาคารสถานที่ นั้ น พบว่ า มี ค วามพร้ อ ม  
เนื่องจากมีอาคาร ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ มีความพร้อม
ด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนต่างๆ ท�ำให้ทางผู้อ�ำนวยการได้
ก�ำหนดนโยบายให้คณะครูน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา
สนั บ สนุ น งานบริ ห าร เช่ น การก� ำ หนดให้ ค รู ผู ้ ส อนบั น ทึ ก
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อความสะดวกในการค้นหาและรายงานข้อมูล แต่ ในทาง
กลั บ กั น โรงเรี ย นยั ง ขาดแคลนครู ผู ้ ส อนและบุ ค ลากรด้ า น
คอมพิวเตอร์ อีกทั้งโรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนผู้อ�ำนวยการ
ใหม่ คือ ผู้อ�ำนวยการศิริลักษณ์ คมเฉียบ ซึ่งได้มีการก�ำหนด
นโยบายให้บุคลากรครูทุกคนของโรงเรียนน�ำคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ ใช้ในงานบริหารและงานการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ปัญหาที่ส�ำคัญของโรงเรียนบ้านธาตุ คือ ครู
ผู้สอนมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นครูผู้สูงอายุ
ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างเต็มที่ ท�ำให้เกิดปัญหาเมื่อ
มีการน�ำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ส�ำหรับงานบริหารและงานการ
เรียนการสอน ทางทีมวิจัยจึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะ
ส�ำหรับครูผู้สูงอายุในการใช้ ICT เป็นเรื่องจ�ำเป็นที่จะช่วยแก้
ปัญหาดังกล่าวได้

รูปที่ 1 อาคารเรียนและห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านธาตุ
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จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ของสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการ
ของคณะครู โรงเรียนบ้านธาตุนี้ ทางทีมวิจัยจึงสนใจที่จะท�ำ
โครงการวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ถื อว่ า เป็ น โจทย์ วิ จั ย ที่ ชุ ม ชน
หรื อ คนในท้ อ งถิ่ น เห็ นว่ า มี ความส� ำ คั ญ อยากจะค้ น หาค� ำ
ตอบร่ ว มกั น และชุ ม ชนมี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการทั้ ง หมด
โดยมี ความต้ อ งการมุ ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นาสมรรถนะแก่ ค รู
ผู้สูงอายุในการใช้ ICT สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาซึ่งพบ
ว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการการศึกษาและการได้รับความรู้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ เช่ น เดี ย วกั บ วั ย อื่ น เพื่ อ น� ำ มาใช้ ใ น
การดูแลตนเองและปรับตัวอย่างเหมาะสม (พรเทพ มนตร์
วัชรินทร์, 2547) ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ส� ำ หรั บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร  (Information and
Communication Technology : ICT) ตามแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประเทศไทย พ.ศ.
2545-2549 นั้ น หมายถึ ง เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ข่ า วสารข้ อ มู ล และการสื่ อ สารนั บ ตั้ ง แต่ ก ารสร้ า ง การน� ำ
มาวิ เ คราะห์ ห รื อ การประมวลผล การรั บ และการส่ ง ข้ อ มู ล
การจั ด เก็ บ และการน� ำ ข้ อ มู ล กลั บ ไปใช้ ง านใหม่ (ศู น ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545)
เราจะเห็นว่าเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กั บ ผู ้ สู ง อายุ มั ก จะเป็ น เรื่ อ งที่ ค ่ อ นข้ า งขั ด แย้ ง กั น และเป็ น
ปัญหาที่ส�ำคัญในการเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้ เช่น ปัญหาเรื่อง
ของสุ ข ภาพ สายตา กล้ า มเนื้ อ ปั ญ หาทางด้ า นจิ ต ใจ การ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ เช่น IT เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ปัจจัยส�ำคัญที่สุดซึ่งเป็นอุปสรรค
ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ คือ การ
มองไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของการใช้ ประกอบกั บ ปั จ จั ย ด้ า นความ
ซั บ ซ้ อ นในการใช้ ง าน ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ บ างท่ า นเกิ ด ความ
รู้สึกกลัวคอมพิวเตอร์ (Computer anxiety) (จันทนา ทอง
ประยู ร , 2552) และผู ้ สู ง อายุ บ างท่ า นมี กระบวนการตั ด สิ น
ใจยอมรั บ ได้ ช ้ า โดยการที่ จ ะให้ เ รี ย นรู ้ ก ารใช้ ง านจะต้ อ ง
ผ่ า นกระบวนการตั ด สิ น ใจยอมรั บ นวั ต กรรมก่ อ น (ฉั ฏ ฐา
ภะรตะศิ ล ปิ น , 2544) ดั ง นั้ น การพั ฒ นาสมรรถนะส� ำ หรั บ
ครูผู้สูงอายุในการใช้ ICT จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากวิธี
การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ สู ง อายุ นั้ น จะมี แ บบแผนที่ แ ตกต่ า งไปจาก
วิ ธี การเรี ย นรู ้ ข องคนวั ย อื่ น ๆ (หทั ย รั ต น์ บุ ญ เสมอ, 2541)
นอกจากนั้ น ผู ้ สู ง อายุ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเรี ย นรู ้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเทอร์เน็ตจากโครงการหรือหลักสูตรอบรมเฉพาะส�ำหรับ
ผู ้ สู ง อายุ ที่ แ ตกต่ า งไปจากการฝึ ก อบรมที่ มี อ ยู ่ ทั่ ว ไป โดย
ควรจั ด ให้ เ ป็ น การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเป็ น ทางการและจั ด กลุ ่ ม
เรี ย นเฉพาะผู ้ สู ง อายุ ด ้ ว ยกั น (ศิ ริ ว รรณ อนั น ต์ โ ท, 2552)

ดังนั้น หากจัดให้ผู้สูงอายุไปใช้วิธีการเรียนรู้ของคนหนุ่มสาว
ผู ้ สู ง อายุ ก็ จ ะพบกั บ ความล้ ม เหลวในการเรี ย นรู ้ (กาญจนา
แก้วเทพ นันทกา สุธรรมประเสริฐ และเอกธิดา เสริมทอง,
2554) งานวิ จั ย นี้ จึ ง มุ ่ ง เน้ น การหารู ป แบบการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะในการใช้ ICT ส� ำ หรั บ ครู ผู ้ สู ง อายุ ซึ่ ง มี ผู ้ ไ ด้ ใ ห้
นิ ย าม ความหมายของค� ำ ว่ า สมรรถนะ (Competency)
ไว้หลายท่าน อาทิ David McCleland (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ,
2549) กล่าวว่า สมรรถนะ คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน
ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผล
การปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในงานที่ตนรับผิด
ชอบ บริษัท เฮย์กรุ๊ป (Hay Group, 2003) กล่าวว่า สมรรถนะ
คือ ลักษณะพื้นฐานของบุคคลในการปฏิบัติงาน การรับบทบาท
หรื อ การรั บ สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ดั ง นั้ น จึ ง
สามารถสรุ ป ความหมายและองค์ ป ระกอบของ สมรรถนะ
ได้ดังนี้
สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู้ ทักษะ ที่จ�ำเป็น
ต่อการท�ำงานของบุคคลให้ประสบผลส�ำเร็จสูงกว่ามาตรฐาน
ทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ดังนี้
1. ความรู้ (Knowledge) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “รู้”
เช่น ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องค์กรต้องการให้ “ท�ำ” เช่น
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีการบริหาร
สมัยใหม่ จ�ำเป็นที่ต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนเป็นประจ�ำจน
เกิดเป็นความช�ำนาญในการใช้งาน
3. ลักษณะนิสยั และทัศนคติ (Attributes) คือ สิง่ ทีอ่ งค์กร
ต้องการให้ “เป็น” เช่น ความใฝ่รู้ ความซือ่ สัตย์ ความรักในองค์กร
และความมุ่งมั่นในความส�ำเร็จ สิ่งเหล่านี้จะอยู่ลึกลงไปในจิตใจ
ต้องปลูกฝัง สร้างยากกว่าความรู้และทักษะ แต่ถ้าหากมีอยู่แล้ว
จะเป็นพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ
ด้วยเหตุนี้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องการทีจ่ ะค้นหารูปแบบการเสริม
สร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุในการใช้  ICT เพื่อสนับสนุนงาน
บริหารและงานการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อการศึกษาสถานการณ์ พฤติกรรม ทัศนคติ และ
ปัญหาการใช้ ICT ในโรงเรียน  
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สูงอายุในการใช้ ICT ที่จะ
น�ำไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์กับงานบริหารและงานการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้
สูงอายุดา้ นการใช้ ICT ในการสนับสนุนงานบริหารและการเรียน
การสอน
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บริบทของโรงเรียน/ชุมชน
      - ประวัติโรงเรียน
      - ประวัติชุมชน
      - งานบริหารจัดการ
      - งานการเรียนการสอน

ครู/บุคลากร
    - ทัศนคติ
    - พฤติกรรมการใช้ ICT
    - ปัญหาการใช้ ICT

ลักษณะของ ICT
ในปัจจุบัน

รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุในการใช้ ICT

1. ครูผู้สูงอายุมีสมรรถนะในการใช้งาน ICT ในงานบริหารและงานการเรียนการสอน
2. ได้รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT แก่ครูผู้สูงอายุ

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน�ำเข้า ได้แก่
การศึกษาบริบทของโรงเรียนและชุมชน การศึกษาทัศนคติของ
คณะครู พฤติกรรม และปัญหาการใช้ ICT ตลอดจนลักษณะของ
ICT ในปัจจุบนั 2) รูปแบบที่ได้ โดยน�ำข้อมูลจากปัจจัยน�ำเข้ามา
วิเคราะห์/สังเคราะห์จนได้เป็นรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่
ครูผสู้ งู อายุในการใช้ ICT และ 3) ผลที่ได้ คือ ผลทีเ่ กิดขึน้ หลังจาก
น�ำรูปแบบไปทดลองใช้ ได้แก่ ครูผสู้ งู อายุมสี มรรถนะในการใช้ ICT
และได้รปู แบบทีส่ ามารถน�ำไปใช้กบั กลุม่ ชุมชนอืน่ ๆ ได้ตอ่ ไปดัง
รูปภาพสรุปของกรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ผสมผสาน (Mixed methods) ระหว่าง
การวิจั ย เชิ งคุ ณ ภาพและการวิจัยเชิง ปริมาณโดยใช้รูปแบบ
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :
PAR) มี กระบวนการในการถอดบทเรี ย นและสั ง เคราะห์ วิ ธี
การ กระบวนการท�ำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของทีมวิจัยซึ่งเป็น
คณะอาจารย์ และอาจารย์ผู้ช่วยสอน จ�ำนวน 4 คน จากสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับชุมชนที่เป็นคณะครูและกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านธาตุ โดยกระบวนการเลือกทีมวิจัยชุมชนเริ่มตั้งแต่
การลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านธาตุ และได้ท�ำการพูดคุยกับคณะครู
ทุกคนของโรงเรียน หลังจากทางคณะครูรับทราบถึงโจทย์งาน
วิจัยที่จะท�ำแล้ว คณะครูทุกคนต่างพร้อมใจกันที่จะร่วมกันเป็น
ทีมวิจัยร่วม ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมเป็นทีมวิจัย
ชุมชนนัน้ มาจากการจัดเปิดเวทีงานวิจยั และมีการหาอาสาสมัคร
ร่วมท�ำวิจัยโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา จ�ำนวน 5 คน ที่ให้

ความร่วมมือในการเป็นทีมวิจัยร่วมด้วย โครงการวิจัยนี้มีระยะ
เวลาด�ำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2557 ซึ่งมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) พื้นที่ศึกษา คือ  พื้นที่เป้าหมายในการศึกษาได้จาก
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ส�ำหรับ
โรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ โรงเรียน
บ้านธาตุ ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2) ประชากรทีร่ ว่ มวิจยั ประชากรกลุม่ เป้าหมายแบ่งเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ จ�ำนวน 12 คน และ
กลุม่ ที่ 2 คณะกรรมการสถานศึกษาซึง่ เป็นชาวบ้านในชุมชนบ้าน
ธาตุ จ�ำนวน 5 คน รวมเป็น 17 คน
3) เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) แบบการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก
โดยทีมวิจัย ประกอบด้วยคณะครู และกรรมการสถานศึกษา
เป็นผู้สัมภาษณ์  2) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ใช้ส�ำหรับจด
บันทึกข้อมูลขณะที่ทีมวิจัยลงเก็บข้อมูลและ 3) กล้องถ่ายภาพ
ใช้บันทึกภาพกิจกรรมโดยถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับบริบทของ
โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลจะเป็นคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ แต่ถ้าเป็น
ข้อมูลบริบทของชุมชนบ้านธาตุ ต�ำบลแสนสุข ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านในต�ำบลแสนสุข
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียดการ
ด�ำเนินการ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ ประกอบด้วยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ การ
พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ ประกอบด้วย
ผู้อ�ำนวยการ และคณะครู จ�ำนวน 12 คน ซึ่งทุกคนเป็นทีม
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เรียงตามประเด็นที่ได้กำ� หนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เจาะลึก เพือ่ ให้
ทีมวิจัยได้ฝึกรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้น ทีมวิจัยได้จัดประชุม
ระดมความคิดเห็นเพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้หลากหลาย
วิธดี ังนี้
1. การวิเคราะห์โดยการจ�ำแนกชนิดข้อมูล ใช้การจ�ำแนก
ข้อมูล เช่น ข้อมูลบริบทชุมชน ข้อมูลโรงเรียน และข้อมูลเกีย่ วกับ
การใช้ ICT
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ ว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างไร วิธีการไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพือ่ จะได้เป็นรูปแบบส�ำหรับการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ ICT
ส�ำหรับครูผู้สูงอายุในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

ผลการวิจัย

การด�ำเนินงานวิจยั ในครัง้ นี้ พบประเด็นทีส่ ำ� คัญจากการ
ศึกษา ดังนี้
1) สถานการณ์การใช้ ICT ในโรงเรียนบ้านธาตุ
ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านธาตุได้มีการน�ำ ICT เข้ามาใช้ใน
รูปที่ 3 การเปิดเวทีชี้แจงท�ำความเข้าใจโครงการฯ
งานบริหารจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บบันทึกข้อมูลนักเรียน
วิจัยชุมชนของโรงเรียน เพื่อจัดท�ำโครงการเสนอต่อ สกว.การ ทั้งประวัติ ผลการเรียน การจัดท�ำงบประมาณ การจัดท�ำบัญชี
เปิดเวทีชี้แจงท�ำความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน การเงิน การบันทึกการปฏิบัติงาน งานกิจการนักเรียน การจัด
บ้านธาตุ และหาอาสาสมัครเพื่อร่วมเป็นทีมวิจัย ท�ำให้ได้อาสา ท�ำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นต้น โดยคุณครู
สมั ค รเป็ น กรรมการสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นจ� ำนวน 5 คน
การจัดประชุมทีมวิจัยเพื่อร่วมกันออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ใน
การเก็บข้อมูล การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บข้อมูลแก่ทีม
วิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม
การสัมภาษณ์ และการจัดเวทีคนื ข้อมูลสูโ่ รงเรียนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ระยะที่ 2 ระยะปฏิบัติการ ประกอบด้วยการร่วมกัน
วางแผนและจัดท�ำแผนการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อหารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ การประเมิน
ผลรูปแบบการจัดอบรม การปรับปรุงรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะให้เหมาะสม
ระยะที่ 3 สรุปผลและประเมินผล ประกอบด้วยการจัด
เวทีสรุปและประเมินผลการด�ำเนินการวิจัยทั้งประสิทธิภาพของ
รูปแบบและการศึกษาความคิดเห็นต่อรูปแบบที่ใช้ในการเสริม
สร้างสมรรถนะ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ทีมวิจยั ได้นำ� ข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม จากการจัด
เวที และการถอดจากเทปบันทึกเสียงมาจัดหมวดหมู่ และเรียบ

รูปที่ 4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
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บางคนได้ใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรม MS Word ในการ
พิมพ์เอกสารต่างๆ ของทางราชการ โปรแกรม MS Excel ในการ
ค�ำนวณงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น
ในส่วนของงานการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านธาตุได้
มีการน�ำ ICT เข้ามาใช้ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
ยกตัวอย่างเช่น การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูล
ตัวอย่างประกอบการสอน การจัดท�ำเอกสารประกอบการสอน
การจัด ท� ำ สื่ อ นวั ต กรรมการเรียนการสอน การจัดท�ำใบงาน
ใบความรู้ เป็นต้น
2) ทัศนคติด้านการใช้ ICT ของครูผู้สูงอายุ
คณะครูมีความรู้สึกเชิงบวกต่อการใช้ ICT โดยเห็นว่า
ICT เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และจ�ำเป็น สามารถน�ำมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานประจ�ำวันได้ เช่น การใช้ ICT ส�ำหรับสืบค้นข้อมูล
ประกอบการเรียนการสอน การใช้ ICT เพื่อเก็บบันทึกข้อมูล
และมีความรู้สึกว่าการใช้ ICT จะท�ำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ข่าวสารต่างๆ และเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด�ำรงชีวิต ถึงแม้คณะครู โรงเรียนบ้านธาตุส่วนใหญ่จะ
เป็ น ครู ผู ้ สู ง อายุ แต่ ค ณะครู ทุ ก คนมี ความรู ้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น
ต้องการการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถน�ำ ICT มาใช้ปฏิบัติ
งานที่ตนเองรับผิดชอบได้ ในส่วนนี้จึงถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่ง
ของโรงเรียนบ้านธาตุในการที่จะพัฒนาสมรรถนะในการใช้ ICT
ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ
3) พฤติกรรมด้านการใช้ ICT ของครูผู้สูงอายุ
ข้ อ มู ล พฤติ กรรมด้ า นการใช้ ICT ของครู ผู ้ สู ง อายุ
คือ ความถี่ ในการใช้ ICT พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ ICT การน�ำ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอน การแสดงออก
เช่ น ความพึ ง พอใจในการใช้ ICT ซึ่ ง ผลการเก็ บ ข้ อ มู ล
สรุปได้ คือ คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุใช้ ICT เฉลี่ย 2-3 ชั่วโมง
ต่ อวั น สามารถแบ่ ง กลุ ่ ม คณะครู โ รงเรี ย นบ้ า นธาตุ จ� ำ นวน
12 คน จากพืน้ ฐานความรูใ้ นการใช้ ICT ได้เป็น 2 กลุม่ คือ
กลุ่มที่ 1 มีพื้นฐานในการใช้ ICT อยู่ในเกณฑ์ดี จ�ำนวน
4 คน โดยสามารถใช้งานโปรแกรมส�ำนักงานได้ พิมพ์งาน
ได้ ค ล่ อ ง สามารถท� ำ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล บนอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้
และสามารถสร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นการสอนอย่ า งง่ า ยได้
ซึ่งคณะครู ในกลุ่มนี้มีความสนใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็น
ทุนเดิม และได้มีการอบรมทางคอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน
ภายนอกเพิ่มเติมอยู่บ้าง ท�ำให้มีความช�ำนาญในการใช้งาน
พื้นฐานต่างๆ
กลุ่มที่ 2 มีพื้นฐานการใช้ ICT ต�่ำ และยังไม่ช�ำนาญ
จ�ำนวน 8 คน โดยไม่มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการใช้ ICT การ
ใช้งานโปรแกรมส�ำนักงานค่อนข้างมีปัญหา และยังไม่สามารถ
สร้างสื่อนวัตกรรมส�ำหรับงานการเรียนการสอนได้

ถึงแม้จะมีกลุ่มคณะครูที่มีพื้นฐานการใช้ ICT ต�่ำ ยังไม่
ช�ำนาญ แต่พฤติกรรมการแสดงออก ความพึงพอใจของคณะครู
กลุ่มนี้ กลับตรงกันข้าม คือ มีความพึงพอใจ ความชื่นชอบต่อ
การใช้ ICT เพราะเห็นว่า ICT จะท�ำให้การปฏิบตั งิ านสะดวกและ
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
4) ปัญหาในการใช้ ICT ของครูผู้สูงอายุ
ประเด็นปัญหาในการใช้ ICT ส�ำหรับคณะครูโรงเรียน
บ้านธาตุ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้ า นที่ 1 ปั ญ หาในการใช้ ง าน ICT ซึ่ ง ผลการเก็ บ
ข้อมูลสรุปได้ คือ ปัญหาในการใช้งาน ICT ทางด้านฮาร์ดแวร์
(Hardware) คือ ตั้งแต่การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน การเปิด
ปิดอุปกรณ์ การใช้เมาส์ การบันทึกข้อมูลลงสื่อจัดเก็บ การท�ำ
ส�ำเนาข้อมูล ปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์ คือ การใช้งานโปรแกรม
ส�ำนักงาน MS Word  MS Powerpoint และ MS Excel การ
ใช้โปรแกรมส�ำหรับสร้างสื่อนวัตกรรม การสืบค้นข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต
ด้ า นที่ 2 ปั ญ หาทางด้ า นสุ ขภาพ คณะครู โ รงเรี ย น
บ้านธาตุซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูผู้สูงอายุ ดังนั้นจะมีปัญหาทาง
ด้านสุขภาพในขณะใช้คอมพิวเตอร์แทบทุกคน คือ ปัญหา
ทางด้านสายตา โดยจะมีอาการปวดตา แสบตา และพร่ามัว
บางคนมี อาการเวี ย นศี ร ษะ และบางคนจะมี อาการปวดคอ
ปวดไหล่
ด้านที่ 3 ปัญหาทางด้านจิตใจ คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ
ทุกคนเปิดใจที่จะเรียนรู้การใช้งาน ICT ถึงแม้จะเป็นครูผู้สูงอายุ
และบางคนก็ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ตาม แต่ก็ต้องการ
ที่จะพัฒนาตนเอง ไม่อยากให้ตนเองเป็นภาระของบุคคลอื่น
ดังนั้น ส�ำหรับคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ จึงไม่มีปัญหาทางด้าน
จิตใจในการยอมรับ ICT
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุด้านการใช้ ICT
ในการสนับสนุนงานบริหารและการเรียนการสอน
จากการทดลองปฏิ บั ติ การพั ฒ นาสมรรถนะการใช้
ICT ของครูผู้สูงอายุและกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
บ้านธาตุ โดยใช้รูปแบบที่เรียกว่า “THAT Model” ซึ่งเป็น
รู ป แบบที่ ที ม วิ จั ย หลั ก และที ม วิ จั ย ของโรงเรี ย นได้ ร ่ ว มกั น
คิ ด ขึ้ น โดยได้ แ นวคิ ด มาจากการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
และได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ระหว่ า งการจั ด อบรม น� ำ มาวิ เ คราะห์
ถึ ง รู ป แบบที่ เ หมาะส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ครู ผู ้ สู ง อายุ การจั ด อบรม
แต่ละครั้งมีการค่อยๆ ปรับรูปแบบและทดลองใช้ในครั้งถัด
ไป ซึ่ ง รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะแก่ ค รู ผู ้ สู ง อายุ ใ น
การใช้ ICT นี้ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก และ 12
องค์ประกอบย่อย ดังนี้
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รูปที่ 5 THAT Model
จาก THAT Model ข้างต้น ในแต่ละองค์ประกอบจะ
สอดคล้องกับกิจกรรมขั้นตอนทั้งหมด 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
ศึกษาความต้องการและความจ�ำเป็นในการเสริมสร้างสมรรถนะ
และการจัดฝึกอบรม ICT 2) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม ICT 3) การก�ำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ICT 4) การ
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม ICT 5) การจัดบุคลากร

การฝึกอบรม ICT 6) การเลือกสื่อประกอบการฝึกอบรม ICT
7) การก�ำหนดเทคนิคและวิธีการฝึกอบรม ICT 8) การด�ำเนิน
การฝึ ก อบรม ICT และ 9) การประเมิ น ผลและติ ด ตามผล
การฝึกอบรม ICT
ทางทีมวิจยั ยังได้ทำ� การสังเคราะห์ลกั ษณะทีส่ ำ� คัญของ
รูปแบบ THAT Model ได้ดังนี้
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1) เป็นรูปแบบทีม่ กี ารใช้รปู แบบการฝึกอบรมทีส่ ร้างแรง
จูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สูงอายุ
รูปแบบที่ใช้เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทีมวิจัย
ได้เอาใจใส่ ในขั้นตอนระหว่างการฝึกอบรม โดยเน้นว่าต้อง
สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เข้าอบรมให้ได้ ในระหว่างการอบรมใช้
วิธีการฝึกอบรมแบบกัลยาณมิตร มีความเป็นกันเอง เนื่องจาก
กลุ่มผู้อบรมเป็นครูผู้สูงอายุ จะต้องใช้วิธีการอบรมที่มีลักษณะ
พิเศษต่างจากการอบรมทั่วไป ครูผู้สอนจะต้องใจเย็นพอที่จะ
สอนผู้สูงอายุ โดยในชั้นเรียนจะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ไม่มีการเขินอายที่จะถาม ครูผู้สูงอายุจะมีส่วนร่วมไปตลอด
การอบรม และจะใช้วิธีการแบบจับคู่พี่เลี้ยง (Buddy system)
คือ การจับคู่ระหว่างกลุ่มครูที่พอมีพื้นฐานความรู้เรื่องการ
ใช้คอมพิวเตอร์กับกลุ่มครูที่ไม่มีพื้นฐาน ท�ำให้ผู้เข้าอบรมมี
ทัศนคติที่ไม่กลัวต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถ
สอบถามได้จากคู่พี่เลี้ยงของตนให้ค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือได้
นอกจากนั้น ในการฝึกอบรมยังได้จัดทีมนักศึกษาจ�ำนวน 5 คน
คอยช่วยเหลือ ซึ่งกลุ่มนักศึกษาที่มาช่วยเป็นนักศึกษาในสาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นอย่างดี นักศึกษาทุกคนจะสังเกตพฤติกรรมผูเ้ ข้าอบรมทุกคน
ถ้ามีปัญหาจะเข้าไปช่วยเหลือโดยทันที
2) เป็นรูปแบบทีม่ กี ารสร้างทีมในพืน้ ทีเ่ พือ่ ช่วยเหลือซึง่
กันและกันในการใช้ ICT
ทีมวิจัยเชื่อว่าการอบรมในลักษณะที่ต่างคนต่างเรียนรู้
ไม่สามารถตอบโจทย์ ในการแก้ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของ
ครูผู้สูงอายุได้ กลับจะท�ำให้กลุ่มครูผู้สูงอายุมีความกลัวและมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารจึงได้แบ่งทีมผูเ้ ข้าอบรมเป็น  2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 คือ กลุม่ ผู้
เข้าอบรมทีม่ พี นื้ ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ และกลุม่ ที่ 2 คือ กลุม่
ผูเ้ ข้าอบรมที่ไม่มพี นื้ ฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลังจากนัน้ ให้
ผูเ้ ข้าอบรมจับคูก่ นั ระหว่าง 2 กลุม่ นี้ โดยระหว่างการอบรม และการ
จัดท�ำใบงาน กลุม่ ที่ 1 เป็นพีเ่ ลีย้ งในการอธิบาย ให้คำ� แนะน�ำและ
คอยช่วยเหลือกลุม่ ที่ 2 ซึง่ วิธกี ารนีเ้ รียกว่า การจับคูพ่ เี่ ลีย้ ง (Buddy
system) ซึง่ ประโยชน์ที่ได้กค็ อื ผูเ้ รียนในกลุม่ ที่ 1 ก็จะได้มโี อกาส
ในการทบทวนความรูข้ องตนเอง ส่วนผูเ้ รียนในกลุม่ ที่ 2 ก็มคี วาม
เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น ถ้ามีหัวข้อใดไม่เข้าใจก็สอบถามจาก
พีเ่ ลีย้ งได้
3) เป็นรูปแบบที่มีการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์
ระหว่างครูผู้สูงอายุและกรรมการสถานศึกษา
หลังจากการอบรม คณะครูและกรรมการสถานศึกษาได้
สร้างกลุม่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ขนึ้ คือ กลุม่ Facebook ชือ่ ว่า
“อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปี 2557” และกลุ่ม Line
ชื่อว่า “วิจัยท้องถิ่น” โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

โรงเรียนและกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเป็นคนในพื้นที่
4) เป็นรูปแบบที่มีความเป็นภาคีเครือข่ายทางวิชาการ
กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่
การเข้าร่วมงานวิจัยนี้ระหว่างทีมวิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับทีมวิจัยโรงเรียนบ้านธาตุ รวมทั้งโรงเรียนเครือ
ข่ายอืน่ ๆ ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารก่อให้เกิดการสร้าง
ภาคีเครือข่ายทางวิชาการเกิดขึ้น
การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะใน
การใช้ ICT ในครูผู้สูงอายุ
การด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพนีไ้ ด้ประเมินผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรม ICT ได้แก่ คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุ จ�ำนวน 12 คน
และกรรมการสถานศึกษาจ�ำนวน 5 คน โดยใช้วิธีการหาค่า
ประสิทธิภาพด้วยวิธกี ารหาค่าเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ในเบือ้ งต้น
มีการก�ำหนดประสิทธิภาพของรูปแบบที่ใช้ให้มปี ระสิทธิภาพตาม
เกณฑ์  80/80 ผลการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT ในครูผสู้ งู อายุระหว่างเรียน
กับหลังเรียนในการใช้รูปแบบ มีประสิทธิภาพที่ 88.37/82.82
ซึ่งถือว่ารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะนี้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมขั้นตอนของรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะในการใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ
ในส่วนการส�ำรวจความคิดเห็นต่อรูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมขั้นตอน
ของรูปแบบว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ โดย THAT Model นีจ้ ะ
ใช้วธิ กี ารฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างเข้มข้นและเป็นกัลยาณมิตร
มีขนั้ ตอนกระบวนการทัง้ หมด 9 ขัน้ ตอน ซึง่ ได้ให้คณะครูโรงเรียน
บ้านธาตุและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านธาตุ ต�ำบล
แสนสุข ที่ได้เข้ากระบวนการตัง้ แต่เริม่ ต้น จ�ำนวน 17 คน ตอบ
แบบสอบถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไร โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
4.51-5.00
หมายความว่า รู ป แบบการเสริ ม
สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
3.51-4.50
หมายความว่า รู ป แบบการเสริ ม
สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยมาก
2.51-3.50
หมายความว่า รู ป แบบการเสริ ม
สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยปานกลาง
1.51-2.50
หมายความว่า รู ป แบบการเสริ ม
สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยน้อย
1.00-1.50
หมายความว่า รู ป แบบการเสริ ม
สร้างสมรรถนะมีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
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ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ โดยรวมและเป็นรายด้าน
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. การศึกษาความต้องการจ�ำเป็นในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.43

0.55

มาก

2. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.68

0.48

มากที่สุด

3. การก�ำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.64

0.60

มากที่สุด

4. การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.62

0.50

มากที่สุด

5. การจัดบุคลากรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.84

0.37

มากที่สุด

6. การเลือกสื่อประกอบการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.69

0.46

มากที่สุด

7. การก�ำหนดเทคนิคและวิธีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.74

0.44

มากที่สุด

8. การด�ำเนินการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.70

0.46

มากที่สุด

9. การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

4.54

0.51

มากที่สุด

4.65

0.49

มากที่สุด

โดยรวม

การอภิปรายผล

การด�ำเนินงานวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ศกึ ษาตัง้ แต่สภาพปัญหา
บริบทของโรงเรียนบ้านธาตุ จนพัฒนาได้เป็นรูปแบบการเสริม
สร้างสมรรถนะในการใช้ ICT ส�ำหรับครูผู้สูงอายุ จากการศึกษา
สามารถอภิปรายผลการด�ำเนินงานได้ดังนี้
1) กระบวนการวิจัย
     งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมที่
ให้ความส�ำคัญกับกระบวนการวิจยั และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ดั ง นั้ น ที ม วิ จั ย จึ ง เริ่ ม ต้ น จากการลงพื้ น ที่ โ รงเรี ย นเพื่ อ เก็ บ
ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส�ำหรับ
การเก็บข้อมูลได้แบ่งเป็นทีมในการเก็บข้อมูล โดยแต่ละทีม
ที่ลงไปเก็บข้อมูลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล หรือ
การสนทนากลุ่ม ซึ่งจะท�ำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมุมมอง
โดยถ้าเป็นข้อมูลบริบทของโรงเรียน กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่มจะเป็นกลุ่มคณะครู ในโรงเรียนบ้านธาตุ ส่วน
ข้ อ มู ล บริ บ ทชุ ม ชนบ้ า นธาตุ กลุ ่ ม ผู ้ ถู ก สั ม ภาษณ์ แ ละการ
สนทนากลุ่มจะเป็นกลุ่มของกรรมการสถานศึกษา หลังจากนั้น
ทีมย่อยได้น�ำข้อมูลที่เก็บได้มารวมกันเพื่อช่วยกันจัดหมวดหมู่
เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และมีการจัดเวทีเพือ่ ตรวจ
สอบข้อมูลโดยชุมชน ต่อมาก็พัฒนามาเป็นโจทย์วิจัย ทีมวิจัยมี
การเปิดเวทีชี้แจงท�ำความเข้าใจกับชุมชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย รายละเอียดของงานวิจัย และเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมจากเวทีนี้ ท�ำให้ได้อาสาสมัครซึ่งเป็นคณะครู
โรงเรียนบ้านธาตุจ�ำนวน 12 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา
จ�ำนวน 5 คน เข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย จากนั้นนักวิจัยได้จัดอบรม
ให้ความรูเ้ รือ่ งการท�ำเครือ่ งมือและการเก็บข้อมูลแก่ทมี วิจยั และ
ฝึกซ้อมการเก็บข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อมาในช่วงระยะที่ 2 เป็นระยะปฏิบตั กิ าร ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียน ครู และทีมวิจยั ได้รว่ มกันวางแผนและจัดท�ำแผนการด�ำเนิน
กิจกรรม เพือ่ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแก่คณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจ�ำนวน  7 หัวข้อ ได้แก่ 1) การใช้งานคอมพิวเตอร์พนื้ ฐาน
และอินเทอร์เน็ต 2) การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word  3) การใช้
งานโปรแกรม Microsoft Excel 4) การใช้งานโปรแกรม Microsoft
Powerpoint  5) การใช้งานอีเมล์ และการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
6) การใช้งานโปรแกรม Line และ Facebook 7) การใช้โปรแกรม Flip
Album ผลิตสือ่ การเรียนการสอน โดยหลังการอบรมในแต่ละหัวข้อ
ผูเ้ ข้าอบรมจะต้องท�ำใบงาน และหลังการอบรมครบทัง้ 7 หัวข้อ
ผูเ้ ข้าอบรมก็จะต้องท�ำใบงานรวบยอดอีกครัง้ หนึง่ จากนัน้ ทีมวิจยั
ได้น�ำผลคะแนนจากการท�ำใบงานไปประเมินประสิทธิภาพ และ
ศึกษาความคิดเห็นของรูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการใช้  ICT
ส�ำหรับครูผสู้ งู อายุ
หลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทีมวิจัยได้จัด
ประชุมร่วมกันสรุปบทเรียนทุกครั้ง เพื่อน�ำบทเรียนที่ประสบ
ผลส�ำเร็จไปใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป และน�ำบทเรียนที่
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ล้มเหลวไปแก้ไขเพือ่ ไม่ให้เกิดขึน้ ซ�ำ้ อีก มีการบันทึกภาพ จัดท�ำ
รายงานกิจกรรมเพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำรายงานวิจัยต่อไป
2) ผลที่เกิดกับครู
   1. เกิดการเรียนรู้ในกระบวนการท�ำงานวิจัยเพื่อท้อง
ถิ่น เนื่องจากการท�ำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเน้นการมีส่วนร่วม การ
ท�ำงานเป็นทีมจึงจะท�ำให้งานส�ำเร็จได้ ซึง่ การท�ำวิจยั ครัง้ นี้ คณะ
ครูจะต้องท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งจากการ
สังเกตการณ์ท�ำงาน พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถาน
ศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงท�ำให้การติดต่อประสานงาน
ตลอดจนท�ำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่น
   2. เกิดการเปลี่ยนแปลงของคณะครูทุกคน ซึ่งก่อน
ท�ำวิจยั คณะครูสว่ นใหญ่จะมีความวิตกกังวลและความกลัวในการ
ใช้งาน ICT แต่หลังจากผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้ว คณะครูมี
ความรู้สึกสนุกและท้าทายในการที่จะพัฒนาตนเองให้ได้
  3. เกิดการท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยปกติคณะครูในโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คณะกรรมการ
สถานศึกษาอยู่แล้ว ซึ่งสังเกตเห็นได้จากเมื่อมีการจัดกิจกรรม
ทีท่ างโรงเรียนจัดขึน้ คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องจะมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง แต่สำ� หรับการ
ท�ำวิจยั ในครัง้ นี้ คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วม
กันท�ำงาน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกันตลอดระยะเวลา
ในการท�ำวิจัย ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี  3 เดือน ดังนั้น
หากคณะครูขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
แล้ว งานวิจัยนี้คงไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จได้
  4. เกิดการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยคณะครูได้
ความรู้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไปจนถึง
การใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อ
สืบค้นข้อมูล อาทิ แบบฝึกหัด ตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน
เป็นต้น การใช้โปรแกรมสือ่ สังคมออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรม Line
และ Facebook เพือ่ ใช้เป็นโปรแกรมส�ำหรับการติดต่อสือ่ สารกัน
ในกลุ ่ ม ของครู แ ละคณะกรรมการสถานศึ ก ษา โดยทั้ ง หมด
ได้ น� ำ ไปพั ฒ นางานการเรี ย นการสอนและงานบริ ห ารของ
โรงเรียน
3) ผลที่เกิดกับคณะกรรมการสถานศึกษา
   1. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการท�ำ
วิจัยตั้งแต่เริ่มต้น โดยร่วมกันรวบรวมข้อมูล แสดงความคิดเห็น
ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�ำมาใช้ในการหารูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้ ICT
   2. คณะกรรมการสถานศึกษาได้นำ� ความรูท้ ี่ได้จากการ
เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ ICT ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ในยามว่าง เช่น
การเข้า YouTube เพื่อค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวกับงานถักกระเป๋าเพื่อ
น�ำไปจ�ำหน่าย การเปิดวิดีโอธรรมะเพื่อดูในยามว่าง เป็นต้น

   3. คณะกรรมการสถานศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ท�ำงานร่วมกัน มีการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ และแสดงความ
คิดเห็นของตนตามโอกาสที่เหมาะสม
4) ผลที่เกิดกับทีมวิจัย
   1. ทีมวิจยั ได้เรียนรูก้ ระบวนการท�ำงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
โดยได้มีส่วนร่วมและท�ำงานวิจัยกับคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ซึง่ แต่ละคนมีบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบในงานวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน
ดั ง นั้ น ที ม วิ จั ย จึ ง ต้ อ งเรี ย นรู ้ แ ละปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ทุ ก ฝ่ า ย
ซึ่งการท�ำงานร่วมกับแต่ละฝ่ายนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เนื่องจาก
แต่ละฝ่ายมีความมุ่งหวังเดียวกัน คือ ท�ำอย่างไรจึงจะพัฒนา
ตนเองในเรือ่ งของ ICT เพือ่ ทีจ่ ะน�ำความรูท้ ี่ได้ไปใช้ในการจัดการ
สอนและงานบริหาร
   2. ทีมวิจยั ได้เรียนรูเ้ รือ่ งการวางแผนและแบ่งบทบาท
หน้าที่ในการท�ำงาน ซึง่ ในการลงพืน้ ทีแ่ ต่ละครัง้ แต่ละฝ่ายทีร่ บั
ผิดชอบจะเป็นผูด้ ำ� เนินการ เช่น ฝ่ายจัดเตรียมสถานทีก่ จ็ ะมาจัด
เตรียมสถานทีก่ อ่ นการประชุมและก่อนการฝึกอบรม ฝ่ายประสาน
งานก็จะเป็นผูป้ ระสานงานนัดหมายผูท้ เี่ ข้าร่วมประชุม เป็นต้น
5) การน�ำไปใช้ประโยชน์
   จากการด�ำเนินงานโครงการพบว่า งานวิจยั โครงการนี้
ทีมวิจัยหลักและทีมวิจัยในพื้นที่ได้น�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
หลายด้านดังนี้
   1. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ใช้โรงเรียนบ้านธาตุเสมือนหนึง่ เป็นห้องปฏิบตั กิ ารของสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้นกั ศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
เรียนรู้ การแก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ปฏิบัติการจริง
และฝึกฝนการอบรมถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนซึง่ มีสถานะแตก
ต่างกันในการเรียนรู้ และเรียนรูใ้ นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
เป็นอย่างดี
   2. คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุทกุ คนมีความรูพ้ นื้ ฐานการ
ใช้งานคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนั โรงเรียนบ้านธาตุได้รบั คัดเลือกจาก
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาที  ่ 4 อุบลราชธานี ให้ใช้โปรแกรม
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System) โดยเป็นเครือ่ งมือสนับสนุนให้สถานศึกษา
ใช้บริหารจัดการงานของสถานศึกษาภายใต้หลักการจัดการสมัย
ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ซึง่ คณะครูโรงเรียน
บ้านธาตุสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ในงานการเรียนการสอนและ
งานบริหารได้ ทุกคนสนองรับนโยบาย สพป. อบ. 4 ก้าวไปข้าง
หน้ากับ 9 จุดเน้น ข้อที่ 6 คือ ส่งเสริมการใช้ ICT ในการบริหาร
    3. ผูส้ งู อายุซงึ่ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
บ้านธาตุ หลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมไปใช้
ในเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยท�ำให้เกิดอาชีพทีเ่ รียนรูผ้ า่ นYouTube เช่น
การท�ำกระเป๋าจากด้ายถักในแบบต่างๆ ออกมาจ�ำหน่ายให้กบั ผูส้ นใจ
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การจัดการความรู้สู่รูปแบบการจัดท�ำบัญชี
กองทุนเมืองบางเขนที่มีประสิทธิภาพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ1
ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น
บทคัดย่อ
การจัดการความรูส้ รู่ ปู แบบการจัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองบางเขนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีวตั ถุประสงค์ คือ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานของกองทุนเมืองบางเขนตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ศึกษาการจัดท�ำบัญชีและการบริหารกองทุนเมืองบางเขน รวมถึงศึกษาปัญหาทีม่ ีในการ
จัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองบางเขนทีป่ ระกอบด้วย 10 ชุมชน เพือ่ น�ำมาสูก่ ารค้นหารูปแบบ
การจัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองบางเขนทีเ่ หมาะสม
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research : PAR) ระหว่างทีมวิจยั เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ตัง้ แต่การจัดเวที
ประชุมทีมวิจยั เพือ่ ชีแ้ จงเกีย่ วกับโครงการ การถอดความรูเ้ ดิมทีท่ มี วิจยั ชุมชนมีเพือ่ เสริม
ความรูใ้ หม่ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ออกแบบร่วมกันคือ การศึกษาดูงาน การอบรม
ให้ความรูด้ า้ นบัญชี การศึกษาจากเอกสารและข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง การถอดความรูท้ ี่
ได้จากการจัดกิจกรรมทุกขัน้ ตอน และน�ำความรูท้ ี่ได้มาท�ำการวิเคราะห์ เพือ่ ออกแบบรูป
แบบบัญชีกองทุนเมืองบางเขนทีเ่ หมาะสม โดยมีกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ทัง้ หมด 10 คน
ซึง่ เป็นคณะกรรมการฯ ผูน้ ำ� ชุมชน และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการบริหารงานของกองทุนเมือง
บางเขน โดยมีวธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธเี ลือกจากความสมัครใจ
ผลการศึกษาพบว่า กองทุนเมืองบางเขนมีการจัดท�ำบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์
สรุปตัวเลขรายรับรายจ่าย และน�ำข้อมูลทีส่ รุปได้มาจัดท�ำงบการเงิน ซึง่ จากการจัดท�ำบัญชี
ทีผ่ า่ นมา พบปัญหาคือ นักบัญชีชมุ ชนจาก 10 ชุมชน และคณะกรรมการกองทุนเมือง
บางเขน ขาดความเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี ารจัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองบางเขนด้วยคอมพิวเตอร์
เนือ่ งจากไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการใช้คอมพิวเตอร์ นักบัญชีชมุ ชนและคณะกรรมการฯ ไม่มี
ความรูเ้ กีย่ วกับการประมวลผลข้อมูลทางบัญชีทเี่ ป็นมาตรฐาน จึงท�ำให้ไม่เข้าใจเกีย่ วกับ
ทีม่ าทีไ่ ปของข้อมูลในงบการเงิน ประกอบกับเอกสารประกอบการจัดท�ำบัญชีและขัน้ ตอน
ในการจัดท�ำบัญชีไม่ได้มกี ารจัดการให้เป็นระบบ ค้นหาได้ยาก จากปัญหาทีม่ จี งึ น�ำมาสูก่ าร
พัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองทีเ่ ป็นระบบ เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน และสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างน่าเชือ่ ถือ สามารถจัดท�ำด้วยมือได้ตงั้ แต่ขนั้ ตอนการแยกเอกสารการรับ
เงินจ่ายเงิน การบันทึกในใบส�ำคัญรับ ใบส�ำคัญจ่าย เพือ่ ควบคุมเอกสารให้เป็นระบบ การ
จัดเก็บเอกสารทีเ่ ป็นระเบียบช่วยให้คน้ หาได้งา่ ย การบันทึกรายการรับเงิน และการจ่ายเงิน
โดยใช้สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย การผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทเพือ่ ให้ทราบยอดคง
เหลือของบัญชีแต่ละตัวได้ตลอดเวลา การน�ำยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทไปจัดท�ำงบ
การเงินเพือ่ รายงานต่อทีป่ ระชุมและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทราบ
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการความรู้ การจัดท�ำบัญชีกองทุนเมือง ประสิทธิภาพ
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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 research 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
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บทน�ำ

ปัจจุบันปัญหาในชุมชนยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องได้รับ
การแก้ไข นอกจากชุมชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ไข
ปัญหาของสังคมตนเองแล้ว ในส่วนของภาครัฐและเอกชนก็
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ควรเข้ามามีบทบาทในการให้ความช่วย
เหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนเพื่อเป็นการหนุนเสริม
ให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็ง และสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนโดยมีการเชือ่ มโยงและบูรณาการทุนเข้ามาเป็นเครือ่ ง
มือในการแก้ไขปัญหาให้ประสบความส�ำเร็จมากขึน้ (ชาญณรงค์
วงค์วิชัย, 2553) จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนและกลุ่มต่างๆ โดย
มีวัตถุประสงค์ ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในแต่ละด้าน
เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาการผลิต ทุนชุมชนตามแนวพระ
ราชด�ำริ เช่นเดียวกับกองทุนเมืองบางเขนซึ่งประกอบด้วย 10
ชุมชน ที่เกิดจากวิกฤตทางการเงินของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ทีส่ นับสนุนเงินในการสร้าง
บ้านมัน่ คงไม่เพียงพอต่อความต้องการสร้างบ้านของชาวบ้านใน
แต่ละชุมชน ดังนัน้ ผูน้ ำ� ชุมชนในสายคลองบางบัวจึงหาทางแก้ไข
โดยการน�ำเงินออมเพื่อที่อยู่อาศัยของสมาชิกทุกชุมชนมารวม
กัน เพื่อน�ำมาให้กับครัวเรือนที่สามารถจะด�ำเนินโครงการก่อ
สร้างได้กอ่ น หลังจากทีส่ มาชิกสร้างบ้านไปแล้วและได้รบั เงินสิน
เชือ่ จาก พอช. ชุมชนทีย่ มื เงินจากกองทุนเมืองฯ ไปจะน�ำเงินมา
จ่ายคืนให้กองทุนเมืองฯ
ส�ำหรับปัญหาเกีย่ วกับกองทุนทีผ่ า่ นมามีมากมายหลาย
ด้าน ไม่วา่ จะเป็นปัญหาเกีย่ วกับหนีส้ นิ ของประชาชนทีม่ มี ากจน
ไม่สามารถจ่ายช�ำระหนีไ้ ด้ ปัญหาด้านคณะกรรมการฯ อาทิ กรรม
การฯ ไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่เข้าใจระเบียบของกองทุน ไม่มกี ารประชุม
ไม่ตดิ ตามผลการด�ำเนินงาน ไม่โปร่งใสในการด�ำเนินงาน  การจัด
ท�ำบัญชีเอกสารการเงิน การประชุม สัญญาต่างๆ ไม่เป็นปัจจุบนั
และขาดความรับผิดชอบ ส่วนปัญหาด้านสมาชิก อาทิ สมาชิกขาด
ความรับผิดชอบ ใช้เงินกูย้ มื ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ไม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกองทุน  มีหนีส้ นิ หลายกองทุน ส�ำหรับปัญหาด้านเจ้า
หน้าที่สนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่มีงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
มากไม่มเี วลาในการติดตาม ไม่เข้าใจในระเบียบฯ ขาดการติดตาม
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั หลายๆ ชิน้ ทีผ่ า่ นมา เช่น
งานวิจยั ของวิชลุ ดา มาตันบุญ  (2550) ทีศ่ กึ ษาการจัดการกองทุน
ชุมชนในชนบทชุมชนพืน้ ราบจังหวัดเชียงใหม่และพบว่า ชุมชนมี
ปัญหาเกีย่ วกับการขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของ
คณะกรรมการฯ ปัญหาหนีส้ นิ ปัญหาความเครียด รวมทัง้ คณะ
กรรมการฯ ทีบ่ ริหารงานส่วนใหญ่เป็นคนเดิม เป็นคณะกรรมการฯ
ซ�้ำๆ กันหลายกองทุน ท�ำให้ไม่มีการถ่ายทอดประสบการณ์การ
ท�ำงานไปยังคนรุน่ ใหม่ เป็นต้น

ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน
ของกองทุนเมืองบางเขน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาการ
จัดท�ำบัญชีและการบริหารกองทุนเมืองบางเขน รวมถึงศึกษา
ปัญหาที่มีในการจัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองบางเขน เพื่อน�ำมาสู่
การค้นหารูปแบบการจัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองบางเขนที่เหมาะ
สม เพื่อให้มีการจดบันทึกรับรู้ถึงการได้มาและการใช้ไปของเงิน
กองทุนเมืองฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีการรายงานผล
การบริหารจัดการเงินกองทุน เพื่อให้เกิดการบริหารเงินกองทุน
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จากการน�ำเงินกองทุนเมืองฯ ไปบริหารจัดการ เพื่อรองรับการ
เติบโตและการขยายตัวของกองทุนเมืองฯ ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคต และยังเป็นการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของคณะกรรมการฯ
นอกจากนี้ ผลที่ได้จากการวิจัยยังสามารถน�ำไปขยายผลให้กับ
ชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการพัฒนารูปแบบการจัดท�ำบัญชีที่เป็นระบบ
และมีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป ซึง่ จะเป็นประโยชน์ให้กบั
ชุมชนที่ก�ำลังพยายามสร้างความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
   
การจัดการความรูเ้ ป็นเครือ่ งมือในการค้นหาและพัฒนา
ความรู้ให้ดีขึ้น ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไว้
มากมายหลายท่าน ผู้วิจัยได้เลือกเฉพาะแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยมาพอสรุปได้ดังนี้
พจนานุ กรมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542
ให้คำ� นิยามความรูไ้ ว้วา่ “ความรู้ คือ สิง่ ทีส่ งั่ สมมาจากการศึกษา
เล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจาก
ประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการ
ปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา”
น�้ำทิพย์ วิภาวิน (2547) นิยามความรู้ไว้ว่า “ความรู้
(Knowledge) คือ สารสนเทศที่น�ำไปสู่การปฏิบัติหรือใช้งาน
(Information in action) เป็นแนวทางในการก�ำหนดความคิด
พฤติกรรมและการสื่อสารระหว่างบุคคล”
ประเวศ วะสี (2548) ให้ความหมายของค�ำว่า การ
จัดการความรู้ไว้ว่า “ค�ำว่า การจัดการ อาจท�ำให้เกิดความ
รู้สึกทีไ่ ม่คอ่ ยดีนกั ในสังคมไทย เพราะเหมือนจะไปใช้อำ� นาจจัดการ
อะไรๆ แต่ค�ำว่า จัดการความรู้ (Knowledge management)
มีความหมายจ�ำเพาะว่า หมายถึง การจัดการให้มีการค้นพบ
ความรู้ความช�ำนาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางน�ำออกมาแลก
เปลีย่ นเรียนรู้ ตกแต่งให้งา่ ยต่อการใช้สอยและมีประโยชน์เพิม่ ขึน้ ”
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า การจั ด การความรู ้ หมายถึ ง
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กระบวนการ (Process) ทีด่ ำ� เนินการร่วมกันของผูท้ เี่ กีย่ วข้องกัน
ในองค์กร ในหน่วยงาน ในชุมชน เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการ
ท�ำงาน ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม
การจัดการความรู้ในความหมายนี้ จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติ
งาน ดังนั้นการจัดการความรู้ส�ำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ขั้นตอน
และกระบวนการในการค้นหาความรู้ความช�ำนาญที่มีอยู่ในตัว
นักวิจัยในทีมด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อน�ำมาสู่การแก้ไขปัญหาใน
การจัดท�ำบัญชีของกองทุนเมืองบางเขนให้ดีขึ้น

การสร้างความรู้ (Create) การก�ำหนดและรวบรวมความรู้ (Capture) การน�ำไปสู่การปฏิบัติ (Refine) การจัดเก็บความรู้ (Store)
การจัดการความรู้ (Manage) การเผยแพร่ (Disseminate)
เป้าหมายของการจัดการความรู้
อาจมีผู้ตั้งเป็นประเด็นค�ำถามว่า ท�ำ KM (Knowledge
management) ไปท�ำไม มีเป้าหมายอยู่ที่ใด ส�ำหรับค�ำถามนี้
วิจารณ์ พานิช กล่าวไว้ค่อนข้างจะชัดเจนและน่าสนใจว่า การ
จัดการความรู้ (KM) มีเป้าหมาย 3 ประการใหญ่ๆ ได้แก่
1. เพือ่ การพัฒนางานให้มคี ณุ ภาพและผลสัมฤทธิย์ งิ่ ขึน้
2. เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
3. เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู้” ขององค์กรหรือหน่วย
งาน เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะ
ช่วยท�ำให้องค์กรมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากล�ำบากหรือ
ความไม่แน่นอนในอนาคตได้ดีขึ้น
ส�ำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ได้น�ำแนวคิดและทฤษฎีของการ
จัดการความรู้จากหลายๆ แนวคิดมาประยุกต์ ใช้ เริ่มจากการ
แยกประเภทของความรู้โดยการวิเคราะห์และถอดความรู้เดิมที่
มีอยู่ในตัวชุมชนเอง เพื่อให้ทราบระดับความรู้ที่มีอยู่ หลังจาก
นั้นท�ำการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ชุมชนมีความรู้เพิ่ม
ขึ้นและเหมาะสม เมื่อได้ความรู้เพิ่มเติมจึงน�ำความรู้เดิมที่มีอยู่
มาผนวกกับความรู้ใหม่ที่ได้รับและน�ำมาวิเคราะห์ออกแบบเพื่อ
ให้ได้ความรู้ชุดใหม่ที่เหมาะสม และท�ำการจัดเก็บเป็นชุดความ
รู้โดยการบันทึกและท�ำการเผยแพร่ต่อไป

ประเภทของความรู้
ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้สอง
ประเภท คือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และความรู้
แฝงเร้น (Tacit knowledge) ความรู้ชัดแจ้ง คือ ความรู้ที่เขียน
อธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ต�ำรา
ส่วนความรู้แฝงเร้น คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออก
มาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลาย
ลักษณ์อักษรได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช (2552)
เขียนไว้ว่า “ความรู้ คือ สิ่งที่เราน�ำมาใช้งานได้ ให้งานส�ำเร็จได้
แก้ปัญหาได้ ใช้ประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้” และได้
แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.ความรู้เด่นชัด (Explicit knowledge) เป็นความรู้ที่
อยู่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารหรือวิชาการที่มีอยู่ในต�ำราหรือคู่มือ
ปฏิบัติงาน
2.ความรูซ้ อ่ นเร้น/ความรูฝ้ งั ลึก (Tacit  knowledge) เป็น
ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน
เป็นภูมิปัญญา
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี
มีหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ค�ำนิยามเกี่ยวกับความหมาย
องค์ประกอบของการจัดการความรู้
ของค�ำว่า “การบัญชี” (Accounting)  ออกมาให้มีความเหมาะ
สุนันทา เลาหนันทน์ (2542) กล่าวว่า การจัดการความ สมและถูกต้องที่สุดหลายหน่วยงาน ดังนี้
รู้มีองค์ประกอบที่ส�ำคัญอย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้
1. สมาคมผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของประเทศ
1) ด้านคน “คน” เป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของ สหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public
องค์การ จนกล่าวได้วา่ ทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ (Assets) ที่ Accountants หรือ AICPA) ให้คำ� นิยามไว้วา่ “การบัญชี คือ การ
มีคุณค่าและเกียรติภูมิ ทั้งนี้ เพราะทรัพยากรมนุษย์จะท�ำหน้าที่ จดบันทึก การจ�ำแนก การสรุปผล และการจัดท�ำรายงานทางการ
บริหารทรัพยากรอื่นๆ จนกลายเป็นผลผลิต
เงิน  โดยใช้หน่วยวัดเป็นเงินตรา รวมถึงการแปลความหมายของ
2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้มีการ รายงานเกีย่ วกับการเงินดังกล่าว  เพือ่ น�ำไปใช้ในการตัดสินใจได้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น ถูกต้อง”
ฐานของความรูใ้ นองค์กรให้เป็นความรูท้ เี่ กิดประโยชน์ตอ่ บุคคลนัน้
2. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ในเวลาและรูปแบบที่บุคคลนั้นต้องการ เรียกว่า ระบบบริหาร ประเทศไทย (สบ.ช.) (The Institute of Certified Accountants
ความรู้
and Auditor of Thailand หรือ ICAAT) ให้ค�ำนิยามไว้ว่า “การ
3) ด้านกระบวนการ นักวิชาการทางด้านการจัดการ บัญชี คือ  ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จ�ำแนก และท�ำ
ความรู้ แบ่งขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้แตกต่างกัน อาทิ สรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผล
Turban et al. (2004) แบ่งกระบวนการจัดความรูไ้ ว้ 6 ขัน้ ตอน คือ งานขัน้ สุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ขอ้ มูลทางการเงินซึง่ เป็น
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ประโยชน์แก่บคุ คลทุกฝ่าย  และผูท้ สี่ นใจในกิจกรรมของกิจการ”  
จากความหมายของบัญชีสามารถน�ำมาสรุปขัน้ ตอนใน
การจัดท�ำบัญชีได้ดังนี้
1. การจดบันทึกรายการค้า (Recording) หมายถึง
การจดบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุด
ขั้นต้น ซึ่งเราเรียกว่า สมุดรายวัน โดยเรียงตามล�ำดับก่อนหลัง
ซึ่งในการจดบันทึกนั้น จะต้องมีเอกสารเป็นหลักฐานประกอบ
การจดบันทึกรายการด้วย เช่น ใบก�ำกับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน
เป็นต้น และในการจดบันทึกนี้อาจท�ำด้วยมือหรือโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก็ได้  
2. การจ�ำแนกหมวดหมู่ (Classifying) หมายถึง การน�ำ
ข้อมูลทางการเงินที่ได้จากขัน้ ที่ 1  (สมุดขัน้ ต้น) มาท�ำการจ�ำแนก
ออกเป็นหมวดหมู่ในสมุดขัน้ ปลาย ซึง่ เราเรียกว่า สมุดบัญชีแยก
ประเภท
3. การสรุปผล (Summarizing) หมายถึง การน�ำข้อมูล
ทางการเงินทีจ่ ำ� แนกออกเป็นหมวดหมูจ่ ากขัน้ ที่ 2 มาท�ำการสรุป
ผลในรูปของงบการเงิน (Financial statement) ตามวัตถุประสงค์
ภายในระยะเวลาที่ต้องการ เช่น 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน
ถ้ากิจการต้ อ งการทราบผลการด�ำเนิน งานที่ผ่านมาว่าเป็น
อย่างไร ก็สามารถทราบได้จากการจัดท�ำงบก�ำไรขาดทุน และ
ถ้ากิจการต้องการทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการว่า ขณะ
นี้มีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร ก็สามารถทราบได้จากการจัด
ท�ำงบแสดงฐานะการเงิน
4. การวิเคราะห์และแปลความหมาย (Analysis and interpreting) หมายถึง การน�ำข้อมูลทางการบัญชีทั้งหมดมาท�ำการ
วิเคราะห์และแปลความหมาย เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
ซึง่ ขัน้ ตอนในการวิเคราะห์นี้ นักบัญชีอาจจะท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทางบัญชี และแปลความหมายออกมาแตกต่างกันทั้งๆ ที่เป็น
ข้อมูลจากการบัญชีชดุ เดียวกัน สาเหตุทเี่ ป็นเช่นนี้ เพราะการใช้
เทคนิคในการวิเคราะห์ ตลอดจนประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
ในการวิเคราะห์ของนักบัญชีแต่ละท่านมีไม่เท่ากัน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการท�ำวิจัย
โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันแสดงความคิด
เห็น คิด วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนงานวิจยั ส�ำเร็จ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผลที่ได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันของ
งานวิจัย ได้มีผู้ให้ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพอสรุปได้ดังนี้
กมล สุดประเสริฐ (2540 : 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research หรือ PAR) คือ การวิจัย ค้นคว้า และหาความรู้ตาม

หลักการของการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียง
แต่วา่ PAR นัน้ มีวตั ถุประสงค์มงุ่ ไปทีก่ ารแก้ปญั หาในการพัฒนา
และเป็นการวิจยั ทีด่ ำ� เนินไปด้วยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผูร้ ว่ ม
งาน รวมทัง้ ในกระบวนการวิจยั และในการมีหนุ้ ส่วนใช้ประโยชน์
ของการวิจัย” ซึ่งสอดคล้องกับ สุภางค์ จันทวานิช (2547 : 67)
กล่าวว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) หมายถึง
วิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมการวิจยั นับตัง้ แต่การก�ำหนดปัญหา การ
ด�ำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางในการแก้
ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม
พันธุ์ทิพย์ รามสูต (2540 : 31) กล่าวว่า การวิจัยปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นกระบวนการทางประชาธิปไตย
อย่างหนึ่งที่บุคคลจ�ำนวนหนึ่งน�ำความรู้ที่ ได้จากการศึก ษา
วิ จั ย และการลงมื อ กระท� ำ ด้ ว ยตนเองมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ
เปลีย่ นแปลงสังคมของตน ดังนัน้ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วมจึงเป็นรูปแบบของการวิจัยที่ประชาชนผู้เคยเป็นประชากร
ที่ถูกวิจัยจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ร่วมในการกระท�ำวิจัยนั้น
เอง  โดยการมีส่วนร่วมนี้จะต้องมีตลอดกระบวนการวิจัย นับแต่
การตัดสินใจว่าควรจะต้องมีการริเริ่มศึกษาวิจัยในชุมชนนั้นๆ
หรือไม่ การประมวลเหตุการณ์ หลักฐานและข้อมูลเพื่อก�ำหนด
ปัญหาวิจยั การเลือกระบุประเด็นปัญหา การสร้างเครือ่ งมือ การ
เก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการเสนอสิ่งที่ค้นพบ จนกระทั่งการ
กระจายความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปสู่การลงปฏิบัติ
กระบวนการของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR)
เนื่องจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
เป็นการวิจยั ทีน่ อกจากจะเป็นเชิงปฏิบตั กิ ารแล้ว ในกระบวนการ
ยังต้องมีชาวบ้านหรือคนในชุมชน เช่น เยาวชนเข้ามามีส่วนใน
กระบวนการวิจัยด้วย ซึ่งมีผู้กล่าวถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม (PAR) หลายท่าน ยกตัวอย่างเช่น
มาณี    ไชยธี ร านุ วั ฒ ศิ ริ (2539 : 102) กล่ า วถึ ง
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้
1) ก�ำหนดแนวทางไว้อย่างกว้างๆ ในการเข้าสู่ชุมชน
ส่วนปัญหาส�ำหรับการวิจัยนั้นก�ำหนดไว้ว่า จะต้องกระท�ำร่วม
กับชาวบ้าน
2) เข้าไปอยู่ในชุมชนเพือ่ ท�ำความคุน้ เคยและศึกษาดูวา่
ผู้น�ำในชุมชนและใครบ้างที่ชาวบ้านยอมรับให้เป็นตัวแทนของ
เขา บุคคลในกลุ่มนี้ คณะผู้วิจัยควรคาดการณ์ได้แล้วว่า “จะเป็น
ตัวแทน” หรือ “สื่อกลาง” ซึ่งจะได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ร่วม
ท�ำงาน ทัง้ เพือ่ นักวิจยั และเพือ่ ชาวบ้าน หรือ “ทีมนักวิจยั ในท้องถิน่ ”
(Local Research Team : LRT)
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3) ร่วมปรึกษาหารือกันระหว่างผูว้ จิ ยั กับทีมตัวแทนของ วิ จั ย วิ ช าการ ผู ้ ป ระสานงานจากโหนดสุ ว รรณภู มิ และชาว
ชาวบ้าน
ชุมชน เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่น�ำโจทย์ปัญหาการวิจัยซึ่งเป็น
    3.1)  เพื่อร่วมก�ำหนดปัญหาขึ้นมาอย่างกว้างๆ ซึ่ง ความต้องการของชุมชนโดยตรงมาท�ำการวางแผน และหา
จะท�ำการส�ำรวจกันจริงๆ ต่อไป
แนวทางในการแก้ไขโดยใช้การจัดการความรู้มาเป็นเครื่อง
    3.2)  เพื่อร่วมกันก�ำหนดวิธีการและกระบวนการที่ มือในการหาค�ำตอบ และน�ำความรู้ที่ได้มาสรุป คิด วิเคราะห์
จะท�ำการศึกษา
และออกแบบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
    3.3)  เพือ่ ร่วมกันก�ำหนดวิธกี ารฝึกอบรมให้เข้าใจวิธี เดียวกัน
การและกระบวนการเหล่านัน้
4)  คณะผูว้ จิ ยั และทีมวิจยั ในท้องถิน่ ร่วมกันออกส�ำรวจ 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชุมชน
วิชุลดา มาตันบุญ (2550) การจัดการกองทุนชุมชนใน
5)  น�ำข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์ และก�ำหนดปัญหาที่ ชนบท: กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
ได้มาจากการส�ำรวจ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาจริง ที่จะน�ำ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกองทุนชุมชนทั้งสองชุมชน
มาสู่กระบวนการวิจัยแล้วปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
คื อ ปั ญ หาการขาดทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์
6) เมื่อต้องประสบกับอุปสรรค หรือได้บรรลุเป้าหมาย ของคณะกรรมการฯ จนเกิดวิกฤตปัญหาการยักยอกเงินของ
นั้นแล้ว และจะท�ำการแก้ไขปัญหาอื่นๆ อีก ก็ร่วมปรึกษาหารือ ผู้จัดการธนาคารที่บ้านสันสลิด จังหวัดเชียงราย ปัญหาหนี้สิน
กันจากขั้นตอน 3.1-3.3 อีกครั้ง ท�ำเช่นนี้อยู่ตลอดเวลา
ปั ญ หาความเครี ย ด รวมทั้ ง คณะกรรมการฯ ที่ บ ริ ห ารงาน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คนเดิ ม เป็ น คณะกรรมการฯ ซ�้ ำ ๆ กั น หลาย
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กองทุน ท�ำให้ไม่มีการถ่ายทอดประสบการณ์การท�ำงานไปยัง
ส�ำหรับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะเป็นการ คนรุ่นใหม่
ศึกษาหาความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยชุมชนกับนักวิชาการซึ่ง
บุ ศ รา คงศั ก ดิ์   (2546) ท� ำ การศึ ก ษาการประยุ ก ต์
เป็นตัวหลักส�ำหรับการวิจยั แต่สงิ่ แวดล้อม บุคคลรอบข้าง หน่วย ใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมืองแห่งชาติ กรณี
งานหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ถือเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ศึ ก ษาอ� ำ เภอท่ า ปลา จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ส�ำหรับการด�ำเนินงานวิจยั เช่นกัน ดังนัน้ จึงมีผสู้ รุปภาพรวมของ ผู้จัดท�ำบัญชีมิได้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชีโดยตรง
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ดังนี้
มีปัญหาในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสมุดบัญชีและเอกสารที่ใช้ใน
สุภางค์ จันทวานิช (2539 : 71) กล่าวว่า ผู้มีส่วนร่วมใน การบันทึกบัญชี และยังขาดความเข้าใจในการบันทึกรายการ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ประกอบ ให้ถูกต้อง เนื่องจากการฝึกอบรมในเบื้องต้นมีระยะเวลาจ�ำกัด
ด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ ชาวบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน นักวิจัย ผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจศัพท์ทางด้านการบัญชี นอกจากนี้
ซึ่งเป็นตัวแทนของนักวิชาการที่สนใจเรื่องการพัฒนา และนัก การจัดท�ำบัญชีตามคู่มือจัดท�ำบัญชีและรายงานมีค่าใช้จ่ายสูง
พัฒนา ซึง่ เป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาล หรือองค์กรพัฒนาเอกชน และไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร
สองฝ่ายหลังนี้นับรวมๆ กันเป็นฝ่ายคนนอก ส่วนชาวบ้านเป็น
ปริชญา ชีวะเกตุ (2545) ได้ศึกษาแนวปฏิบัติทางบัญชี
คนใน
ส�ำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษากองทุน
พันธุ์ทิพย์ รามสูต (2540 : 2-3) กล่าวถึง กลุ่มบุคคล หมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมว่า เป็นการท�ำงานร่วม เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า มีกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 14
กันระหว่างนักวิจัยภายนอกกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักวิจัย กองทุน และกองทุนชุมชนทั้งหมด 1 กองทุน มีหลักเกณฑ์
ภายใน ค�ำว่ากลุ่มเป้าหมายมีหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มที่อยู่ การท�ำบัญชีอย่างง่าย คือ การจัดท�ำบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด
ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เช่น ในที่ท�ำงาน ในการศึกษา และมีสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายโดยแยกเป็น 2 กิจกรรม คือ
ผู้ใหญ่ กลุ่มผู้ต่อสู้เพื่อสังคม กลุ่มขบวนการเคลื่อนไหว กลุ่ม กิจกรรมเงินจัดสรรและกิจกรรมเงินออม การจัดท�ำทะเบียน
อพยพย้ายถิ่นเข้าเมือง ผู้หญิง กรรมกร ฯลฯ แต่เป้าหมายจะ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ ทะเบียนคุมค�ำขอกู้ ทะเบียนคุมลูกหนี้
เน้นที่กลุ่มคนด้อยโอกาสและผู้ถูกกดขี่ในสังคมเป็นล�ำดับความ รายตัว ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ ค่าหุ้น เงินรับฝากรายตัว และ
ส�ำคัญแรก
กองทุนต้องจัดท�ำงบการเงินเพื่อน�ำส่งธนาคารออมสินสาขา
ส� ำ หรั บ งานวิ จั ย นี้ ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มที่ มี ความส� ำ คั ญ กั บ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเดือน โดยก�ำหนดให้ส่งภายในวันที่
งานวิ จั ย ประกอบไปด้ ว ย นั กวิ จั ย ชุ ม ชน ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน นั ก 7 ของเดือนต่อไป
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ธิดาพร อินชุม (2554) ได้ศึกษาปัญหาด้านการจัดท�ำ
บัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
ในอ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาที่ส่งผลต่อ
การจัดท�ำบัญชีมีสาเหตุหลักมาจากคณะกรรมการฯ ผู้จัดท�ำ
บัญชีส่ ว นใหญ่ ข าดความรู้พื้น ฐานด้านการจัดท�ำบัญชี โดย
ทางปฏิ บั ติ จ ะเน้ น การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ตามความเข้ า ใและที่ เ คย
ปฏิ บั ติ อ ยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ  ประกอบกั บ ผู ้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ บั ญ ชี
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมทางด้ า นการจั ด ท� ำ บั ญ ชี
กองทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งอย่ า งเพี ย งพอ ท� ำ ให้ ก าร
จั ด ท� ำ บั ญ ชี ไ ม่ เ ป็ น ไปตามระบบมาตรฐานและไม่ ส ามารถ
น� ำ ผลการด� ำ เนิ น งานในแต่ ล ะปี ม าเปรี ย บเที ย บกั น ได้ ใน
ส่ ว นของการควบคุ ม ภายในไม่ พ บว่ า มี ป ั ญ หาอุ ป สรรค
แต่อย่างใด
เจริญ  สุดรักษ์ และคณะ (2545) ได้ท�ำการศึกษาและ
ถอดบทเรียนการด�ำเนินงานของกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน และ
ค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนให้มีเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการศึกษาโดยการเก็บข้อมูล
จากสมาชิก กรรมการด�ำเนินงาน และจากเอกสารของกอง
ทุนต่างๆ 3 กองทุน ผลการวิจัยพบปัญหาในการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญ 2 ประการ คือ  1) ระเบียบและการบังคับใช้ซึ่งสมาชิก
และกรรมการไม่ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากความ
ไม่รู้และไม่ได้เอาใจใส่อย่างจริงจัง 2) เรื่องการจัดท�ำทะเบียน
บัญชีและงบการเงินซึ่งกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ เนื่องจาก
กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ได้ขวนขวายจัดการ
เรื่องนี้อย่างจริงจัง
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้มีผู้ศึกษามานั้น สรุปได้
ว่าชุมชนใช้วิธีการจัดท�ำบัญชีอย่างง่ายโดยท�ำตามความเข้าใจ
ของตนเองโดยการจดบันทึก แต่ยังขาดการจัดระบบการจัดท�ำ
เอกสารที่เหมาะสม รวมถึงข้อมูลที่ได้จัดท�ำนั้นยังไม่ครบถ้วน
พอที่ จ ะจั ด ท� ำ ให้ อ ยู ่ ใ นรู ป ของงบการเงิ น ตามมาตรฐานโดย
ทั่วไป ปัญหาส่วนใหญ่มาจากผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำบัญชี
คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท�ำบัญชี และไม่มีรูปแบบที่เป็นคู่มือในการจัดท�ำบัญชีที่
สามารถสื่อให้เข้าใจได้

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนเมืองบางเขน 10 ชุมชน
ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ คือ ชุมชนสามัคคีร่วมใจ
ชุมชนบางบัว ชุมชนร้อยกรอง ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ชุมชน
พัฒนาเหนือ ชุมชนพัฒนาใต้ ชุมชนอุทิศอนุสรณ์ ชุมชนบ้าน
บางเขน ชุมชนเศรษฐกิจวรวีร์วัฒนา และชุมชนคลองหลุมไผ่
เท่านั้น
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักบัญชีชุมชน
คณะกรรมการฯ และผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารงาน
กองทุนเมืองบางเขนจากทั้งหมด 10 ชุมชน โดยใช้วิธีเลือก
ประชากรด้วยวิธีการสมัครใจและได้นักวิจัยชุมชนทั้งหมด 10
คน ประกอบด้วย นางสาววราภรณ์ ปานพิพัฒน์ นางเรียม
ดวงกระโทก นางละออง  เสือสิริ นางสาวสดสิริ วัฒนกาพัทธ์
นางสาววัชรี  เย็นสบาย นางตุย๋ พลอยขาว นายชัยรัตน์ เลีย้ งบุตร
นายสุ ชิ น แสงศรี นายวิ ไ ล เรื อ งมา และนายณั ฐ ภั ท รธร
เนติบันลือฤทธิ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยชุมชน คือ นักบัญชีชุมชน
ที่สมัครใจเข้าร่วมท�ำวิจัยในครั้งนี้ร่วมกับหัวหน้าโครงการฯ
คือ อาจารย์ประจ�ำสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อร่วม
กั น ศึ ก ษาหารู ป แบบการจั ด ท� ำ บั ญ ชี ก องทุ น เมื อ งบางเขนที่
เหมาะสม โดยใช้วิธีการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์
การศึกษาดูงาน การอบรมให้ความรู้ด้านบัญชี การลงมือปฏิบัติ
โดยใช้ เ อกสารทางการบั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง การแลกเปลี่ ย น
ความรู้ระหว่างกันในทีมวิจัย การถอดบทเรียนและถอดความรู้
จากการจัดกิจกรรม เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ส�ำหรับการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล จะเป็น
ขั้นตอนของกระบวนการวิจัยที่ทีมวิจัยได้ท�ำควบคู่กันไป ซึ่งได้
จากแผนการด�ำเนินงานที่ทีมวิจัยได้ร่วมกันก�ำหนดขึ้น สามารถ
สรุปและแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน แสดงรายละเอียดของการ
เข้าร่วมกิจกรรมของทีมวิจัย ดังนี้
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมการ
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบและวิธีการ
ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะห์ความรู้ ออกแบบ ทบทวน
จัด ท�ำบั ญ ชี ที่เ หมาะสมของกองทุน เมือ งบางเขนที่ประกอบ ทดลองและแก้ไข
ด้วย 10 ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักบัญชีของชุมชนที่
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ตารางที่ 1 สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของทีมวิจัย
ว/ด/ป

กิจกรรม
1

2

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(หมายเหตุ)
3 4 5 6 7 8

21/3/55 จัดเวทีประชุมเพือ่ ศึกษาเรียนรูแ้ นวทางการท�ำวิจยั จาก

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5/4/55
28/8/55 เปิดเวทีประชุมทีมวิจยั และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ชีแ้ จงเกีย่ ว

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

20/9/55
5/11/55
28/11/55
7/12/55
31/1/56
21/2/56
28/3/56
9/4/56

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

ทีมวิจยั ทีมอืน่
จัดเวทีประชุมเพือ่ ก�ำหนดเค้าโครงสร้างการวิจยั
กับโครงการฯ และการท�ำงานร่วมกัน
เปิดเวทีประชุมทีมวิจยั ครัง้ ที่ 1
เปิดเวทีประชุมทีมวิจยั ครัง้ ที่ 2

✓

เปิดเวทีประชุมทีมวิจยั ครัง้ ที่ 3
เปิดเวทีประชุมทีมวิจยั ครัง้ ที่ 4
กิจกรรมการจัดการความรูท้ ี่ 1 ศึกษาดูงาน

✓

ประชุมทีมวิจยั เพือ่ สรุปผลทีไ่ ด้จากการไปศึกษาดูงาน

✓

อบรมความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการจัดท�ำบัญชี

✓

✓
✓

ประชุมสรุปผลที่ได้จากการอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
เกีย่ วกับการจัดท�ำบัญชี

30/4/56 ประชุมสรุปปัญหาและแนวทางในการจัดท�ำบัญชี
15/5/56 ทบทวนและออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็น
ระบบ
27/5/56 ประชุมทีมวิจยั เพือ่ ออกแบบสมุดรายวันรับเงิน–จ่ายเงิน
และซ้อมการน�ำเสนอผลงานวิจยั

29/5/56 น�ำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจยั ระยะที่ 1

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ประชุมเพือ่ ออกแบบงบการเงินและทบทวนการออกแบบ
ทัง้ หมด

✓

✓

✓

7/8/56

ประชุมทีมวิจัยเพื่อสรุปผลการท�ำโครงการวิจัยทั้งหมด
และซ้อมน�ำเสนอการเผยแพร่

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ออกแบบสมุดบัญชีแยกประเภทและทดลองปฏิบตั ิ

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

หมายเหตุ  / หมายถึงเข้าร่วมกิจกรรม

- หมายถึงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

1. คุณเรียม ดวงกระโทก  
4. คุณสดสิริ วัฒนกาพัทธ์  
7. คุณสุชิน แสงศรี  
10. คุณตุ๋ย พลอยขาว  

✓

✓

5/7/56
1/8/56

19/8/56 เผยแพร่ผลงานวิจยั

✓

9 10 11

2. คุณละออง เสือศิริ
5. คุณวิไล เรืองมา  
8. อ.ณัฐภัทรธร เนติบันลือฤทธิ์
11. คุณดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น

3. คุณวราภรณ์ ปานพิพัฒน์
6. คุณชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร
9. คุณวัชรี เย็นสบาย  

