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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดขนมจีน
และ 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูปครูเป้าอ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีนโบราณครูเป้าจ�ำนวน 15 คนผู้บริโภคจ�ำนวน 10 คน เป็นการเลือกแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามและแบบบันทึกข้อมูลใช้วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพขนมจีนครูเป้าเป็นขนมจีนโบราณที่ใช้แป้งหมักสูตรดั้งเดิมโดยเป็นขนมจีนโรย
เส้นสดที่ใช้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่รังสรรค์ไว้ให้ลูกหลานได้มีอาชีพเสริมจากการท�ำนา ให้ใช้เวลาว่างให้ได้เป็น
ประโยชน์ระหว่างรอการเพาะปลูก สร้างรายได้เสริมที่มั่นคงและยั่งยืนเป็นภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษที่ได้ส่งผ่าน
ทางการเรียนการสอน กรรมวิธีการท�ำขนมจีนโบราณสามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมีการถ่ายทอด
สู่รุ่นมาเป็นเวลามาไม่น้อยกว่า 194 ปี นอกจากนี้ขนมจีนโบราณครูเป้ายังส่งจ�ำหน่ายในตลาดนครสวรรค์ครอบคลุม
พื้นที่ทุกอ�ำเภอ งาน OTOP ของจังหวัดอย่างกว้างขวาง เมื่อมีการประกอบธุรกิจท�ำให้มีปัญหาที่ต้องแก้ไขจึงมีการ
พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูปขึ้น ในกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการภาพรวมและรายข้อ
พบว่ามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด การมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์อยู่ในอันดับแรก และการมีส่วนร่วมด้านการ
ตัดสินใจอยู่ในอันดับสุดท้าย และ 2) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการจัดท�ำขนมจีนเส้นสด รวมทั้งองค์
ประกอบในส่วนของน�้ำยากะทิ-ป่า ได้ท�ำให้อยู่ในรูปของแห้งกึ่งส�ำเร็จรูปที่เก็บไว้รับประทานได้นาน สามารถด�ำรง
ภูมิปัญญาดั้งเดิมทั้งกลิ่นและคุณค่าทางโภชนาการ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่าในภาพรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : สภาพ, กระบวนการมีส่วนร่วม,การตลาดขนมจีน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีน

1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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Abstract
The purposes of this research address to 1) Investigate the conditions and engagement
processes of the production and the marketing of rice noodle and 2) Develop the instant ancient rice noodle product of KruPao trade brand KrokPhra District, NakhonSawan Province. 15
entrepreneur and 10 consumers samples were selected via purposive sampling. The instruments
used were questionnaire and record form. Descriptive statistic and content analysis were used.
The result has been shown: 1) conditions of KruPao ancient rice noodle product manufactured by traditional flour pickled and sprinkled through noodle followed ancestor wisdom
forward to additional occupation in generations after agriculturing for sustainable income. The
production of rice noodle wisdom be explanation along with scientific method pass on generations in 194 years. In addition, the ancient rice noodle was distributed in all NakhonSawan
Province markets and other events. The ancient rice noodle was developed to customerssatisfacting and reached to instant ancient rice noodle products. The items and the over view of
entrepreneur participation process results were in the highest level. The participation of benefit
in the first level while the participation of decision in the final level has been shown. and 2)
The study of product design and product development of dry new fresh rice noodle also spicy
gravy soup instant to long stored and keep nutrition quality of smelling and test were contained
the wisdom. The consumer satisfaction results found that items and over view were in the
highest level while the marketing in the final level. Especially the rapid, accurate and complete
of service process response has been concerned.