✓
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ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ มีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
1.1 ส�ำหรับขั้นการเตรียมการเป็นขั้นตอนในการศึกษา
เกี่ยวกับบริบทชุมชน โดยการจัดเวทีประชุมระหว่างพี่เลี้ยงจาก
โหนดสุวรรณภูมิ ผู้น�ำชุมชน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
วิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ชัดเจนและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
1.2 ออกแบบเค้าโครงการวิจัย โดยเริ่มจากนักวิจัย
ชุมชน หัวหน้าโครงการและโหนดสุวรรณภูมิช่วยกันออกแบบ
และก�ำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ และประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการ
ท�ำวิจัย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญส�ำหรับการวิจัยเนื่องจาก
จะเป็นแนวทางทั้งหมดส�ำหรับการด�ำเนินโครงการวิจัยในเบื้อง
ต้นว่า งานวิจัยนี้ท�ำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอะไร มีวัตถุประสงค์
ในการท�ำวิจยั อย่างไร และท�ำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง รวมถึง
ก�ำหนดแผนทีจ่ ะด�ำเนินการตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดขึน้ เพือ่ ให้ผล
การท�ำวิจยั ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการร่วมกันของทีมวิจยั
1.3 เปิดเวทีท�ำความเข้าใจ ส�ำหรับการเปิดเวทีเพื่อ
ท�ำความเข้าใจนี้ เป็นการเปิดเวทีประชุมชีแ้ จงเกีย่ วกับโครงการฯ
ให้กับนักวิจัยในทีม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท�ำวิจัยนี้ได้
ทราบเกี่ยวกับโครงการฯ อย่างละเอียดว่า เป็นโครงการเกี่ยวกับ
อะไร มีวธิ กี ารและขัน้ ตอนในการปฏิบตั กิ ารอย่างไร และทุกคนใน
ทีมวิจัยมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานวิจัยเกิด
ผลส�ำเร็จ รวมถึงชีแ้ จงให้ผรู้ ว่ มทีมวิจยั ทุกคน ตระหนักถึงการท�ำ
วิจยั แบบมีสว่ นร่วมได้เข้าใจเกีย่ วกับการท�ำวิจยั ว่างานวิจยั นีต้ อ้ ง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ผลงาน
วิจยั ทีจ่ ะเกิดขึน้ บรรลุวตั ถุประสงค์ซงึ่ น�ำเสนอโดยตัวแทนนักวิจยั
ชุมชน คือ คุณวราภรณ์ ปานพิพัฒน์ และได้มีการร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

1.4 ถอดความรูเ้ ดิมและท�ำความเข้าใจร่วมกัน ขัน้ ตอน
นี้เป็นการเริ่มต้นท�ำงานวิจัยร่วมกันระหว่างทีมวิจัยชุมชนกับ
หัวหน้าโครงการฯ โดยจะเริ่มจากการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองฯ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงการทบทวนความรูเ้ กีย่ วกับบัญชีในตัว
ของทีมวิจัยแต่ละคน เพื่อให้ทราบว่านักวิจัยในทีมมีความรู้ด้าน
บัญชีอยู่ในระดับใดซึ่งจะน�ำไปสู่การก�ำหนดกิจกรรมที่จะจัดขึ้น
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติม ส�ำหรับขั้นตอนนี้มีการจัดประชุม
เพือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูล 4 ครัง้ โดยเป็นการพูดคุยแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท�ำบัญชีโดยให้นักวิจัยชุมชนเขียน
สรุปในกระดาษ และน�ำข้อมูลของทุกคนมาสรุปร่วมกันเพื่อชี้ให้
เห็นถึงระดับความรู้ด้านบัญชีของทีมวิจัย

ขั้นตอนที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้
หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความรู้เดิมที่มีอยู่
ในตัวของนักวิจยั ชุมชน โดยการประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กันและได้ทราบปัญหาที่แท้จริงแล้วว่า นักวิจัยมีปัญหาในส่วน
ของความรู้ด้านบัญชีที่เป็นระบบระเบียบ รูปแบบ และวิธีการจัด
เก็บรวบรวมเอกสารยังไม่เป็นระบบที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสรุป
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
การจ่ายเงินและด้านการรับเงิน ดังนี้
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ตารางที่ 2 แสดงปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี และแนวทางแก้ไข ด้านการจ่ายเงิน
วิธีการจ่ายเงิน

ปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางแก้ไข

1. จ่ายเป็นเงินสด ค่ารับรอง ค่า - ใบเสร็จรับเงิน
พาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าประ - ใบเซ็นชือ่ เข้าร่วมประชุม
สานงาน ฯลฯ
- ใบส�ำคัญรับเงิน (มีแต่ไม่
ได้ใช้)
- ค่ า อาหารใช้ ใ บส� ำ คั ญ รั บ
แนบกับใบลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม

- ใบเสร็จรับเงินหาย
- การจั ด เก็ บ เอกสารไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
เอกสารสูญหาย หายาก บางครัง้ ก็ลมื ว่า
จ่ายค่าอะไรไปเมือ่ ไหร่บา้ ง
- สมาชิกไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบการกู้
- นักบัญชีไม่มเี วลาในการจัดท�ำบัญชี

- ก�ำหนดกฎระเบียบในการจ่ายเงิน โดย
ก่อนทีจ่ ะจ่ายเงินให้นนั้ ต้องมีเอกสารมา
แนบครบถ้วนถูกต้องโดยไม่มีข้อยกเว้น
และให้น�ำเสนอกฎระเบียบในที่ประชุม
เมืองฯ เพือ่ ลงมติอนุมตั ิ
- ควรมีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
และเป็นปัจจุบนั

- บันทึกการประชุมการอนุมตั ิ
การให้กเู้ งินหรือยืมเงิน
- หน้าสมุดบัญชีเงินฝากของ
ผูก้ ู้
- สลิปโอนเงิน
- สัญญาเงินกู้ หรือ เงินยืม
- ใบสรุปรายจ่ายประจ�ำเดือน

- การจัดท�ำเอกสารการกูย้ มื ยังล่าช้า โดย
ปัจจุบนั จ่ายเงินก่อนทีเ่ อกสารจะครบและ
เอกสารทีเ่ หลือตามยาก
- ไม่มีรูปแบบการจัดท�ำสัญญาการกู้ยืม
กรณีเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพที่ให้เป็น
สวัสดิการแก่ผนู้ ำ� ชุมชน
- การสรุปรายจ่ายเป็นแบบยอดรวม และ
หาเอกสารอ้างอิงยาก
- ไม่มีการแบ่งหน้าที่ในการท�ำบัญชีที่
ชัดเจน
- ไม่มคี มู่ อื ผังบัญชี

- ก�ำหนดวันจัดท�ำบัญชีทกุ เดือนโดยให้นกั
บัญชีทมี่ คี วามรับผิดชอบต่อเมืองฯช่วยกันจัด
เก็บเอกสาร และช่วยกันบันทึกบัญชีให้ถกู ต้อง
และเป็นปัจจุบนั
- ควรมีการปรับปรุงและออกแบบเอกสารที่
ต้องใช้ให้เหมาะสมชัดเจน
- ควรมีการจัดท�ำสมุดคุมยอดการจ่ายเงินและ
อ้างอิงเอกสารเพือ่ ให้งา่ ยต่อการตรวจสอบ
- มีการแบ่งบทบาทหน้าทีก่ ารจัดท�ำบัญชีตาม
ความเหมาะสม
- มีการจัดท�ำคูม่ อื ผังบัญชี (ค�ำอธิบายชือ่ บัญชี
แต่ละตัว)

2. จ่ายโดยโอนผ่านธนาคาร
- เงินยืมผูน้ ำ� สร้างอาชีพ
- เงินให้กลุ่มออมทรัพย์กู้เพื่อ
สร้างบ้าน
- เงินยืมส�ำรองจ่ายค่าบ้านให้
พอช.

เอกสารที่ใช้ประกอบ
ในปัจจุบัน

ตารางที่ 3 แสดงปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี และแนวทางแก้ไข ด้านการรับเงิน
วิธีการรับเงิน

เอกสารที่ใช้ประกอบ
ในปัจจุบัน

1. รับเป็นเงินสด
- จดบันทึกในสมุด
- รับคืนเงินยืมส�ำรองจ่ายค่าใช้ - ช่วยกันจ�ำ
จ่ายในการบริหารจัดการ เช่น ค่า
รับรอง ค่าถ่ายเอกสาร

2. รับโดยโอนผ่านธนาคาร โดยจะ
เป็นการรับเงินต้นพร้อมดอกเบีย้
ในแต่ละกรณีทจี่ า่ ยไปคือ
- รับเงินยืมผู้น�ำสร้างอาชีพคืน
(ไม่มดี อกเบีย้ )
- รับเงินทีใ่ ห้กลุม่ ออมทรัพย์กเู้ พือ่
สร้างบ้านคืน
- รับคืนเงินยืมส�ำรองจ่ายค่าบ้าน
ให้ พอช.

- ตรวจสอบกับสมุดเงินฝาก
ธนาคารทีม่ กี ารโอนเข้ามา
- ตรวจสอบจากสลิปโอน
- บัตรประชาชน
- ใบสรุปยอดรายรับประจ�ำ
เดือน

ปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางแก้ไข

- การจดบันทึกเพียงอย่างเดียวไม่น่า - ก�ำหนดกฎระเบียบในการรับเงิน โดย
เชือ่ ถือ
ก�ำหนดให้ผทู้ โี่ อนเงินเข้าบัญชีกองทุนเมืองฯ
- ลืมว่าเงินทีม่ อี ยูใ่ นมือเป็นเงินอะไร
ต้องมีหลักฐานมาแสดงว่าเป็นยอดการโอน
ของตนจริงๆ และให้นำ� เสนอกฎ ระเบียบ
ในทีป่ ระชุมเมืองฯ เพือ่ ลงมติอนุมตั ิ
- ควรมีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
และเป็นปัจจุบนั
- ใบสลิปโอนเงินหายและไม่ได้นำ� มาให้นกั
บัญชีทที่ ำ� บัญชีไว้เป็นหลักฐาน มีเพียงการ
บอกปากเปล่าเท่านัน้
- ลื ม ว่ า มี ก ารจ่ า ยเงิ น อะไรให้ เ มื อ งฯ
ไปบ้างเมือ่ ไร
- บางรายการในสมุดบัญชีเงินฝากหาไม่ได้
ว่าใครโอนมาจ่ายค่าอะไรบ้าง
- สมาชิกขาดระเบียบวินยั ในการบริหาร
เงิน จ่ายช�ำระหนีล้ า่ ช้า
- ไม่มหี ลักฐานการรับเงินออกให้แก่ผจู้ า่ ย
เงิน (มีแบบฟอร์มของ พอช. แต่ไม่ได้ใช้)
- การจัดท�ำเอกสารไม่เป็นระบบและไม่มี
การอ้างอิงเอกสาร

- ก�ำหนดวันจัดท�ำบัญชีทกุ เดือนโดยให้นกั
บัญชีทมี่ คี วามรับผิดชอบต่อเมืองฯ ช่วย
กันจัดเก็บเอกสาร และช่วยกันบันทึกบัญชี
ให้ถกู ต้องและเป็นปัจจุบนั
- ควรมีการปรับปรุงและออกแบบเอกสาร
ทีต่ อ้ งใช้ให้เหมาะสมชัดเจน
- มีการสร้างระเบียบวินัยในการจ่ายเงิน
ให้ตรงต่อเวลา
- ควรมีการจัดท�ำสมุดคุมยอดการรับ
เงินและอ้างอิงเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบ
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เมื่อทีมวิจัยได้ท�ำการสรุปเกี่ยวกับปัญหาแล้ว จึงได้มี
หลังจากการศึกษาดูงาน ทีมวิจยั จึงกลับมาร่วมกันถอด
แนวความคิดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เห็นตัวอย่าง ความรูแ้ ละบทเรียนที่ได้จากการไปศึกษาดูงาน โดยให้นกั วิจยั ทุก
และรูปแบบการจัดท�ำบัญชีด้วยมือที่ประสบความส�ำเร็จ จึงได้ คนช่วยกันวิเคราะห์ความรูท้ ี่ได้จากการไปดูงาน และออกมาช่วย
มีการจัดกิจกรรมในการค้นหาความรู้ใหม่เพื่อน�ำมาเสริมความรู้ กันเขียนสรุปร่วมกัน
เดิมที่มีอยู่ในตัวนักวิจัยชุมชนดังนี้
2.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ
ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชด�ำริ บ้านคลองป่าไม้  จังหวัด
ระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2556  เวลา   06.00  20.00 น.
การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพาชาวบ้าน
ทีมวิจัยไปดูแนวทางการบริหารจัดการและการจัดท�ำบัญชีของ
ธนาคารหมูบ่ า้ นตามแนวพระราชด�ำริ เพือ่ ให้ทมี วิจยั ได้เห็นถึงรูป
แบบและวิธกี ารทีช่ มุ ชนบ้านคลองป่าไม้ใช้ จะได้นำ� ความรูน้ นั้ มา
ต่อยอดในการออกแบบและปรับปรุงใช้กบั การบริหารจัดการกอง
ทุนเมืองฯ และน�ำมาออกแบบระบบและวิธีการจัดท�ำบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ส่วนสาเหตุทเี่ ลือกไปศึกษาดูงานทีธ่ นาคาร
หมูบ่ า้ นตามแนวพระราชด�ำริ เนือ่ งจากเป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและ
สามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคัด
เลือกพื้นที่นี้มาจากการที่ให้ทีมวิจัยกลับไปช่วยกันคิดว่าเรามี
ปัญหาในการท�ำบัญชีแบบนี้ ควรศึกษารูปแบบของที่ใดเพื่อให้
สอดคล้องและสามารถเสริมสร้างความรู้ให้ทีมวิจัยได้ และเมื่อ
มีการประชุมครัง้ ต่อมา นักวิจยั แต่ละคนจึงได้นำ� สถานทีท่ ตี่ นเอง
สนใจมาน�ำเสนอมากมาย และทีมวิจัยได้ข้อสรุปสุดท้ายร่วมกัน
ว่า เราจะไปทีธ่ นาคารหมูบ่ า้ นตามแนวพระราชด�ำริ บ้านคลองป่า
ไม้ โดยได้มกี ารติดต่อประสานงานเพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการ
เข้าไปศึกษาดูงานและได้รับการตอบรับที่ดี
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2.2 กิจกรรมการจัดการความรู้ที่ 2 โครงการอบรม เรียนจากการท�ำกิจกรรม ท�ำให้เห็นปัญหาทีช่ ดั เจน ดังนัน้ ทีมวิจยั
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม จึงร่วมกันทบทวนวิธกี าร เอกสาร ปัญหา แนวทางแก้ไขเกีย่ วกับ
2556 โดยหัวหน้าโครงการฯ ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ การบันทึกรายรับและรายจ่าย
ในการจัดท�ำบัญชีที่เป็นมาตรฐานเนื่องจากเป็นอาจารย์สอนใน
สาขาวิชาการบัญชี การอบรมครัง้ นีเ้ ป็นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
โดยจะมีการสอดแทรกแบบฝึกหัดให้ทมี วิจยั ได้ชว่ ยกันท�ำและได้
ช่วยกันคิด ส�ำหรับเนือ้ หาทีน่ ำ� มาใช้ในการอบรมเป็นเนือ้ หาตาม
รูปแบบ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และน�ำมา
ปรับเปลี่ยนค�ำศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารที่สามารถท�ำให้เข้าใจง่าย
ยิง่ ขึน้ โดยจะเป็นค�ำศัพท์ทชี่ มุ ชนใช้อยูแ่ ละสามารถเข้าใจได้ทนั ที
ที่ได้ยินควบคู่ไปกับค�ำศัพท์ที่เป็นทางการส�ำหรับนักบัญชี

ทบทวนและออกแบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ
โดยการศึ ก ษาจากเอกสารจริ ง ของกองทุ น เมื อ งบางเขนใน
ปัจจุบนั เพือ่ ค้นหาวิธกี ารจัดเก็บและเอกสารควบคุมทีเ่ หมาะสม
โดยการช่วยกันคิดวิเคราะห์ร่วมกันของนักวิจัย เมื่อได้รูปแบบ
ขัน้ ตอนและวิธกี ารแล้ว ทีมวิจยั ช่วยกันจัดท�ำเอกสารควบคุม และ
จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระบบค้นหาได้ง่าย รวมถึงการ
เขียนสรุปผลที่ได้จากการวิจัยในวันนี้ด้วย
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบบัญชีกองทุนเมืองฯ
ที่เหมาะสม
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส�ำหรับการน�ำความรู้และความ
เข้าใจที่ได้จากการวิเคราะห์กิจกรรมการศึกษาดูงาน และการ
อบรมให้ความรูจ้ นเกิดแนวความคิดและรูปแบบในภาพรวมเกีย่ ว
กับบัญชีมาออกแบบรูปแบบของบัญชีกองทุนเมืองฯ จริงๆ โดย
จะเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา แนวทางการแก้ไข และน�ำ
แนวทางการแก้ไขที่คิดวิเคราะห์ร่วมกันไปสู่การแก้ปัญหาโดย
การออกแบบร่วมกันของทีมวิจัย ดังนี้
3.1 การออกแบบและทดลองปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่เกิด
ขึ้นหลังจากการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับทีมวิจัยแล้ว คือ
หลังจากการศึกษาดูงาน การอบรมให้ความรู้ และการถอดบท
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ประชุมทีมวิจัยเพื่อออกแบบสมุดรายวันรับเงิน จ่ายเงิน หลังจากทีมวิจัยได้รูปแบบและขั้นตอนการจัดท�ำบัญชี
ได้ใบส�ำคัญรับ ใบส�ำคัญจ่าย เพื่อใช้เป็นใบปะหน้าคุมเอกสาร
ทางการบัญชี ในการประชุมครัง้ นี้ ทีมวิจยั จะช่วยกันคิดวิเคราะห์
เครื่องมือที่จะใช้ส�ำหรับการรวบรวมข้อมูลด้านการรับเงินและ
การจ่ายเงินทีจ่ ดั ท�ำแล้วให้เป็นระบบมากขึน้ ซึง่ จากการไปศึกษา
ดูงานและจากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผนวกกับความรู้ดั้งเดิม
ของนักวิจยั แต่ละท่าน จึงท�ำให้ทมี วิจยั คิดทีจ่ ะออกแบบเครือ่ งมือ
ที่ใช้บนั ทึกรายการรับเงิน รายการจ่ายเงิน คือ สมุดรายวันรับเงิน
และสมุดรายวันจ่ายเงิน
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ออกแบบสมุดบัญชีแยกประเภทและทดลองปฏิบัติ
ส�ำหรับขั้นตอนนี้ ทีมวิจัยเริ่มต้นออกแบบด้วยการน�ำกระดาษที่
ช่วยกันสรุปเกี่ยวกับสมุดรายวันรับเงิน และสมุดรายวันจ่ายเงิน
มาติดบนฝาผนังก่อน เพื่อให้ทีมวิจัยได้ทบทวนการจัดท�ำสมุด
รายวันรับเงิน-จ่ายเงิน เนื่องจากการออกแบบสมุดบัญชีแยก
ประเภทจะต้องน�ำข้อมูลมาจากการบันทึกบัญชีดังกล่าวมา
ท�ำการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันจนได้รูปแบบ
ของสมุดบัญชีแยกประเภทที่ใช้คำ� อธิบายทีเ่ ป็นรูปแบบของบัญชี
กองทุนเมืองฯ เอง

3.2 ประชุมทีมวิจัยเพื่อสรุปผลการท�ำโครงการวิจัย
ทัง้ หมด เพือ่ ให้แน่ใจว่ารูปแบบทีท่ มี วิจยั ได้ชว่ ยกันออกแบบทีผ่ า่ น
มา สามารถน�ำมาใช้ได้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการ
จัดท�ำบัญชีในปัจจุบนั ได้อย่างเหมาะสม จึงได้จดั การประชุมเพือ่ ให้
นักวิจยั ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้จากการประชุมทัง้ หมด หัวหน้า
โครงการฯ ได้รวบรวมและจัดพิมพ์มาให้ โดยให้นกั วิจยั ทุกคนช่วย
กันอ่านเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องและช่วยกันแก้ไข ทัง้ ข้อมูลใน
ส่วนของชุมชน ข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบ วิธกี าร และขัน้ ตอนในการ
จัดท�ำบัญชีทชี่ ว่ ยกันออกแบบ เอกสารประกอบการจัดท�ำบัญชี และ
ถือเป็นการประชุมเพือ่ คืนข้อมูลให้กบั ชุมชนในเบือ้ งต้นด้วย
ประชุมเพื่อออกแบบงบการเงินและทบทวนการ
ออกแบบทั้งหมด ส�ำหรับครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อออกแบบรูป
แบบงบการเงิน ซึ่งเป็นงบที่จะช่วยสรุปตัวเลขทางการบัญชีเพื่อ
น�ำเสนอต่อสาธารณะ ในเบือ้ งต้นทีมวิจยั ตกลงกันไว้วา่ เป็นความ
ต้องการรูปแบบของงบการเงินหลัก 2 งบ คือ งบแสดงฐานะการ
เงิน และงบก�ำไรขาดทุน
ส�ำหรับการออกแบบงบแสดงฐานะการเงิน ทีมวิจัยได้
ออกแบบจากการดูตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานทางบัญชีโดยทั่วไป
แต่น�ำมาปรับให้เหมาะสมกับข้อมูลทางการบัญชีของกองทุน
เมืองฯและในการออกแบบงบแสดงฐานะการเงิน หัวหน้าโครง
การฯ เป็นคนเขียนตัวเลขและรายละเอียดที่ทีมวิจัยช่วยกันคิด
ช่วยกันตอบ สรุปลงบนกระดาษไปพร้อมๆ กัน
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลพืน้ ฐานของกองทุนเมืองบางเขนตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกองทุนเมืองบางเขน
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า กองทุนเมืองฯ ได้มกี ารก่อตัง้ ขึน้ เมือ่
ประมาณปีพ.ศ. 2553 จากการประชุมร่วมกันของผูน้ ำ� ชุมชนในสาย
คลองบางบัวร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสิง่ แวดล้อมคลองบางบัว เพือ่
ต้องการแก้ไขปัญหาเงินทุนทีจ่ ะน�ำมาสร้างบ้านมัน่ คงโดยการรวม
เงินออมเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมาไว้ดว้ ยกัน และน�ำเงินทีร่ วมกันไว้นมี้ า
บริการให้กบั ชุมชนทีต่ อ้ งการสร้างบ้านมัน่ คง แต่เงินทีก่ ไู้ ว้กบั พอช.
ล่าช้า จึงได้นำ� เงินของกองทุนเมืองฯ ไปสร้างบ้านก่อนและเมือ่ ได้
รับเงินจาก พอช. จึงให้นำ� เงินดังกล่าวมาคืนให้กบั กองทุนเมืองฯ
และจากการบริหารจัดการตนเองทีม่ ปี ระสิทธิภาพของกองทุนฯ ส่ง
ผลให้ศนู ย์ศกึ ษาและพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งเอเชีย (กองทุน ACHR)
โดยมีคณ
ุ สมสุข  บุญญะบัญชา ประธานศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาที่
อยูอ่ าศัยแห่งเอเชีย ซึง่ เป็นอดีตผูอ้ ำ� นวยการ (ผอ.) สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน –พอช.)ได้มองเห็นศักยภาพการ
ท�ำงานของกองทุนเมืองบางเขน จึงได้ทำ� การผลักดันให้เกิดความ
กรณีรับเงินเป็นเงินสด

ช่วยเหลือจากกองทุน ACHR ด้วยการมอบเงินบริจาค 1,000,000
บาท เพือ่ เป็นทุนในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย พร้อมค่าบริหารจัดการ
อีก 400,000 บาท  เพือ่ ให้ขบั เคลือ่ นในการสร้างบ้านและน�ำบาง
ส่วนไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มที อี่ ยูอ่ าศัยและไม่สามารถแบกรับ
ภาระการส่งรายเดือนได้ จากการได้รบั งบประมาณของ ACHR และ
มีการบริหารจัดการทีด่ ี ท�ำได้จริง  พอช. จึงมองเรือ่ งการท�ำงาน
ในระบบเมือง โดยการให้กองทุนเมืองบางเขนจัดการทุกเรือ่ งใน
ชุมชนหรือเป็น พอช. (สาขาย่อย) และได้มกี ารโอนงบประมาณ
สาธารณูปโภค ซึง่ เป็นงบประมาณที่ใช้สนับสนุนในเรือ่ งการสร้าง
สาธารณูปโภคให้กับชุมชนที่ได้มีการสร้างบ้านมั่นคงแล้ว มาให้
กองทุนเมืองบางเขนจัดการ
2. การจัดท�ำบัญชีและการบริหารกองทุนเมืองบางเขนตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
จากการประชุมแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับการจัดท�ำบัญชีในอดีต
จนถึงปัจจุบนั ทีมวิจยั ได้ทำ� การสรุปขัน้ ตอนและวิธกี ารท�ำบัญชีโดย
แยกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการรับเงิน และด้านการจ่ายเงินดังนี้

น�ำเงินสดฝากธนาคารและจดบันทึกรายละเอียดการรับเงินไว้ในสมุดจดบันทึก
รวบรวมรายละเอียดการรับเงินเป็นใบสรุปใบปะหน้าการรับเงินประจ�ำเดือนไว้

กรณีรับเงินโดยผ่านธนาคาร
1. ผู้โอนท�ำการโอนเงินเข้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของกองทุนเมืองฯ โดยหลักฐานการโอนเงินจะอยู่กับผู้โอน
2. หลังจากมีการโอนเงินแล้ว ผู้โอนจะท�ำการแจ้งให้กับกองทุนเมืองฯ ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและจ�ำนวนตัวเลขที่
โอนเข้ามาโดยการโทรศัพท์ หรือแจ้งด้วยวาจา
3. ผู้จัดท�ำบัญชีของกองทุนเมืองฯ เมื่อทราบว่ามีการโอนเงินเข้าสมุดเงินฝากธนาคารแล้ว
- จะท�ำการตรวจสอบยอดการโอนโดยดูจากสมุดเงินฝากธนาคารของกองทุนเมืองฯ และจดชื่อชุมชนลงในสมุดเงินฝาก
ธนาคารเพื่อเตือนความจ�ำว่า จ�ำนวนเงินแต่ละยอดเป็นของชุมชนใดบ้าง
- ส�ำหรับยอดเงินบางรายการทีโ่ อนเข้ามาและไม่ได้มกี ารแจ้งให้ผจู้ ดั ท�ำบัญชีกองทุนเมืองฯ ทราบ ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีจะท�ำการ
สอบถามกลับไปยังผูท้ ำ� บัญชีของแต่ละชุมชนว่า จ�ำนวนเงินดังกล่าวเป็นของใคร (โดยปกติการโอนแต่ละเดือนจ�ำนวนเงิน
จะเท่าเดิมในแต่ละชุมชน)
4. ส�ำหรับการรับเงินทุกรายการผูจ้ ดั ท�ำบัญชีจะท�ำการจดรายละเอียดการรับเงินทุกรายการไว้ในสมุดจดบันทึกของตนเอง
และจะท�ำการสรุปตัวเลขการรับเงินทั้งหมดเมื่อสิ้นเดือน โดยใช้คอมพิวเตอร์แต่ยังไม่น�ำตัวเลขไปจัดท�ำงบการเงิน
5. เอกสารทางด้านการรับเงินทั้งหมด (หากมี) ผู้จัดท�ำบัญชีจะรวบรวมใส่แฟ้มก่อน
6. เมื่อสิ้นเดือนกองทุนเมืองฯ จะมีการเรียกประชุมผู้น�ำชุมชนเพื่อแจ้งรายละเอียดการจ่ายช�ำระเงินและรายละเอียดการ
ค้างช�ำระเงินให้แต่ละชุมชนทราบ
7. เมื่อสิ้นปีผู้จัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองฯ จะน�ำรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินทั้งหมดที่สรุปไว้แต่ละเดือนมาจัดท�ำงบการ
เงินโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ท�ำบัญชีออกแบบเองโดยประยุกต์มาจากรูปแบบของ พอช.
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ขั้นตอนการจัดท�ำบัญชีด้านการจ่ายเงินปัจจุบัน
กรณีจ่ายเงินเป็นเงินสด (ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโดยส่วนใหญ่จ่ายในวันประชุม)

1. การจ่ายเงินโดยจ่ายเป็นเงินสดจะท�ำการจ่ายจากเงินส�ำรองที่ผู้จัดท�ำบัญชีเป็นผู้ถืออยู่ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการฯ ก่อน
2. ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีจะเก็บเอกสารการจ่ายเงินใส่แฟ้มไว้และท�ำการจดรายละเอียดการจ่ายเงินไว้ในสมุดบันทึกเพือ่ เตือนความจ�ำ

กรณีจ่ายเงินโดยโอนผ่านธนาคาร (จ่ายส�ำหรับการให้กู้ยืมสร้างบ้าน สร้างอาชีพ และอื่นๆ)

1. จะมีการประชุมเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินในที่ประชุมก่อน ยกเว้นบางกรณีที่เร่งด่วนจริงๆ ผู้จัดท�ำบัญชีจะท�ำการโทร
สอบถามการอนุมัติการจ่ายเงินจากกรรมการฯ แล้วจึงท�ำการจ่ายเงิน
2. เมือ่ ได้รบั อนุมตั กิ ารจ่ายเงินแล้วจะท�ำการตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินโดยกลุม่ ออมทรัพย์จะเป็นผูท้ ำ� สัญญา
กู้เงินจากกองทุนเมืองฯ และสมาชิกผู้ที่ต้องการใช้เงินกู้จะเป็นผู้ค�้ำประกันการกู้ยืม
3. เมือ่ มีการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินและเอกสารประกอบการจ่ายเงินครบถ้วน นักบัญชีจะท�ำการโอนเงินเข้าสมุดบัญชีธนาคาร
ของกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นผู้ขอกู้ยืม โดยเอกสารการโอนเงินจะเก็บใส่แฟ้มไว้ที่กองทุนเมืองฯ และโทรแจ้งกลุ่มออมทรัพย์
ว่าได้ท�ำการโอนเงินให้แล้ว
1.ส�ำหรับการจ่ายเงินทุกรายการจะมีการจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกและท�ำการสรุปยอดรายจ่ายทุกเดือน และเมื่อมีการ
ประชุมจะมีการตรวจสอบการรับเงินจ่ายเงินของกองทุนเมืองฯ ว่าจ่ายค่าอะไรไป และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร โดยผู้จัด
ท�ำบัญชีจะต้องท�ำการชี้แจงทุกรายการได้
2. เมือ่ สิน้ ปีผจู้ ดั ท�ำบัญชีกองทุนเมืองฯ จะน�ำรายละเอียดเกีย่ วกับการจ่ายเงินทัง้ หมดทีส่ รุปไว้แต่ละเดือนมาจัดท�ำงบการ
เงิน โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ท�ำบัญชีออกแบบเองโดยประยุกต์มาจากรูปแบบของ พอช.

3. ปัญหาที่มีในการจัดท�ำบัญชีและการบริหารกองทุนเมือง
บางเขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี พบว่า
ปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดท�ำบัญชีเกิดจากคณะกรรมการ
กองทุนเมืองฯ และผู้เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ด้านบัญชี และผู้จัด
ท�ำบัญชีกองทุนเมืองฯ ในปัจจุบันใช้วิธีการจัดท�ำบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยท�ำการสรุปตัวเลขรายรับรายจ่ายแต่ละเดือน
และจะน�ำตัวเลขที่สรุปไว้นั้นมาจัดท�ำงบการเงินเมื่อถึงสิ้นปี
ประกอบกับเอกสารการจัดท�ำบัญชีไม่ครบถ้วน หายบ้าง และ
ส่วนใหญ่จะใช้เพียงสมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานในการ

ตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่ได้รับและจ่ายไป การจัดเก็บเอกสารไม่
เป็นระบบ ค้นหาได้ยาก ประกอบกับไม่มรี ะบบการอ้างอิงเอกสาร
ที่เป็นระเบียบ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหลัก
ฐานการรับเงิน จ่ายเงิน และผู้จัดท�ำบัญชีมีเพียงคนเดียวซึ่งมี
ความรับผิดชอบค่อนข้างมาก จึงท�ำให้ไม่มีเวลามากพอส�ำหรับ
การจัดท�ำบัญชี ให้เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบันได้ ซึ่งวิธีการ
ตรวจสอบทีท่ ำ� ในปัจจุบนั จะเป็นการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเมืองบางเขน ซึง่ คณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้น�ำชุมชนและเป็นผู้จัดท�ำบัญชีของกองทุนเมืองฯ อยู่แล้ว จึง
ท�ำให้ทราบถึงข้อมูลของตัวเลขและรายการที่เกิดขึ้น ประกอบ
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กับสมาชิกในชุมชนมีความไว้ใจและเชื่อมั่นในความสุจริตของ
ผู้น�ำชุมชนและคณะกรรมการบริหารกองทุนเมืองบางเขน แต่
ก็มีสมาชิกบางกลุ่มที่ไม่ไว้ใจในส่วนของการบริหารจัดการเงิน
กองทุนเมืองบางเขนเช่นกัน ดังนั้นเพื่อให้การจัดท�ำบัญชีและ
การบริหารจัดการกองทุนเมืองบางเขนมีประสิทธิภาพโปร่งใส
ไว้ใจได้ จึงต้องจัดให้มีรูปแบบที่ดีและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ส�ำหรับการบริหารจัดการตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่า
กองทุนเมืองฯ ได้มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเมืองฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละชุมชนทั้ง 10 ชุมชน

เข้ามาช่วยกันท�ำงานเพื่อให้กองทุนเมืองฯ สามารถขับเคลื่อน
ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ส�ำหรับการบริหารจัดการด้านบัญชีน้ันพบ
ว่า ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการจัดท�ำบัญชีที่
ชัดเจน   
4. ขั้นตอนและรูปแบบการจัดท�ำบัญชีและการบริหารจัดการเงิน
กองทุนเมืองบางเขนที่เหมาะสม
จากการศึกษาและออกแบบรูปแบบการจัดท�ำบัญชีที่
เหมาะสม ท�ำให้ได้รูปแบบและเอกสารประกอบการจัดท�ำบัญชี
โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้

สรุปผลการศึกษาซึ่งท�ำให้ได้รูปแบบและขั้นตอนในการจัดท�ำบัญชีที่เป็นระบบ ดังนี้
ด้านการรับเงิน
1. การจดบันทึกรายการทางบัญชี
- ใบปะหน้าใบส�ำคัญรับเงิน

8. น�ำข้อมูลจากงบทดลองมาจัดท�ำงบก�ำไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงิน

- งบก�ำไรขาดทุนประกอบไปด้วยบัญชี รายได้ (4) และค่าใช้จา่ ย (5)
- งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบไปด้วยบัญชีสินทรัพย์ (1) หนี้สิน
(2) ทุน (3) ก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนของทุนในงบแสดงฐานะการเงิน

2. น�ำใบปะหน้าใบส�ำคัญรับเงินแนบกับเอกสารการรับเงิน

- ใบสลิปการโอนเงิน
- ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารหลักฐานอื่นๆ ขึ้นอยู่กับรูป
แบบการรับเงิน

7. น�ำยอดคงเหลือที่สรุปได้จากบัญชีแยกประเภทมาจัดท�ำ
งบทดลอง

- เมื่อจัดท�ำแล้วยอดคงเหลือทางด้านซ้ายจะต้องเท่าทางด้านขวา
- โดยน�ำยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภททุกตัวมาจัดท�ำโดยเรียง
ตามหมวดบัญชี

3. ลงเลขที่อ้างอิงในใบส�ำคัญรับเงินและเจาะรูเอกสารเก็บ
เข้าแฟ้ม

- ใบส�ำคัญรับเงินจะใช้ตวั อักษรย่อในการลงเลขทีอ่ า้ งอิงด้วย ร ซึง่
หมายถึงการรับเงิน แล้วตามด้วยหมายเลขของเดือน เช่น เดือน
ม.ค. ใช้ 1 หลังจากนัน้ ตามด้วยล�ำดับทีข่ องใบส�ำคัญรับทีเ่ กิดขึน้ ใน
เดือนนั้นโดยเรียงจากน้อยไปมาก

6. สรุปยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภทแต่ละบัญชี

- น�ำยอดรวมด้านซ้าย หัก ยอดรวมด้านขวา
- ให้เปรียบเทียบยอดรวมทั้งสองด้าน ด้านไหนมียอดมากกว่าให้
สรุปตัวเลขคงเหลือไว้ด้านนั้น (เขียนด้วยดินสอ)

4. ลงบัญชีในสมุดรายวันรับเงิน

- ใบส�ำคัญรับเงิน
- เอกสารประกอบการรับเงิน
การลงบัญชีในใบส�ำคัญรับเงินจะลงตามเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยเรียง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน และต้องท�ำให้เป็นปัจจุบัน

5. ผ่านรายการที่บันทึกในสมุดรายวันรับเงินไปลงบัญชี
แยกประเภท

- ดูจากสมุดรายวันรับเงินที่ได้บันทึกบัญชีไว้ว่ามีชื่อบัญชีใดใน
รายการวันนั้นบ้าง
- ต้องน�ำบัญชีทุกตัวที่เกิดขึ้นไปแยกประเภทให้ครบถ้วน และควร
ท�ำให้เป็นปัจจุบัน
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ด้านการจ่ายเงิน
1. การจดบันทึกรายการทางบัญชี
- ใบปะหน้าใบส�ำคัญจ่ายเงิน

8. น�ำข้อมูลจากงบทดลองมาจัดท�ำงบก�ำไร
ขาดทุนและงบดุลแสดงฐานะการเงิน

- งบก�ำไรขาดทุนประกอบไปด้วยบัญชี รายได้ (4)
และค่าใช้จ่าย (5)
- งบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบไปด้ ว ยบั ญ ชี
สินทรัพย์ (1) หนี้สิน (2) ทุน (3) ก�ำไรหรือขาดทุน
ในงบก�ำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึง่ ของส่วนของทุนในงบ
แสดงฐานะการเงิน

1. การจดบันทึกรายการทางบัญชี
ใบปะหน้าาใบส�
ใบส�ำำคัคัญญจ่จ่าายเงิ
ยเงินนแนบกับเอกสารการ
2. น�ำ-ใบปะหน้
จ่ายเงิน
-

ใบสลิปการโอนจ่ายเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
หนังสือสัญญายืมเงิน หนังสือสัญญากู้เงิน
รายงานการประชุม
ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

3. ลงเลขทีอ่ า้ งอิงในใบส�ำคัญจ่ายเงินและเจาะรูเอกสาร
เก็บเข้าแฟ้ม

- ใบส�ำคัญจ่ายเงินจะใช้ตัวอักษรย่อในการลงเลขที่อ้างอิงด้วย
จ ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงิน แล้วตามด้วยหมายเลขของเดือน
เช่น เดือน ม.ค. ใช้ 1 หลังจากนั้นตามด้วยล�ำดับที่ของใบ
ส�ำคัญจ่ายเงินที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น

7. น� ำ ยอดคงเหลื อ ที่ ส รุ ป ได้ จ ากบั ญ ชี แ ยก
ประเภทมาจัดท�ำงบทดลอง

- เมื่อจัดท�ำแล้วยอดคงเหลือทางด้านซ้ายจะต้องเท่า
ทางด้านขวา
- โดยน�ำยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภททุกตัวมา
จัดท�ำโดยเรียงตามหมวดบัญชี

6. สรุปยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภท
แต่ละบัญชี
- น�ำยอดรวมด้านซ้าย หัก ยอดรวมด้านขวา
- ให้เปรียบเทียบยอดรวมทั้งสองด้าน ด้านไหนมี
ยอดมากกว่าให้สรุปตัวเลขคงเหลือไว้ดา้ นนัน้ (เขียน
ด้วยดินสอ)

4. ลงบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน

- ใบส�ำคัญจ่ายเงิน
- เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
การลงบั ญ ชี ใ นใบส�ำคัญ จ่า ยเงินจะลงตามเหตุการณ์ที่เ กิด
ขึ้น โดยเรียงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน และต้องท�ำให้เป็น
ปัจจุบัน

5. ผ่านรายการที่บันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงิน
ไปลงบัญชีแยกประเภท

- ดูจากสมุดรายวันจ่ายเงินทีไ่ ด้บนั ทึกบัญชีไว้วา่ มีชอื่
บัญชีใดในรายการวันนั้นบ้าง
- ต้องน�ำบัญชีทุกตัวที่เกิดขึ้นไปแยกประเภทให้ครบ
ถ้วน และควรท�ำให้เป็นปัจจุบัน
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สถานการณ์ใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
จากการท�ำวิจัยโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม เพือ่ ค้นหารูปแบบการจัดท�ำบัญชีกองทุนเมืองบางเขน
ที่เหมาะสม ช่วยส่งผลให้การบริหารจัดการเงินกองทุนฯ มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและชุมชนในเขตบางเขนได้มีโอกาส
ท�ำกิจกรรมร่วมกันมากขึน้ รวมถึงความรูค้ วามสามารถของนักวิจยั
ชุมชนด้านการท�ำวิจยั เพือ่ ค้นหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาชุมชนได้มกี าร
พัฒนามากขึน้ ดังจะสามารถสรุปแต่ละด้านได้ ดังนี้
1) ด้านคน คนถือเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญส�ำหรับการ
จัดการความรู้ เนื่องจากคนเป็นตัวการหลักในการที่จะท�ำให้การ
จัดการความรูป้ ระสบความส�ำเร็จ และเป็นผูท้ นี่ ำ� ความรูไ้ ปถ่ายทอด
และแบ่งปันให้กับผู้อื่นจนกลายเป็นความรู้ที่จะสามารถกระจาย
ในวงกว้างได้ จากการสังเกตในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัย
ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการฯ ได้สังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสมาชิกในทีมวิจยั ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ก ดังนี้
ก ที่ 1 คือ กล้าคิด ส�ำหรับการท�ำวิจยั ในตอนเริม่ ต้น จะ
สังเกตเห็นสมาชิกในทีมวิจยั (นักบัญชีชมุ ชน) จะไม่กล้าคิดไม่กล้า
ตอบ ถึงแม้วา่ ค�ำถามนัน้ จะเป็นค�ำถามทีต่ นเองรูค้ ำ� ตอบก็ตาม ซึง่
จะมีเพียงคนเดิมๆ เท่านัน้ ทีจ่ ะตอบและอธิบาย แต่หลังจากผ่าน
กระบวนการท�ำวิจยั ร่วมกันจนมาถึงช่วงระยะที่ 2 จะสังเกตเห็นว่า
นักวิจยั กล้าทีจ่ ะตอบ กล้าทีจ่ ะอธิบาย แลกเปลีย่ นกันเพือ่ ให้ขอ้ มูล
ที่ได้นนั้ ถูกต้องมากขึน้
ก ที่ 2 คือ กล้าเขียน จากการด�ำเนินกระบวนการทีผ่ า่ นมา
ในช่วงแรกๆ ไม่วา่ จะได้ขอ้ มูลอะไรในทีป่ ระชุม หัวหน้าโครงการฯ
จะต้องเป็นผูเ้ ขียนสรุปและนักวิจยั คนอืน่ ๆ จะนัง่ ดูเฉยๆ ไม่มกี าร
จดตาม เมือ่ ให้ชว่ ยกันจด ก็จะบอกว่าไม่ชอบเขียนโดยยืนยันว่าจ�ำ
ได้ทกุ อย่างทีค่ ยุ กัน แต่หลังจากการท�ำวิจยั มาสักระยะ จะเห็นการ
เปลีย่ นแปลง คือ นักวิจยั สนใจและใส่ใจสิง่ ทีป่ ระชุมพูดคุยกันมาก
ขึน้ และจะจดบันทึกทุกอย่างทุกขัน้ ตอนลงสมุดเองโดยไม่ตอ้ งบอก
รวมถึงกล้าที่จะออกมาเขียนสรุปการประชุมในแต่ละครั้งลงบน
กระดานหรือกระดาษที่ใช้เป็นเครือ่ งมือในการประชุมด้วย
ก ที่ 3 คือ กล้าลงมือท�ำ ส�ำหรับการกล้าลงมือท�ำนี้
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จากการให้การบ้านนักวิจัยกลับ
ไปคิดวิเคราะห์สงิ่ ทีไ่ ด้จากกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ซึง่ ในช่วงแรกจะ
ไม่เห็นการสรุปหรือมีขอ้ มูลมาส�ำหรับการประชุมในครัง้ ต่อไปตาม
ทีม่ อบหมาย แต่ในระยะที่ 2 จะเห็นว่านักวิจยั จะมีขอ้ มูลทีท่ ำ� การ
สรุปด้วยตนเอง และน�ำมาแบ่งปันแลกเปลีย่ นกันในทีมวิจยั มากขึน้
รวมถึงนักวิจยั ยังได้ชว่ ยกันลงมือท�ำในขัน้ ตอนของการออกแบบรูป
แบบการจัดท�ำบัญชีทเี่ หมาะสมด้วย
ก ที่ 4 คือ กล้าแสดงออก ส�ำหรับความกล้าแสดงออก
จะเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจน ตัง้ แต่การกล้าทีจ่ ะ

แสดงความคิดเห็น กล้าทีจ่ ะออกมาเขียนสรุปหน้าห้อง และกล้าที่
จะออกไปน�ำเสนอในการประชุมเวทีตา่ งๆ ทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมาโดยจะ
ท�ำการสับเปลีย่ นหมุนเวียนคนทีจ่ ะเป็นตัวแทนในการน�ำเสนอใน
เวทีตา่ งๆ และนักวิจยั ทุกคนก็สามารถท�ำออกมาได้ดี
ก ที่ 5 คือ กล้าแบ่งปัน ในส่วนของการกล้าแบ่งปันนี้ ถือ
เป็นภาพทีป่ ระทับใจเป็นการส่วนตัวของหัวหน้าโครงการฯ ซึง่ เริม่
ต้นสังเกตเห็นการแบ่งปันของทีมวิจยั ตัง้ แต่เมือ่ ครัง้ ทีไ่ ด้ทำ� การจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรูด้ า้ นบัญชี โดยผูท้ เี่ ข้าอบรมจะท�ำการสอน
และแบ่งปันความรูใ้ ห้กบั ผูท้ ไี่ ม่ได้เข้าอบรม และหลังจากนัน้ เป็นต้น
มา ทีมวิจยั จึงเกิดทักษะในการแบ่งปันและจะเห็นการช่วยกันสอน
ช่วยกันอธิบายกันตัง้ แต่นนั้ จนจบโครงการวิจยั
2) ด้านความรู้ของนักวิจัยชุมชน ส�ำหรับวัตถุประสงค์
อย่างหนึง่ ทีท่ มี วิจยั คาดหวังไว้ คือ หลังจากจบโครงการวิจยั แล้ว
นักวิจยั ชุมชนต้องเก่งขึน้ ต้องมีความรูม้ ากขึน้ ต้องได้รปู แบบทีจ่ ะ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ซึง่ จะส่งผลให้การท�ำงานและการบริหารจัดการ
ชุมชนดีขนึ้ และจากการศึกษาและท�ำงานวิจยั ร่วมกันส่งผลให้นกั
วิจยั ชุมชนเกิดการเปลีย่ นแปลงดังนี้
1. นักวิจยั ชุมชนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการท�ำวิจยั จากการ
พูดคุยเปรียบเทียบก่อนและหลังการวิจยั สังเกตได้วา่ นักวิจยั เข้าใจ
ว่าการท�ำวิจยั คืออะไร ท�ำไปท�ำไม ท�ำแล้วได้อะไร
2. นักวิจยั ชุมชนได้ความรูเ้ กีย่ วกับบัญชีเพิม่ มากขึน้ โดย
ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบบัญชีทเี่ ป็นมาตรฐานโดยทัว่ ไป ได้แนว
ความคิดในการน�ำความรูท้ ี่ได้จากการท�ำวิจยั ไปปรับใช้กบั การท�ำ
บัญชีให้กบั ชุมชน เช่น การจดบันทึกรายการบัญชีทมี่ เี นือ้ หาครบ
ถ้วนและครอบคลุมมากขึน้ จากเดิมจะจดบันทึกเพือ่ เตือนความจ�ำเท่านัน้
3. ได้รูปแบบในการจัดการเกี่ยวกับเอกสาร โดยได้รูป
แบบการอ้างอิงเอกสารทีเ่ ป็นระบบ รวมถึงได้แนวคิดเกีย่ วกับการ
จัดท�ำเอกสารที่ครบถ้วนว่ามีประโยชน์ต่อการตรวจสอบและการ
จัดท�ำบัญชีอย่างไร รวมถึงในปัจจุบนั นี้ นักบัญชีชมุ ชนได้นำ� ผลที่
ได้จากการท�ำวิจยั เกีย่ วกับการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินมาปฏิบตั แิ ล้ว
จากแต่เดิมนักบัญชีชุมชนจะให้ใบเสร็จรับเงินตัวจริงกับสมาชิก
และนักบัญชีกองทุนชุมชนจะเก็บส�ำเนาไว้ เมือ่ เวลาผ่านไปส�ำเนา
อาจจางและมองไม่เห็นรายละเอียด แต่หลังจากที่ไปดูงานได้เห็น
รูปแบบการจัดการเกีย่ วกับเอกสารทีด่ ี จึงน�ำกลับมาใช้กบั ชุมชน
โดยปรับเป็นการให้สำ� เนากับสมาชิกไปและจะท�ำการเก็บตัวจริงไว้
กับกองทุนชุมชนเอง
4. ได้รปู แบบการจัดท�ำบัญชีทเี่ ป็นระบบ ผูท้ ำ� บัญชีกอง
ทุนเมืองฯ ได้ทำ� การเตรียมเอกสารและข้อมูลทางบัญชีไว้ เพือ่ น�ำ
มาจัดท�ำบัญชีตามระบบเอกสารและบันทึกบัญชีตามขัน้ ตอนที่ได้
จากการท�ำวิจยั ซึง่ ได้เริม่ จัดท�ำกับข้อมูลทางบัญชีตงั้ แต่ 1 มกราคม
2556 เป็นต้นมา
5. นักวิจยั ชุมชนมีความเข้าใจเกีย่ วกับการเชือ่ มโยงตัวเลข
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และข้อมูลทางการบัญชี ซึง่ ส่งผลให้เกิดการร่วมมือในการจัดท�ำ
และตรวจสอบการจัดท�ำบัญชี เพือ่ ให้การจัดท�ำบัญชีเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบันมากขึ้น และส่งผลให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการบัญชีให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทราบได้อย่างน่าเชือ่ ถือ
3) ด้านความรูข้ องอาจารย์ผทู้ ำ� วิจยั ผูท้ ำ� วิจยั เป็นหัวหน้า
โครงการฯ เป็นอาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการบัญชี มีความรู้และ
ประสบการณ์ทำ� วิจยั ทีผ่ า่ นมาในเชิงวิชาการและไม่เคยได้ทำ� วิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมมาก่อน หลังจากที่ได้มโี อกาสเข้ามา
ท�ำวิจยั ร่วมกับชุมชนท�ำให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการท�ำวิจยั เพิม่ มากขึน้
ท�ำให้มกี ารพัฒนาด้านความรูใ้ นหลายๆ ด้านดังนี้
1. ได้เรียนรู้วิธีการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อให้โครงการฯ
ประสบความส�ำเร็จโดยต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
โครงการฯ และนักวิจยั ในทีมวิจยั
2.  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม และเห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
การท�ำวิจยั เชิงวิชาการและการท�ำวิจยั ท้องถิน่ รวมถึงท�ำให้ได้เรียน
รูเ้ กีย่ วกับการท�ำวิจยั ร่วมกับ สกว. เช่น การท�ำวิจยั ร่วมกับชุมชน
ต้องอาศัยความอดทน เรียนรูร้ ว่ มกันแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึง่ จะ
แตกต่างจากงานวิจยั เชิงวิชาการทีส่ ามารถคิดวางแผนและด�ำเนิน
การได้ตามทีต่ อ้ งการโดยไม่ตอ้ งใช้เวลานาน
3.  ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับรูปแบบและการบริหารจัดการเกีย่ ว
รูปแบบและขั้นตอนการจัดท�ำบัญชีแบบเดิม

กับชุมชน และการจัดท�ำบัญชีชมุ ชนว่านักบัญชีชมุ ชนนัน้ เป็นกลุม่
คนทีม่ คี วามรูแ้ บบภูมปิ ญั ญาชาวบ้านทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ โดย
เพิม่ ความรูใ้ หม่ๆ ทีเ่ ป็นระบบท�ำให้เกิดการเรียนรูใ้ นรูปแบบใหม่ที่
ดีขนึ้ ได้ไม่ยาก
4.  ได้เรียนรูแ้ ละเก็บประสบการณ์เกีย่ วกับการท�ำงานกับ
ทีมชาวชุมชนว่า ต้องมีระบบ วิธกี าร ขัน้ ตอน และต้องมีการเตรียม
ตัวอย่างไรบ้าง รวมถึงได้พนั ธมิตรในการท�ำงานทีอ่ บอุน่ จึงท�ำให้มี
ความสุขในการท�ำงาน
5.  ได้ความรูเ้ กีย่ วกับชุมชน กองทุนเมือง กองทุนชุมชน
บ้านมัน่ คง เครือข่ายฯ ว่าแต่ละส่วนมีความเชือ่ มโยงกันอย่างไร
และมีจดุ ก�ำเนิด มีการขับเคลือ่ นจนกลายมาเป็นชุมชนเข้มแข็งได้
อย่างไร
4) ด้านการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการจัดท�ำบัญชีทเี่ หมาะ
สมเปรียบเทียบแบบเดิมกับแบบใหม่ทคี่ น้ พบ จากการศึกษาวิจยั
ทัง้ หมด ทีมวิจยั ได้รูปแบบและวิธกี ารจัดท�ำบัญชีที่เหมาะสมกับ
กองทุนเมืองฯ ซึง่ นักบัญชีชมุ ชนและนักบัญชีกองทุนเมืองฯ จะ
ได้นำ� ไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้การจัดท�ำบัญชีเป็นระบบ มีมาตรฐานและน่า
เชือ่ ถือมากขึน้ เนือ่ งจากจะมีระบบของการอ้างอิงเอกสารท�ำให้เห็น
ถึงทีม่ าทีไ่ ปของเงินกองทุนเมืองฯ อย่างชัดเจน และสามารถตรวจ
สอบได้งา่ ยขึน้ ซึง่ จะสามารถเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงวิธกี าร
และขัน้ ตอนในการจัดท�ำบัญชีได้ดงั ตารางต่อไปนี้
รูปแบบและขั้นตอนการจัดท�ำบัญชีแบบใหม่

เมื่อเกิดรายการทางบัญชี
1. เมือ่ มีการรับเงินหรือจ่ายเงินระหว่างกองทุนเมืองฯ กับ
กองทุนชุมชน จะมีการแจ้งรายละเอียดด้วยการโทรแจ้ง
หรือชี้แจงในที่ประชุม
2. ผูจ้ ดั ท�ำบัญชีจะจดรายละเอียดการรับเงินจ่ายเงินไว้ใน
สมุดจดบันทึกเพื่อเตือนความจ�ำ
3. ตรวจสอบจ�ำนวนเงินที่รับมา จ�ำนวนเงินที่จ่ายออก
ไปโดยตรวจกับสมุดเงินฝากธนาคาร สลิปโอนเงิน (ถ้ามี)
4. เก็บรวบรวมเอกสารที่เกิดขึ้นทั้งหมดใส่ไว้ในแฟ้ม
เอกสาร
5. ท�ำการสรุปตัวเลขการรับเงิน การจ่ายเงินประจ�ำเดือน
ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์

1. แยกเอกสารการรับเงิน กับเอกสารการจ่ายเงินออกจากกัน
2. จัดท�ำเอกสารประกอบการรับเงิน จ่ายเงินโดยใช้เอกสารที่ออกแบบเพิ่ม
เติมที่เหมาะสม
3. ท�ำการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบโดยการน�ำใบส�ำคัญรับเงิน หรือใบส�ำคัญ
จ่ายเงินมาคุมเอกสารการรับเงิน เอกสารการจ่ายเงิน
4. บันทึกรายละเอียดเกีย่ วกับการรับเงิน จ่ายเงินในใบส�ำคัญรับ ใบส�ำคัญจ่าย
พร้อมลงเลขที่เอกสารเพื่อคุมเอกสารฉบับนั้นให้เป็นระบบ
5. น�ำเอกสารที่จัดท�ำเรียบร้อยแล้วเก็บใส่แฟ้มโดยแยกเป็นแฟ้มการรับเงิน
แฟ้มการจ่ายเงินโดยเรียงตามวัน เดือน ปี
6. บันทึกรายละเอียดการรับเงิน-จ่ายเงินในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวัน
จ่ายเงิน เพื่อสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายที่เป็นปัจจุบัน
7. น�ำรายการทีบ่ นั ทึกในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงินไปท�ำการแยก
ประเภทเพื่อหายอดคงเหลือของรายการบัญชีแต่ละรายการ

การจัดท�ำงบการเงิน
6. น�ำข้อมูลรายรับ รายจ่ายทีท่ ำ� การสรุปไว้ประจ�ำเดือนมา
จัดท�ำงบการเงินโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel โดย
ประยุกต์มาจากรูปแบบของ พอช.

8. เมื่อสิ้นเดือนจะท�ำการสรุปรายละเอียดในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวัน
จ่ายเงิน สมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อท�ำการตรวจสอบการบันทึกบัญชีว่าถูก
ต้อง ครบถ้วน
9. น�ำยอดคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภทมาจัดท�ำงบทดลอง
10. น�ำข้อมูลจากงบทดลองมาจัดท�ำงบการเงิน คือ งบก�ำไรขาดทุน และงบ
แสดงฐานะการเงิน
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5) ด้านการเปลี่ยนแปลงในชุมชนซึ่งจะก่อให้เกิดความ
ยั่งยืน จากการท�ำวิจัยชุด MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และ
สกว. ท�ำให้เกิดโครงการวิจยั ทัง้ หมด 6 โครงการ และตัวแทนของ
ชุมชนบางคนที่เข้ามาร่วมท�ำวิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้กับโครงการ
วิจัยมากกว่าหนึ่งโครงการ ดังนั้นจึงเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน พอสรุปได้ดังนี้
ชุมชนมีความสนใจเกี่ยวกับการท�ำวิจัยมากขึ้น และ
เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการท�ำวิจัยว่าสามารถน�ำมาแก้ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นได้ ซึ่งมีหลายโครงการเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการฯ นี้ แ ล้ ว ชุ ม ชนมี แ ผนที่ จ ะท� ำ การต่ อ ยอดการท� ำ
วิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชนยังมีความรู้เกี่ยว
กับการท�ำวิจัยว่ามีวิธีการอย่างไร ท�ำแล้วได้อะไร ชุมชนได้
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการท�ำวิจัยระหว่างกัน
มากขึ้น
ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดท�ำบัญชี ขณะนี้ได้
มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเก็บใบเสร็จรับเงินซึ่งกองทุน
ชุมชนจะท�ำการเก็บใบเสร็จต้นฉบับไว้ และให้ส�ำเนากับสมาชิก
ในชุมชนเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ซึ่งในอดีตนักบัญชี
ชุมชนจะให้ตน้ ฉบับกับสมาชิกไปและกองทุนชุมชนจะเก็บส�ำเนา
ไว้ท�ำให้ส�ำเนาที่เก็บไว้จางและมองไม่เห็นเมื่อระยะเวลาผ่านไป
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการท�ำวิจยั คือ กองทุน
เมืองฯ ได้นำ� รูปแบบการจัดท�ำบัญชีที่ได้จากการท�ำวิจยั ไปจัดการ
ระบบการจัดท�ำเอกสาร การอ้างอิงเอกสาร และการจัดท�ำบัญชี
โดยใช้รูปแบบการจัดท�ำบัญชีที่ได้ออกแบบร่วมกันจากการท�ำ
วิจัยในครั้งนี้ และทีมวิจัยได้มีการวางแผนในการท�ำหนังสือคู่มือ
การจัดท�ำบัญชีชุมชนเพื่อน�ำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจและชุมชน
อื่นได้น�ำไปใช้ต่อไป

สรุปและอภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัยมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
สามารถน�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากการศึกษารูปแบบการจัดท�ำบัญชีกองทุนชุมชน
และกองทุนเมืองฯ พบว่า คณะกรรมการฯ และผู้จัดท�ำบัญชี
ชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดท�ำบัญชี โดยการจดบันทึกการรับเงิน
การจ่ายเงินไว้ในสมุดบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานและเพื่อเตือน
ความจ�ำ แต่ไม่ได้จัดท�ำเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและไม่ได้น�ำ
ตัวเลขที่เกิดขึ้นไปประมวลผลเพื่อจัดท�ำผลการด�ำเนินงานตาม
รูปแบบมาตรฐานในการจัดท�ำบัญชีโดยทั่วไป ทั้งนี้เป็นเพราะ
นักบัญชีชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี
ที่เป็นระบบ ประกอบกับ ไม่มีแนวทางในการบริหารจัดการ
เอกสารที่เป็นระเบียบ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเมืองฯ ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดท�ำบัญชี ในปัจจุบันว่ามีวิธีการจัดท�ำ
อย่างไร ได้ตัวเลขมาจากไหน เนื่องจากคณะกรรมการฯ และ
ผูเ้ กีย่ วข้องไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
และไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลหรือตัวเลขทาง
บัญชี สมาชิกบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดส�ำหรับการจ่าย
ช�ำระเงินและอื่นๆ จึงท�ำให้การบันทึกบัญชีและเอกสารที่จัดท�ำ
ล่าช้า ควบคุมได้ค่อนข้างยาก สอดคล้องกับงานวิจัยหลายๆ
ชิ้นที่ผ่านมา เช่น งานวิจัยของเจริญ  สุดรักษ์ และคณะ (2545)  
ทีท่ ำ� การศึกษาและถอดบทเรียนการด�ำเนินงานของกองทุนต่างๆ
ในหมู่บ้านและค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มกองทุน
ให้ มี เ อกภาพและพบปั ญ หาเรื่ อ งการจั ด ท� ำ ทะเบี ย น บั ญ ชี
และงบการเงินซึง่ กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ เนือ่ งจากกรรมการฯ
ขาดความรู ้ ความเข้ า ใจและไม่ ไ ด้ ข วนขวายจั ด การเรื่ อ งนี้
อย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชุลดา
มาตันบุญ  (2550) ที่ได้ท�ำการศึกษาการจัดการกองทุนชุมชน
ในชนบท: กรณีศึกษาชุมชนพื้นราบ เชียงใหม่ พบว่า ปัญหา
และอุปสรรคในการบริหารกองทุนชุมชน คือ ปัญหาการขาด
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการฯ และ
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ บุศรา คงศักดิ์  (2546) ซึ่งท�ำการ
ศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านเละชุมชนเมือง
แห่งชาติ กรณีศึกษาอ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า
ผู้จัดท�ำบัญชีมิได้มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชีโดยตรง มี
ปัญหาในการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสมุดบัญชีและเอกสารที่ใช้ใน
การบันทึกบัญชี
2. ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ ไ ด้ รู ป แบบในการจั ด ท� ำ
บัญชีที่สามารถควบคุมการจัดท�ำบัญชีที่เป็นระบบ รวมถึงมี
เอกสารประกอบการจัดท�ำบัญชีที่เหมาะสม โดยใช้สมุดควบคุม
การรับจ่ายเงินที่มีค�ำศัพท์ที่ไม่ยากและสามารถเข้าใจได้ง่าย
ซึ่งสอดคล้องกับ ปริชญา ชีวะเกตุ (2545) ได้ศึกษาแนวปฏิบัติ
ทางบัญชีส�ำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ในเรือ่ งของแนวปฏิบตั ทิ าง
บัญชีส�ำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขต ต�ำบลสุเทพ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มีหลักเกณฑ์การท�ำบัญชี
อย่างง่าย คือการจัดท�ำบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด และมีสมุดบัญชี
รายรับรายจ่าย
3. จากการท�ำวิจัยในครั้งนี้ ท�ำให้ทีมวิจัยได้ทั้งรูปแบบ
การจัดท�ำบัญชีที่เหมาะสมว่า ควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ได้
รูปแบบของเอกสารประกอบการจัดท�ำบัญชีที่สามารถอธิบาย
ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน ได้ขั้นตอนและวิธีการจัดท�ำบัญชี
ที่เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน และแต่ละขั้นตอนต้องจัดท�ำเอกสาร
ประกอบอะไรบ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นรายการค้าทางบัญชีจนจบ
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รายการทางบัญชีน�ำไปสู่การรายงานผลการด�ำเนินงาน ซึ่งทาง
ทีมวิจยั ได้มแี นวคิดทีจ่ ะจัดท�ำเป็นคูม่ อื การจัดท�ำบัญชีชมุ ชน เพือ่
เผยแพร่ให้กบั ชุมชนหรือบุคคลอืน่ ทีส่ นใจในการพัฒนาการจัดท�ำ
บัญชีที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
4.  จากการท�ำวิจัยในครั้งนี้ ท�ำให้นักวิจัยชุมชนได้มี
ประสบการณ์และการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการท�ำวิจยั เพือ่ น�ำผลที่ได้มา
แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาในการร่วมกันสร้างคน แก้ไขปัญหา
ชุมชนในด้านอืน่ ๆ รวมถึงการร่วมกันท�ำกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่าง
ต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นประเพณี พิธกี รรมต่างๆ เช่น การจัดงานวันเด็ก
หรือหากมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์ ด้าน
ภาษาอังกฤษ บัญชีครัวเรือน ก็จะเชิญให้ผนู้ ำ� ชุมชนหรือบุคคลอืน่ ๆ
ในชุมชนทีส่ นใจเข้าร่วมรับฟังและเรียนรูร้ ว่ มกัน

ข้อเสนอแนะ

งานวิจยั นีศ้ กึ ษาและออกแบบเฉพาะระบบบัญชีของกอง
ทุนเมืองเท่านัน้ โดยยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกีย่ วกับกองทุนชุมชน
ดังนัน้ ในการท�ำวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจต่อยอดด้วยการวางระบบเพือ่
เชือ่ มการท�ำบัญชีทงั้ กองทุนเมืองและกองทุนชุมชน  ประกอบกับ
รูปแบบการท�ำวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการท�ำวิจยั เพือ่ ให้ได้รปู แบบในการ
จัดท�ำบัญชีโดยใช้วธิ กี ารจัดท�ำด้วยมือ ดังนัน้ งานวิจยั ต่อไปอาจต่อย
อดด้วยการบูรณาการการจัดท�ำบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้วิธีการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์
ของใช้ ในครัวเรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�ำบลท่ามะนาว
อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ปัณณ์ณัช ธนัทพรรษรัตน์1 และ ฉันทนา สุรัสวดี2
บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนโดยใช้วธิ กี ารวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
กรณีศกึ ษาผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนบ้านคลองเดือ่ พัฒนา ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ส�ำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเดือ่ พัฒนา (2) เพือ่ พัฒนา
รูปแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์สนิ ค้าชุมชน โดยใช้วธิ กี ารวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม (3) ส�ำรวจความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนารูปแบบแล้ว กลุม่
ตัวอย่าง ได้แก่ กลุม่ แม่บา้ นคลองเดือ่ พัฒนา จ�ำนวน 10 คน บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ท่ามะนาว จ�ำนวน 8 คน ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับศูนย์การเรียนรูท้ งั้ 7 ศูนย์ ในชุมชนท่ามะนาว และ
ตัวแทนจาก บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 คน โดยวิธกี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) และผูบ้ ริโภค จ�ำนวน 80 คน โดยใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) เพือ่ ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์ เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั เป็นแนวค�ำถามส�ำหรับใช้ในการสนทนากลุม่ กับกลุม่ แม่บา้ นเพือ่
ส�ำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนและอัตลักษณ์ของ
ชุมชน แนวค�ำถามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านตราสัญลักษณ์ แนวค�ำถามความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ่ รูปแบบกราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์ และแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ประเมิน
ค่าความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภณ
ั ฑ์ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยการหาค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการวิจยั ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนบ้านคลองเดือ่ พัฒนานัน้ มี
รูปแบบอย่างง่ายๆ พิมพ์ขอ้ ความบรรยายสรรพคุณบนกระดาษธรรมดาติดไว้ทผี่ ลิตภัณฑ์ สินค้า
บางประเภทเทบรรจุลงขวดน�ำ้ พลาสติกที่ใช้แล้วโดยไม่มแี ม้ฉลากสินค้า ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ขาด
ความน่าเชือ่ ถือ และแม้วา่ จะเคยมีหน่วยงานจากทัง้ ภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาช่วยออกแบบ
สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์ให้กบั ทางกลุม่ ฯ แต่เนือ่ งจากทางกลุม่ ฯ ไม่ได้มสี ว่ นร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นส่งผลให้เกิดการไม่ยอมรับแบบสัญลักษณ์ทอี่ อกแบบมา
เมื่อทีมวิจัยได้เข้าไปในชุมชนและสอบถามความต้องการของกลุ่มฯ พบว่า กลุ่ม
แม่บา้ นคลองเดือ่ พัฒนามีความต้องการให้ทมี วิจยั ออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์ โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม ซึง่ ผลงานทีอ่ อกแบบมาจากกระบวนการมีสว่ นร่วมดังกล่าว
สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของกลุม่ ฯ ได้ชดั เจน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและยังสร้างความภูมิใจ
ให้กบั กลุม่ ฯ เป็นอย่างมาก และจากการส�ำรวจความพึงพอใจของทัง้ กลุม่ แม่บา้ นและผูบ้ ริโภคต่อ
การออกแบบตราสัญลักษณ์นนั้ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก และความพึงพอใจด้านกราฟิก
บนบรรจุภณั ฑ์ของใช้ในครัวเรือนของผูบ้ ริโภคในด้านรูปร่าง สีทเี่ หมาะสมกับลักษณะของสินค้า
ภาพประกอบทีช่ ดั เจน สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ มีความน่าเชือ่ ถือ ปลอดภัยสวยงาม และดูโดด
เด่นสะดุดตานัน้ พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน
ค�ำส�ำคัญ : สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
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Abstract
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 illustrations 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�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้กล่าวถึงการพัฒนาประเทศ
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม ให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยสูส่ งั คมคุณภาพ เกือ้ กูลและเอือ้ อาทรซึง่
กันและกัน มีระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีความมัน่ คง
ด้านอาหารและพลังงานบนพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจทีพ่ งึ่ ตนเอง โดย
การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้มอี าชีพ มี
ความเป็นอยูท่ ดี่ ี มีงานท�ำ มีรายได้ น�ำทรัพยากรในชุมชนมาสร้าง
มูลค่าผลิตเป็นสินค้าชุมชนจ�ำหน่าย เกิดการสานต่อโครงการ
หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ชุมชนได้รวมกลุม่ เป็นวิสาหกิจชุมชน
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการ
จัดจ�ำหน่าย (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการสร้างผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนในหนึง่ ต�ำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์และความส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยได้จัดโครงการ “รักษ์
ป่า สร้างคน 84 ต�ำบลวิถีพอเพียง” ขึ้นเพื่อน�ำทั้งสองปรัชญา
มาผสมผสานกันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ในปีพ.ศ. 2554 ได้
ให้การสนับสนุนกลุม่ ชุมชนต�ำบลท่ามะนาว โดยการให้ความรูแ้ ก่คน
ในชุมชน มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนจ�ำนวน 7 ศูนย์การเรียนรู้
(ทีมงานวิจัยชาวบ้าน, 2555) กลุ่มบ้านคลองเดื่อพัฒนาเป็น
กลุ่มคนในชุมชนจ�ำนวน 10 คน ในต�ำบลท่ามะนาวที่รวมตัวกัน
เพื่อผลิตสินค้าชุมชนจากวัตถุดิบในท้องถิ่นประเภทสมุนไพรที่
มีในท้องถิ่น ท�ำผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น สบู่ ยาสมุนไพร
แชมพู ครีมนวด น�้ำยาล้างจาน เป็นต้น
จากการลงพื้ น ที่ ต� ำ บลท่ า มะนาว อ� ำ เภอชั ย บาดาล
จังหวัดลพบุรี เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาของ
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนบ้านคลองเดือ่ พัฒนา ยังไม่เป็นทีร่ จู้ กั ของ
ผูบ้ ริโภคในวงกว้างนัน้ อาจเนือ่ งมาจากตัวผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชน
ยังไม่มีตราสัญลักษณ์ ไม่มีกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้และเกิดภาพจดจ�ำสินค้าที่ดีได้ ภาพ
รวมเดิมของผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนบ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�ำบล
ท่ามะนาว มีเพียงพิมพ์ข้อความบรรยายสรรพคุณบนกระดาษ
ธรรมดาติดไว้ที่ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สินค้าบางประเภทเทบรรจุ
ลงขวดน�้ำพลาสติกที่ใช้แล้วโดยไม่มีแม้แต่ฉลากสินค้าท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ขาดความน่าเชื่อถือ
จากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่า
มะนาว และกลุม่ แม่บา้ นคลองเดือ่ พัฒนาพอสรุปได้วา่ เนือ่ งจาก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาวนั้นเป็น 1 ใน 84 ต�ำบลวิถี
พอเพียงที่อยู่ภายใต้โครงการของ ปตท. ท�ำให้มีหน่วยงานจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส�ำคัญ โดยได้เข้ามาช่วยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนหลายครั้ง หากแต่เป็นการช่วยเหลือใน
ลักษณะของการมองดูปัญหาจากมุมมองของคนภายนอก แต่
ยังขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเองในขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการท�ำงาน ท�ำให้เกิดการไม่ยอมรับในกลุ่มแม่บ้านฯ
เมื่อหน่วยงานดังกล่าวกลับออกไป ทางกลุ่มแม่บ้านฯ ก็ไม่ได้
ใช้ทั้งตราสัญลักษณ์และฉลากสินค้านั้น (วสันต์ ดอนชัย, 2556;
สัมภาษณ์)
จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า หากกลุ่ม
แม่บ้านฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและการสร้างสรรค์ผล
งานด้วยตัวเองก็นา่ จะท�ำให้ทราบถึงปัญหาและแก้ปญั หาได้ตรงจุด
จนเกิดรูปแบบใหม่ๆ ของผลงานที่มาจากความคิดเห็นของคน
ในกลุ่ม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอย่างแท้จริง อันจะส่งผล
ให้คนในกลุ่มในชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและเกิดความภาค
ภูมิใจร่วมกัน และจากผลการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
มีสว่ นร่วมฯ พบว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีสว่ นเกีย่ วข้อง
ใน 4 มิติ คือ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่า ควรท�ำอะไร และท�ำ
อย่างไร การมีสว่ นร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทัง้ ลงมือปฏิบตั ิ
ตามที่ได้ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการฯ โดยเป็นการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการ
ด�ำเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้ประโยชน์จากการพัฒนา
นั้นอย่างเสมอภาค (เอกวิทย์ นวเศรษฐ, 2554 อ้างจาก Cohen,
J.M. and Uphoff, 1981)
ดั ง นั้ น ในงานศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง สนใจพั ฒ นารู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทของใช้ในครัวเรือนโดยใช้วิธีการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ที่มีจุดเด่น สวยงาม เป็นที่จดจ�ำ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจน
ของกลุ่มแม่บ้านฯ และแสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อันจะน�ำ
ไปสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1เพื่อส�ำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว
เรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
2.2 เพือ่ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนโดยใช้วธิ ี
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว
เรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี
2.3 เพื่อส�ำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อตรา
สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

เรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

3. ขอบเขตของการศึกษา

งานวิจยั นีเ้ ป็นวิจยั ประยุกต์เน้นการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วมของชุมชนมีทั้งการส�ำรวจและการออกแบบ มีขอบเขตของ
การวิจัยดังนี้
3.1 ขอบเขตของประชากร
3.1.1 ประชากร คือ กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา
ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ�ำนวน 10 คน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาว จ�ำนวน 15 คน
และผู้บริโภคจ�ำนวน 150 คน
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา
ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จ�ำนวน 10 คน
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาว จ�ำนวน 8 คน
ตัวแทนจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 คน และ
ผูบ้ ริโภค คือ ชาวบ้านชุมชนต�ำบลท่ามะนาวและผูท้ มี่ าศึกษาดูงาน
ของศูนย์การเรียนรูท้ อี่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลฯ จ�ำนวน 80 คน

3.2 ขอบเขตของเนื้อหา
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ขอบเขตของเนือ้ หา คือ การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ ซึ่งหมายถึง การออกแบบตรา
สัญลักษณ์และออกแบบกราฟิกบนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนบ้าน
คลองเดื่อพัฒนา จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ ได้แก่
3.2.1 น�้ำยาซักผ้าขนาด 900 ml.
3.2.2 น�้ำยาซักผ้าขนาด 2,000 ml.
3.2.3 น�้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรยามเช้าขนาด 900 ml.
3.2.4 น�ำ้ ยาปรับผ้านุม่ สูตรยามเช้าขนาด 2,000 ml.
3.2.5 น�้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรยามเย็นขนาด 900 ml.
3.2.6 น�ำ้ ยาปรับผ้านุม่ สูตรยามเย็นขนาด 2,000 ml.
3.2.7 น�ำ้ ยาล้างจานสูตรผสมมะกรูดจานขนาด 500 ml.
3.2.8 ครีมอาบน�้ำสูตรขมิ้นขนาด 400 ml.
3.2.9 ครีมอาบน�้ำผสมขมิ้นขนาด 950 ml.
3.2.10 สบู่สมุนไพรสูตรขมิ้นขนาด 50 ml.
3.2.11 สบูส่ มุนไพรสูตรว่านหางจระเข้ขนาด 50 ml.
3.2.12 ครีมพอกหน้าสูตรขมิ้น		

4. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
ส�ำรวจปัญหาและความ
ต้ อ งการในการพั ฒ นา
รูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ แบบมี
ส่วนร่วมในมิติต่างๆ
ร่วมส�ำรวจและตัดสินใจคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์
ร่วมออกแบบ
ร่วมประเมินผลการออกแบบ

รูปแบบผลิตภัณฑ์
(ตราสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละกราฟิ ก บนบรรจุ
ภัณฑ์) ที่ผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มแม่
บ้านคลองเดื่อพัฒนา

ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนประเภทของใช้ในครัวเรือน
ทฤษฎีและแนวคิดการออกแบบตรา
สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

5. วิธีด�ำเนินการวิจัย

5.1ข้อมูลที่ศึกษา
1) ข้อมูลด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ศึกษาครั้งนี้เป็นชุมชน
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้กระบวนการ ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2) ประชากร คือ กลุม่ แม่บา้ นคลองเดือ่ พัฒนา ต�ำบล
เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างทีมวิจยั อาจารย์ และชุมชน ข้อมูลทีศ่ กึ ษา
ท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรจี ำ� นวน 10 คน บุคลากร
ในการด�ำเนินการดัง ต่อไปนี้
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาว จ�ำนวน 15 คน ตัวแทน
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จากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และผู้บริโภค คือ ชาวบ้าน
ชุมชนต�ำบลท่ามะนาว และผูท้ มี่ าศึกษาดูงานของศูนย์การเรียนรู้
ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาว ทีม่ าซือ้ สินค้าเฉลีย่ ภายใน
เดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เดือนละ 150 คน
3) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา
จ�ำนวน 10 คน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�ำบลฯ จ�ำนวน
8 คน ตัวแทนจากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 คน
เลือกโดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive sampling) และผู้
บริโภค จ�ำนวน 80 คน ซึ่งเป็นผู้มาศึกษาดูงานที่องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลท่ามะนาว และผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
4) ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนจ�ำนวนทัง้ สิน้ 12 รายการ
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1) ประเด็นค�ำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus
group) กับกลุ่มแม่บ้าน
2) ประเด็นค�ำถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
3) แบบส�ำรวจความพึงพอใจของกลุม่ แม่บา้ นคลอง
เดื่อพัฒนาฯ และผู้บริโภคต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์และ
กราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนบ้านคลอง
เดือ่ พัฒนาฯ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยและเครื่องมือ/กิจกรรม
กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย

เครื่องมือ/กิจกรรม

1. กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนาจ�ำนวน 10 คน บุคลากรของ 1.1 ใช้การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ท�ำความเข้าใจในโครงการฯ แผน
งาน และระดมความคิดเห็นโดยใช้คำ� ถามในการสนทนากลุม่ เพือ่
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาว จ�ำนวน 8 คน และตัวแทน
ส�ำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
จาก บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
สินค้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม
1.2 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการโดยการมีสว่ นร่วมของกลุม่
แม่บ้านฯ บุคลากรของอบต.ท่ามะนาว และตัวแทนจากบริษัท
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
1.3 ผูว้ จิ ยั อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะของตราสัญลักษณ์แก่กลุม่
แม่บ้านฯ บุคลากร อบต.ฯ ต่อจากนั้นได้มีส่วนร่วมในการหา
อัตลักษณ์ของกลุม่ ด้วยประเด็นค�ำถามในการสนทนากลุม่ (Focus group)
1.4 ผู้เข้าร่วมวิจัยร่วมกันคัดเลือกลักษณะของภาพประกอบที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์และลักษณะของรูปทรงบรรจุภณั ฑ์ทมี่ คี วามเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
1.5 ผูว้ จิ ยั กลุม่ แม่บา้ นฯ บุคลากร อบต.ท่ามะนาวและตัวแทนจาก
บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันออกแบบตราสัญลักษณ์
และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสัญลักษณ์ จ�ำนวน 2 คน
2.1 แนวค�ำถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านตราสัญลักษณ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเจือ เขียดทอง จากภาควิชา 2.2 แนวค�ำถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อลักษณะรูปแบบ
ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผลิตภัณฑ์
- คุณประชัญ คงเจริญพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
โพรซายส์กราฟิก จ�ำกัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ�ำนวน 2 คน
คือ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ รัตนพล จากภาควิชาออก
แบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- คุณสีวลี ศิลป์วรศาสตร์ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการส่งออก
3. กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา จ�ำนวน 10 คน บุคลากร อบต. 3.1 แบบส�ำรวจความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้านและผู้บริโภคที่มีต่อ
ท่ามะนาว จ�ำนวน 8 คน ตัวแทนจากบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
จ�ำนวน 2 คน และผู้บริโภค จ�ำนวน 80 คน จากชาวบ้านชุมชน
ต�ำบลท่ามะนาวและที่มาศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ที่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาว
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5.3 ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ส�ำรวจปัญหาและความต้องการในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของบ้านคลองเดื่อพัฒนา
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบ้านคลองเดื่อพัฒนาฯ
เพื่อศึกษาบริบท สภาพวิถีการด�ำเนินชีวิต และอาชีพของกลุ่ม
แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่ท�ำเกษตรกรรม
2. ลงพืน้ ทีพ่ บกลุม่ ชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่
ท�ำความเข้าใจโครงการฯ และแผนงานวิจัย มีกลุ่มแม่บ้านคลอง
เดื่อพัฒนาและผู้แทนจากส่วนราชการ คือ กลุ่มสมาชิกจาก
องค์การบริหารส่วนต�ำบล โดยผู้วิจัยคัดเลือกจากผู้เกี่ยวข้องที่
ท�ำหน้าทีด่ แู ลศูนย์การเรียนรูผ้ ลิตภัณฑ์ชมุ ชนตัวแทนจากบริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์ส�ำรวจ
ปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
ของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา
3. จั ด เวที ส� ำ รวจปั ญ หาและความต้ อ งการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ บ้านคลองเดื่อพัฒนาโดยมีผู้เข้าร่วม
คือ กลุม่ แม่บา้ นคลองเดือ่ พัฒนา จ�ำนวน 10 คน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาว จ�ำนวน 8 คน และตัวแทนจากบริษทั
ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 คน ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลฯ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (ขั้นความต้องการในการออกแบบDesign refinement)
4. ผู้วิจัย กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา สมาชิกส่วน
องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาวและผู้แทนจากบริษัท ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ ที่เข้า
ร่วมโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม
1. ผู้วิจัยให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา
จ�ำนวน 10 คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาวจ�ำนวน
8 คน และตัวแทนจากบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 2 คน
ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลฯ เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2557 เรือ่ ง
การออกแบบตราสัญลักษณ์ด้านต่างๆ ดังนี้ คือ ประเภทของ
สัญลักษณ์ คุณลักษณะที่ดีของสัญลักษณ์ อารมณ์และสี เพื่อให้
กลุ่มแม่บ้านฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถเลือก
ประเภทของสัญลักษณ์ กลุม่ สีให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
เรื่องการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ด้านองค์ประกอบของ
กราฟิกบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นของกราฟิกบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ภาพประกอบส�ำหรับกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านฯ
มีแนวคิดในการตัดสินใจ เป็นต้น
2. การมีสว่ นร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วธิ กี าร
สนทนากลุม่ (Focus group) เพือ่ ระดมความคิดเห็นโดยใช้เครือ่ งมือ

และการเก็บรวบรวมข้อมูล มีประเด็นค�ำถามเพือ่ ค้นหาอัตลักษณ์
ที่ส�ำคัญของบ้านคลองเดื่อพัฒนา และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ
กลุม่ ฯ จากนัน้ ให้กลุม่ แม่บา้ นคลองเดือ่ พัฒนาและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ได้แก่
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�ำบลฯ ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน ปตท. ร่วม
ระดมความคิดเห็นและน�ำเสนอในเวทีการสนทนากลุม่
สรุปอัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อ
พัฒนา โดยเรียงจากล�ำดับความส�ำคัญมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
จากนัน้ กลุม่ แม่บา้ นคลองเดือ่ พัฒนา ผูท้ เี่ กีย่ วข้องและผูว้ จิ ยั ร่าง
ภาพสัญลักษณ์จากการมีสว่ นร่วมของกลุม่ และเลือกอารมณ์ของ
สี (Mood and Tone) ที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับกลุ่มแม่บ้าน
คลองเดื่อพัฒนา คือ กลุ่มสีที่เป็นชนบท (ดูพอเพียง ธรรมชาติ
เรียบง่าย อ่อนโยน)
ส่วนกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ใช้ประเด็นค�ำถามให้กลุ่ม
แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนาและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ร่วมกันระดมความคิดว่า ภาพประกอบแบบใดที่มีความเหมาะ
สมกับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนฯ จะใช้ภาพประกอบ
เหมือนจริง (Realistic) ภาพตัดทอน (Distortion) หรือแบบภาพ
นามธรรม (Abstract) ควรใส่รายละเอียดอะไรบ้างบนบรรจุภณ
ั ฑ์
และบรรจุภัณฑ์ชนิดใดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนของบ้านคลองเดื่อพัฒนาฯ หาข้อสรุปและน�ำเสนอใน
เวทีการสนทนากลุ่ม จากนั้นผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มแม่บ้านฯ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลที่ได้จากการสรุปจากเวทีสนทนากลุ่มมา
ร่วมกันออกแบบร่าง (Preliminary design)

ภาพที่ 1 การมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัย กลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา
บุคลากรอบต.ท่ามะนาว และตัวแทนจากบริษทั ปตท.จ�ำกัด
(มหาชน)
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3. จากนั้นผู้วิจัยน�ำแบบร่าง (Preliminary design) จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไปออกแบบต่อในขั้นตอน
ต่างๆ ดังไปนี้
		

3.1 ขั้นออกแบบ (Sketch design)

ภาพที่ 2 ขั้นออกแบบ (Sketch design)

3.2 ขัน้ การเลือกและตัดสินใจ (Selection)
ผู้วิจัย กลุ่มแม่บ้านฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการเลือกแบบจากขั้นออกแบบเพื่อให้ผู้วิจัยน�ำ
ไปพัฒนาในล�ำดับถัดไป
3.3 ขัน้ การพัฒนาแบบ (Develop design)
ผู้วิจัยท�ำการพัฒนาแบบที่ได้จากกระบวนการมี
ส่วนร่วมตัดสินใจเลือกของกลุ่มแม่บ้านฯ และผู้
ที่เกี่ยวข้อง
ภาพที่ 3 ขั้นการพัฒนาแบบ (Develop design)
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จากนัน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์จ�ำนวน 2 ท่านเลือกสัญลักษณ์จากการพัฒนา
แบบที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าใน
ครัวเรือนในเรื่องของสี ความเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม
โดดเด่น สะดุดตาน่าจดจ�ำ และให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ด้ า นการออกแบบกราฟิ ก บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ จ� ำ นวน 2 ท่ า น
เลือกกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมด้านการใช้ภาพ
ประกอบ สีสนั การสร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผลิตภัณฑ์ ความน่าเชือ่ ถือ
ดูสะอาดปลอดภัย
ผู้วิจัยน�ำแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์ที่ผู้เชี่ยวชาญเลือกมาปรับแก้ตามความคิดเห็น
3.4 ขั้นการออกแบบสุดท้าย (Design finalization)
เมือ่ ได้แบบสุดท้ายแล้ว ผูว้ จิ ยั จัดเวทีนำ� เสนอผลงาน
ภาพที่ 4 ขั้ น การออกแบบ
ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัด
สุดท้าย (Design
ลพบุรี เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เพือ่ น�ำเสนอตราสัญลักษณ์และ
finalization)
กราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนให้กลุม่ แม่บา้ นคลอง
เดื่อพัฒนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และตัวแทนจาก
บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ได้มสี ว่ นร่วมเลือกแบบครัง้ สุดท้าย สัญลักษณ์แบบที่ 1 และปรับสีของตัวอักษรให้เป็นสีน�้ำตาลเพื่อ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้านฯ จากนั้นน�ำเสนองาน
3.5 งานชิ้นสุดท้าย (Final design)
ผู้วิจัยน�ำความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ชิ้นสุดท้าย แล้วส่งมอบงานให้กับกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา
แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่า
และตัวแทนจาก บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มเลือก มะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
สรุปขั้นตอนการพัฒนาตราสัญลักษณ์ และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ตามกระบวนการการมีส่วนร่วม

ภาพที่ 5 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ตาม
กระบวนการมีส่วนร่วม
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ขั้นตอนที่ 3 ส�ำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน
1. สร้างเครื่องมือส�ำรวจความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ
ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของใช้
ในครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
2. ส�ำรวจความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ รูปแบบตรา
สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือน
3. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การส� ำ รวจความพึ ง พอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติจากแบบสอบถาม โดยน�ำมาแจกแจงความถี่ หาค่ามัชฌิม
ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณ์ของกลุ่มแม่บ้านฯ
เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่ม โดยวิธีวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
6. ผลการวิจัย
6.2 ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนฯ พบว่า
6.1 ผลการส�ำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนารูป อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านคลองเดื่อพัฒนา คือ ต้น
แบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา มะเดือ่ ลูกมะเดือ่ โค้งแม่นำ�้ หักศอกที่ไหลผ่านหมูบ่ า้ น ความเป็น
พบว่า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบ้านคลองเดื่อยังใส่ในขวด ตัวแทนที่โดดเด่นของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อฯ และใช้ชื่อว่า แอ๋ว
น�ำ้ ดืม่ ไม่มตี ราสัญลักษณ์ ฉลากทีบ่ อกคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ คลองเดื่อ เพราะป้าแอ๋วเป็นผู้น�ำกลุ่มและเป็นผู้ชักชวนสมาชิก
และกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนาต้องการให้ทีมวิจัยช่วยพัฒนา คนอื่นๆ เข้าร่วมกลุ่ม
ตารางที่ 2 ข้อมูลแสดงความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบตราสัญลักษณ์
ความพึงพอใจ

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ชุมชน

4.5

0.6

พึงพอใจมาก

เป็นตัวแทนของสินค้าในชุมชน

4.4

0.7

พึงพอใจมาก

สีสันมีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

4.5

0.7

พึงพอใจมาก

สามารถจดจ�ำได้

4.4

0.7

พึงพอใจมาก

โดดเด่นสะดุดตา

4.4

0.7

พึงพอใจมาก

4.4

0.7

พึงพอใจมาก

รวม
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ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัวเรือนใช้ชอื่ ว่า Allvy
ที่เพี้ยนเสียงมาจาก “แอ๋ว” ซึ่งสมาชิกในกลุ่มฯ เห็นว่า มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ในครัว
เรือน เช่น น�้ำยาซักผ้า น�้ำยาปรับผ้านุ่ม 2 สูตร น�้ำยาล้างจาน
ส�ำหรับภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตัดสินใจให้ใช้
ภาพประกอบเหมือนจริง (Realistic) ทีเ่ กิดจากภาพถ่ายและภาพวาด
โดยมีผลงานดังนี้

ภาพที่ 10 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์น�้ำยาล้างจาน
ขนาด 500 ml.

ภาพที่ 7 กราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาซักผ้าขนาด 900 ml.
และ 2,000 ml.

ภาพที่ 8 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ภาพที่ 9 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ผลิ ตภั ณ ฑ์ น�้ ำยาปรับ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ น�้ ำ ย า
ผ้ า นุ ่ ม กลิ่ น ยามเช้ า
ปรับผ้ า นุ ่ ม กลิ่ น ยาม
ขนาด 900 ml. และ
เย็น ขนาด 900 ml.
2,000 ml.
และ 2,000 ml.

ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ� ำ รุ ง ผิ ว กาย เช่ น ครี ม อาบน�้ ำ สบู ่
สมุนไพร 2 สูตร และครีมพอกหน้าสมุนไพรใช้ชื่อว่า Allena
ที่เพี้ยนเสียงมาจากแอ๋วผู้น�ำของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อเช่น
เดียวกัน ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ใช้เป็นภาพเหมือนจริงที่
เป็นภาพวาด โดยมีผลงานดังนี้

ภาพที่ 11 กราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน�ำ้ สูตร
ผสมขมิ้น ขนาด 400 ml. และ 950 ml.
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ภาพที่ 13 กราฟิ ก บน
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ ์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส บู ่
สู ต รผสมว่ า น
หางจระเข้

ภาพที่ 12 กราฟิกบน
บรรจุ ภั ณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์สบู่
สูตรผสมขมิน้

ภาพที่ 14 กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ครีมพอกหน้า
สูตรผสมขมิ้น ขนาด
50 ml.

ภาพที่ 15 ภาพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเดื่อ
พัฒนา ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี ที่ได้รับการพัฒนา
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รูปร่างเหมาะสม

สีสันของกราฟิก

ภาพประกอบชัดเจน

กราฟิกเหมาะสม

สร้างมูลค่าเพิ่ม

น่าเชื่อถือ ปลอดภัย

โดดเด่น สะดุดตา

เฉลี่ยรวม X

ตารางที่ 3 สรุปความพึงพอใจต่อการออกแบบในทุกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อฯ และกลุ่มผู้บริโภค

S.D.

น�้ำยาซักผ้า 900 ml.

4.5

4.5

4.4

4.3

4.3

4.2

4.5

4.4

0.6

พึงพอใจมาก

น�้ำยาซักผ้า 2,000 ml.

3.9

3.6

3.7

3.9

3.9

3.8

3.8

3.8

0.7

พึงพอใจมาก

น�้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรยามเช้า 900 ml.

4.3

4.4

4.2

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

0.6

พึงพอใจมาก

น�้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรยามเช้า 2,000 ml.

3.8

3.8

3.7

3.8

3.8

3.9

3.9

3.8

0.6

พึงพอใจมาก

น�้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรยามเย็น 900 ml.

4

4

4

4

4.1

4

4.3

4.1

0.6

พึงพอใจมาก

น�้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรยามเย็น 2,000 ml.

3.5

3.7

3.8

3.9

3.8

3.8

4

3.8

0.6

พึงพอใจมาก

น�้ำยาล้างจานสูตรผสมมะกรูด 500 ml.

4.3

4.5

4.4

4.4

4.4

4.3

4.5

4.4

0.6

พึงพอใจมาก

ครีมอาบน�้ำสูตรขมิ้น 400 ml.

3.9

3.8

4

3.8

3.9

3.9

4.2

4.5

0.7

พึงพอใจมาก

ครีมอาบน�้ำสูตรขมิ้น 950 ml.

4.2

4.2

4.2

4.4

4.2

4.3

4.4

4.5

0.6

พึงพอใจมาก

สบู่สมุนไพรสูตรขมิ้น

4.1

4.1

4.4

4.4

4.2

4.3

4.4

4.5

0.6

พึงพอใจมาก

สบู่สมุนไพรสูตรว่านหางจระเข้

4.3

4.3

4.4

4.2

4.4

4.2

4.6

4.5

0.6

พึงพอใจมาก

ครีมพอกหน้าสตูรขมิ้น

4.3

4.3

4.4

4.3

4.3

4.1

4.5

4.5

0.6

พึงพอใจมาก

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.3

4.5

0.6

พึงพอใจมาก

ความพึงพอใจ

เฉลี่ยรวม

ระดับ
ความพึงพอใจ

จากตารางแสดงให้เห็นว่า กลุม่ ผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจ แต่กลุ่มฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ ทางกลุ่มฯ จึงไม่ได้
ต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ของสินค้าชุมชนอยู่ใน ใช้ตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์น้ัน แต่ยังคงกลับไป
ระดับมากทุกรายการในทุกประเด็น
บรรจุผลิตภัณฑ์ใส่ขวดน�ำ้ ดืม่ พลาสติกใช้แล้วเช่นเดิม ทางกลุม่ ฯ
จึงต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนของตนเอง
7. สรุปผลการวิจัย
2) ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ทางกลุ่มแม่
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า
ชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านคลองเดือ่ พัฒนา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีเ่ ป็น
: ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�ำบล ผูร้ บั ผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ และตัวแทนจาก บริษทั ปตท.จ�ำกัด
ท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (มหาชน) นัน้ ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการออกแบบทุกขัน้ ตอน ท�ำให้
1) ส�ำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบ สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ทกี่ ลุม่ ต้องการ ส่งผลให้เกิดการยอมรับตรา
ผลิตภัณฑ์ จากการส�ำรวจปัญหานั้นพบว่า กลุ่มแม่บ้านคลอง สัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์ทตี่ นเองได้รว่ มออกแบบ
3) ส่งผลให้ทงั้ กลุม่ ผูบ้ ริโภคและกลุม่ แม่บา้ นมีความพึง
เดื่อพัฒนายังไม่มีตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่
ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีหน่วยงานจากภาครัฐและภาค พอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนที่ได้รบั การพัฒนาแล้วอยู่
เอกชนมาออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้ ในระดับมาก
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8. อภิปรายผล

ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยใช้
วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน บ้านคลองเดือ่ พัฒนา ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีดังนี้
1. การส�ำรวจปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา พบว่า
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มบ้านคลองเดื่อฯ ยังใส่ในขวดน�้ำดื่ม
ไม่มีตราสัญลักษณ์ ฉลากที่บอกคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท�ำให้
ขาดความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคเท่าที่ควร การออก แบบตรา
สัญลักษณ์นนั้ มีเป้าหมายเพือ่ เป็นการสือ่ เพือ่ เตือนความทรงจ�ำ
และท�ำให้เกิดผลด้านการสือ่ ความหมายต่อสาธารณชนได้งา่ ยขึน้
(ทองเจือ เขียดทอง, 2547) หากทว่าตราสินค้านั้น ควรสะท้อน
อัตลักษณ์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึง่ สอดคล้องกับ ยรรยง สินธุง์ าม
(2548) ที่ได้เสนอแนวคิดในการออกแบบฉลากและกราฟิกบน
บรรจุภณ
ั ฑ์วา่ ควรค�ำนึงถึงตราสัญลักษณ์หรือชือ่ ของผลิตภัณฑ์
ทีอ่ อกแบบด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ของภาพทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของผูผ้ ลิตให้มลี กั ษณะโดดเด่น ชัดเจน เหมาะสม และจดจ�ำง่าย
2. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเป็นการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยกลุ่ม
แม่บ้านคลองเดื่อพัฒนา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ผูท้ รี่ บั ผิดชอบศูนย์การเรียนรูไ้ ด้มสี ว่ นร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์
ที่โดดเด่นของกลุ่มแม่บ้านฯ และออกแบบให้สอดคล้องมีความ
เป็นตัวแทนที่โดดเด่นของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับ
ประชิด ทินบุตร (2531) ที่กล่าวไว้ว่า ความมีลักษณะพิเศษที่
สามารถสร้างความทรงจ�ำหรือทัศนคติทดี่ ตี อ่ ผลิตภัณฑ์และบริษทั
ผู ้ ผ ลิ ต ได้ แ ก่ การใช้ สี การใช้ กราฟิ ก และภาพประกอบที่
สามารถสร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ได้ดี การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการออกแบบตามข้อเสนอของ
วรรณนา กัลยาสาย (2552) ที่ได้กล่าวว่า แนวทางการพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้เป็นมาตรฐานนัน้ ต้องค�ำนึงถึงตราผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม สัญลักษณ์ของกลุ่ม ตลอดจนรายละเอียดของข้อมูลที่มา
ส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญเพือ่ สร้างความโดดเด่นให้ตวั ผลิตภัณฑ์จดจ�ำ
ง่ายโดยการด�ำเนินการแบบมีสว่ นร่วม สมาชิกจะช่วยกันเสนอรูป
แบบทีต่ อ้ งการก่อน เมือ่ ฝ่ายออกแบบท�ำการออกแบบแล้วจึงน�ำ
ไปพิจารณากันในกลุม่ ฯ จนเป็นทีพ่ อใจ จึงจะน�ำมาใช้ได้ เรือ่ งของ
สีกม็ ผี ลต่อภาพลักษณ์ของกลุม่ ฯ และตัวผลิตภัณฑ์ดว้ ย
ส่วนการออกแบบกราฟิก (Graphic design) บนบรรจุ
ภัณฑ์เป็นการสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของ
โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถสื่อสารสื่อความหมายความ
เข้าใจที่ให้ผลทางด้านจิตวิทยา (Psychological effects) ต่อ
ผู้บริโภค เช่น ให้ผลในการดึงดูดความสนใจ การให้มโนภาพถึง

สรรพคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ การกระตุ้นให้เกิดความทรง
จ�ำบุคลิกลักษณะของผลิตภัณฑ์ ยีห่ อ้ ผลิตภัณฑ์ ผูผ้ ลิต (เช่น ชือ่
แอ๋วคลองเดือ่ ) การออกแบบสัญลักษณ์ และเนือ่ งจากกราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนดั่งอัตลักษณ์ของกลุ่มฯ (เช่น รูปต้น
มะเดื่อ) สมาชิกภายในกลุ่มฯ จึงควรเป็นผู้สร้างซึ่งจะก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองต่อ อันจะน�ำมาซึ่งความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป
3. การศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้านคลองเดื่อ
พัฒนาและผู้บริโภค
จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มแม่บ้าน
คลองเดื่อพัฒนาและกลุ่มผู้บริโภคอยู่ ในระดับมากและหาก
ผลิตภัณฑ์ ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน จะ
ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนนัน้ ได้รบั ความ
ช่วยเหลือและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุม่ แม่บา้ นคลองเดือ่
พัฒนาและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง และผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ นอกจากตราสินค้าก็
คือ กลุม่ บ้านคลองเดือ่ ฯ มีความภาคภูมใิ จในผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ค่อนข้างมาก อาจเนือ่ งมาจากขัน้ ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
ทุกกระบวนการกลุ่มแม่บ้านฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบทั้งรายละเอียดที่ใส่บนบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์
ชือ่ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ ตลอดจน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สอดคล้อง
กับข้อเสนอของ ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม ว่า การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกีย่ วข้องในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ขนั้ ศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ปญั หา
ศึกษาแนวทางในการแก้ปญั หา วางแผนและด�ำเนินการ เพือ่ แก้ไข
ปัญหา ย่อมท�ำให้สมาชิกในชุมชนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
(ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม, 2547) กระบวนการท�ำงาน
ทุกขั้นตอนที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมนั้น จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเข้มแข็ง ตรงกับทัศนะของอุไรวรรณ ทองแกมแก้ว
และชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การรวมกลุ่ม
ร่วมกันคิด ร่วมในการศึกษา ร่วมก�ำหนดและร่วมกันปฏิบัตินั้น
สามารถท�ำให้งานต่างๆ ลุลว่ งส�ำเร็จได้ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชน นับเป็นการท�ำงานที่มีส่วนร่วมที่ดี และยังท�ำให้
คนในชุ ม ชนเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จ มี ความเป็ น เจ้ า ของ และ
มี ความพึ ง พอใจต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในส่ ว นของ
กระบวนการวิจัยที่น�ำมาใช้ก็เป็นไปตามข้อเสนอของ พันธุ์
ทิพย์ รามสูตร (2540) ที่ได้กล่าวถึงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ว่า เป็นกลวิธีที่สนับสนุนความพยายามของบุคคลและกลุ่ม
บุคคลที่จะพัฒนาให้เกิดความเข้าใจในปัญหาสังคมอย่างจริงจัง
ระหว่างผู้วิจัยภายนอกกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักวิจัยภายใน
โดยมีขั้นตอนกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม โดยสรุปดังนี้

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

1. การค้นหาปัญหา/ความต้องการร่วมกันโดยความร่วม
มือของผู้วิจัยตลอดกระบวนการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย และพัฒนาความเข้าใจปัญหา
และปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องทั้งในแง่สังคมวัฒนธรรม
ร่วมกัน
3. การปฏิบตั กิ ารระหว่างผูท้ เี่ กีย่ วข้องในกระบวนการวิจยั
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนจะบังเกิดผลได้ เมื่อมีการ
เรียนรูร้ ว่ มกันจากการกระท�ำทัง้ นักพัฒนาและสมาชิกในชุมชนนัน้ ๆ
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมจึงกลายเป็นกระแสหลักใน
การพัฒนาสังคมของทุกประเทศ (ส�ำนักมาตรฐานการศึกษา
ส� ำ นั ก งานสภาสถาบั น ราชภั ฏ , 2554) และสอดคล้ อ งกั บ ที่
ศศิวมิ ล จุลศิลป์ (2551) ที่ได้ศกึ ษาเรือ่ งการพัฒนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมฯ ได้กล่าวไว้วา่ ขัน้ ตอนเหล่านีจ้ ะท�ำให้คนในชุมชนส่วน
ใหญ่รู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วม

9. ข้อเสนอแนะแนวทางที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์

จากการศึกษาปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนของผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัว
เรือน บ้านคลองเดื่อพัฒนา ต�ำบลท่ามะนาว อ�ำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรีนั้น มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางที่จะน�ำไปใช้
ประโยชน์ โดยควรน�ำกระบวนการมีส่วนร่วมของการพัฒนารูป
แบบผลิตภัณฑ์ฯ ทั้งการออกแบบสัญลักษณ์และการออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภณั ฑ์นนั้ ไปใช้ในพืน้ ทีช่ มุ ชนอืน่ ทีม่ บี ริบทใกล้เคียง
กับชุมชนท่ามะนาว เพือ่ กลุม่ แม่บา้ นฯ ทีเ่ ป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์
จะได้มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ซึ่งสามารถสะท้อน
อัตลักษณ์ของชุมชนได้ อันจักส่งผลต่อการยอมรับและก่อให้เกิด
การใช้ผลงานอย่างต่อเนือ่ ง และหลังจากได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
ชุมชนจากกระบวนการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนให้เป็นทีร่ จู้ กั แล้ว
ควรมีการวิจยั ผลสัมฤทธิข์ องผลงานการออกแบบนีว้ า่ สามารถส่ง
เสริมการขายได้มากน้อยเพียงใดอีกด้วย
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ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554. สรุปสาระส�ำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559.
ส�ำนักมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย.
2545. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการประเมินโครงการชุดวิชาการวิจัยชุมชน. นนทบุรี; เอส. อาร์.
พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จ�ำกัด.
อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว และชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว. 2552. รายงานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่นเพื่อแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องส�ำอาง น�้ำยาท�ำความสะอาด และกิจกรรมนันทนาการ.
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เอกวิทย์ นวเศรษฐ. 2554. การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการวางผังชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนโฟร์โมสต์และชุมชนทรัพย์สิน
พัฒนา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชน
เมือง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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บทความรับเชิญ

ถอดบทเรียนการสร้างนักข่าวท้องถิ่นผ่าน
การผลิตหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ1
ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร
บทน�ำ
“ … ‘ข่าว’ ไม่เพียงเป็นผลผลิตทีท่ ำ� หน้าทีเ่ พือ่ สาธารณชนเท่านัน้ แต่ยงั
เป็น ‘สินค้า’ ทีต่ อ้ งสร้างก�ำไรให้กบั องค์กรสือ่ ด้วย แต่การท�ำงาน ‘ข่าวท้องถิน่ ’ สิง่ ที่
นักข่าวพึงระลึก และส�ำนึกให้มากทีส่ ดุ คือ ‘ประโยชน์ของท้องถิน่ ’ เพราะคุณค่าข่าว
ของสือ่ ท้องถิน่ มีกรอบการท�ำงานแตกต่างจากสือ่ มวลชนทัว่ ไป … ผูร้ บั สารของสือ่
ท้องถิ่นคือ ‘ชุมชน’ ไม่ใช่ ‘มวลชน’”
โครงการ “การเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ผ่านหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ” ได้รับการสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ผ่านโครงการการสื่อสารคุณค่าของงานความรู้เพื่อการพัฒนา
พื้นที่ ของหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit)
โดยการน�ำผลการวิจยั ของสกว. มาใช้ประโยชน์เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และขยายผล
ในชุมชนและพื้นที่ โดยมีภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสือ่ สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึง่ ในสถาบันท้องถิน่
ที่ร่วมท�ำโครงการน�ำร่องดังกล่าว ในฐานะกลไกขับเคลื่อนด้านการสื่อสารซึ่งเป็น
ศาสตร์ส�ำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับความรู้ที่มาจากผลวิจัย โดย
การสร้างบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ที่ได้รับการฝึกปฏิบัติผ่านการสร้างสรรค์เนื้อหา
ที่มาจากงานวิจัยที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่น
แนวคิดของโครงการฯ พิจารณาว่า นิสิตนิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอก
สาขาหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับรูปแบบและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ส่วน
กลาง โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์แนวประชานิยม (เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด
หรือคมชัดลึก) ที่เน้นการน�ำเสนอข่าวที่ให้คุณค่า (News value) กับความตื่นเต้น
ความเป็นส่วนตัว ความบันเทิง ความรวดเร็ว ปุถุชนวิสัย แปลก ใหม่ เพศ หรือ
ข่าวอาชญากรรม และที่เป็นคุณลักษณะเด่นอีกประการ คือ น�ำเสนออย่างง่ายๆ
ไม่ซับซ้อน นิสิตจึงไม่คุ้นเคยกับรูปแบบ เนื้อหา รวมไปถึงกระบวนการแสวงหา
และเขียนข่าวเชิงท้องถิ่นหรือชุมชน ผู้สอนรายวิชารายงานข่าวท้องถิ่นหรือสื่อ
ชุมชน จึงต้องชี้แนะและปรับวิธีคิดให้นิสิตเป็นเบื้องต้น เพื่อลดระดับมุมมอง
จากการน�ำเสนอข่าวสารสู่ผู้รับสาร (Receiver) ที่เป็นมวลชน (Mass) มาสู่ระดับ
ชุมชน (Community)
1

บทความนี้พัฒนาจากบทสรุปโครงการ “การเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นผ่าน
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ” (ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร, 2558) สนับสนุนทุนวิจัยโดยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วม
มือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ทิฆัมพร เอี่ยมเรไร

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมล์ : tkamporn@gmail.com
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Invited Article

An evaluation of becoming a local
journalist through a demonstrated
newspaper
Tikamporn Eiamrerai
ทีผ่ า่ นมา ในรายวิชาการผลิตสือ่ จะเน้นในเชิง “เทคนิค” ของการผลิตสือ่ ให้
“ท�ำเป็น” ท�ำให้นสิ ติ ให้ความสนใจแต่เชิงเทคนิคมากกว่ากระบวนการผลิต “เนือ้ หา”
ซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การสื่อสารมวลชนที่ปัจจุบันหันมาให้ความส�ำคัญ
กับการผลิตเนื้อหา (Message) มากกว่าตัวสื่อ (Media) การปรับรูปแบบการเรียน
การสอนโดยหันมาให้ความสนใจกับเนื้อหามากขึ้น ที่ผ่านมาจึงเป็นประเด็นที่ภาค
วิชานิเทศศาสตร์ให้ความส�ำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ต้องการให้มีการน�ำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และขยายผลในชุมชนและพื้นที่
ดังนัน้ การน�ำประเด็น “การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม” ทีเ่ น้นเฉพาะจังหวัด
พิษณุโลก จากงานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสกว.2 มาให้นิสิตสาขาวารสารศาสตร์ได้ศึกษา
จะช่วยให้นิสิตได้รับรู้และท�ำความเข้าใจเนื้อหา “ความเป็นท้องถิ่น” เพื่อน�ำเสนอ
ให้กับคนในและคนนอกท้องถิ่น ผ่านหนังสือพิมพ์ “ร่มเสลา” ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบตั ิ ผ่านกระบวนการเรียนรูข้ องนิสติ ในฐานะผูส้ ง่ สาร ซึง่ เป็นคนท้องถิน่ เพือ่
เผยแพร่ผ่านสื่อท้องถิ่นไปสู่ผู้รับสาร “คนอื่นๆ” (นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป)
หรือแม้แต่ผู้รับสารที่เป็น “คนใน” ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก (คนในชุมชน นิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัด)

วัตถุประสงค์เฉพาะโครงการฯ

Tikamporn Eiamrerai

Faculty of Business, Economic and
Communications
Naresuan University
Email: tkamporn@gmail.com

1. เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และได้ลงมือผลิต
หนังสือพิมพ์ ผ่านกระบวนการแสวงหาข่าวสาร “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
(การวางแผน การประชุมหารือ การลงมือปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขก่อนการผลิต
ขั้นสุดท้ายเพื่อเผยแพร่ ฯลฯ)
2. เพือ่ เผยแพร่ขอ้ ค้นพบจากงานวิจยั เชิงพืน้ ทีข่ องสกว. ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน และสาธารณชนในฐานะของผู้รับสาร และเกิดประโยชน์ต่อนิสิตด้าน
นิเทศศาสตร์ในฐานะของผู้ส่งสาร
3. เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการจัดวาระ (Agenda-setting) การคัดเลือก
คุณลักษณะส�ำคัญ หรือคุณค่าข่าว (News value) ของข่าวสารผ่านเนือ้ หา “การท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
2

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก” พ.ศ. 2556 โดย รศ.ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร และนักวิจัยหัวหน้าโครงการฯ

91

92

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2558

ตารางที่ 1
กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ฝึกปฏิบัติ)
เตรียมการผลิต
(Pre-production)
เตรียม
วางแผน

การผลิต (Production)

หลังการผลิต (Production)

วางแผนงาน

- สรุปเนือ้ หา - ประชุมแลกเปลี่ยน
- บรรยาย ความคิดเห็น
- วางแผนประเด็ น
รูปแบบ และเนื้อหา
- แบ่งงาน

ปรับแก้ไข

- ฟังบรรยาย พบวิทยากร เนือ้ หา
ข่าว รูปแบบ รุปภาพ
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
- ลงมือเขียนข่าว สารคดี ฯลฯ

มกราคม-มีนาคม
2558

1.การผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฝึกปฏิบัติ

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

กุมภาพันธ์-เมษายน
2558

กระบวนการผลิ ต หนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ้ อ งถิ่ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ
“ร่มเสลา” แบ่งขั้นตอนการท�ำงาน 3 ส่วนส�ำคัญ (ตารางที่ 1)
ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-production) ขั้นการ
ผลิต (Production) และขั้นหลังการผลิต (Post-production)
โดยมีการท�ำงานแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-production)
ในส่ ว นนี้ แ บ่ ง รู ป แบบการท� ำ งานเป็ น 2 ส่ ว น คื อ
การเตรี ย มวางแผนงาน และขั้ น การวางแผนงาน ในการ
เตรียมวางแผน ผู้สอนแนะน�ำวัตถุประสงค์รายวิชา “สัมมนา
วารสารศาสตร์” และแนะน�ำโครงการวิจัยพื้นที่ (RUG) ที่จะน�ำ
งานวิจัยของสกว. เข้ามาเป็นเนื้อหา (Content) ประกอบใน
การเรียนรู้การผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นส่วนของรูปแบบ
หนังสือพิมพ์ (Format)
นิสิตจะรับทราบเนื้อหาที่แนะน�ำซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในชุมชน จากงานวิจัยของ รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยฉบับนี้โดยสังเขป เพื่อให้นิสิต
ได้ทราบประเด็นหลัก (ข้อค้นพบงานวิจัย) ที่จะน�ำมาใช้เป็น

เผยแพร่

สรุปและ
ประเมินผล

- รั บ งานจากโรงพิ ม พ์ เพื่ อ - สรุป
เตรี ย มเผยแพร่ สู ่ ผู ้ รั บ สาร 2 - ประเมินผลงาน
กลุ่ม คนในชุมชน มี 2 กลุ่ม
(กลุ่มแหล่งข้อมูล นิสิต เจ้า
หน้าที่ คณะต่างๆ และสถาบัน
ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก) และ
คนนอกชุมชน (มหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศ)

พฤษภาคม
2558

มิถุนายน
2558

เนื้ อ หาประกอบการเรี ย นการสอนการผลิ ต สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์
ต่อไป จากนัน้ จึงให้นสิ ติ ถ่ายเอกสารบางส่วนจากงานวิจยั ไปอ่าน
และท�ำความเข้าใจในส่วนส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยเฉพาะเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ การเที่ ย ว
10 ย่านส�ำคัญในเมือง
หลังจากการอ่านท�ำความเข้าใจ นิสิตเริ่มมีความ
สนใจต่อเนื้อหาที่แตกต่างกันไป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับผู้สอนถึงการเลือกเนื้อหาเพื่อน�ำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์
ในขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญต่อนิสิตที่จะเรียนรู้และ
ลงมื อ ท� ำ งานด้ า นงานข่ า ว เพราะการน� ำ  “เนื้ อ หาเฉพาะ”
มาให้นิสิตได้เรียนรู้จะเป็นแนวทางให้นิสิตได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
ว่า การท�ำงานด้านวารสารศาสตร์นั้น ความรู้ด้านวิธีการผลิต
สื่ออย่างเดียวยังไม่เพียงพอ แต่ต้องเรียนรู้ในเรื่องเนื้อหาที่ตัว
เองถนัดด้วยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะได้แต่รูปแบบ แต่ขาดเนือ้ หา
ขณะเดียวกัน การน�ำ “เนื้อหาเฉพาะ” โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยว
กับประเด็นข่าวท้องถิ่นจะช่วยให้นิสิตได้เรียนรู้ และเข้าใจใน
กระบวนการที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม เพราะมีโอกาสได้ลงพื้น
ที่ศึกษาและปฏิบัติจริง
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หลังจากที่นิสิตกลับไปอ่านเอกสารที่ผู้สอนแนะน�ำ 
ในชั่ ว โมงเรี ย นถั ด มา ผู ้ เ รี ย นและผู ้ ส อนจะมี โ อกาสได้ แ ลก
เปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ เนื้ อ หาดั ง กล่ า ว โดยเนื้ อ หาส่ ว นนี้
ผูส้ อนได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท่องเทีย่ ว
คือ อาจารย์ธนวัฒน์ ขวัญบุญ3 ก่อนน�ำข้อมูลความรู้ดังกล่าว
มาแลกเปลี่ยนกับนิสิต เช่น พบว่า 10 ย่านท่องเที่ยวจากงาน
วิ จั ย นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง ยั ง ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะเปิ ด เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เต็มรูปแบบ หากจะยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงจ�ำเป็น
ต้องปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้น ขณะที่นิสิตส่วนหนึ่งเสนอว่า
น่ า จะได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ ส� ำ รวจภาพรวมที่ เ ป็ น สภาพความเป็ น
จริงของพื้นที่ท้ัง 10 ย่าน เพื่อเป็นการตรวจสอบกับข้อมูล
ที่ได้อา่ น และแลกเปลีย่ นพูดคุยกัน จึงเป็นทีม่ าของการลงพืน้ ที่
ครั้งแรก
นอกจากการวางแผนนัดเวลาและสถานที่เพื่อลงพื้น
ที่ใน 10 ย่านครั้งแรกด้วยกันแล้ว ในขั้นนี้นิสิตได้รับค�ำแนะน�ำ
เรื่ อ งรู ป แบบการจั ด การผลิ ต สื่ อ จากผู ้ ส อน โดยให้ แ บ่ ง งาน
กันท�ำส�ำหรับหน้าที่ในส่วนต่างๆ โดยนิสิตเลือกเพื่อนในกลุ่ม
(นายพิทักษ์ เรืองเที่ยง) เป็นบรรณาธิการ จากนั้นบก. จึงท�ำ
หน้าที่แบ่งงานกันท�ำในส่วนที่ส�ำคัญ เช่น เลขาฯ ฝ่ายข่าว
ฝ่ายบทความ ฝ่ายภาพ และฝ่ายเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม แม้
จะมีการแบ่งงานกัน หากทว่าในขั้นตอนของการท�ำงานจริงใน
แต่ละส่วนนั้น  ทุกคนจะเข้ามามีส่วนช่วยกันทั้งงานเขียนข่าว
เขียนสารคดี เขียนคอลัมน์ การถ่ายภาพ รวมถึงการเก็บข้อ
มูลอื่นๆ ซึ่งเป็นการหมุนเวียนสลับบทบาทหน้าที่ในการท�ำงาน
(Role shift)
หลังจากได้แนวทางการท�ำงานและรับฟังผู้สอนเกี่ยว
กับการน�ำเนื้อหาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากงานวิจัยมา
ผลิตเป็นเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในที่ประชุมก็ได้ข้อ
ยุติที่จะเลือกรูปแบบการน�ำเสนอ โดยเลือกจะท�ำหนังสือพิมพ์
น�ำเสนอข่าวท้องถิ่นที่มีข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดพิษณุโลก ขณะเดียวกันก็จะผลิตฉบับพิเศษสอดแทรก
(Supplement) เพื่อน�ำเสนอเป็นคู่มือการท่องเที่ยวจังหวัด
พิษณุโลกภาย ใน 1 วันในรูปแบบต่างๆ
นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการน�ำเสนอข่าวสารในฉบับปกติ ซึ่งทุกคน
ต่างเสนอประเด็นข่าว (Gatekeeper) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ก่อนจะจัดวาระข่าวสารต่อไป (Agenda-setting)
ซึ่งแนวทางการหาประเด็นข่าวและการจัดวาระข่าวสาร ผู้สอน
จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดโดยใช้กรอบคิดทฤษฎีทาง
วารสารศาสตร์ที่นิสิตเคยผ่านการเรียนในระดับปีหนึ่งและปีสอง
3