Keywords : Condition, Participatory process, AnomJeenmarketing, Development product KanomJeen
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
วัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทยจัดว่าเป็นที่โดดเด่นในเวทีโลก ด้วยรสชาติ คุณค่าทางอาหาร ความ
สะดวกที่สามารถประกอบการได้ทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนไทยมีกระบวนการเกิด
ภูมิปัญญาที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2551,หน้า 35 ) ระบุไว้ว่าเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ การสืบทอดจากบรรพบุรุษ การเรียนรู้จากผู้รู้ เรียนรู้
จากธรรมชาติ เรียนรู้จากศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น เรียนรู้จากการนับถือ ความเชื่อ หรือเรียนรู้จากสื่อ
ต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และมิใช่สิ่งพิมพ์ (ส�ำนักพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้,2551,หน้า 41) ทั้งนี้ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม(2562,หน้า 20) ได้จ�ำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น 5 ประเภท
ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม 2) ด้านสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านการรักษาโรคและการป้องกัน
และ 5) ภูมิปัญญาด้านการผลิตและการบริโภค ซึ่งการท�ำขนมจีนโบราณจัดเป็นภูมิปัญญาด้านการผลิต และการ
บริโภคทางวัฒนธรรมของไทย ประเทศไทยถือเป็นครัวโลกด้านอาหาร มีแหล่งปลูกข้าวเพื่อการบริโภคในประเทศ
และการส่งออก ทั้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ต่อมาประยุกต์เป็นอาหารเพื่อบริโภคและเพื่อการขาย ขนมจีนได้พัฒนา
เป็นอาหารของไทย ค�ำว่า “ขนมจีน” ไม่ใช่อาหารจีน แต่ค�ำว่า “จีน” ที่ต่อท้ายขนมนี้สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจาก
ชาวรามัญ (มอญ) ซึ่งเรียกขนมจีนว่า “คนอมจิน” (คะ-นอม) หมายถึง “สุก 2 ครั้ง” พิศาล บุญปลูก ชาวไทยเชื้อ
สายรามัญผู้สนใจศึกษาอาหารและวัฒนธรรมมอญ กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว ขนมจีนเป็นอาหารของคนมอญหรือ
รามัญ คนมอญเรียกขนมจีนว่า คนอมจิน คนอม หมายความว่า จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน จิน แปลว่าท�ำให้สุก”
นอกจากนี้ “คนอม” นั้นสันนิษฐานว่าน่าจะใกล้เคียงกับค�ำไทย “เข้าหนม” แปลว่าข้าวที่น�ำมานวดให้เป็นแป้งเสีย
ก่อน ซึ่งภายหลังกร่อนเป็น “ขนม” จริงๆ แล้ว ขนมในความหมายดั้งเดิมจึงมิใช่ของหวานอย่างที่เข้าใจ ในปัจจุบัน
ขนม หรือ หนม ในภาษาเขมร หรือคนอม ในภาษามอญหมายถึงอาหารที่ท�ำจากแป้ง ดังนั้นขนมจีน จึงน่าจะเพี้ยน
มาจาก คนอมจิน ซึ่งท�ำให้เกิดสมมุติฐานตามมาอีกว่า ดั้งเดิมทีเดียวขนมจีนเป็นอาหารมอญ แล้วจึงแพร่หลายไปสู่
ชนชาติอื่นๆ ในสุวรรณภูมิตั้งแต่โบราณกาล จนเป็นอาหารที่ท�ำง่ายและมีความนิยมสูง สามารถหาทานได้ทั่วไป
(ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีษะเกษ, 2560, หน้า 1)
เมื่อเวลาล่วงเลยมาหลายร้อยปีบรรพบุรุษทั้งชาวรามัญและชาวไทยเมื่อได้มาอยู่ร่วมในแผ่นดินเดียวกันก็ได้
มีการเรียนรู้การปรุงอาหารแป้งเส้นผสมกับต�ำรับอาหารไทยหลากหลายรสชาติ ผ่านการลองผิดลองถูกจนเกิด
ภูมิปัญญาการปรุงอาหารเลิศรสและเป็นที่นิยมรับประทานของชาวไทย ในชื่อ “ขนมจีน” ที่เป็นศิลปะและ
สุนทรียศาสตร์ของคนไทย ซึ่งคนไทยโบราณสูงวัยเมื่อเห็นสีของเส้นขนมจีนจะรู้ทันทีถึงตระกูลและชุมชนที่เป็น
แหล่งการท�ำขนมจีนและเมื่อดมจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมที่สื่อถึงฝีมือการหมักแป้ง ที่นุ่มจับกันเหนียวแน่น และเอามา
ปิ้งเป็นแป้งจี่ได้ หรือเมื่อเส้นเหลือจะน�ำมา ตากแดดให้เส้นแห้งเพื่อเก็บไว้เป็นอาหารในฤดูการท�ำนา น�ำมาแกง
เลียงกับใบชะพลูหรือแกงเส้นแกงร้อนได้อย่างเอร็ดอร่อย
การท�ำเส้นขนมจีนโบราณต้องมีความประณีตวิจิตรศิลป์ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท�ำตั้งแต่การ
เลือกชนิดของข้าวสารเจ้า ที่จะน�ำมาบ่ม-หมักน�้ำแป้ง ต�ำแป้ง ด้วยกระบวนการ 20 ขั้นตอน ใช้เวลา 7 วัน ถึงจะได้
เส้นขนมจีนที่เหนียว นุ่มมีกลิ่นหอมแป้งหมัก ปัจจุบันขนมจีนทั่วไปและที่ผลิตเชิงพาณิชย์จะไม่มีความรู้
กระบวนการโบราณโดยเฉพาะการต�ำแป้งจะเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญที่สุด จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงผิด
เพี้ยนตั้งแต่สีของเส้น กลิ่น เนื้อสัมผัส และคุณประโยชน์ของการหมัก ที่มีเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติเป็น
โพรไบโอติกมีประโยชน์ต่อร่างกาย แบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค อีกทั้งยังช่วย
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ระบบการย่อยและดูดซึมสารอาหารในร่างกายได้ง่ายขึ้นด้วยกระบวนการหมักอย่างถูกวิธีจากภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษที่ไม่เคยได้เรียนในโรงเรียนมาก่อน สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ท�ำให้เมล็ดข้าวสารและน�้ำแป้งมีการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีของอินทรีย์สาร ที่เกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่สร้างโดยเชื้อจุลินทรีย์สร้างกลิ่นและรส ซึ่งเป็นลักษณะ
พิเศษของขนมจีนโบราณ (สถาบันอาหาร,2558, หน้า 30-33)
ผู้วิจัยสืบเชื้อสายเชื้อชาติพันธุ์ชาวรามัญ (มอญ) อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ชุมชนวัดต�ำหนักเหนือ)
มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการท�ำขนมจีนมาตลอดตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบโต ครอบครัวเคยท�ำและหาบขนมจีนขาย
ตามหมู่บ้าน ใส่จานสังกะสีจานละ 2 บาท โดยผู้วิจัยมีหน้าที่ช่วยแม่ หิ้วถังน�้ำส�ำหรับล้างจานขนมจีน ซึ่งการท�ำ
ขนมจีนเป็นวิถีปกติของชาวรามัญที่ท�ำกินกันและขายอยู่เป็นประจ�ำ เมื่อย้ายถิ่นมามีครอบครัว โดยสมรสกับครู
สุวรรณา (เป้า) เกษก�ำจร เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดมโนราษฎร์และมีบ้านพักใกล้กับโรงเรียน คือบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่
8 ต�ำบลบางประมุง อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีชาวบ้านใกล้เคียงว่างงานจากฤดูเก็บเกี่ยวขาดราย
ได้เสริม เป็นหนี้และยากจน จึงเชิญชวนเครือญาติมาร่วมกันฟื้นฟูภูมิปัญญาการท�ำขนมจีนแบบโบราณขึ้นมา
ทดลองชิมและขายกันเอง พร้อมทั้งน�ำออกขายในท้องถิ่นชุมชนใกล้เคียงในนามชื่อ “ขนมจีนโบราณครูเป้า” ลูกค้า
ส่วนใหญ่ตอบรับดีเพราะเคยรับประทานมาก่อนตอนสมัยเด็กๆ และชอบรสชาติของขนมจีนโบราณที่เส้นเหนียว
นุ่ม และมีกลิ่นหอมแป้งหมัก กลิ่นไม่ฉุนเหม็นเปรี้ยวเหมือนสมัยนี้ จึงเริ่มพัฒนาการท�ำขนมจีนจากการที่ใช้แรงงาน
คนต�ำแป้ง ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะของการท�ำขนมจีนต้องใช้คนต�ำแป้งให้เหนียว นุ่มก่อน จึงน�ำมาท�ำเป็น
เส้น ปัจจุบันขนมจีนเชิงพาณิชย์จะข้ามขั้นตอนนี้ไป เส้นที่ได้จึงไม่เหนียว นุ่ม เป็นธรรมชาติ การต�ำแป้งก่อนต้องใช้
คนเป็นแรงงานหลายคน ต่อมาได้ประยุกต์ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องต�ำข้าวเม่าบ้านอยู่ใกล้เคียงกัน โดยได้ขอเครื่องเก่า
ที่ไม่ใช้จากบ้านนายเจริญ-นางครวญ เมณฑ์กูล มาเป็นเครื่องต้นแบบแล้วจึงส่งเข้าประกวดในงานวันนักประดิษฐ์
คิดค้น ของส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2546 และได้รับรางวัลชมเชย เงิน 50,000 บาท โดย
หน่วยงานดังกล่าวได้พาไปออกงานแสดงการใช้งานจริง 4 ภาค ก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคให้คะแนนว่าเส้น
เหนียว นุ่มดี และได้รับรางวัลโหวดจากผู้เข้าชมงานที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 2,000 บาท
เมื่อมีผู้นิยมบริโภคชื่นชมและชอบมากขึ้น จึงเกิดแรงบันดาลใจต้องการขยายตัวออกไปขายในพื้นที่กว้างและไกล
มากขึ้น จากปกติจะขายเฉพาะเส้นและน�้ำยาสดๆ เท่านั้น จะพบปัญหาบางวันเส้นขนมจีนที่จัดเตรียมไว้หมดก่อน
น�้ำยา บางครั้งน�้ำยาก็หมดก่อนขนมจีน บางครั้งขายไม่หมดด้วยสภาวะอากาศไม่อ�ำนวยท�ำให้มีเส้นและน�้ำยาเหลือ
รวมทั้งบางครั้งขายหมดเร็วท�ำให้ลูกค้าที่มาภายหลังตั้งใจจะรับประทานแต่ไม่ได้รับประทานจะถูกต่อว่าต่อขานว่า
ท�ำไมท�ำมาน้อยและลูกค้าจะแนะน�ำให้ท�ำขนมจีนชนิดแห้งมาบ้างเพื่อเก็บไว้ท�ำรับประทานเองที่บ้าน ด้วย
ความรักและหวงแหนในภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ต้องการอนุรักษ์ส่งเสริมการท�ำขนมจีนโบราณมิให้สูญหายไปจาก