มาใช้ตลอดเวลา
ดังที่ ได้กล่าวไว้ก่อนหน้าว่า การให้นิสิตได้เรียนรู้
การน�ำเสนอข่าวสารผ่านเนื้อหาเฉพาะ เป็นการเตรียมตัวนิสิต
ที่จะไปเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นหรือนักวารสารศาสตร์ที่เชี่ยวชาญ
ในอนาคต เพราะท�ำให้เห็นภาพการท�ำงานที่ชัดเจน เป็นรูป
ธรรม โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูลเชิงวิชาการ
นั้นมีความส�ำคัญมาก เพราะในทางวิชาชีพด้านวารสารศาสตร์  
ผู้สอนพบว่า “นักข่าว” มักไม่ค่อยมีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นที่ก�ำลังจะน�ำเสนอ เนื่องจากถูกตีกรอบด้วยเงื่อนไขของ
เวลาท�ำให้ขาดการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี (News gathering)
ดังนั้น การเตรียมนิสิตให้ตระหนักเรื่องการค้นคว้าก่อนลงพื้น
ที่ เ พื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล จึ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ ต่ อ อนาคตของงานด้ า น
วารสารศาสตร์อย่างยิ่ง
1.2 ขั้นการผลิต (Production)
ในขั้นตอนนี้มีงาน 3 ส่วนส�ำคัญ คือ การฟังบรรยาย
เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร การลงพื้น
ที่เก็บข้อมูล ลงมือเขียนและถ่ายภาพในการผลิตงาน
ผูส้ อนน�ำกรอบแนวคิดสือ่ สารมวลชนมาสรุปและสอด
แทรกระหว่างการเลือกประเด็นข่าว เช่น แนวคิดเรื่องผู้รักษา
ประตูข่าวสาร (Gate keeper) การจัดวาระข่าวสาร (Agenda
setting) และภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ (Photojournalism)
ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต
งานวารสารศาสตร์ โดยน�ำเสนอประกอบการสอน กล่าวคือ
ระหว่างที่นิสิตก�ำลังคัดเลือกว่าอะไรที่จะเป็น “ข่าว” ในร่มเสลา
ผู้สอนก็จะสอดแทรกแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวเข้าไปด้วย เช่น
เมื่อการเสนอข่าวเพื่อเลือกมีจ�ำนวนมากขึ้น 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 มักไม่อยู่ ในความสนใจของ
นิสิตในช่วงแรกๆ ของการประชุมข่าว ซึ่งเป็นโอกาสของผู้สอน
จะได้เสนอแนวคิดเรื่องการรายงานข่าวท้องถิ่นหรือสื่อชุมชน
เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักว่า เราก�ำลังท�ำหน้าที่อะไรในสื่อแบบใด
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นอกจากเนื้อหาข่าวแล้ว ภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์
(Photojournalism) ก็มีความส�ำคัญในกระบวนการผลิตสื่อ
หนังสือพิมพ์ เสนอโดย วิทยากร อาจารย์เจตน์ จารุพันธุ์4
โดยผู้สอนได้ให้หัวข้อกับวิทยากรก่อนหน้าการบรรยายเพื่อ
ให้มีกรอบการท�ำงานในโครงการฯ นี้ที่กระชับและชัดเจนมาก
ขึ้น เช่นเดียวกับความรู้ในเชิงมิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เสนอ
โดย วิทยากร คุณสมมาตร จูไพรี5 นิสิตสามารถฟังการบรรยาย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ทดลองปฏิ บั ติ และลงมื อ ปฏิ บั ติ
จริงได้
อนึง่ ส�ำหรับการเชิญวิทยากรมาร่วมบรรยายและแลก
เปลี่ยนพูดคุยกับผู้เรียนในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะการถ่าย
ภาพเชิงวารสารศาสตร์ ในประเด็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผู ้ ส อนได้ จั ด ช่ ว งเวลาพิ เ ศษก่ อ นหน้ า การสั ม มนาระหว่ า ง
วิ ท ยากรกั บ ผู ้ เ รี ย น 2 วั น โดยเชิ ญ วิ ท ยากรทั้ ง สองท่ า น
ลงพื้ น ที่ อ� ำ เภอบางกระทุ ่ ม และที่ อื่ น ๆ ในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ส นใจ ซึ่ ง
เป็นการท�ำความเข้าใจในหัวข้อที่ตั้งขึ้นมาระหว่างผู้สอนและ
วิทยากรด้วย
ภายหลังจากที่ผู้เรียนได้เตรียมข้อมูลจากหลายด้าน
ทั้งการค้นคว้า การลงพื้นที่ และรับฟังแลกเปลี่ยนกับผู้สอนและ
วิทยากรแล้ว ก็มาถึงการแบ่งงานกันท�ำในแต่ละส่วนอีกครั้ง
และได้พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีจ�ำนวนค่อนข้างน้อย
ผู้สอนจึงเสนอให้เชิญชวนนิสิตวิชาเอกวารสารศาสตร์รุ่นน้อง

ปี 2 และรุ่นพี่ปี 4 เข้ามาร่วมเรียนรู้ในโครงการฯ ด้วยตาม
ความสมัครใจ และเป็นที่มาของประโยชน์ ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
โครงการฯ กล่าวคือ ด้านหนึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากพี่
ถึงน้อง และเป็นการเตรียมรุ่นน้องเข้าสู่รูปแบบการท�ำงานที่
เต็มรูปแบบมากขึ้น
1.3 ขั้นหลังการผลิต (Post-production)
ในขั้นตอนนี้มีงานปรับแก้ไขงานเขียน การตรวจสอบ
การวิพากษ์วิจารณ์ การเพิ่ม-ลดข้อมูล และการเตรียมต้นฉบับ
ให้สมบูรณ์เพื่อน�ำส่งโรงพิมพ์
จากการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และลงพื้ น ที่ นิ สิ ต จะเป็ น
ผู้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลก่อนลงมือเขียนงานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น บทความ สารคดี ข่าว และอื่นๆ โดยผลัดกันตรวจ
อ่านอย่างละเอียด (พิสูจน์อักษร) ก่อนจะส่งให้ผู้สอนตรวจร่าง
รอบแรกเพื่อรอการปรับแก้ไข ซึ่งบางชิ้นงานต้องกลับไปเก็บ
ข้อมูลซ�้ำหรือเก็บเพิ่มเติม
ปัญหาที่พบในการตรวจงานเขียนร่างแรกๆ คือ การ
เก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนรอบด้าน การเรียบเรียงที่ยังไม่กระชับ
ชั ด เจน ไม่ น ่ า สนใจ และการเขี ย นผิ ด ซึ่ ง ต้ อ งกลั บ ไปปรั บ
แก้ไข และงานหลายชิ้น นิสิตตั้งชื่อเรื่องหรือพาดหัวข่าวไม่ได้
ด้านหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนยังจับประเด็นข่าวได้ไม่ดีพอ
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มเข้าสู่
กระบวนการจัดหน้าน�ำเนื้อหามาวางลงใน “ดัมมี่” (Dummy)
คือ การท�ำแบบจ�ำลองสิ่งพิมพ์หรือแบบฟอร์มหนังสือพิมพ์ที่

ภาพที่ 1
กระบวนการผลิตหนักสือพิมพ์ท้องถิ่น (ฝึกปฏิบัติ)

เตรียมการผลิต

เตรียมวางแผน

4
5

การผลิต

วางแผนงาน

อาจารย์เจตน์ จารุพันธุ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นายสมมาตร จูไพรี สถาปนิกท้องถิ่น และผู้สนใจด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นพิษณุโลก

หลังการผลิต

ปรับแก้ไข

เผยแพร่

สรุป/
ประเมินผล
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วางแผนไว้ โดยส่วนนี้ได้ให้นิสิตรุ่นน้อง วิชาเอกหนังสือพิมพ์
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหน้า และใช้โปรแกรมจัดหน้ามา
ร่วมผลิต โดยมีกองบรรณาธิการร่วมจัดหน้า ซึ่งในกระบวนการ
ท�ำส่วนนี้ก็ยังมีการปรับแก้อยู่ตลอดเวลา ก่อนสรุปเป็นรูปแบบ
ที่กองบรรณาธิการพึงพอใจ จึงพิมพ์ออกมาเพื่อสู่กระบวนการ
พิสูจน์อักษรครั้งสุดท้ายก่อนส่งโรงพิมพ์
ในด้านการเผยแพร่ หลังจากที่ ได้รับหนังสือพิมพ์
ที่ โ รงพิ ม พ์ น� ำ มาส่ ง แล้ ว ก็ เ ข้ า สู ่ กระบวนการเผยแพร่ สื่ อ สู ่
กลุ ่ ม ผู ้ รั บ สารที่ วางแผนไว้ คื อ กลุ ่ ม คนในที่ ห มายถึ ง นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกคณะ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ภายใน
และยังรวมถึงคนนอก สถาบันการศึกษาต่างๆ แหล่งข่าวภายใน
จังหวัด นักท่องเที่ยว นิสิต-นักศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยกองบรรณาธิการได้ท�ำหน้าที่คืนข้อมูลให้กับ
แหล่งข่าวต่างๆ รวมถึง รศ.ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์ นักวิจัย
ต้นทางที่เป็นแหล่งเนื้อหาในการผลิตหนังสือพิมพ์ด้วย

2. สรุปผลโครงการ

นับจากเริ่มโครงการฯ ช่วงกลางเดือนมกราคม 2558
และเป็นช่วงการเปิดการเรียนรายวิชา “สัมมนาวารสารศาสตร์”
ภาคเรียนที่ 2/2557 กระบวนการเสนอข่าวสารการท่องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรมที่ ผ ลิ ต ผ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฝ ึ ก ปฏิ บั ติ ร ่ ม เสลา
เป็ น ไปตามแผนภู มิ (ภาพที่ 1) เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการ
เตรี ย มการผลิ ต ไปสู ่ การผลิ ต และหลั ง การผลิ ต ที่ ร วมถึ ง
การเผยแพร่ การสรุ ป และประเมิ น ผลกระบวนการท� ำ งาน
ทั้งหมด
จากผลการท� ำ งานดั ง กล่ า ว โครงการฯ นี้ ไ ด้ ต อบ
วัตถุประสงค์ โครงการฯ ดังนี้
1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และ
ได้ลงมือผลิตหนังสือพิมพ์จริง โดยผ่านกระบวนการแสวงหา
ข่าวสาร “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” ทั้งรูปแบบการวางแผน
งาน “โต๊ะข่าว” การประชุมหารือ การลงมือปฏิบัติ การปรับปรุง
แก้ไขก่อนการผลิตขั้นสุดท้ายเพื่อเผยแพร่ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของโครงการฯ ที่ร่วมกับการสอนในรายวิชา “สัมมนา
วารสารศาสตร์” เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของกระบวนการฝึก
ผูส้ ื่อข่าวท้องถิ่น หรือนักวารสารศาสตร์รุ่นใหม่ผ่านกระบวนการ
กึ่ ง จริ ง กึ่ ง ทดลอง กล่ า วคื อ เป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ
ฝึ ก ปฏิ บั ติ แต่ ก ระบวนการเผยแพร่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ นี้
แพร่ ก ระจายไปสู ่ ผู ้ รั บ สารในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น หลายกลุ ่ ม
นอกเหนือจากท�ำกันเองและอ่านกันเองในสถาบันการศึกษา
เท่านั้น (ดูอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมประเด็นนี้ในส่วนของ
การถอดบทเรียน)
อนึ่ ง ในแต่ ล ะขั้ น ตอนนั้ น ทุ ก กระบวนการล้ ว น

มี ค วามส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งเน้ น แตกต่ า งกั น ไป เช่ น ขั้ น เตรี ย ม
การผลิ ต (Pre-production) เป็ น ช่ ว งที่ ต ้ อ งอบรมบ่ ม เพาะ
ความคิ ด และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด หนั ง สื อ พิ ม พ์
ท้ อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ า งไปจากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ่ ว นกลาง เช่ น
ผู้ผลิต (Sender) เป็นคนในท้องถิ่นที่ย่อมจะแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร หรือ “เนื้อหา” (Message) ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ท้ อ งถิ่ น และส่ ง ผลกระทบต่ อ ท้ อ งถิ่ น โดยส่ ง ผ่ า นช่ อ งทาง
(Channel) หรือ “สื่อ” (Media) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไปสู่กลุ่ม
ผู้รับสาร (Receiver) ที่เป็นคนในพื้นที่ท้องถิ่น หากบ่มเพาะข้อ
ตกลงเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ได้ดีก็จะช่วยให้กระบวนการผลิต (Production) และขั้นหลังการ
ผลิต (Post-production) เป็นไปตามแนวคิด และวัตถุประสงค์
โครงการฯ
2. หลั ง จากกระบวนการผลิ ต หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ สร็ จ
เรี ย บร้ อ ย นิ สิ ต จะเข้ า สู ่ กระบวนการส� ำ คั ญ อี ก ขั้ น ตอนคื อ
การน�ำ “ผลผลิต” หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดังกล่าวไปเผยแพร่
ซึ่ ง เป็ น การน� ำ ข้ อ ค้ น พบจากงานวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ไ ปก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสาธารณชนในฐานะของผู้รับสารกลุ่ม
ต่างๆ และเกิดประโยชน์ต่อนิสิตด้านนิเทศศาสตร์ ในฐานะของ
ผู้ส่งสาร
เมื่ อ นิ สิ ต ได้ เ รี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจกระบวนการผลิ ต
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก็จะท�ำให้รู้ว่าผลิตไปเพื่อให้ใครบริโภค
(อ่าน/รับรู้) ซึ่งในที่นี้ต้องการที่จะเผยแพร่เนื้อหาการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในฐานะเนื้อหาส�ำคัญของโครงการฯ ไปสู่กลุ่ม
คนในจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีทั้งคนนอก
และคนในได้รู้จักจังหวัดพิษณุโลกมากยิ่งขึ้น
3. ในฐานะของผู้ส่งสารหรือนักข่าวท้องถิ่นรุ่นใหม่
นิสิตได้ผ่านการฝึกปฏิบัติการจัดวาระ การคัดเลือกคุณลักษณะ
ส�ำคัญ หรือคุณค่าข่าวของข่าวสารผ่านเนื้อหา “การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เป็นพื้นที่
สร้างอัตลักษณ์ร่วม (Shared identity) และความเข้าใจร่วมกัน
ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร
วัตถุประสงค์นี้ต้องการให้นิสิตได้เรียนรู้การวิเคราะห์
“เนื้อหา” ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างละเอียดลึกซึ้ง ส�ำหรับ
กระบวนการคัดเลือกและกระบวนการจัดวาระข่าวสารเพื่อน�ำ
เสนอสู่ผู้รับสารเป้าหมาย อันเนื่องมาจากความคุ้นเคยกับสื่อ
ส่วนกลางที่มักจะน�ำเสนอเนื้อหาเพื่อกลุ่ม “มวลชน” (Mass)
โดยที่ผู้ส่งสารไม่รู้ว่ามีใครบ้างเป็นผู้รับสารที่ชัดเจน แต่ส�ำหรับ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้ว ผู้ส่งสารจะรับรู้ว่า “ใคร” เป็นผู้รับสาร
ดังนั้นจะสะท้อนให้ผู้เรียนได้เห็นว่า ควรจะใช้กรอบความคิด
แบบใดในการคั ด เลื อ กและจั ดวาระข่ า วสารเพื่ อ ชุ ม ชนของ
ตนเอง
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3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ

ประโยชน์ของโครงการฯ ในที่นี้เสนอให้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ 2
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ

สกว.

ชุมชน

นิสิต

ผู้สอน

หลักสูตร

1. งานวิจัยของสกว. ได้กลับมาใช้ประโยชน์กับ
ชุมชนในพื้นที่อีกโครงการ
2. นักวิจัยเจ้าของงานวิจัยได้ย้อนมองผลผลิต
เชิงรูปธรรมที่ได้รับการต่อยอดจากนิสิต และ
คนในพื้นที่
3. งานในรูปแบบโครงการระยะสั้นเป็นการฝึก
ผู้สอนให้ท�ำวิจัยในอนาคต
4. การเตรียมสกว.ให้เป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการ
ที่น่าเชื่อถือ (Knowledge provider)
1. เป็นการสร้างนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะคนใน
พื้นที่
2. ประชาสัมพันธ์พื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้
คนในและนอกชุมชนได้รู้จักมากขึ้น
1. นิสิตในฐานะคนรุ่นใหม่ท้ังคนนอกชุมชนและ
คนในชุมชน เมือ่ มีโอกาสมาศึกษาทีพ่ ษิ ณุโลก สือ่
นีช้ ว่ ยให้นสิ ติ ได้รจู้ กั พืน้ ทีห่ รือชุมชนแห่งนีม้ ากขึน้
ทั้งในส่วนของผู้ผลิตสื่อและผู้บริโภค (อ่าน) สื่อ
2. นิสติ ได้เรียนรูก้ ารผลิตข่าวท้องถิน่ โดยเฉพาะ
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในฐานะประเด็นทีม่ กั
ถูกมองข้ามโดยสื่อหลักจากส่วนกลาง
3. นิ สิ ตได้ เ รี ย นรู ้ ก ารผลิ ต เนื้ อ หาข่ า วที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับท้องถิ่น โดยเฉพาะกระบวนการ
ผลิตข่าว “แบบหนังสือพิมพ์” กล่าวคือ เน้นการ
จับประเด็น การเจาะลึกเนื้อหา การตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าว
โดยใช้ข้อมูลหลักจากงานวิจัย
1. ได้กระบวนการสอนที่เน้น “เนื้อหา” มาก
ขึ้น นอกเหนือจากการสอนก่อนหน้าที่เน้นเชิง
“เทคนิค” การผลิต
2. การใช้ ก รอบคิ ด และทฤษฎี ใ นการผลิ ต
หนังสือพิมพ์ เมื่อน�ำมาใช้อธิบายร่วมกับการ
ผลิตจริงของนิสิตท�ำให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
1. การสื่อสารในยุคใหม่ไม่ได้เน้นที่ “รูปแบบ”
หรือการผลิตช่องทางอย่างเดียว แต่ตอ้ งเน้นการ
ผลิตหรือสร้าง “เนื้อหา” ด้วย
2. การวิเคราะห์เป้าหมายของการผลิตสื่อและ
เนือ้ หาก็มคี วามส�ำคัญอย่างมาก ทัง้ กลุม่ ผูร้ บั สาร
และกระบวนการเผยแพร่

สิ่งที่พบ / ผลที่ตามมา
1. ส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เป็นเนือ้ หาทีผ่ สู้ อนน�ำมาประกอบการบรรยาย
และข้อค้นพบบางส่วน นิสติ ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานไปต่อยอดการผลิตเนือ้ หา
2. หลังจากที่ผลิตหนังสือพิมพ์ร่มเสลาเล่มหลักและเล่มแทรก นิสิตได้
น�ำผลผลิตดังกล่าวไปมอบให้กับนักวิจัยเจ้าของผลงาน
3. ระหว่างการท�ำโครงการฯ ผู้สอนพบว่า เป็นรูปแบบที่คล้ายกับงาน
วิจัยมาก และน่าจะเป็นแบบฝึกหัดการเตรียมนักวิจัยที่ดี
4. สกว. เป็นสถาบันสนับสนุนงานวิจยั ระดับประเทศและมีฐานความรู้
(Knowleddge base) จ�ำนวนมากที่พร้อมใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ
1. หลายคนที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ร่มเสลา (ออนไลน์) มีความคิดเห็น
ว่า หลายสถานทีน่ า่ ไปเทีย่ ว ขณะทีค่ นชุมชนในจุดท่องเทีย่ วต่างๆ รูส้ กึ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นคนพิษณุโลก
2. บางพื้นที่เป็น Unseen ของคนในชุมชนด้วย เช่น “พระพุทธเจ้า
เข้านิพพาน” ที่วัดใหญ่
1. ระหว่างการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว นิสติ คนหนึง่ บอกกับ
ผูส้ อนภายหลังว่า พืน้ ทีท่ ไี่ ปเก็บข้อมูลนัน้ ไปมาหลายครัง้ แต่การลงไป
เก็บข้อมูลเพื่อเขียนข่าวท�ำให้เห็นพื้นที่ที่แตกต่างออกไป ส่วนหนึ่งมา
จากการ “ท�ำการบ้าน” อ่านข้อมูลมาก่อน กับอีกส่วนเกิดจากการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร (เนื้อหา และภาพถ่าย)
2. นิสิตเลือกประเด็นข่าวได้เอง รู้วิธีการตัดและเพิ่มเนื้อหาข่าว การ
จับประเด็น
3. นิสิตได้เห็นความแตกต่างและความเหมือนของการท�ำข่าวของ
“สื่อมวลชน” กับ “ข่าวท้องถิ่น” เช่น ชุดความรู้เกี่ยวกับ “คุณค่าข่าว”
และ “บทบาทหน้าที่” ที่เหมือนและแตกต่างกัน

1. นิสิตได้เลือกประเด็นข่าว รู้วิธีการลดและเพิ่มเนื้อหา การจับ
ประเด็น เช่น ระหว่างการไปสอบแข่งขันเข้าฝึกงาน BBC นิสิตกลับ
มาเล่าให้ฟังว่า ขณะสอบนึกถึงการจับประเด็นข่าวที่เพิ่งผ่านการฝึก
ปฏิบัติไป เป็นต้น
2. แนวทางในการสอนทฤษฎีให้กับผู้เรียนระดับปริญญาตรีมักจะเป็น
ปัญหามาโดยตลอดว่า สอนยาก เรียนยาก เข้าใจยาก เพราะเป็น
นามธรรม ดังนัน้ การสอนแทรกไปกับการปฏิบตั นิ า่ จะเป็นทางออกทีด่ ี
1. การผลิตเนือ้ หา หรือ Content provider เป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับการ
สื่อสารมวลชนและสื่อใหม่ในยุคนี้
2. การวิเคราะห์ผู้รับสารและช่องทางในการเผยแพร่ นับว่ามีความ
ส�ำคัญมากในการน�ำเนื้อหาและความรู้ไปสู่เป้าหมาย
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โดยสรุปแล้ว โครงการฯ นี้มีประโยชน์เป็นรูปธรรมที่
เกิดขึ้นกับหลายๆ ส่วนหลากหลายมิติดังที่เสนอไว้ (ตารางที่ 2)
ตั้งแต่แหล่งทุน คือ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชุมชน นิสิต ผู้สอน และหลักสูตร ที่สามารถบูรณาการผ่าน
รายวิชา “สัมมนาวารสารศาสตร์” ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการ
ปรับกระบวนทัศน์ทางนิเทศศาสตร์ที่หันมาเน้นบทบาทด้านการ
ผลิตเนื้อหา (Content provider) ให้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยที่ต้องการ
ให้องค์ความรู้ที่ผลิตออกมาในรูปของงานวิจัยถูกน�ำออกมา
รับใช้ชุมชนในบทบาทของการเป็นผู้ผลิตความรู้ (Knowledge
provider)

4. การถอดบทเรียนจากโครงการฯ6

จากกระบวนการท� ำ งานทั้ ง หมด ในฐานะหั ว หน้ า
โครงการฯ ขออภิ ป รายในรู ป แบบของ “การถอดบทเรี ย น”
ที่ได้รับจากโครงการฯ ดังกล่าว โดยแยกเป็นประเด็นส�ำคัญๆ
ที่เกี่ยวกับเนื้อหา (Content) นิสิตหรือผู้เรียน (Student) ผู้สอน
(Teacher) และการเผยแพร่ (Distribution) ดังนี้
4.1 เนือ้ หา : อะไร อย่างไร ของใคร โดยใคร เพือ่ ใคร?
“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 กล่าวคือพยายามที่จะฝึกให้ผู้เรียน
“ท�ำเป็น” และพยายามที่จะวางมาตรฐานการวัด “คุณภาพ”
นักเรียนนิเทศศาสตร์ดว้ ยเกณฑ์เชิงเทคนิคเท่านัน้ ซึง่ ในปัจจุบนั
กลายเป็นประเด็นปัญหาของนักเรียนนิเทศศาสตร์ ในระยะยาว
ที่มักกล่าวกันว่ามีแต่รูปแบบ (Form) ยังขาดเนื้อหา (Content)
ขณะที่ กระบวนทั ศ น์ การสื่ อ สารยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ ถู ก ขั บ เคลื่ อ น
และปรับเปลี่ยน (Paradigm shift) มาที่การสอนให้ผู้เรียนต้อง
พร้อมที่จะเป็น “ผู้ผลิตเนื้อหา” (Content provider) ตามบริบท
สังคมระดับโลกและระดับประเทศที่เปลี่ยนไป เช่น การเกิดขึ้น
ของช่องทางสื่อมากมายโดยเฉพาะสื่อใหม่ (New media) หรือ
ที่เรียกว่า “ดิจิทัลทีวี” (Digital TV) ซึ่งก�ำลังเผชิญปัญหาการ
ขาดแคลนเนื้อหาอย่างมาก ดังนั้น การเรียนการสอนในทาง
นิเทศศาสตร์ปัจจุบัน จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการและเครื่องมือ
ที่ ห ลากหลาย ต้ อ งไม่ ยึ ด ติ ด และผู ก ขาดการใช้ / สอนเพี ย ง
เครื่องมือเดียว
6
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จากกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ ท�ำให้หลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ในหลายสถาบันจ�ำเป็นต้องขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ เท่ า ทั น กล่ า วคื อ ปรั บ จุ ด ยื นมาสอนด้ า น
“เนื้อหา” มากขึ้น เพื่อผลิตนักศึกษาออกมาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
ไปพร้อมๆ กับการผลิตสื่อ โครงการฯ นี้จึงเน้นที่การฝึกฝน
(Training) นิสิตในฐานะของผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตเนื้อหาข่าวท้อง
ถิ่น โดยที่ผู้เรียนต้องให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์ และใส่ใจ
กับเนือ้ หาทีเ่ รียน รวมถึงเนือ้ หาทีแ่ สวงหาเอง โดยการเสนอผ่าน
สื่อที่เรียกว่า “สื่อท้องถิ่น” ซึ่งในที่นี้ คือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ฝึกปฏิบัติ “ร่มเสลา” ดังนั้นผู้สอนจ�ำเป็นต้องสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจให้กับผู้เรียนให้ชัดเจนว่า เนื้อหาที่ผู้เรียนก�ำลังจะ
ผลิตเพื่อเผยแพร่นั้น เป็นเนื้อหาที่จะเสนอผ่าน “สื่อท้องถิ่น” ที่
มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะทัง้ เหมือนและแตกต่างจากสือ่ มวลชนทัว่ ไป
โดยเฉพาะสือ่ หนังสือพิมพ์ ขณะเดียวกันก็อาจเหมือนและต่างกับ
สื่อท้องถิ่นประเภทอื่นๆ ที่มีอยู่ด้วย (เช่น หอกระจายข่าว วิทยุ
ชุมชน ฯลฯ)
อย่างไรก็ตาม ขณะทีท่ างโครงการฯ ได้เสนอให้ศาสตร์
ด้านการสื่อสารปรับกระบวนทัศน์เพื่อผลิตนิสิตไปสู่บทบาทการ
ผลิตเนื้อหา (Content provider) โครงการฯ นี้ก็ได้เสนอต่อไปว่า
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) รวมถึงสถาบันทีผ่ ลิต
ความรูอ้ นื่ ๆ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรท�ำบทบาทหน้าที่
เป็นฐานในการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ (Knowledge provider)
ออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อเข้าถึงชุมชนด้วย
การคัดเลือกเนือ้ หา
เนื้อหาหรือข่าวสารที่จะน�ำเสนอผ่านหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นนั้น ในที่นี้พิจารณาในเชิงวารสารศาสตร์ ได้หลากหลาย
มุมมอง ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์หรือมุมมอง
ใคร (Harrison, 2006) หากมองจากมุมมองของผูผ้ ลิตข่าว ความ
หมายของข่าวก็จะมุ่งไปที่ การรายงานเหตุการณ์ (To report)
หรือการสะท้อน (To reflect) เหตุการณ์ปัจจุบันที่ส�ำคัญหรือ
น่าสนใจ โดยผูผ้ ลิตข่าวเป็นผูเ้ ลือกเสนอหรือก�ำหนดวาระว่าอะไร
ส�ำคัญและน่าสนใจพอที่จะเป็นข่าวได้ แต่หากพิจารณาในด้าน
บทบาทหน้าที่หรือเป้าหมายการท�ำงานข่าว ความหมายของ
ข่าวก็จะมุ่งไปที่สิ่งที่หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนสาขาอื่นๆ ใช้
แจ้งข่าวสาร (To inform) ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน เพือ่ ให้ผรู้ บั สารได้
ข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบัน เรื่องราวต่างๆ ในสังคม หรือหากมอง
จากมุมมองของผู้รับสารที่คาดหวังการท�ำหน้าที่เพื่อสาธารณะ
ของสื่ อ มวลชน ข่ า วก็ จ ะมี ความหมายว่ า สิ่ ง ที่ สื่ อ มวลชน
ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบความผิ ด ปกติ ทั้ ง หลายในสั ง คม

ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งของการถอดบทเรียนครั้งนี้ ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิของสกว. ในการน�ำเสนอความคืบหน้าของโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
“หากเครื่องมือชนิดเดียวที่คุณมีอยู่คือค้อน ก็มีแนวโน้มว่าคุณจะมองเห็นทุกปัญหาล้วนเป็นตะปูไปหมด” อับราฮัม มาสโลว์ นักจิตวิทยาสังคมชาวอเมริกัน
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(To uncover wrong doing) และช่วยกระตุ้นให้สังคมตื่นตัว
(To excite and to energize) พร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
(Schudson,m., 1995)
อย่ า งไรก็ ตาม ข่ า วยั ง มี อี ก สถานภาพหนึ่ ง นั่ น คื อ
เป็น “สินค้า” (Product/Commodity) ที่สามารถซื้อขายและ
ท�ำก�ำไร ข่าวจึงเป็นธุรกิจหนึ่งในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ซึ่ง
กลายเป็นธุรกิจทีท่ ำ� เงินอย่างมหาศาลให้องค์กรผูผ้ ลิตข่าวหลาย
แห่ง โดยเฉพาะองค์กรข่าวระดับโลก
และในมุมมองที่พิจารณาว่าข่าวก็เป็น “สินค้า” ชนิด
หนึง่ นัน่ เอง ท�ำให้ตอ้ งท�ำหน้าทีผ่ ลิตก�ำไรให้กบั องค์กรเพือ่ ความ
อยู่รอด ดังนั้นวิธีการคัดเลือกประเด็นข่าวจึงต้องให้ความส�ำคัญ
กับค�ำถามในกองบรรณาธิการว่า “จะขายได้มั๊ย” “คนอ่านจะสน
ใจมั๊ย” และ “จะซื้อมั๊ย” ธุรกิจข่าวสารจึงต้องสร้างเกณฑ์ด้าน
คุณค่าข่าว (News value/News worthy) ขึ้นมา ซึ่งมี 6 ประการ
ส�ำคัญ 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 ทั้งมิติในเชิงพื้นที่หรือความรู้สึกที่มีลักษณะ
บางอย่างร่วมกัน เช่น เป็นคนภูมิภาคเดียวกัน จังหวัดเดียวกัน
อ�ำเภอเดียวกัน หรือ “หัวอกเดียวกัน” กล่าวคือมีประสบการณ์
บางอย่างร่วมกัน เป็นต้น
4. ความขัดแย้ง (Conflict) ประเด็นที่เป็นปมขัดแย้ง
โดยเฉพาะเรือ่ งทีอ่ ยู่ในความสนใจของคน หรือเกีย่ วกับคนจ�ำนวน
มาก เช่นประเด็นการเมือง การขัดผลประโยชน์
5. ความต่อเนือ่ ง/ผลกระทบ (Consequence/ Impact)
ข่าวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องต่อชีวิตคนจ�ำนวนมาก
6. ปุถุชนวิสัย (Human interest) เป็นเรื่องเรียกร้อง
ความสนใจของประชาชน เช่น เหตุการณ์แปลกๆ ผิดปกติ หรือ
เป็นเรื่องส่วนตัว
อนึ่ง ประเด็นเรื่องคุณค่าข่าว มีต�ำราหลายฉบับเขียน
ไม่เหมือนกัน บางฉบับจะเพิม่ คุณค่าข่าวทีแ่ ยกออกมาจากปุถชุ น
วิสัยหรือความสนใจของปุถุชนทั่วไปอีก 4 ประการ (มาลี บุญศิริ
พันธ์, 2537; นาฏยา ตนานนท์, 2547) เช่น
1) ความลึกลับซับซ้อน (Suspense) ที่เกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถคลี่คลายความสงสัยของ
ผู้อ่าน รวมถึงผู้รายงานข่าว
2) ความแปลกประหลาด (Oddity) เรือ่ งทีผ่ ดิ ปกติ ผิด
ธรรมชาติ ผิดธรรมดา และน�ำไปสู่การเรียกร้องความสนใจ
3) ความก้าวหน้าและภัยพิบตั ิ (Progress & Disaster)

5) Progress & Disaster

1) Proximity

Community
News Value

4) Human interest

2) Consequence

3) Prominence
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เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า หรือความหายนะต่อ
มนุษยชาติ
4) เพศ (Sex) เรือ่ งเกีย่ วกับเพศ ความผิดปกติทางเพศ
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเกี่ยวกับเพศ
จากคุณค่าข่าวต่างๆ ข้างต้น กล่าวได้ว่าเป็นแนวทาง
การท� ำ งานของสื่ อ มวลชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง การท� ำ งานของ
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เพราะ “ข่าว” ไม่เพียงเป็นผลผลิตที่ท�ำ
หน้าที่เพื่อสาธารณชนเท่านั้น แต่ยังเป็น “สินค้า” ที่ต้องสร้าง
ผลก�ำไรให้กับองค์กรสื่อด้วย ดังนั้นการท�ำให้ข่าวเป็นสินค้าที่
“ขายได้” จึงต้องมีองค์ประกอบที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าข่าวดัง
กล่าว แต่การท�ำงานข่าวท้องถิ่น ของสื่อท้องถิ่นแล้ว สิ่งส�ำคัญ
ที่นักข่าวท้องถิ่นพึงระลึกและส�ำนึกให้มากที่สุดก็คือ การค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของท้องถิ่น ดังนั้นคุณค่าข่าวในการท�ำงานของ
สื่อท้องถิ่นจึงมีกรอบการท�ำงานที่แตกต่างไปจากสื่อมวลชน
ที่ค�ำนึงถึงผู้รับสารเป็น “มวลชน” (Mass) คุณค่าข่าวส�ำหรับ
สื่อท้องถิ่นจึงมีลักษณะเฉพาะ ดังข้อมูลที่พบจากกรอบการ
ท�ำงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ 5 ข้อหลักๆ โดยเรียงตามล�ำดับ
ความส�ำคัญดังนี้
1) ความใกล้ชิด (Proximity)
2) ผลกระทบ (Consequence/ Impact)
3) ความเด่น (Prominence)
4) ปุถุชนวิสัย (Human interest)
5) ความก้าวหน้าและภัยพิบตั ิ (Progress & Disaster)
อย่ า งไรก็ ต าม เนื้ อ หาของหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ้ อ งถิ่ น
นั้ นมี ห ลายรู ป แบบแบ่ ง กว้ า งๆ ได้ 2 แบบ ส� ำ หรั บ องค์ กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คือ องค์กรอย่างเป็นทางการ และองค์กร
ที่ไม่เป็นทางการ (ทศพล คุ้มสุพรรณ, 2552) โดยองค์กรที่เป็น
ทางการมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างชัดเจน แบ่งงานกันท�ำ
ตามระบบ เช่น มีฝ่ายกองบรรณาธิการที่ดูแลเรื่องเนื้อหาทั่วไป
ฝ่ายจัดการที่ดูแลรายรับรายจ่าย รวมถึงการจัดจ�ำหน่ายเพื่อ
เผยแพร่ และฝ่ายผลิตดูแลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ ขณะที่องค์กร
อย่างไม่เป็นทางการจะเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นขนาดเล็ก ที่
กองบรรณาธิการ กับฝ่ายจัดการ และฝ่ายผลิตเกือบจะเป็นฝ่าย
เดียวกัน เนื่องจากมีก�ำลังคนจ�ำนวนจ�ำกัด เช่น เจ้าของเป็นทั้ง
นักข่าว ฝ่ายจัดจ�ำหน่าย และฝ่ายจัดพิมพ์ เป็นต้น
ในมิตินี้เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ส่วนที่เป็น
ทางการมั ก จะน� ำ เสนอข่ า วเฉพาะ และมี ความหลากหลาย
มากกว่าองค์กรที่ไม่เป็นทางการ เช่น หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก
(รายลอตเตอรี)่ จะรวบรวมข่าวและปิดต้นฉบับก่อนพิมพ์ 2-3 วัน
โดยจะเร่งหาข่าวทัว่ ไป และข่าวประชาสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน
ที่เกิดขึ้นล่าสุด เพื่อให้มีความสดใหม่ระดับหนึ่ง และไม่เน้นข่าว
เจาะลึกหรือข่าวที่ปรากฏความขัดแย้งใดๆ ขณะที่หนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นขนาดองค์กรใหญ่กว่าจะมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดย
เลือกที่จะเจาะลึกบางประเด็น และหากมีข่าวที่เรียกความสนใจ
หรือมีความเด่นเพื่อช่วยให้หนังสือพิมพ์เป็นที่สนใจก็จะรีบน�ำ
เสนอทันที
ทว่ า ในกรณี ข องหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท ้ อ งถิ่ น ฝึ ก ปฏิ บั ติ
“ร่มเสลา” แล้ว อยู่ในลักษณะเข้าข่ายทั้งสองแบบ คือ เป็นแบบ
องค์กรกึ่งทางการ โดยไม่เน้นข่าวเจาะลึก ประเด็นขัดแย้ง หรือ
ข่าวอาชญากรรม แต่ในภาพรวมจะเน้นข่าวที่ไม่หนักจนเกินไป
เช่น การท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมชุมชน หรือข่าว
ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
บทบาทหน้าที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นอกจากเนื้ อ หาที่ แ ตกต่ า งกั น แล้ ว หนั ง สื อ พิ ม พ์
ท้องถิ่นกับหนังสือพิมพ์ส่วนกลางก็ยังมีความแตกต่างในเรื่อง
บทบาทหน้าที่ที่มีต่อสังคมด้วย โดยบทบาทหน้าที่ส�ำคัญที่
เป็นอุดมคติของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คือ “…ต้องเป็นไปตาม
ความต้องการและสนองตอบประโยชน์ของสังคมท้องถิ่นนั้นๆ
โดยตรง ไม่ ใ ช่ เ กิ ด ขึ้ น ตามเจตจ� ำ นงของใครคนใดคนหนึ่ ง
โดยเฉพาะเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะท�ำหน้าที่ในการ
ชี้ให้คนในท้องถิ่นเห็น และเข้าใจถึงเหตุการณ์ ปรากฏการณ์
ปัญหา ความรู้สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ของคนท้องถิ่นนั้นเป็นหลัก หรือหากมีเรื่องอื่นอยู่บ้างก็เป็น
เรื่องที่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมท้องถิ่นนั้น” (พิศิษฐ์
ชวาลาธวัช, 2542) ขณะที่สุรัตน์ นุ่มนนท์ (อ้างใน วีระศักดิ์
สาเลยยกานนท์, 2530) ประมวลบทบาทหน้าทีข่ องหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นเอาไว้ดังนี้
1. รายงานข่าวความเคลือ่ นไหวของท้องถิน่ และเสนอ
เรื่องราวของท้องถิ่นในรายละเอียดและลึกซึ้งกว่า ถึงแม้เรื่อง
หรือข่าวสารนั้น หนังสือพิมพ์ ในระดับชาติจะเสนอก่อนหน้า
แล้วก็ตาม ต้องรายงานภาวะสินค้าในตลาดท้องถิน่ เป็นตัวกลาง
โฆษณาสินค้าให้กับพ่อค้า และนักธุรกิจ
2. ช่วยส่งเสริมด้านสวัสดิการและการจัดวางโครงการ
ต่างๆ ในท้องถิ่น
3. ต้องรู้จักยกย่องคุณงามความดีของคนที่ประกอบ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
4. ต้ อ งสอดส่ อ งการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ในท้องถิ่น ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมือง
ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง จากท้ อ งถิ่ น ไม่ ว ่ า ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
ท้องถิ่น
5. ต้องช่วยปลุกระดมความคิดให้คนในท้องถิน่ ช่วยกัน
แก้ไขปัญหา และส่งเสริมโครงการต่างๆ ของท้องถิ่น
6. สอน (ให้ความรู้) ให้ความบันเทิง และแจ้งข่าวสาร
7. เป็นแรงผลักดัน ช่วยสร้างความสามัคคีให้ท้องถิ่น
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ตารางที่ 3
เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
เกณฑ์การพิจารณา
นสพ.ฝึกปฏิบัติ
นสพ.ท้องถิ่น
Sender