ประเทศไทยอันเป็นที่รักและจะเป็นฐานรากของการสร้างชุมชนให้มีความรักสมานสามัคคีเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
หากมีการสืบสานรักษาวัฒนธรรมที่ล�้ำค่านี้เอาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังทราบถึงรากเหง้าของการท�ำขนมจีนโบราณที่ถูก
ต้องไม่ผิดเพี้ยนคงรูปแบบดั่งเดิมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (Original) และมีความภาคภูมิใจที่เป็นอาหารวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่สื่อสารความเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นชัดเจน (Vernacular) ทรงคุณค่าเป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้ (Authentic Thai Taste) ของประเทศไทย ประกอบกับภูมิหลังของผู้วิจัยทราบวิธีการท�ำแบบโบราณมาตั้งแต่เยาว์วัย จึง
เห็นความจ�ำเป็นต้องศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูปอ�ำเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นและรองรับการขยายตัวของตลาดขนมจีนโบราณ
ทั้งเส้นสดและกึ่งส�ำเร็จรูปให้เป็นอาชีพทางเลือก ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในอนาคตอย่าง
ยั่งยืน
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KanomJeen
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดขนมจีน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูปครูเป้า อ�ำเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตพื้นที่ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนขนมจีนโบราณ-ขนมคุกกี้ครูเป้า เลขที่ 189 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบางประมุง
อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ขอบเขตเนื้อหาได้แก่ สภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตขนมจีนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีน
โบราณกึ่งส�ำเร็จรูปและความพึงพอใจของผู้บริโภค
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีนโบราณครูเป้าจ�ำนวน 15 คน
และผู้บริโภคจ�ำนวน 10 คน เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา(Research and Development) มีวิธีด�ำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดขนมจีน
แบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนเพื่อน�ำข้อมูลมาจัดท�ำแบบสอบถามและแบบบันทึกกับ
กลุ่มขนมจีนครูเป้า
2. ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน�ำมาปรับปรุงและพัฒนา
3. น�ำแบบสอบถามมาใช้กับกลุ่มขนมจีนครูเป้าจ�ำนวน 15 คน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
4. ออกแบบ และทดลองผลิตภัณฑ์ขนมจีนโดย 1) ผลิตเส้นขนมจีนโบราณ ทั้งจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่และ
จากแป้งข้าวข้าวธรรมดา 2) ผลิตน�้ำยาขนมจีนทั้งน�้ำยากะทิและน�้ำยาป่า 3) ด�ำเนินการผลิตเส้นขนมจีนแห้งและ
น�้ำยาขนมจีนแห้งต้นแบบ
5. ประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคจ�ำนวน 10 คน
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยนัดกลุ่มที่มีส่วนร่วมการผลิตขนมจีน และเก็บด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือด�ำเนินการคือ 1) แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check
List) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 สภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ผลิตขนมจีน 2) แบบบันทึก เป็นแบบหัวข้อขั้นตอนของการท�ำขนมจีนและองค์ประกอบในการออกแบบและ
ทดลองผลิตภัณฑ์ขนมจีน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค
วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาในข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาใน
ส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วน�ำมาสรุปเขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัย
ผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยดังนี้
ศึกษาสภาพกระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดขนมจีน พบว่าขนมจีนครูเป้าเป็นขนมจีน
โบราณที่ใช้แป้งหมักอยู่แล้ว โดยเป็นขนมจีนโรยเส้นสดๆ เวลาไปขายไกลจะมีความยุ่งยากต้องเตรียมต�ำแป้งไว้ก่อน
เสร็จแล้วใส่ถุงพลาสติกแช่น�้ำให้จมไว้ในโอ่งดินเพื่อเก็บรักษาให้คงสภาพเดิม (ที่ขายทั่วๆไปจะซื้อเส้นจากตลาดมา
ขาย) หากขายดีแป้งที่เตรียมไปจะไม่พอท�ำให้เส้นขนมจีนขาดช่วงและต้องหยุดขาย กรณีที่ไปออกงานใหญ่เจ้า
หน้าที่ที่พาไปออกงานจะต่อว่าเตรียมของมาน้อยท�ำให้ลูกค้าผิดหวัง สาเหตุที่ท�ำให้เส้นไม่พอเพราะลูกค้าชอบรับ
ประทานทั้งๆ ที่ปกติก็ไม่เคยรับประทานและไม่ทราบว่าที่รับประทานเป็นประจ�ำไม่ใช่ขนมจีนกระบวนการดั้งเดิม
การท�ำน�้ำยาสูตรต่างๆ เวลาไปออกงานหลายๆ วันจะเตรียมท�ำไว้ก่อนแล้วแช่แข็งไว้ เวลาขายจะท�ำวันต่อวัน แต่ก็
จะเตรียมไปไม่พอจะหมดก่อนเวลา ลูกค้าขนมจีนโบราณครูเป้ามีทั้งต�ำบลเพราะได้ไปท�ำการเร่ให้ลูกค้าทราบ เวลา
มีงานบุญกุศลกฐิน-ผ้าป่า บวชเจ้านาค มงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ จะมาสั่งขนมจีนพร้อมน�้ำยาต่างๆ ที่นี่ นอกจากนี้
ขนมจีนครูเป้ายังออกเร่ขายในตลาดนครสวรรค์ครอบคลุมพื้นที่ และออกไปขายตามอ�ำเภอที่มีงานโอทอปและงาน
จังหวัดเคลื่อนที่ครบทุกอ�ำเภอ และได้ออกไปขายจังหวัดต่างๆ ที่สะดวกในการขนส่ง เช่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี
ขอนแก่น ภูเก็ต ระยอง ระนองและเมืองทองธานี
กระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดขนมจีน ผลการวิเคราะห์กลุ่มผู้ประกอบการขนมจีน
โบราณครูเป้า จ�ำนวน 15 คน ข้อมูลทั่วไปพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.77 มีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ
66.67 สมรสแล้วร้อยละ 80 มีอาชีพรับจ้างทั่วไปร้อยละ 33.33 รองลงมาค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 26.67 ที่
เหลือเป็นพนักงานบริษัทและเกษตรกรร้อยละ 13.33 พ่อบ้าน/แม่บ้านและอื่นๆ ร้อยละ 6.67 ตามล�ำดับ มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 46.67 รองลงมาปริญญาตรีร้อยละ 33.33 ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชนต�ำบลบาง
ประมุงมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 93.33 เป็นสมาชิกขององค์กรอื่นด้วยร้อยละ 93.33 กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ผลิตและการตลาดขนมจีนพบว่าภาพรวมและรายข้อมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้านการมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ค่าเฉลี่ยระดับสูงสุดส่วนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจค่าเฉลี่ยระดับน้อยที่สุด ข้อ
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เสนอแนะที่ส�ำคัญคือน�้ำยาป่าน่าจะใส่ปลาอินทรีย์เค็ม เพราะไม่กินปลาร้า เส้นเหนียวดี มีกลิ่นหอม เอาไว้ได้นาน
ต้องการมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อใช้เครื่องจักรผลิตให้ได้มากขึ้น ควรมีน�้ำยาปลากะพงน่าจะมีส่วนผสมของกัญชา
ในน�้ำยาป่า มีสีเขียวจากใบกัญชา อยากเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูปครูเป้า อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จากการ
วิเคราะห์สภาพ และกระบวนการมีส่วนร่วมพบว่าควรมีการจัดการเส้น และองค์ประกอบที่สามารถเก็บรักษาได้
นาน จึงร่วมกันพูดคุยเพื่อออกแบบขนมจีนกึ่งส�ำเร็จรูปดังนี้
ขั้นที่หนึ่ง การท�ำเส้นท�ำเหมือนปกติที่เคยท�ำอยู่แล้ว แต่ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์การบีบเส้น(กระบอกบีบ) โดย
ประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้เอง มาจากแก้วน�้ำสแตนเลสขนาดเบอร์ 8 เซนติเมตร และ เบอร์ 8 เซนติเมตร ที่ต่าง
เครื่องหมายการค้ากัน ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดโดยแก้วน�้ำดื่มจะมีหูจับ 1 หู ผู้วิจัยจึงท�ำหูเพิ่มอีกหนึ่งข้างแล้วเจาะรู
ให้ได้ขนาดเส้นตามต้องการ (ก�ำหนดได้ เล็ก ใหญ่ แบน เหลี่ยม) เพื่อที่จะให้ได้เส้นที่แห้งแล้วเมื่อเกิดการพองตัวจะ
ใกล้เคียงกับเส้นปกติตามใจของเราที่แตกต่างไม่เหมือนใครแล้วน�ำแป้งที่ผ่านกระบวนการ 20 ขั้นตอน ใช้เวลา 7
วัน โดยไม่มีการซื้อแป้งส�ำเร็จรูปที่มีขายทั่วไป ที่ไม่ได้ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม (ได้เส้นแล้วจะไม่อร่อย) โดยใส่แป้งข้น
เนียนได้ที่แล้ว ใส่ลงไปในแก้วน�้ำที่ประดิษฐ์เอง บีบเส้นลงในน�้ำเดือดด้วยแรงงานคน เมื่อเส้นสุกจะลอยขึ้นมา
แล้วตักเส้นขึ้นมาจับใส่เก็บไว้ในตะกร้าพลาสติกก่อน เมื่อเส้นหมาดได้รูปทรงแล้ว น�ำเส้นออกมาแช่ในน�้ำเย็น คลี่