การเป็นเจ้าของ

สถาบันการศึกษา

เอกชน

สถานภาพ

สมัครเล่นเพื่อฝึกปฏิบัติ

เนื้อหา

ประเด็ น ข่ า วเฉพาะใน
สถาบัน/ชุมชน มีโฆษณา
สนับสนุนบ้าง

คุณค่าข่าว

ไม่เน้นความสดใหม่ เน้น
ใกล้ชิด ข่าวเชิงสารคดี

ธุรกิจขนาดเล็ก (ห้างหุ้น
ส่วน/บริษัท) เน้นก�ำไร
ประเด็ น ข่ า วในชุ ม ชน
ภู มิ ภ าค เนื้ อ หาหลาก
หลาย ขายพื้นที่โฆษณา/
ประชาสัมพันธ์
เน้นความใกล้ชิด ความ
เด่น ผลกระทบ ปุถุชน
วิสัย
แจกฟรี และจ�ำหน่าย :
ภูมิภาค จังหวัด

Message

Channel
Receiver

รูปแบบการเผยแพร่ แจกฟรี : ในสถาบัน ใน
ชุ ม ชน ส่ ง ผ่ า นระบบสู ่
สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
ความถีใ่ นการพิมพ์ รายภาคการศึกษา รายปี
ลักษณะผูร้ บั สาร

ในสถาบัน ในชุมชน และ
คนนอกชุมชนบางกลุ่ม

กล่าวโดยสรุป คุณค่าข่าว (News value) ส�ำคัญอยู่ที่
เนื้อหาข่าวท้องถิ่น (Community news) ที่พบในหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นฝึกปฏิบัติ “ร่มเสลา” คือ “ความใกล้ชิด” (Proximity)
เพราะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสาร/ผู้อ่าน หรือกลุ่มเป้า
หมายในชุมชนทีม่ คี วามใกล้ชดิ ในเชิงกายภาพและวัฒนธรรม ที่
จะน�ำมาสูผ่ ลประโยชน์ หรือทีเ่ รียกว่า “ผลกระทบ” (Consequence)
หรือหมายถึงผลเสียที่จะเป็น “การเตือนภัย” (Surveillance)
ล่วงหน้าให้กับสมาชิกในชุมชนต่อไป ไม่ว่าจะในรูปแบบของ
ข่าวเศรษฐกิจ สังคม การเมือง “ภัยพิบัติ” (Disaster) หรือ
อาชญากรรมก็ตาม หรือแม้แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “ความ
ก้าวหน้า” ในด้านต่างๆ (Progress) อย่างไรก็ตาม แม้งานข่าว
ท้องถิน่ จะเน้นผลประโยชน์ของชุมชนเป็นทีต่ งั้ อีกทัง้ ไม่ตอ้ งเน้น
การโน้มน้าวเพือ่ การขายข่าวท�ำก�ำไร อย่างไรก็ตาม ข่าวท้องถิน่
เองก็จำ� เป็นต้องผลิตเนือ้ หาและรูปแบบให้เป็นทีน่ า่ สนใจและน่า
พอใจต่อผู้รับสาร  ดังนั้นการเพิ่มประเด็นข่าวบางส่วนก็จ�ำเป็น
ต้องใส่คณุ ค่าข่าวทีม่ ี “ความเด่น” (Prominence) และเป็น “ปุถชุ น
วิสยั ” (Human interest) เข้าไปด้วย แต่สงิ่ ทีค่ วรเน้นในคุณค่าข่าว
ส�ำหรับข่าวท้องถิ่นที่สุดก็คือ เรื่องความใกล้ชิดและผลกระทบ
ส�ำหรับคุณค่าข่าวอื่นๆ ที่หนังสือพิมพ์ส่วนกลางหรือ
สือ่ มวลชนส่วนกลางระดับประเทศใช้นนั้ ก็มคี วามส�ำคัญ เพียงแต่

นสพ.ส่วนกลาง
เอกชน

ธุรกิจขนาดใหญ่ (มหาชน)
เน้นก�ำไร
ข่าวทัว่ ไปประเด็นข่าวระดับ
ชาติ แ ละโลก ขายพื้ น ที่
โฆษณา/ประชาสั ม พั น ธ์
(แพง)
เน้นความรวดเร็วสดใหม่
แปลก เด่น ปุถุชนวิสัย
เพศ ขัดแย้ง ฯลฯ
จ� ำ หน่ า ยทั่ ว ประเทศ :
วางแผน มี ร ะบบจั ด
จ�ำหน่ายชัดเจน
รายวัน รายสัปดาห์ ราย รายวัน ราย 3 วัน ราย
ปักษ์ รายลอตเตอร์รี่ ราย สัปดาห์ รายเดือน
เดือน
คนในชุ ม ชน ภู มิ ภ าค คนใน และต่ า งประเทศ
จังหวัด สมาชิกประจ�ำ
ทัว่ ไป (มวลชน)

ในกรอบของการท�ำงานข่าวท้องถิน่ แล้ว ประเด็นคุณค่าข่าวอืน่ ๆ
นั้นไม่เน้นหรือจ�ำเป็นต้องมีเสมอไป เช่น ความรวดเร็ว สดใหม่
หรือประเด็นเรื่องเพศ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การน�ำเสนอข่าวท้องถิ่นที่ปรากฏใน
การฝึกปฏิบัติ ผู้สอนจ�ำเป็นต้องก�ำชับและย�้ำกับผู้เรียนเสมอว่า
“คุณภาพ” ของข่าวต้องมาเป็นอันดับแรกด้วยรูปแบบ “A-B-C”
ทั้งความถูกต้องครบถ้วน “ถูก-ถ้วน” (Accuracy)  ความสมดุล
ของข่าว (Balance) และความกระชับชัดเจน (Conciseness)
ซึ่งองค์ประกอบของคุณภาพข่าวเหล่านี้จะน�ำมาซึ่งความน่า
เชื่อถือของข่าว ดังนั้นผู้สื่อข่าวฝึกปฏิบัติจะต้องส�ำนึกถึงการท�ำ
หน้าที่ “นักข่าว” (Journalist) อยู่เสมอเพื่อคงความคิด “ความ
เป็นหนังสือพิมพ์” (Journalism) เอาไว้ เพราะเป็นวิธคี ดิ เกีย่ วกับ
การท�ำข่าวที่ยังคงได้รับความน่าเชื่อถือมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่า
เทคโนโลยีการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
แต่การท�ำข่าวด้วยวิธีคิดแบบหนังสือพิมพ์ที่เน้นความถูกต้อง
ครบถ้วน กระชับชัดเจน และสมดุลยังจ�ำเป็นต้องด�ำรงอยู่ต่อไป
4.2 ผูเ้ รียน : ฝึกฝน-เรียนรู้ คิดจริง เขียนจริง ปฏิบตั จิ ริง
ผู้เรียนที่อยู่ ในโครงการฯ นับเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
กระบวนการผลิ ต สื่ อ และการผลิ ต นั ก สื่ อ สารท้ อ งถิ่ น ยุ ค ใหม่
เพราะนิสิตในแต่ละรุ่นที่เข้ามาเรียนในรายวิชาที่แต่เดิมใช้ชื่อ
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ว่า  “การบรรณาธิกรณ์” ปัจจุบันชื่อ “สัมมนาวารสารศาสตร์” แต่
การรับรูข้ องผูเ้ รียน คือ การเน้นไปทีก่ ารผลิตหนังสือพิมพ์ ได้เรียนรู้
กระบวนการท�ำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง และได้ลงมือท�ำจริงๆ
ตั้งแต่การแสวงหาข่าว และการผลิตตัวสื่อเพื่อเผยแพร่ภายใน
และนอกสถาบัน
อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา
ผู้สอนพบว่า นิสิตแต่ละรุ่นจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่ปริมาณนิสิต
กล่าวคือบางรุน่ น้อย (น้อยทีส่ ดุ 4 คน) บางรุน่ มาก (มากทีส่ ดุ 15
คน) หรือลักษณะเฉพาะของแต่ละรุน่ ก็ตา่ งกัน เช่น บางรุน่ ทุม่ เท
กับงานข่าว และการคัดเลือกเนือ้ หาเพือ่ น�ำเสนอ ขณะที่ใส่ใจกับ
ประเด็นที่ไม่เหมือนกัน บางรุ่นสนใจประเด็นการสอดส่องระวัง
ภัยให้กับนิสิตด้วยกัน การตรวจสอบการท�ำงานของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหรือของจังหวัด ขณะที่บางรุ่นก็สนใจประเด็นสิ่ง
แวดล้อมหรือสนใจในเชิงวัฒนธรรมท้องถิน่ หรือบางรุน่ ถนัดในเรือ่ ง
การขายโฆษณา แต่ไม่คอ่ ยให้เวลาในเรือ่ งการท�ำงานข่าว เป็นต้น
ความแตกต่างหลากหลายที่มีในกลุ่มผู้เรียนแต่ละรุ่น
ท�ำให้ผู้สอนต้องบริหารจัดการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสร้าง
ข้อตกลงในการท�ำงานร่วมกัน ขณะที่ข้อจ�ำกัดในรุ่นที่เข้าร่วม
โครงการฯ นี้ คือ จ�ำนวนผูเ้ รียนน้อยเนือ่ งจากมีผเู้ รียนเพียง 5 คน
ซึง่ นับว่าน้อยมากในแง่ของการแบ่งงานกันท�ำ เพราะงานละเอียด
อ่อน และมีปริมาณงานมากกว่าจ�ำนวนผู้เรียน ดังนั้นการเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่และขอบเขตการท�ำงานของผู้เรียนแต่ละคนจึง
ต้องชัดเจน ผู้สอนจึงต้องใช้กระบวนการ “สลับบทบาทหน้าที่”
(Role shift) เช่น ผลัดกันเป็นบรรณาธิการในแต่ละประเด็น เช่น
บรรณาธิการข่าววัฒนธรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ข่าว
สังคม รวมไปถึงผลัดกันท�ำหน้าทีพ่ สิ จู น์อกั ษร เพือ่ ตรวจสอบค�ำ
ผิด-ถูกจากงานเขียนของสมาชิกกองบรรณาธิการ งานเก็บข้อมูล
เนือ้ หา งานเก็บข้อมูลภาพ การถ่ายภาพ รวมถึงการติดต่อกับโรง
พิมพ์ โดยมีบรรณาธิการทีเ่ ป็นหัวหน้าทีมท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการ
ภาพรวม และเพื่อเชื่อมต่อบางเรื่องส�ำคัญกับผู้สอน
การสลับบทบาทการท�ำงานและหมุนเวียนการท�ำ
หน้าที่มีข้อดี คือ ช่วยให้นิสิตที่มีอยู่จ�ำกัดนั้นได้เรียนรู้งานหลาก
หลายในกองบรรณาธิการได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ยังมีบาง
ประเด็นที่ต้องแก้ปัญหา เช่น ความถนัดในเรื่องการจัดหน้าที่
ต้องใช้ความรู้เฉพาะในเชิงเทคนิค เช่น ด้านกราฟิกดีไซน์ ด้าน
โปรแกรมซอฟต์แวร์ ทางโครงการฯ จึงเปิดโอกาสให้ชกั ชวนนิสติ
วารสารศาสตร์ปี 2 มาช่วย (นายวรธน จุทบาล) ซึง่ เป็นการเรียนรู้
งาน และการเชิญรุน่ พีป่ ี 4  (นายธนารักษ์ ค�ำภีระ) ทีฝ่ กึ งานเสร็จ
แล้ว กลับมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้จากการฝึกงานจริง
ให้กับน้องๆ ซึ่งกลายเป็นรูปแบบของการยกระดับความรู้และ
ความคิดในเชิงวารสารศาสตร์ให้กับนิสิตต่างรุ่น โดยมีผู้สอนคน
เดียวกัน ได้ฝึกการท�ำงานร่วมกันของคนต่างรุ่น

การฝึกปฏิบัติรูปแบบต่างๆ
ในการเรียนการสอนด้านการผลิตสื่อที่ผ่านมา ผู้สอน
พบว่ามีรูปแบบของการฝึกปฏิบัติ 3 รูปแบบด้วยกันที่สามารถ
เปรียบเทียบข้อเหมือน-ข้อต่าง และข้อเด่น-ข้อจ�ำกัด ได้ดังนี้
1. การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นรายวิ ช า (ในชั้ น เรี ย น) ท� ำ
หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ
2. การออกไปฝึกปฏิบัติจริงในองค์กรสื่อสารมวลชน
(การฝึกงาน)
3. การฝึกปฏิบัติเชิงทดลองในชั้นเรียน แต่ลงมือ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงด้วยการวิเคราะห์กระบวนการท�ำงาน
ตั้งแต่ต้นทาง (การเตรียมผลิต) จนถึงปลายทาง (การเผยแพร่
ข่าวสารไปถึงผู้รับสาร)
ใน 3 รูปแบบดังกล่าว พบว่าการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
ที่ผ่านมานั้น ท�ำได้เพียงเน้นที่กระบวนการผลิตจากมุมมองหรือ
ความต้องการของผู้ส่งสารฝ่ายเดียว ท�ำให้ผลงานที่ออกมาเป็น
ที่พึงพอใจในกลุ่มของผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังขาดการวิเคราะห์
และออกแบบเนื้อหา (Message design) ขาดการวิเคราะห์ช่อง
ทางการเผยแพร่ขอ้ มูล และขาดการวิเคราะห์ผรู้ บั สาร ขณะทีก่ าร
ฝึกในแบบที่สอง แม้จะเพิ่มประสบการณ์จริงให้กับนิสิตได้ลงมือ
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงกับองค์กรสื่อจริง แต่ข้อจ�ำกัด คือ เมื่อ
ผู้เรียนที่ยังไม่มีประสบการณ์ และใช้ช่วงเวลาฝึกฝนสั้นๆ เพียง
3 เดือน ท�ำให้การฝึกปฏิบัติเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญได้ไม่มากนัก และที่ส�ำคัญคือแต่ละองค์กรสื่อมีสภาพ
แวดล้อม เงือ่ นไข และกลุม่ คนท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันไปจนไม่อาจ
จะควบคุมคุณภาพการฝึกปฏิบตั ขิ องนิสติ นักศึกษาได้อย่างเต็มที่
ขณะที่การฝึกปฏิบัติตามโครงการฯ นี้อยู่ในลักษณะ
ของแบบที่ 3 ที่อาจกล่าวได้ว่า เป็นการฝึกในเชิงทดลองจริงๆ
เป็นการท�ำงานที่มีสภาพใกล้เคียงกับการท�ำงานจริงๆ เพราะ
ผู ้ เ รี ย นและผู ้ ส อนต้ อ งเตรี ย มวางแผน ลงมื อ ปฏิ บั ติ ใ นทุ ก
กระบวนการอย่างเต็มที่ กล่าวคือ ต้องวิเคราะห์ทั้งตัวผู้ผลิต
เนื้อหา ช่องทางการเผยแพร่ และผู้รับสาร ดังนั้น ต้องผ่าน
กระบวนการอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน จนกระทั่งถึงขั้นตอน
การเผยแพร่เนื้อหา ผู้เรียนก็ต้องท�ำหน้าที่ในการน�ำพาสื่อและ
สารออกไปเผยแพร่ให้ถึงผู้รับสารกลุ่มต่างๆ ดังนั้น ในแง่ของ
การฝึกปฏิบัติสร้างนักข่าวท้องถิ่น โครงการฯ นี้เสนอว่าการฝึก
ปฏิบัติแบบห้องทดลองที่ควบคุมรายละเอียดทุกขั้นตอนด้วย
ตัวแปรการสือ่ สาร (S-M-C-R) จะช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้าง
นักการสื่อสารท้องถิ่นที่ดีได้
4.3 ผู้สอน : บรรยายน้อยๆ รับฟัง แลกเปลี่ยน และ
ร่วม “ลงมือ”
ในฐานะของผู้สอนวิชาที่ต้องใช้การฝึกปฏิบัติจริง รูป
แบบการเรียนการสอนจะแตกต่างกันไป แต่ทสี่ ำ� คัญ คือ แตกต่าง
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ไปจากการเรียนแบบบรรยาย (Lecture) โดยสิ้นเชิง บางช่วง
อาจมีบรรยายเสริมบ้างเป็นการเพิม่ เติมความรูใ้ หม่ๆ เช่น การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดห้องเรียน
ที่นั่งเรียนควรออกมาในรูปแบบของโต๊ะประชุม สัมมนา หรือ
การพูดคุยสนทนาที่ไม่มีใครมีบทบาทเหนือกว่าหรือมากกว่ากัน
แม้แต่ผู้สอนเองก็มีเวลาพูดเท่าๆ กับเวลาฟังความคิดเห็นของ
ผู้เรียน
ดังนั้น สถานภาพของผู้สอนในชั้นเรียนฝึกปฏิบัติ
จึ ง มี ฐ านะเป็ น เหมื อ นกั บ สมาชิ ก ของกองบรรณาธิ ก ารคน
หนึ่งที่ความคิดเห็นไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับ เห็นด้วย
หรือปฏิบตั ติ ามเสมอไป แต่จะผ่านการโหวตของผูเ้ รียนในชัน้ เรียน
เช่น การเลือก “Font” เพือ่ ใช้เป็นตัวอักษรหลักในการพาดหัวข่าว
และเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงเรื่องการเลือก
ประเด็นข่าว ภาพ และรูปแบบการน�ำเสนอ
ผู ้ ส อนจึ ง ไม่ ค วรครอบง� ำ หรื อ ชี้ น� ำ ความคิ ด เห็ น
ของนิสิตจนเกินไป อาจจะต้องย�้ำให้นิสิตเข้าใจว่า เป็นเพียง
ความคิดเห็นหนึ่งเท่านั้น แต่ทว่าต้องการให้นิสิตหรือสมาชิก
ในกองบรรณาธิการลองเก็บไปคุยกันต่อแล้วตัดสินใจเลือกเอง
อย่ า งไรก็ ตาม บางครั้ ง ผู ้ ส อนก็ จ� ำ เป็ น ต้ อ งแสดง
บทบาทในแบบของ “ครู” ที่เตรียมให้การบ้าน ออกค�ำสั่งให้
ทุกคนท�ำงานส่งตามก�ำหนด และเตรียมออกข้อสอบ เพื่อให้
สมาชิกตั้งใจท�ำผลงานออกมาให้ดีเพื่อได้คะแนนที่ดี กล่าวคือ
ผู้สอนอาจจะต้องใช้อ�ำนาจในฐานะเจ้าของวิชาในการก�ำหนด
“เส้นตาย” (Deadline) ในการส่งงานของสมาชิกหากเห็นว่าใน
บางช่วงของการท�ำงาน บรรณาธิการบริหารหรือหัวหน้ากลุ่ม
เริม่ จะควบคุมกองบรรณาธิการไม่ได้มาก (เนือ่ งจากเป็นเพือ่ นกัน
และสถานภาพเท่ากัน) ผู้สอนก็จ�ำเป็นต้องลงไปก�ำกับ และช่วย
เสริมการท�ำหน้าทีข่ องบรรณาธิการให้เดินหน้าต่อไปให้ได้ เพราะ
ต้องท�ำงานภายใต้ข้อจ�ำกัดเรื่องเวลา
และทีเ่ ป็นข้อเสนอแนะส�ำหรับสกว. หรือโครงการอื่นๆ
ที่ จ ะทดลองน� ำ รู ป แบบไปขยายผลกั บ โครงการในลั ก ษณะ
เดียวกัน โครงการฯ นี้เสนอว่า ผู้สอนหรือหัวหน้าโครงการฯ
ควรมีประสบการณ์การสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติผลิตสื่อมาก่อน
อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาหรือ 1 ครั้ง เพื่อให้มองเห็น “ภาพ
รวม” กระบวนการเรียนการสอนในระดับหนึ่ง จึงจะวางแผนการ
ท�ำโครงการได้ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดหลายประการ เช่น จ�ำนวน
ผู้เรียน คุณลักษณะผู้เรียน และเวลาที่จ�ำกัด เป็นต้น
4.4 การเผยแพร่ : จะผลิตเพือ่ ใครก็ตอ้ งรูว้ า่ จะ “ส่งให้
ถึง” ได้อย่างไร?
เนื่ อ งมาจากการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาของสื่ อ ท้ อ งถิ่ น
(หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) ดังนั้น สิ่งส�ำคัญที่นักสื่อสารท้องถิ่นจะ
ต้องตระหนักเสมอ นอกเหนือจากการคิดว่าจะผลิตอะไร ผลิต

อย่างไร ผลิตให้ใครแล้ว ก็ต้องวิเคราะห์ลงลึกด้วยว่า จะน�ำไป
เผยแพร่อย่างไร เพื่อให้ถึงผู้รับสารกลุ่มเป้าหมาย
ในโครงการฯ นี้ ผู้สอนได้เปิดชั้นเรียนช่วงแรกให้
ผูเ้ รียนได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูส้ อนและเพือ่ นร่วมชัน้ เรียน
ด้วยกันว่า จะเผยแพร่ออกไปอย่างไร และให้ใครเป็นผูอ้ า่ น ซึง่ ได้กลุม่
ผูร้ บั สารออกมาสองกลุม่ คือ กลุม่ คนภายนอกและกลุม่ คนภายใน
แต่ จากการน� ำ เสนอความคื บ หน้ า ของโครงการฯ
ผูส้ อนได้รบั ข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒสิ กว. ว่า ควรจะแบ่งกลุม่
ผูร้ บั สารออกเป็น 4 กลุม่ เมือ่ ถึงขัน้ ตอนของการเผยแพร่ดงั นี้
1. คนในพืน้ ที/่ ท้องถิน่ เช่น กลุม่ นิสติ เจ้าหน้าที่ นักวิจยั
อาจารย์ หรือนักวิชาการในคณะต่างๆ สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
2. คนจากทีอ่ นื่ ทีต่ อ้ งการจะขยายความรู้ เกีย่ วกับการ
ท�ำงานเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารเชิงท้องถิน่ ในแง่มมุ นีบ้ า้ ง กรณีทมี่ ี
การถอดบทเรียนเรือ่ งการฝึกฝนนักสือ่ สารท้องถิน่ หรือนักข่าวท้อง
ถิน่ หากจะน�ำเสนอเป็นชุดความรูอ้ อกไปให้ชมุ ชนอืน่ ๆ ได้นำ� ไปใช้
3. คนในท้องถิ่น (พิษณุโลก) การสร้างอัตลักษณ์ท้อง
ถิน่ /ชุมชนทีส่ อื่ มวลชนส่วนกลางท�ำได้ยาก ในขณะทีห่ นังสือพิมพ์
ท้องถิ่นท�ำหน้าที่สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ดีกว่า เพราะใกล้ชิด
สามารถเข้าถึงความสนใจและความต้องการได้อย่างดี
4. ผูร้ บั สารสาธารณะ/ทัว่ ไป ซึง่ เป็นกลุม่ คนทีอ่ าจจะมี
โอกาสได้อ่านหรือรับรู้ข่าวสาร
อย่างไรก็ตาม ข้อเด่นในการเผยแพร่ของหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติ “ร่มเสลา” จากโครงการฯ นี้ ก็คือสามารถน�ำผลผลิต
ซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์และฉบับพิเศษที่น�ำเสนอเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปแพร่กระจายผ่าน “กลุ่มส�ำคัญๆ” ที่มี
ศักยภาพจะแพร่กระจายผลผลิตไปสู่ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้
อีก เช่น สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญๆ ของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ “วัดใหญ่” วัดราชบูรณะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี หรือแม้แต่ร้าน
กาแฟชุมชนในตลาดเช้าของตลาดใต้ที่เป็นศูนย์รวมของคนใน
(และคนนอก) ชุมชนกลุ่มต่างๆ อย่างหลากหลาย
โดยสรุป การถอดบทเรียนจากโครงการ “การเสนอ
ข่าวสารการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมในท้องถิน่ ผ่านหนังสือพิมพ์
ฝึกปฏิบัติ” ช่วยให้ผู้ท�ำโครงการฯ ค้นพบสาระส�ำคัญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการน�ำไปขยายผลในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนเนื้อหา
(Content) ผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Teacher) และช่องการเผย
แพร่ (Distribution) ซึ่งล้วนมีความส�ำคัญต่อกระบวนการสร้าง
“นักข่าวท้องถิน่ ” ให้เข้าถึงแก่นสาร “ความเป็นท้องถิน่ ” ทีจ่ ะช่วย
ยกระดับการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ และทีส่ ำ� คัญ คือ รูป
แบบโครงการฯ นี้จะช่วยเป็นช่องทางน�ำร่องในการน�ำเนื้อหาที่
เป็นความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นชุมชนในอนาคตต่อไป
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(ภาพบน) การเตรียมการผลิตของนิสิตวารสารศาสตร์ ในรายวิชา “สัมมนาวารสารศาสตร์” เป็นการเปิด
โอกาสให้กบั ผูเ้ รียนประชุมเตรียมความพร้อม วางแผน และแบ่งงานกันท�ำ โดยมีผสู้ อนคอยให้คำ� แนะน�ำ

(ภาพกลาง) นิ สิ ตได้
ฟังความรูข้ องวิทยากร
ทั้ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชาญท้ อ ง
ถิ่ น และผู ้ ส อนด้ า น
การถ่ า ยภาพข่ า ว
(Photojournalism)
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(ภาพล่าง) ระหว่างปิดต้นฉบับ และจัดหน้าเพื่อเตรียมต้นฉบับส่งโรงพิมพ์

การกระจายทีมงานเพื่อ
น� ำร่ ม เสลาทั้ งเล่ม หลัก
และฉบั บ พิ เ ศษแพร่
กระจายไปที่ จุ ด หลั ก
เพื่อเผยแพร่ต่อไปในที่
ส�ำคัญ เช่น วัดใหญ่ วัด
ราชบูรณะ ร้านก๋วยเตีย๋ ว
ห้อยขา พิพิธภัณฑ์พื้น
บ้านจ่าทวี
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น� ำ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ป
แจกให้ กั บ ผู ้ ค นกลุ ่ ม
ต่างๆ ในคณะต่างๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร เพื่อเป็นจุด
แพร่ ก ระจายให้ กั บ
นิสิต เจ้าหน้าที่ และ
คณาจารย์ในสถาบัน

การเผยแพร่
หนังสือพิมพ์ฝกึ ปฏิบตั ิ
ร่มเสลาในช่วงปิดภาค
การศึ ก ษา สามารถ
ด� ำ เนิ น การได้ ผ ่ า น
คณะวิชาต่างๆ และ
จะน�ำหนังสือพิมพ์บาง
ส่ ว นกลั บ มาแจกให้
กับนิสิตอีกครั้งในช่วง
เปิ ด ภาคการศึ ก ษา
1/2558
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บทความรับเชิญ

ห้องเรียนสถาปัตยกรรมชุมชน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน กรณีศกึ ษา :
การบูรณาการการจัดการเรียนรูว้ ชิ าออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้นอ้ ย (โครงการบ้านมัน่ คง ชุมชนพระราม 9 บ่อ 3)

มณฑล จันทร์แจ่มใส
จากค�ำตอบมุ่งสู่ค�ำถาม ตั้งค�ำถามใหม่ให้กับห้องเรียน
ห้องเรียนสถาปัตยกรรมชุมชน เกิดขึน้ จากความต้องการทีจ่ ะปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์การศึกษาทางสถาปัตยกรรม จากการจัดการเรียนรูท้ มี่ คี รูเป็นผูช้ แี้ นะ
แบบเดิมๆ น�ำไปสู่การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญโดยใช้การบูรณาการการเรียน
การสอนร่วมกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จริง ใช้ปัญหาจากชุมชนเป็นฐานในการ
เรียนรู้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมตามแบบแผน
ที่ด�ำเนินมาจนถึงปัจจุบัน มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดเพื่อน�ำไปสู่การแก้
ปัญหาด้วยการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้สอนเป็นผู้มอบหมายโจทย์
ปัญหาในลักษณะทีเ่ ป็นโครงงานออกแบบสถาปัตยกรรม (Project-Based Learning
- PBL) ที่ระบุความต้องการการใช้สอย ระบุที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน ซึ่งเป็น
สถานการณ์จำ� ลองให้นกั ศึกษาได้มที กั ษะกระบวนการออกแบบ ตัง้ แต่การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบ และพัฒนาแบบ โดยทุกขัน้ ตอน
จะเป็นการท�ำงานรายบุคคล และเป็นการสื่อสารกับผู้สอนเพียงผู้เดียวที่ท�ำหน้าที่
วิพากษ์วจิ ารณ์ผลงานแต่ละขัน้ ตอนในบทบาทของเจ้าของงาน (จ�ำลอง) การตรวจ
ประเมินมุ่งเน้นฝึกทักษะในกระบวนการคิด ตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสารใน
การน�ำเสนองานต่อผู้สอนเป็นหลัก การเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
ตามแบบแผนนี้เป็นรายวิชาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีสุดท้าย โดยมี
ลักษณะของโครงงานที่มีความต้องการการใช้สอยที่ซับซ้อนและมีขนาดโครงงาน
ที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น มีเทคนิคทางการก่อสร้าง และงานระบบวิศวกรรมที่ซับซ้อนขึ้น
ตามระดับชั้นปี ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้เพิ่มทักษะด้วยตนเองอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Critical thinking) การคิดสร้างสรรค์
(Creative thinking) รวมทั้งทักษะความรู้ทางด้านวิชาชีพ (Career skills) หาก
แต่การเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวได้มุ่งเน้นการคิดแก้ปัญหาแบบปัจเจก
ที่ขาดการเชื่อมโยงจากสถานการณ์ที่เป็นจริง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ใน
การจัดการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบการใช้ชมุ ชนเป็นฐาน (CommunityBased Learning - CBL) เป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่ยังคงพัฒนาทักษะด้าน
ต่างๆ ทีม่ อี ยู่เดิมทัง้ หมด แต่ม่งุ เน้นทักษะในกระบวนการออกแบบอย่างมีสว่ นร่วม
(Participatory Design Process) ของชุมชนมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนจากโจทย์ที่
เป็นสถานการณ์จ�ำลอง มาเป็นสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ชุมชนจริง การด�ำเนิน
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่นี้ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้าน
อืน่ ๆ ตามมาอีกมากมาย ทัง้ ในด้านการจัดเตรียมพืน้ ทีช่ มุ ชน การสร้างความร่วมมือ
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การเชือ่ มโยงเครือข่ายตัวแทนชุมชน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ การท�ำงานร่วมกัน
การสร้างการรับรู้และทัศนคติของนักศึกษาในการปฏิบัติการร่วมกับคนในชุมชน
ตลอดจนกระบวนการท�ำงานรายบุคคล การแบ่งกลุม่ ท�ำงาน การอภิปราย การระดม
ความคิด ไปจนถึงการประเมินผลการเรียนที่มีความสอดคล้องกัน
ทัง้ นี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐานได้มรี ปู แบบและเทคนิควิธี
ทีห่ ลากหลาย แต่ลว้ นมุง่ สร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน ซึง่ สอดคล้อง
กับรูปแบบการจัดการเรียนรูส้ มัยใหม่ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญและมุง่ เน้นกระบวนการ
พัฒนาความคิด ได้แก่ การบูรณาการสหวิทยาการ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ การเรียนรู้
แบบใช้ปญั หาเป็นฐาน การเรียนรูด้ ว้ ยการสะท้อนกลับ การเรียนแบบแบ่งเป็นกลุม่ เล็กๆ
และการเรียนรูจ้ ากเพือ่ น โดยมีเป้าประสงค์สงู สุดเพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาริเริม่ ท�ำสิง่
ใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบทีจ่ ะควบคุมและบริหารจัดการการเรียนรูข้ องตนเอง ตลอด
ทัง้ การพัฒนาตนและการพัฒนาทางวิชาชีพของตนมากขึน้ การเปลีย่ นแปลงกระบวน
ทัศน์ทางการศึกษาที่ส�ำคัญของโลก อันเกิดจากระบบเศรษฐกิจ สังคม และสภาพ
แวดล้อม ได้กอ่ ให้เกิดการปรับตัวขององค์กรทางการศึกษา เพือ่ จัดการกับความท้าทาย
ใหม่ของโลกร่วมกันก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการศึกษาในอนาคต ภาคีเพือ่ ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (2009) ได้พฒั นากรอบแนวความคิดเพือ่ การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ระบุ
ถึงทักษะทีส่ ำ� คัญ 3 ด้าน ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
1.1 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
1.2 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
1.3 การสื่อสารและการร่วมมือท�ำงาน
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
2.1 ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ
2.2 ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ
2.3 ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ทักษะชีวิตและการท�ำงาน
3.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
3.2 ความคิดริเริ่มและการชี้น�ำตนเอง
3.3 ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
3.4 การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด
3.5 ความเป็นผู้น�ำและความรับผิดชอบ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ
อธิป จิตตฤกษ์, 2554)
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ทักษะที่ ได้ระบุในกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งหลายทักษะเป็นสิ่งใหม่ในวงการศึกษาที่การ
จัดการศึกษาไม่สามารถใช้วิธีคิดแบบเดิมเพื่อให้บรรลุผลได้
จ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด ตลอดจนรูปแบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ซึ่งเป็นที่มาของ
แนวคิด การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการทางปัญญาความคิดและการแก้
ปัญหาด้วยตนเอง
การจัดการเรียนรู้สมัยใหม่โดยเน้นการจัดการเรียน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ
ในการคิดของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้คดิ อย่างมีวจิ ารณญาณ
แก้ปญั หา และตัดสินใจ ชนาธิป พรกุล (2554, หน้า 23) ได้สรุปว่า
การคิดเป็นกระบวนการทางปัญญา การคิดอย่างมีเหตุผลอาศัย
องค์ประกอบ มาตรฐาน คุณสมบัติทางปัญญา และความ
สามารถในการใช้เหตุผล และมีบทบาทส�ำคัญต่อการเรียนรู้ องค์
ประกอบของการสอนกระบวนการคิด ได้แก่ เนือ้ หา กระบวนการ
สอน และชัน้ เรียนทีม่ กี ารคิด ซึง่ เป็นสถานทีท่ ผี่ เู้ รียนสร้างความรู้
โดยรับข้อมูลใหม่เข้ามาท�ำการประเมินและน�ำเข้าสูก่ ระบวนการ
คิด ได้ความรู้ใหม่ ท�ำการประเมินอีกครั้งเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่
ที่ได้มาตรฐาน แนวทางการสอนกระบวนการคิดมี 4 แนวทาง
ประกอบด้วย การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การใช้รูปแบบการสอน
การใช้วิธีการสอน และการใช้เทคนิคการสอน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มุ่ง
เน้นให้เกิดการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา (Problem solving)
ซึ่งปัญหาที่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มี 2 แบบ คือ (1) ปัญหาที่มี
โครงสร้างดีคอื สามารถแก้ดว้ ยความรูท้ มี่ มี าแก้ตามกระบวนการ
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และ (2) ปัญหาที่ไม่มกี ระบวนการแก้ทเี่ ฉพาะเจาะจง
ซึง่ อาจสร้างการเรียนรูด้ ว้ ยการก�ำหนดเป้าหมายทีต่ อ้ งการบรรลุ
ระบุอุปสรรคที่ขัดขวาง ค้นหาทางเลือกที่จะน�ำไปสู่เป้าหมาย
พิจารณาผลที่จะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือก ตัดสินใจเลือก และ
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการแก้ปญั หา ทฤษฎีการสร้างความรู้
มีความเชื่อว่า ผู้เรียนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเขารู้จักสิ่งนั้น
ด้วยตนเองอย่างตืน่ ตัว เขาจะจัดกระท�ำกับข้อมูลใหม่ดว้ ยความรู้
ที่มีอยู่ และถ้าข้อมูลใหม่ที่มีอยู่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับข้อมูลเดิม
จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจ และจะต้องหาทางแก้ไข (ชนาธิป
พรกุล, 2554, หน้า 72)
ในกรณีโครงการบ้านมัน่ คงทีน่ กั ศึกษาต้องลงไปส�ำรวจ
และเก็บข้อมูลในชุมชนผู้มีรายได้น้อย จะต้องพบเจอสภาพ
ปัญหาทั้งสองรูปแบบกล่าวคือ ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วย
ความรู้ที่มีอยู่ เช่น การออกแบบบ้านพักอาศัย แต่ในบริบทที่
เป็นข้อจ�ำกัดนอกเหนือจากความรู้ที่มีอยู่ เช่น สภาพพื้นที่จ�ำกัด

งบประมาณของผูม้ รี ายได้นอ้ ยในการก่อสร้าง ท�ำให้นกั ศึกษาต้อง
ระดมความคิดในการแก้ปญั หาในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดค่าใช้
จ่ายในการก่อสร้างด้วยการใช้วัสดุทดแทน การหมุนเวียนวัสดุ
จากบ้านเก่ามาใช้สร้างบ้านใหม่ หรือการเลือกใช้เทคนิคก่อสร้าง
ทีช่ าวบ้านสามารถสร้างได้ดว้ ยตนเองเพือ่ ลดค่าแรงงานก่อสร้าง
เป็นต้น ซึ่งโจทย์ปัญหาเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษา
ได้ระดมความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญหา
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
นอกจากนั้น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานยังสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นรูป
แบบการให้ผู้เรียนท�ำงานด้วยกันในกลุ่มย่อยได้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนทุกระดับความสามารถ ส่งเสริมการช่วยเหลือร่วม
มือกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน เป็นการท�ำให้
เด็กอ่อนได้เรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับคนที่เก่งกว่า เด็ก เก่ง
จะเรียนรู้ที่จะอดทนและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
ผลสัมฤทธิ์จะสูงขึ้นเมื่อทุกคนร่วมมือกันท�ำงานไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน ครูทใี่ ช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือจัดการเรียนการสอนพบว่า
ผู้เรียนมีความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น สื่อสารได้ดีขึ้น มีการพัฒนาทักษะการคิด มีความร่วม
มือและเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น ความขัดแย้งลดลง มีการยอมรับ
การช่วยเหลือ และไว้วางใจผู้อื่น ตลอดจนมีความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าในตนเอง และมีสุขภาพจิตดี (ชนาธิป พรกุล, 2554, หน้า
102)
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียน
รู้แบบร่วมมือ มีองค์ประกอบส�ำคัญ 5 ประการประกอบด้วย
1. การพึง่ พากันทางบวก (Positive interdependence)
2. การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face
interaction)
3. ความรับผิดชอบต่อกลุ่มของทุกคน (Individual
accountability)
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal
skills)
5. กระบวนการกลุ่ม (Group processing)
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนสู่การใช้
ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ ได้ปรับบทบาทของผูส้ อนให้ทำ� หน้าที่
เป็นผู้อำ� นวยความสะดวก (Facilitator) จัดกลุ่มที่เหมาะสมให้มี
การท�ำงานด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ผลักดันให้เกิดการ
อภิปราย การสืบสอบ (Inquiry) หรือกรณีศกึ ษา ส่วนบทบาทของ
ผูเ้ รียน จะสือ่ สารระหว่างกัน เป็นทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียน เสริมสร้าง
ทักษะผู้น�ำ ความรับผิดชอบของตนเองและกลุ่ม วิเคราะห์งาน
ของแต่ละคน เพือ่ ความก้าวหน้าของกลุม่ (ชนาธิป พรกุล, 2554,
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หน้า 117-118) นอกจากนัน้ การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการคิดของผูเ้ รียน ควรพิจารณาถึงรูปแบบการสอน
ทีส่ อดคล้องกัน ได้แก่ การสอนให้ผเู้ รียนสามารถสร้างมโนทัศน์
(Concept) คือ เมือ่ มีการรับข้อมูลเข้ามา สามารถจัดระเบียบข้อมูล
ทีซ่ บั ซ้อนเป็นหมวดหมู่ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการจดจ�ำและน�ำกลับมาใช้
หรือรูปแบบการสอนแบบสืบสอบ (Inquiry model) คือ การสอน
ทีผ่ สู้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความอยากรูอ้ ยากเห็น มีกระบวนการ
วิเคราะห์ปญั หาอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่การระบุปญั หา ตัง้ สมมติฐาน
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล ทดสอบ ลงความเห็นสรุป การสอน
แบบสืบสอบใช้สอนได้ทงั้ เนือ้ หาและกระบวนการได้ในเวลาเดียวกัน
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาและประสบการณ์ขณะท�ำการสืบค้น
และตรวจสอบ นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบการสอนแบบความคิด
สร้างสรรค์ (Creative thinking model) ทีม่ ลี ำ� ดับการคิดทีส่ ำ� คัญ 3
ขัน้ ตอน คือ การก�ำหนดเป้าหมายหรือปัญหา แสวงหาแนวคิดใหม่
ประเมินและคัดเลือกแนวคิดนัน้ การสอนความคิดสร้างสรรค์ควร
สอนหลังจากทีผ่ เู้ รียนได้ฝกึ คิดแก้ปญั หาด้วยวิธพี นื้ ฐานแล้ว หลัง
จากนัน้ จึงน�ำมาคิดต่อยอด ซึง่ จะก่อให้เกิดค�ำตอบหรือวิธใี หม่ๆ ใน
การแก้ปญั หา