เส้นให้แบนราบ อย่าให้เส้นทับกัน โดยยังคงรูปแบบโบราณ (ความไม่มีที่สิ้นสุด เป็นความเชื่อของคนโบราณว่า
ขนมจีนใช้ในงานมงคลเท่านั้น) ขนาดเท่าฝ่ามือลงบนตะแกรงมุ้งลวด พักไว้ให้หมาดคงรูปทรงก่อนแล้วน�ำออกตาก
แดดจัด (40-500C) หนึ่งแดดครึ่ง-สองแดด เมื่อเส้นเริ่มแห้งจะร่อนออกจากตะแกรงมุ้งลวด ให้กลับเส้นอีกด้านขึ้น
บน สังเกตได้จากการประมาณน�้ำหนัก เมื่อแห้งแล้วน�ำมาใส่ในถุงพลาสติกสีขาวใบใหญ่ (ถ้าแห้งไม่ได้ที่จะมีละออง
น�้ำให้เห็น) น�ำใส่ในบรรจุภัณฑ์ชั่งน�้ำหนักตามขนาดที่ต้องการ			
ขั้นที่สอง เตรียมท�ำโรงเรือนระบบปิดเป็นโดมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (พาราโบลาโดม) เพื่อความ
สะอาดและได้มาตรฐาน
ขั้นที่สาม น�ำไปทดลองกับเครื่องจักรอัตโนมัติระบบสายพาน ที่มีขายทั่วไป โดยใช้แป้งหมักของเราเอง เพื่อ
การผลิตที่รวดเร็วประหยัดเวลา ได้ผลผลิตมากขึ้น
ขั้นที่สี่ การท�ำน�้ำยากะทิ-ป่า ใช้กระบวนการดั้งเดิมเคี่ยวให้ข้น เอามาใส่ในถาดสแตนเลสน�ำใส่ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ
ขั้นที่ห้า การท�ำน�้ำยาให้เป็นผง (เปลี่ยนจากการท�ำปกติ) โดยจ้างโรงงานการผลิตรูปแบบOEM (Original
Equipment Manufacturer) ที่รับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วไปตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนด เช่น น�้ำยา
สูตรต่างๆชนิดผง (spray dray) คิดเป็นน�้ำหนัก น�้ำยาสด 1 กิโลกรัม ราคา 200 บาท เพิ่มค่าเปิดเครื่อง 2,500
บาท จะได้น�้ำยาผงส�ำเร็จรูปประมาณ 50 กรัม ออกมาเป็นซองตามขนาดน�้ำหนักที่ต้องการ				
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูปครูเป้า พบว่าตัวเส้นสามารถเก็บไว้ได้นานขั้นต�่ำ 8 เดือน
มีความเหนียว หอม ผลของการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคจ�ำนวน 10 คน มีความพึงพอใจ
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการตลาดอยู่ในอันดับสุดท้ายโดย
เฉพาะกระบวนการให้บริการสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์ในระบบออนไลน์ และช่องทางที่
หลากหลาย
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
อภิปรายผล
ศึกษาสภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดขนมจีน
ศึกษาสภาพของขนมจีนและองค์ประกอบ เป็นอาหารภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษซึ่งมี
กระบวนในการผลิตที่ใช้ระยะเวลาหลายขั้นตอน แต่มีระยะเวลาในการเก็บรักษาน้อยทั้งเส้น และองค์ประกอบที่
เป็นน�้ำยากะทิหรือน�้ำยาป่า เมื่อมีการท�ำเพื่อประกอบธุรกิจท�ำให้เกิดปัญหาบางครั้งอาจน้อยบางครั้งอาจมาก
ท�ำให้ต้องมีการพัฒนาสู่การเป็นขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จสอดคล้องกับการบันทึกที่ผู้บริโภคมีความต้องการบริโภค
มากกว่าจ�ำนวนที่น�ำไปจ�ำหน่าย หรือค�ำชมเชยในส่วนของความเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมแป้งหมักของเส้นขนมจีน
นอกจากนี้ขนมจีนเป็นภูมิปัญญา ดังมีค�ำขวัญว่า “ในน�้ำมีปลา ในนามีข้าว” ต้นก�ำเนิดการท�ำขนมจีนที่ผู้วิจัยรับมา
จากพ่อ-แม่ ที่มีเชื้อชาติพันธุ์รามัญ เดิมอยู่อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าเกือบทุกบ้านจะมีอาชีพท�ำนาสวนทุเรียน เมื่อเกี่ยวข้าวแล้วจะเอาไปสีเป็นข้าวสาร เมื่อได้ข้าวสารจะมีส่วนหนึ่งเป็นปลายข้าว (เศษข้าวหักๆ) จะ
เก็บไว้ท�ำขนมจีน สมัยก่อนเป็นครอบครัวขยายจะอยู่เป็นกลุ่มๆ เครือญาติ เวลาท�ำขนมจีนจะขาดแรงงานคนต�ำ
แป้ง เหตุที่ต้องท�ำขนมจีนเพราะขนมจีนจะอยู่ได้นาน 2-3 วัน ขนมจีนเป็นขนมมงคล จะใช้ในงานบุญต่างๆ
เท่านั้น เช่น วันพระใหญ่ๆ ผ้าป่า-กฐิน บวชเจ้านาค มงคลสมรส ขึ้นบ้านใหม่ โบราณจะมีความเชื่อสื่อสารถึงการ
อวยพรว่าการท�ำบุญด้วยขนมจีนท�ำให้มีอายุยืนยาว อยู่กันอย่างเหนียวแน่นยั่งยืนมีความรักสามัคคีกลมเกลียวเก็บ
เงินเก็บทองได้ดีอยู่ในต�ำแหน่งหน้าที่การงานที่ยาวนาน โดยสื่อสารมาจากเส้นขนมจีนกว่าจะท�ำได้ต้องใช้คนหลาย
คน เส้นเหนียว นุ่ม ยาว ม้วนจับเป็นวงกลมๆ เก็บไว้ได้นาน การท�ำขนมจีนในงานบวช มงคลสมรส จะมีญาติไกลๆ
มาช่วยงาน แต่ละคนจะต้องมาก่อน 1-3 วัน และกลับหลังงานเลิก 1-2 วัน สมัยก่อนใช้เดินเท้าและเรือ จึงต้องมา