สร้างการเรียนรู้แบบใหม่ อาศัยความร่วมมือ

สาขาสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เปิดสอนหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (สถบ. 5 ปี) ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2547 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสถาปนิกวิชาชีพที่มี
ความรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และมีนโยบายที่
มุง่ สูก่ ารสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมทีต่ อบสนองต่อชุมชน การ
จัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นองค์ความรู้และปลูกจิตส�ำนึกให้
นักศึกษาได้ทำ� งานรับใช้สงั คมอย่างต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนดในภาค
เรียนทีส่ องของปีการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาชัน้ ปีที่ 4 ในรายวิชา
ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ
ฝึกประสบการณ์จากพื้นที่ในสถานการณ์จริงและมีการท�ำงาน
ร่วมกับองค์กรชุมชนในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนจากแบบเดิม คือ การ
เรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ที่มุ่ง
เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดรายบุคคล และก�ำหนดโจทย์
ปัญหาจากผูส้ อนเพียงอย่างเดียว มาสูก่ ารใช้การเรียนการสอน
โดยใช้โครงการจากสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนใน
สถานการณ์จริง ในปีการศึกษา 2553 ทีผ่ า่ นมา เป็นจุดเริม่ ต้นทีท่ าง
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือกับทางสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพือ่ ร่วมกันจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทางดังกล่าว และได้กอ่ ให้เกิดผลทีน่ า่ พอใจจนน�ำไป
สู่การท�ำบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้การสนับสนุนทั้ง

ทางด้านงบประมาณ ความรู้ รวมทัง้ ประสบการณ์ตา่ งๆ ทีจ่ ะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการออกแบบสถาปัตยกรรมเพือ่ ชุมชน และ
ได้ดำ� เนินการต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
การจัดการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในการเรียนรู้ (Community-Based Learning) ให้ความ
ส�ำคัญกับเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการ
เรียนรู้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เพื่อไปสู่
การน�ำความรูท้ างสถาปัตยกรรมและการวางผังมาใช้เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนตามเงื่อนไขสอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชน โดยใช้กลยุทธ์กระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และเตรียมความพร้อมของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาม
องค์กร คือ สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
ชุมชนเจ้าของพื้นที่ (คณะกรรมการชุมชนพระราม 9 บ่อ 3)
และสถาบันพัฒ นาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 7
บูรณาการกับกระบวนการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยในโครงการบ้านมัน่ คง
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างความเข้ม
แข็งให้กับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานของสังคม
โครงการบ้านมั่นคงชุมชนบึงพระราม 9 บ่อ 3 บริเวณ
ถนนริมคลองลาดพร้าว แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพ
มหานครฯ ขนาดพื้นที่ โครงการ 3 ไร่ 48 ตารางวา (คิดเป็น
8,108 ตารางเมตร) มีประชากรรวมจ�ำนวน 397 ราย จาก 86
ครัวเรือน เป็นกลุม่ ชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย ซึง่ ปลูกสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย
ด้วยตนเอง มีการบุกรุกพื้นที่ดินของกรมธนารักษ์ ในปัจจุบัน
สมาชิกของชุมชนจ่ายค่าเช่าที่ดินรายครัวเรือนในราคาถูก และ
มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น และขาดสุขลักษณะที่ดี สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนมีนโยบายในการยกระดับการอยู่อาศัยของ
ชุมชนด้วยโครงการบ้านมัน่ คง ซึง่ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย โดย
ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์ เช่าพืน้ ทีด่ นิ ในระยะยาว ตลอดจนประสานแหล่งเงินกู้ และ
สนับสนุนให้ชมุ ชนมีการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ นั่ คงแข็งแรงและถูก
สุขลักษณะ มีการบริหารการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่ง
ส่วนพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนที่สามารถใช้
เป็นพื้นที่ส�ำหรับการพบปะสังสรรค์และท�ำกิจกรรมร่วมกันของ
คนในชุมชนได้ การด�ำเนินการพัฒนาชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยในรูป
แบบโครงการบ้านมัน่ คง จึงเป็นภารกิจส�ำคัญทีส่ อดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง
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ปรับกระบวนทัศน์ เปลี่ยนกระบวนงาน		

กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
มีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
[1] กระบวนการประสานความร่วมมือและเตรียมความ
พร้อมของเครือข่าย
การประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ได้เริ่มต้นขึ้นในปีการศึกษา 2553 ในการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาสถาปัตยกรรม 7 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการบ้านมั่นคง ในพื้นที่
ชุมชนริมคลองลาดพร้าว โดยด�ำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี และ
ในปีพ.ศ. 2556 ทางสาขาได้จดั การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยโครงการบ้านมัน่ คงในพืน้ ทีช่ มุ ชนพระราม 9
บ่อ 3 โดยได้ประสานงานกับตัวแทนชุมชนในพืน้ ทีแ่ ละได้รบั การ
สนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ใน
การคัดเลือกพืน้ ทีท่ สี่ ามารถใช้ในการศึกษาได้ ซึง่ เกณฑ์ในการคัด
เลือกพื้นที่มีเกณฑ์หลักๆ ได้แก่ การเป็นชุมชนที่มีความพร้อม
และต้องการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ข้อก�ำหนดของสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งยืนยันว่าปราศจากปัญหาความขัดแย้ง
ภายในพื้นที่ ไม่มีปัญหาด้านยาเสพติด และมีความปลอดภัย
การก�ำหนดเกณฑ์ดังกล่าวนี้เพื่อให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลของ
นักศึกษาสามารถด�ำเนินงานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และได้
รับความร่วมมือจากชุมชน

ออกแบบ โดยจะให้นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือเพื่อช่วย
ในการเก็บข้อมูลร่วมกับชุมชน ประเด็นส�ำคัญที่ต้องการในการ
ส�ำรวจข้อมูล คือ จะเก็บข้อมูลอะไร และจะเก็บอย่างไร ในการ
ท�ำงานชุมชน การเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ เครื่อง
มือที่ใช้จึงจะต้องสร้างความเข้าใจ และสามารถสร้างความร่วม
มือกับชุมชนได้ก่อนที่จะลงมือเก็บข้อมูลชุมชน มีการลงพื้นที่
ร่วมกันระหว่างตัวแทนชุมชน นักศึกษา และผู้แทนจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน เพือ่ ท�ำความเข้าใจ ชีแ้ จงความเป็นมาของ
โครงการ และก�ำหนดเป้าหมายร่วมกัน

เมื่อนักศึกษาได้ประเด็นเบื้องต้นแล้ว จึงออกแบบ
กิจกรรมหรือเครื่องมือเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ออกแบบการเก็บข้อมูลเป็นกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมครอบครัวของฉัน กิจกรรมบ้านในฝัน กิจกรรมปักสนุก
และกิจกรรมชุมชนในฝัน
กิ จ กรรม “ครอบครั ว ของฉั น ” : เป็ น การสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลส�ำมะโนครัวของชาว
บ้านและเก็บข้อมูลด้านกายภาพของชุมชน นักศึกษาได้ออกแบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ การน�ำกระดาษตุ๊กตาต่างๆ
[2] กระบวนการส�ำรวจพื้นที่ และเก็บข้อมูล
มาใส่กล่องไว้รวมกลุม่ กัน แจกซองจดหมายให้กบั ครัวเรือนละ 1
ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญมาก เนือ่ งจากก่อนทีจ่ ะ ซอง ให้ชาวบ้านเขียนชือ่ บ้านเลขที่ โซน หน้าซองจดหมาย แล้ว
ลงมือด�ำเนินการออกแบบงานสถาปัตยกรรม นักศึกษาจ�ำเป็น ออกมาเลือกตุ๊กตาเพื่อใส่ซองจดหมายไว้ตามข้อมูลของแต่ละ
ต้องส�ำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลที่จะน�ำไปใช้ประกอบในการ ครัวเรือน (เช่น บ้านป้าแจ๋วมีคนแก่ 1 คน มีเด็ก 2 คน มีผชู้ าย 1 คน
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เลี้ยงแมว 3 ตัว มีรถมอเตอร์ ไซค์ 1 คัน ศาสนาอิสลาม ส่วนที่
ตุ๊กตาคนจะกรอกข้อมูลว่า ใครชื่ออะไร อายุเท่าไร อาชีพอะไร)
กิจกรรม “บ้านในฝัน” : นักศึกษาได้จดั กลุม่ บ้านให้ชาว
บ้านเลือก โดยแบ่งเป็นประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว
ตลอดจนอาคารชุดพักอาศัยรวมเพื่อให้ชาวบ้านแยกกลุ่มตาม
ประเภทบ้านที่ตนเลือกไว้แล้ว แจกกระดาษให้กลุ่มละ 1 แผ่น
เขียนเหตุผลทีเ่ ลือกบ้านประเภทดังกล่าว และบ้านทีต่ นต้องการ
สร้างในชุมชน โดยมีนกั ศึกษาคอยให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้านด้วย ข้อ
สรุปเบือ้ งต้นจากกิจกรรมครอบครัวของฉัน ท�ำให้ทราบว่า ชุมชน
นีม้ จี ำ� นวนประชากรทัง้ หมด 371 คน จาก 86 ครัวเรือน และจาก
กิจกรรมบ้านในฝัน พบว่าชาวบ้านมีความต้องการมีบ้านเดี่ยว
เป็นส่วนใหญ่ แต่มีชาวบ้านส่วนน้อยที่ต้องการมีบ้านแถวหรือ
บ้านแฝดเพราะต้องการจะประหยัดค่าก่อสร้าง
กิจกรรม “ปักสนุก” : จุดประสงค์ของกิจกรรมดัง
กล่าวนี้ ต้องการทราบจ�ำนวนบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลทาง

กายภาพของชุมชน ตลอดจนลักษณะผังชุมชนเดิมของชาวบ้าน
นักศึกษาจะสอบถามชาวบ้านทีละบ้าน แล้วปักธงลงบนผัง (ธง
สี่เหลี่ยม) โดยนักศึกษาเป็นคนปักธงให้ชาวบ้าน และแต่ละกลุ่ม
หาคนเก็บข้อมูล 1 คน ดูแลเรือ่ งอุปกรณ์ ตากล้อง และคนพูดคุย
กับชาวบ้าน
กิจกรรม “ผังในฝัน” : จุดประสงค์เพื่อทราบความ
ต้องการข้อมูลต�ำแหน่งของบ้าน และพื้นที่ส่วนกลาง ตลอดจน
ผังชุมชนที่ชาวบ้านต้องการในอนาคต ซึ่งขั้นตอนการด�ำเนิน
งาน ได้แก่ การนัดประชุมและเตรียมงานในพื้นที่ นักศึกษาจะ
อธิบายกิจกรรมให้ชาวบ้านฟังและเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ แผ่น
โฟมขนาดบ้าน แผ่นไวนิลแสดงพื้นที่ออกแบบ เส้นขนาดถนน
ภายในชุมชน กาวสองหน้า กรรไกร กระดาษโพสต์อิท จากนั้น
น�ำอุปกรณ์ทเี่ ตรียมมาอธิบายถึงวิธกี ารจัดบ้านแบบต่างๆ แล้วให้
ชาวบ้านช่วยกันวางผังในแบบที่ชุมชนต้องการ โดยมีนักศึกษา
คอยให้ค�ำแนะน�ำ
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[3] กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวบ้าน
และนักศึกษานั้น ก่อให้เกิดมิติในเชิงสังคม การมีส่วนร่วมต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จะท�ำให้ข้อมูลที่ได้มา
มีความชัดเจน สามารถน�ำไปพัฒนาต่อได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ต่อการออกแบบในอนาคต ซึ่งผลการ
ด�ำเนินงานที่ท�ำร่วมกับชุมชนประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ได้แก่
ขอบเขตและพื้นที่ทางกายภาพ การคมนาคม และการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐาน (ทางสัญจร ไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล)
ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาสภาพปัญหาในปัจจุบัน ข้อมูล
ด้านประชากร จ�ำนวนสิ่งปลูกสร้าง และสมาชิกในครัวเรือน
ลักษณะประชากร (อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ศาสนา ฯลฯ)
ทั้งนี้ จากกิจกรรมที่หนึ่งและสอง อันได้แก่ กิจกรรม
ครอบครัวของฉันและบ้านในฝัน ท�ำให้สามารถก�ำหนดขนาดของ
บ้านทีจ่ ะน�ำไปท�ำการออกแบบ โดยการยึดจ�ำนวนสมาชิกในครัว
เรือนเป็นหลัก นั่นคือ ในการออกแบบต้องประกอบไปด้วยบ้าน
ขนาดเล็ก มีจ�ำนวน 41 ครัวเรือน บ้านขนาดกลาง มีจ�ำนวน 38
ครัวเรือน และบ้านขนาดใหญ่ มีจำ� นวน 7 ครัวเรือน ซึง่ ข้อมูลจาก
การส�ำรวจทางกายภาพของแต่ละครัวเรือนจะพบว่า การอยูอ่ าศัย
ของแต่ละครัวเรือนมีความหนาแน่นสูง กล่าวคือ มีพื้นที่ใช้สอย
น้อย ท�ำให้เกิดการใช้สอยที่ปะปน ขาดการแบ่งสัดส่วนการใช้
งาน ขาดการถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม และขาดสุขลักษณะที่ดี
การส�ำรวจจ�ำนวนสมาชิกของครัวเรือนจะน�ำไปสู่การวิเคราะห์
พื้นที่ใช้สอยและขนาดของบ้านที่เหมาะสม ซึ่งการออกแบบจะ
ต้องสัมพันธ์กบั รายได้และเงินออมของครัวเรือนด้วย ส่วนข้อมูล
ที่ได้จากกิจกรรมปักผังสนุก ได้น�ำไปสู่การจัดกลุ่มการอยู่อาศัย
ตามความสัมพันธ์ และยังได้ระบุความต้องการการใช้พื้นที่ส่วน
กลางร่วมกันด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลจากชุมชนจะต้องน�ำมาผสานร่วม
กับมาตรฐานการออกแบบทีเ่ หมาะสม และตอบสนองต่อการอยู่
อาศัยของชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทางเลือก

[4] กระบวนการสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล และออกแบบ

จากการลงพื้นที่และท�ำกิจกรรมในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูล นักศึกษาจะได้ทำ� กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกันโดยมีการแบ่งหน้าที่กันเอง มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อช่วย
กันท�ำงาน มีการก�ำหนดเป้าหมายและภารกิจเบื้องต้นทั้งหมด
ได้แก่ การส�ำรวจทางกายภาพ การรังวัด การบันทึกภาพ การ
เก็บข้อมูลเชิงสังคม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมชาวบ้านเพื่อ
เก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการเรียบเรียงเพือ่ น�ำเสนอในรูป
แบบต่างๆ เช่น การจัดท�ำแผนผัง การท�ำแบบจ�ำลองผังชุมชน
เป็นต้น เมือ่ ก�ำหนดภารกิจทัง้ หมดแล้วจึงมอบหมายให้นกั ศึกษา
แบ่งกลุม่ ตามภารกิจโดยแต่ละคนสามารถเลือกกิจกรรมทีต่ นเอง
สนใจและท�ำได้ดี
เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการรวบรวมข้ อ มู ล และน� ำ มา
วิเคราะห์ร่วมกัน นักศึกษาจะเห็นภาพรวมของชุมชนศักยภาพ
ของพื้นที่และสภาพปัญหาที่เป็นจริง รวมทั้งความต้องการใน
การพัฒนาตนเองของชุมชน ในขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประมวลความคิด ผู้สอนต้องการให้เกิดการระดมความคิด
เพือ่ เสนอแนวทางในการแก้ปญั หา ซึง่ เป็นเรือ่ งท้าทายศักยภาพ
ของนักศึกษาและเป็นการฝึกทักษะในการแก้ปัญหา (Problemsolving skill) และต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย
จึงท�ำการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย (ไม่เกิน 5 คน) เพื่อ
ให้แต่ละกลุ่มวางแนวความคิดในการออกแบบโครงการเพื่อแก้
ปัญหา และพัฒนาการอยู่อาศัยของชุมชน ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะ
พัฒนาแบบร่างตามแนวความคิดในการออกแบบของตน เพื่อ
ที่จะมาน�ำเสนอต่อผู้แทนชุมชน และผู้แทนจากสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาในขั้นตอนต่อไป
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[5] กระบวนการน�ำเสนอสู่ชุมชนและวิพากษ์
ผลงานการออกแบบของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มที่
ได้รับการพัฒนาเบื้องต้น และได้รับการชี้แนะจากผู้สอน รวม
ทั้งการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน ซึ่งจะท�ำให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งมองเห็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนในผลงานของตนจากผลงานของกลุ่มอื่นๆ หลังจากนั้น
ผลงานทั้งหมดจะน�ำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ
วิพากษ์จากชุมชน ซึ่งจัดเวทีแลกเปลี่ยนที่มีผู้แทนจากชุมชน
บึงพระราม 9 บ่อ 3 และผู้แทนจาก พอช. เพื่อเลือกผลงานที่
เหมาะสมกับชุมชน โดยการแสดงความคิดเห็นจะพบว่า ผลงาน
ในแต่ละกลุ่มจะมีข้อดีและเสียในบางประเด็นที่แตกต่างกัน โดย
สิ่งที่ชุมชนต้องการให้เพิ่มเติมและน�ำไปพัฒนาต่อ ได้แก่ การ
ใช้แนวความคิดเรื่องเครือญาติเข้ามาใช้ในการวางผังโครงการ
ใช้ผังที่มีความเป็นชุมชนลักษณะเดิม เส้นทางสัญจรคงเดิม
เพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง ธนาคารขยะ สนามเด็กเล่น ที่ประชุม และ
งบประมาณอาคารต้องสามารถสร้างได้จริง และสอดคล้องกับ
ฐานะ ตลอดจนเงินออมของชุมชน

[6] กระบวนการพัฒนางานออกแบบและผลิตผลงาน
ขั้นสุดท้าย
กระบวนการวิ พ ากษ์ จากเวที ชุ ม ชนที่ มี ต ่ อ ผลงาน
ของนักศึกษากลุ่มต่างๆ น�ำไปสู่การสังเคราะห์และบูรณาการ
เป็นแบบผังชุมชนเพียงชิ้นเดียวที่สามารถตอบข้อปัญหาและ
ประเด็นต่างๆ โดยนักศึกษาได้น�ำแนวความคิดหลัก 3 เรื่อง
เข้ า มาประกอบกั น เพื่ อ ออกแบบกายภาพของตั ว โครงการ
ได้แก่
(1) การออกแบบวางผังโดยใช้แนวคิดของละแวก
บ้าน หรือ Neighborhood ที่ส่งเสริมการอยู่อาศัยแบบพี่น้อง
และเครือญาติ สร้างพื้นที่ปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้คนในชุมชน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชุมชน

(2) การออกแบบทีม่ งุ่ เน้นความประหยัด (Economy)
เช่น การน�ำวัสดุเหลือใช้จากของเดิมภายในชุมชนน�ำกลับมาใช้
ใหม่ เพื่อลดรายจ่ายในการก่อสร้างการออกแบบโดยใช้เทคนิค
ก่อสร้างพื้นถิ่นที่ชุมชนสามารถก่อสร้างด้วยตนเองได้เพื่อลด
ค่าแรงงานและ
(3) การออกแบบโดยยึดหลักความลงตัวของชิ้นส่วน
วัสดุก่อสร้างตามขนาดมาตรฐาน หรือระบบ Modular เพื่อ
ลดวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ
ก�ำจัด รวมทั้งลดค่าแรงในการตัดต่อชิ้นส่วนที่ ไม่ลงตัวตาม
ขนาดมาตรฐาน ทั้งนี้การพัฒนางานออกแบบจากข้อคิดเห็น
ของชุมชนเป็นเงื่อนไขของโจทย์ส�ำคัญที่สะท้อนบริบทและข้อ
จ�ำกัดของชุมชนนั้นที่อาจแตกต่างจากชุมชนอื่นๆ การรับฟัง
ความคิดเห็นจากชุมชนเพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนา เป็นกระบวน
การที่ส�ำคัญของการออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจของชุมชน และลดความขัดแย้งจากการ
ออกแบบในมุมมองของผู้ออกแบบแต่เพียงอย่างเดียวตามรูป
แบบการพัฒนาในแบบเดิม เงื่อนไขข้อจ�ำกัดต่างๆ จากชุมชน
เป็นโจทย์ส�ำคัญต่อนักศึกษาที่จะได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา
จากการใช้ความรู้ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบ
สนองข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่ไม่อาจพบเจอในสถานการณ์การเรียน
แบบโครงงานตามปกติ ซึ่งมุ่งเน้นการตอบสนองความสะดวก
สบายและความสวยงามของผู้ใช้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้วิพากษ์
เพียงผู้เดียว และไม่ระบุข้อจ�ำกัดด้านอื่นๆ เช่น งบประมาณ
หรือเทคนิคก่อสร้างใดๆ
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[7] กระบวนการประเมินผลและสรุปผลงาน
ส�ำหรับผลงานการออกแบบของนักศึกษาทั้ง 3 ส่วน
ได้แก่ การวางผังชุมชนโดยรวม ลักษณะของบ้านพักอาศัย และ
การจัดพืน้ ทีส่ ว่ นกลางของชุมชน ปรากฏผลเป็นทีพ่ อใจของชาว
บ้าน โดยชาวบ้านเห็นว่าผลงานทั้ง 3 ส่วนนั้น สามารถน�ำไปใช้
จริงได้ในร้อยละที่มากถึงมากที่สุด
การประเมินผลของนักศึกษาทีอ่ อกมาในร้อยละทีม่ าก
ถึงมากที่สุดนั้น คงต้องย้อนพิจารณาไปถึงกระบวนการต่างๆ
ที่นักศึกษาได้ด�ำเนินการที่ผ่านมา คือ การประสานความร่วม
มือและเตรียมความพร้อมของเครือข่าย การส�ำรวจพื้นที่ เก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ
ทางเลือก การน�ำเสนอสูช่ มุ ชนและวิพากษ์ รวมทัง้ การพัฒนางาน
ออกแบบและผลิตผลงานขั้นสุดท้าย พบว่าบทบาทที่นักศึกษา
ได้ลงพื้นที่และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนนั้นสะท้อน
ออกมาในผลงานการออกแบบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่านกิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรม ท�ำให้เกิด
การสร้างความมีส่วนร่วมและเกิดกระบวนการวิพากษ์ระหว่าง
ชุมชนเองและนักศึกษา ก่อให้เกิดเป็นกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน

(Interaction learning) สร้างเป็นองค์ความรู้ชุดใหม่และเกิดเป็น
ชุดข้อมูลที่เห็นพ้องร่วมกันทั้งในฐานะผู้ออกแบบ (Designer)
กับผู้ที่ต้องการการอยู่อาศัย (User) ซึ่งเมื่อกระบวนการสร้าง
ความร่วมมือเกิดขึ้นจึงท�ำให้ผลงานออกแบบสามารถสะท้อน
ความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง และสะท้อนให้เห็นภาพ
กระบวนการเรียนรู้แบบการใช้ชุมชนเป็นฐานได้เป็นอย่างดี

รูปแบบความร่วมมือ และบทบาทของผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน

ความร่วมมือของเครือข่ายเพือ่ บูรณาการทางการศึกษา
(Integrated Partnership Collaboration for Education) อันประกอบ
ไปด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันการศึกษา (ผูเ้ รียนและผูส้ อน)
ชุมชน (ชุมชน สถานทีท่ ตี่ อ้ งการศึกษา) และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(องค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการจัดการพืน้ ทีน่ นั้ ๆ) พบว่า ในแต่ละ
หน่วยงานจะมีบทบาทในส่วนที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์
สอดคล้องซึง่ กันและกัน แต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าทีท่ ชี่ ว่ ย
เหลือเพือ่ ส่งเสริมซึง่ กันและกัน โดยผูเ้ รียนจะเป็นผูไ้ ด้รบั และฝึกทักษะ
การเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการด�ำเนินการแต่ละขัน้ ตอนดังแผนภาพต่อไปนี้

แบบแผนกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
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การอภิปรายเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ แบบตัง้ แต่การมอบหมายงาน การวิพากษ์ การพัฒนางาน ตลอด
โครงงาน (Pioject Based Learning) และการจัดการเรียนรู้ จนการประเมินผลงานออกแบบล้วนเป็นภารกิจของผูส้ อนตัง้ แต่
โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน (Community Based Learning) ต้นจนจบ นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการออกแบบจาก
ปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรม
ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้มุ่งเน้นการสอนในลักษณะ
โครงงาน ซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตรทุกภาคการศึกษาในรายวิชา
ออกแบบสถาปัตยกรรม มุ่งเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่
นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ และความหลากหลายของโจทย์
โครงงานรูปแบบต่างๆ ตัง้ แต่อาคารขนาดเล็กไปสูโ่ ครงการขนาด
ใหญ่ที่ต้องบูรณาการข้อมูลทั้งด้านพฤติกรรมการใช้สอย ความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบ โครงสร้าง ข้อมูลทางกฎหมายเพื่อ
น�ำมาวิเคราะห์สังเคราะห์สู่งานออกแบบ โดยกระบวนการออก
ขั้นตอน

ผู้สอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละภาคการศึกษาจึงใช้
กระบวนการเดิม แตกต่างกันเพียงประเภทและขนาดของโครง
งาน ในขณะทีก่ ารเรียนการสอนสถาปัตยกรรมแบบใช้ชมุ ชนเป็น
ฐาน ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในสภาพจริง โดยใช้กระบวนการและการแสวงหาความรูม้ า
ช่วยในการแก้ปัญหา ซึ่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม ในการถอดประสบการณ์จากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้พบข้อแตกต่างระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนแบบเดิม (โครงงาน) ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

Project Based Learning

Community Based Learning

1. การมอบหมายงานและการเตรียม โจทย์กำ� หนดโดยผูส้ อน เป็นสถานการณ์และพืน้ ที่ โจทย์ก�ำหนดจากสภาพปัญหาจริงในพื้นที่จริง
ความพร้อม
สมมุติ หรืออาจใช้พื้นที่จริงเทียบเคียง
โดยความร่วมมือของตัวแทนชุมชน สถาบันการ
ศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2. การรวบรวมข้อมูลและการลงพืน้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ส ภาพพื้ น ที่ แ ละขอบเขตจาก
ทีส่ ำ� รวจ
แผนที่ หรือการไปสังเกตการณ์จากพื้นที่สมมุติ
ตามโจทย์ และความต้องการทั้งหมดก�ำหนด
จากผู้สอน การท�ำงานจะมีลักษณะเป็นงานเดี่ยว
รายบุคคล

3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

นักศึกษาเรียนรู้สภาพพื้นที่และขอบเขตเบื้อง
ต้นจากแผนที่ และลงพื้นที่ส�ำรวจทางกายภาพ
จากพื้นที่จริง ด้วยการรังวัด การบันทึกภาพ
และการส� ำ รวจความต้ อ งการของชุ ม ชนจาก
การสัมภาษณ์ และการจัดประชุมเพื่อรับทราบ
ความต้องการร่วมกันในชุมชน ตลอดจนศึกษา
ลักษณะทางสังคม เช่น รายได้ครัวเรือน อาชีพ
ศาสนา เป็นต้น การลงพื้นที่จะมีการแบ่งกลุ่ม
รับผิดชอบงานแต่ละส่วนเพื่อน�ำมาประมวลรวม
เป็นข้อมูลของชุมชน

ข้อมูลในแต่ละส่วนทั้งหมดจะได้รับการวิเคราะห์ ข้อมูลจากทุกกลุ่มจะน�ำมาวิเคราะห์เป็นภาพ
จัดระเบียบเป็นแผนผังและตาราง รวมทัง้ แผนภาพ รวมของชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการ
ซึง่ จัดท�ำเป็นรายบุคคล
รวมทั้งปัจจัยเรื่องรายได้ และเงื่อนไขอื่นๆ ใน
ขั้ น ตอนนี้ นั ก ศึ ก ษาจะได้ เ รี ย นรู ้ รู ป แบบการ
บริหารจัดการข้อมูล และการสรุปสภาพปัญหา
ที่แท้จริงร่วมกัน

4. การสังเคราะห์ข้อมูลและการ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนจะน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ เมื่อทุกคนได้เห็นภาพรวมและสภาพปัญหาของ
ออกแบบ
วิเคราะห์มาประมวลเพื่อก�ำหนดงานออกแบบ ชุมชน จะเกิดแนวความคิดในการแก้ปัญหาที่
สถาปัตยกรรมตามแนวความคิดของตนเอง
แตกต่างกัน ในขั้นตอนนี้จะมีการแบ่งกลุ่มขนาด
เล็ก (ไม่เกิน 5คน) เพือ่ ระดมความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหาให้กับชุมชนด้วยการออกแบบ และให้
แต่ละกลุ่มน�ำเสนอ รวมทั้งให้มีการอภิปรายข้อดี
ข้อเสียของแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งแต่ละ
กลุ่มอาจไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชนเพื่อ
ให้การออกแบบมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
ชุมชนได้มากขึ้น
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ขั้นตอน

Project Based Learning

Community Based Learning

5. การพัฒนางานออกแบบ

การออกแบบแต่ ล ะขั้ น ตอน นั ก ศึ ก ษาจะน� ำ การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด และได้
เสนอและมีการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สอนเพียง ก่อให้เกิดการแข่งขันและน�ำไปสู่ประสิทธิภาพ
คนเดียว
โดยสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่ม
ผลงานของแต่ละกลุ่มจะมีการน�ำเสนอต่อเวที
ชุมชนเพื่อรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์และสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชน

6. การผลิตผลงานขัน้ สุดท้าย

งานออกแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนถึ ง ก� ำ หนดเวลา นั ก ศึ ก ษาจะใช้ เ วลาช่ ว ง
สุ ด ท้ า ยเพื่ อ ผลิ ต ชิ้ น งานที่ มี ค วามสวยงาม
สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อน�ำเสนอต่อผู้สอนเพื่อรับ
การประเมินผล

จากการจั ด ประชาพิ จ ารณ์ ผลงานออกแบบ
จากทุกกลุ่มจะน�ำมาจัดอภิปรายสรุปในชั้นเรียน
เพื่อประมวลผลสู่งานที่เหมาะสมที่สุดเพียงชิ้น
เดียวเพื่อพัฒนาสู่ผลงานขั้นสุดท้าย คือ งาน
ออกแบบที่สามารถน�ำไปก่อสร้างได้จริง ซึ่งส่วน
หนึ่งจะเป็นแบบเพื่อการก่อสร้าง และส่วนที่ใช้
เพื่อการน�ำเสนอที่มีความน่าสนใจและสามารถ
สร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่าย ซึ่งการท�ำงานขั้น
สุดท้ายจะมีการแบ่งกลุ่มท�ำงานตามความถนัด
ได้แก่ กลุ่มงานออกแบบและเขียนรายละเอียด
กลุ่ม ผลิตงานเพื่อการน�ำเสนอ กลุ่มเรียบเรียง
ข้อมูลสรุปรายงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจและตาม
ความถนัดของตนเอง

7. การประเมินผล

ผู ้ ส อนประเมิ นโดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ผลความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอน ทั้งด้าน
ประโยชน์ใช้สอย ความสมบูรณ์ของชิน้ งาน ความ
สวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ความสอดคล้อง
กับระบบวิศวกรรม เป็นต้น

ผู้สอนจะประเมินผลนักศึกษาตามขั้นตอนการ
ท�ำงานซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มในหลายลักษณะ การ
ประเมินจะได้จากผลงานของกลุ่ม บทบาทและ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อกลุ่ม ตลอดจน
ผลงานช่วงสุดท้ายที่แบ่งกลุ่มตามความถนัด
รายบุคคล ซึ่งผลงานขั้นสุดท้ายนอกจากความ
สมบูรณ์แบบและความสวยงามของชิ้นงานแล้ว
จะต้องสะท้อนถึงการใช้งานได้จริง ทั้งในด้านงบ
ประมาณและเทคนิคการก่อสร้างอีกด้วย

จากตารางเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาสถาปัตยกรรม ทัง้ แบบโครงงาน (PBL) และแบบใช้
ชุมชนเป็นฐาน (CBL) จะพบว่า ทัง้ PBL และ CBL มุง่ เน้นการใช้
โครงงานออกแบบเป็นโจทย์ปญั หา และให้นกั ศึกษามุง่ แก้ปญั หา
โดยใช้กระบวนการเป็นขั้นตอน กล่าวคือ มีขั้นตอนการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การออกแบบ การผลิตผล
งานขั้นสุดท้าย ซึ่งทั้งสองแบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้
เกิดทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) การคิดวิเคราะห์
(Critical thinking) การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)และ
การใช้ทกั ษะทางด้านอาชีพ (Career skill) ในส่วนของความแตก
ต่างที่ส�ำคัญคือ PBL ในรูปแบบเดิมได้มุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะ
รายบุคคล และให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทักษะในแต่ละขั้น
ตอนอย่างเข้มข้น แต่ CBL มีบริบทที่แตกต่างจาก PBL อย่าง
ชัดเจนในประเด็นของการใช้โจทย์จากสภาพจริงของชุมชน ซึ่ง
ต้องอาศัยความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การก�ำหนดโจทย์ที่เหมาะสม เมื่อใช้สภาพจริงของชุมชนซึ่งมี

บริบทที่หลากหลาย นักศึกษาจึงต้องใช้ทักษะของการสื่อสาร
(Communication skill) กับสมาชิกในชุมชนด้วยรูปแบบต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน อีกทั้งนักศึกษาจะต้องปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพของวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย (Cultural diversity)
ลดความแปลกแยกแตกต่างระหว่างกัน CBL เป็นการก�ำหนด
โจทย์ในลักษณะการเข้าไปศึกษาและแก้ปัญหาในชุมชน โดยมุ่ง
เน้นการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration skill) มีการแบ่ง
การท�ำงาน การมอบหมายหน้าที่และบทบาทที่แตกต่างกัน มี
การอภิปรายในความคิดเห็นที่แตกต่าง มีการลงมติและยอมรับ
ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น CBL ได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ประสบการณ์จากสภาพปัญหาที่แท้จริง โดยเฉพาะ
ชุมชนที่ขาดโอกาสในสังคมในด้านต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้สัมผัสจากการพูดคุย สัมภาษณ์และมีกิจกรรมร่วมกันซึ่งจะ
น�ำไปสู่ความเข้าใจในปัญหาของสังคมมากขึ้น และสร้างความ
ตระหนักถึงบทบาทความส�ำคัญของวิชาความรู้และวิชาชีพที่จะ
สามารถน�ำไปแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติได้ในอนาคต
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความงานวิจัย
สำ�หรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
		
ประเภทบทความ

วารสารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา ในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา
บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบตั กิ ารจริงกับชุมชน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
วารสารจะรับพิจารณาบทความวิชาการเพื่อสังคม ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคม
หรือชุมชนเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสำ�คัญดังนี้
• สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
• กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
• สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
• ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี้ บทความซึง่ เสนอเพือ่ ขอตีพมิ พ์ ต้องเป็นบทความทีไ่ ม่เคยเสนอขอตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในเอกสาร วารสารฉบับอืน่ ๆ มาก่อน
ขั้นตอนการพิจารณาบทความ
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก บรรณาธิการจะพิจารณาเบือ้ งต้น หากเห็นว่าอยูใ่ นขอบข่ายเป้าหมายของวารสาร ในขัน้ ทีส่ อง
ทางกองบรรณาธิการจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ รวมทั้งอาจให้คำ�แนะนำ�
เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ผู้เสนอบทความได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาในขั้นสุดท้าย หากเห็นว่าเหมาะสม
ก็จะตีพิมพ์โดยไม่จำ�เป็นต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีก
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 ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำ�กว่า 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 คำ�
2.4 คำ�สำ�คัญ (keyword) ระบุได้ไม่เกิน 5 คำ�สำ�คัญ
2.5 บทนำ�
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 หากจำ�เป็น
2.การอ้างอิงท้ายบท ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบดังนี้
2.1.กรณีอ้างอิงบทความจากวารสารใช้รูปแบบ
ชื่อสกุล. ปี พ.ศ..ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร ปีที่ หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ
ตัวอย่าง
		• ชลลดา อารียร์ ชั ชกุล.2550. มาตรการเชิงรุกบีโอไอ ชักจูงการลงทุนต่างประเทศ. วารสารส่งเสริมการลงทุน 18(9): 8-12
2.2.กรณีอ้างอิงจากหนังสือ
ชื่อสกุล.ปี พ.ศ..ชื่อหนังสือ.โรงพิมพ์.จังหวัด .จำ�นวนหน้า
ตัวอย่าง
		• นภดล เจียมสวัสดิ์. 2547. จากหิ้งขึ้นห้าง เทคนิคนอกตำ�รา. อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง.กรุงเทพฯ. 223 หน้า
การจัดส่งบทความ
ผูเ้ ขียนสามารถส่งบทความและข้อเขียนทางไปรษณียโ์ ดยส่งจดหมายนำ�และบันทึกต้นฉบับเป็นไฟล์ Microsoft Word (เวอร์ชน่ั 97 ขึน้ ไป)
และไฟล์ PDF ลงในแผ่นซีดีจำ�นวน 1 แผ่น หรือส่งทางอีเมล์โดยแนบไฟล์ต้นฉบับพร้อมจดหมายนำ�เพื่อความสะดวกในการปรับแก้
และให้ความเห็นของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตกแต่งต้นฉบับในด้านภาษาและตัวสะกดการันต์ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย สำ�หรับ
บทความที่ส่งมาให้พิจารณา กองบรรณาธิการจะไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับคืนไปยังผู้เขียน
กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ไปยังผู้เขียนบทความภายในระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือนหลังจากได้รับบทความ
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โดยเนือ้ หาของบทความต้องเป็นบทความวิจยั ทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ หรือชุมชน
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หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม

Socially – engaged Scholarship for Academics
จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

Part I
เนื้อหา

แนวคิดและเครื่องมือการทำ�งานวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาโจทย์ และการเขียน Concept Paper และ Proposal

วันที่ 10-14 ตุลาคม 2558

• แนวคิดและหลักการทำ�งานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม/ชุมชน
• บทบาทของนักวิชาการในการทำ�งานร่วมกับชุมชน
• ตัวอย่างการทำ�งานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
• เครือ่ งมือและการออกแบบกระบวนการในการทำ�งานกับชุมชน อาทิ เส้นแบ่งเวลา ปฏิทนิ ชุมชน แผนทีช่ มุ ชน โอ่งชีวติ ฯลฯ 			
เพื่อการพัฒนาโจทย์และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
• แนวคิดและหลักการพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือทางวิชาการในการคัดเลือก/พัฒนาโจทย์ และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
• กรอบแนวคิดและหลักการของการพัฒนา Concept Paper และ Proposal

Part II
เนื้อหา

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม
การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น

วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558

• แนวคิดและหลักการการขอผลงานวิชาการเพือ่ สังคม ตามประกาศ กพอ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคล			
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
• ตัวอย่างการสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
• หลักการและแนวทางในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการ
• หลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ
• รูปแบบการแสดงผลงานลักษณะอื่น และการแสดงผลงานวิชาการเพื่อสังคมด้วยหนังสั้น
• หลักการในการประเมินผลกระทบของงานวิชาการเพื่อสังคม
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