ก่อนเพื่อมาช่วยต�ำขนมจีนและกินแป้งจี่ เพราะการเลี้ยงขนมจีนไม่ต้องมาเตรียมอาหารที่เป็นเวลา เช้า กลางวัน
เย็น เมื่อมีขนมจีนเวลาหิวหรืออยากกินก็กินได้เลย ไม่ต้องไปหุงหาอาหาร เมื่อเสร็จงานก่อนกลับจะเป็นของฝาก
ไปทานระหว่างเดินทางเพราะกว่าจะถึงบ้านต้องเดินทางนาน ถึงบ้านจะได้ทานขนมจีนก่อน ซึ่งขนมจีนมิใช่ปรากฏ
เพียงอาหารในวัฒนธรรมไทยเท่านั้นแม้แต่ประเทศในอาเซียนก็พบเห็นเช่นกัน ดังภาษาของค�ำว่า ขนมจีนประเทศ
กัมพูชา เรียกว่า “นมบันจ๊อก”ประเทศเวียดนาม จะเรียกขนมจีนว่า “บุ๋น”ประเทศมาเลเซีย เรียกว่า “อัสสัม ลัก
สร”ประเทศบรูไน นิยมเรียกว่า “ก๋วยเตี๋ยวบรูไน” ประเทศเมียนมาร์เรียกว่า “โมฮิงกา” หรือ “หม่อฮิงคา”
ประเทศสิงคโปร์เรียกว่า “ลักชา” ประเทศฟิลิปปินส์ เรียกว่า “ปันชิค ลัก ลัก”ประเทศอินโดนีเซีย เรียกว่า “ละก์
ซาโบโกร์” เป็นต้น (ส�ำอาง สืบสมาน, 2560, หน้า 149-152)						
กระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดขนมจีนพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุดสอดคล้องกับถวิลวดี บุรีกุล (2552,หน้า 18-19) ได้กล่าวถึงระดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วม ไว้
หลายระดับดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) 2) การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
(Implementation) 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
(Evaluation) เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ค่าเฉลี่ยระดับสูงสุด ส่วนการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจค่าเฉลี่ยระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นด้วยผู้น�ำกลุ่มมีประสบการณ์ในการท�ำขนมจีนสูง
(มากกว่า 40 ปี) มีการร่วมกลุ่มมายาวนานในลักษณะของสังคมชนบทที่มีสัมพันธภาพในลักษณะปฐมภูมิ (primary relationship) มีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูล และยอมรับในตัวของผู้น�ำกลุ่มและสอดคล้องกับชลีรัตน์ พ
ยอมแย้มและรัตนา หิรัญโรจน์,2557, หน้า 65-70) พบว่าชุมชนมีส่วนร่วม ในการสร้างองค์ความรู้ เกิดความภาค
ภูมิใจในตนเองและถิ่นอาศัย
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูปครูเป้า อ�ำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการออกแบบขนมจีนจากภูมิปัญญาที่เป็นขนมจีนสด และองค์ประกอบ
รวมทั้งรูปแบบจากขั้นที่หนึ่งการท�ำเส้นท�ำเหมือนปกติที่เคยท�ำอยู่แล้ว แต่ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์การบีบเส้น (กระบอก
บีบ) ขั้นที่สองเตรียมท�ำโรงเรือนระบบปิดเป็นโดมพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ (พาราโบลาโดม) เพื่อความสะอาด
และได้มาตรฐาน ขั้นที่สามน�ำไปทดลองกับเครื่องจักรอัตโนมัติระบบสายพาน ที่มีขายทั่วไป โดยใช้แป้งหมักของครู
เป้าเอง เพื่อการผลิตที่รวดเร็วประหยัดเวลา ได้ผลผลิตมากขึ้น ขั้นที่สี่การท�ำน�้ำยากะทิ และน�้ำยาป่า ใช้กระบวนการ
ดั้งเดิมที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆ ไปเรื่อย ๆ จนน�้ำยาข้น เอามาใส่ในถาดสแตนเลสน�ำใส่ตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ (ใช้ไฟฟ้าได้) และขั้นที่ห้าการท�ำน�้ำยาให้เป็นผง (เปลี่ยนจากการท�ำปกติ) โดยจ้าง
โรงงานการผลิตรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) ที่รับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ
ทั่วไปตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนด เช่น น�้ำยาสูตรต่างๆชนิดผง (spray dray) คิดเป็นน�้ำหนักน�้ำยาสด 1 กิโลกรัม ราคา
200 บาท เพิ่มค่าเปิดเครื่อง 2,500 บาท จะได้น�้ำยาผงส�ำเร็จรูปประมาณ 50 กรัม ออกมาเป็นซองตามขนาดน�้ำ
หนักที่ต้องการ สอดคล้องกับแนวคิด หลักการของผลิตภัณฑ์และสอดคล้องกับศธิธร ปุรินทราภิบาล (2563, หน้า
60-63) ได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติของขนมจีนเส้นสดโดยใช้แป้งพรีเจลาติไนซ์จากข้าวโพดสีม่วงทดแทน
แป้งข้าวเจ้าและสุรศักดิ์ จันทรานิมิตรและประมวล ศรีกาหลง (2556, หน้า 59-66) พบว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขนมจีนทอดปรุงแต่งหน้าเพื่อการยอมรับของผู้บริโภคที่มีการค�ำนึงถึงหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ ความ
เข้มข้นของน�้ำแป้งข้าวเจ้า การอบและอุณหภูมิ เพื่อการถนอมอาหารซึ่งมีขั้นตอนและความแตกต่างกันตามประเภท
ของสินค้า
ผลการประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับ
กาญจนา ดงสงคราม , พรพิษณุธรรมปัตและ กฤตภาส ยุทธอาจ (2562, หน้า 42-45)พบว่าความพึงใจของผู้
บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้งสมุนไพรพบว่าผู้บริโภคที่ได้บริโภคขนมจีนอบแห้งแล้วมีความพึงใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ขนมจีนอบแห้งโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการผลิตและการตลาดขนมจีนมีภาพรวมและรายข้อมีค่า
เฉลี่ยระดับมากที่สุด ซึ่งในด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์การวางแผน และการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยระดับ
สูงสุด ควรด�ำรงความเป็นเอกภาพของการมีส่วนในกลุ่มไว้เป็นส�ำคัญ เพื่อความยั่งยืนสู่อัตลักษณ์ภูมิปัญญาดั้งเดิม
ในการท�ำขนมจีน แต่พบว่าการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด แต่มีค่าต�่ำที่สุดกลุ่มผู้ประกอบการ
และผู้น�ำควรจะสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น 							
2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนครูเป้ายังอยู่ในช่วงระยะต้นควรมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อ
เนื่องทั้งแบรนด์และช่องทางการตลาด
3. ผู้บริโภคมีความพึงพอใจภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
การตลาดอยู่ในอันดับสุดท้ายโดยเฉพาะกระบวนการให้บริการสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สมบูรณ์
ในระบบออนไลน์ และช่องทางที่หลากหลายควรน�ำข้อมูลมาปรับปรุงให้มากขึ้น
4. ควรส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้การท�ำขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูป
5. ควรส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบรนด์และช่องทางการตลาดขนมจีนโบราณกึ่งส�ำเร็จรูป
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Khiri Rat Sub-District, Phobphra District, Tak Province
ภูธเนศ พิมพ์ภิภักดิ์
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Wongsatit Wisupee 2

บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาการท�ำเกษตรของเกษตรกรพื้นที่สูง 2)
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมทางเลือกตามแผน 4 แผน และ 3) ผลการพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เกษตรกรรมทางเลือกตามแผน 4 แผน แก่เกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มตัวอย่าง 25 ราย โดยมุ่งเน้นการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการท�ำเกษตรของเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร พบ
ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ได้แก่ มันฝรั่ง พริก และกะหล�่ำปี เป็นต้น ใช้สารเคมีใน
การท�ำเกษตร การลงทุนค่อนข้างสูง ส่งผลท�ำให้เป็นหนี้สินพอกพูน ดินเสื่อมโทรม เกษตรกรขาดการวางแผนชีวิต
และเป้าหมายชีวิตที่ดี 2. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมทางเลือกตามแผน 4 แผนแก่เกษตรกร
พื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร ดังนี้ 1) แผนชีวิต ควรเขียนเป้าหมายชีวิตทั้ง 4 แผน และการท�ำแฟ้มชีวิต 2) แผน
อาชีพ ดังนี้ (1) แผนการเรียนรู้ ควรศึกษาความเป็นไปได้ และการเพิ่มพูนองค์ความรู้ (2) แผนการลงทุน ควร
วางแผนใช้ทุนให้รัดกุม (3) แผนการผลิต ควรวางแผนที่ชัดเจน วิธีการผลิต การลดต้นทุนการผลิต (4) แผนการ
ตลาด ควรวางแผนผลิตทานเองและจ�ำหน่าย (5) แผนการจัดการ ควรท�ำให้เหมาะสมกับทุนและศักยภาพของ
ตนเอง 3) แผนการเงิน ควรท�ำบัญชีครัวเรือน บัญชีอาชีพ และการใช้จ่ายเงินและช�ำระหนี้สิน 4) แผนสุขภาพ ดังนี้
(1) สุขภาพดีเป็นอย่างนี้ (2) สุขภาพดีต้องมีการวางแผน (3) วางแผนสุขภาพท�ำได้ง่ายๆ

1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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ผลการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมทางเลือกตามแผน 4 แผน แก่เกษตรกรพื้นที่สูงบ้าน
ร่มเกล้าสหมิตร พบว่า 1) แผนชีวิต เกษตรกรสามารถวางแผนชีวิตและเป้าหมายชีวิตตนเองได้ 2) แผนอาชีพ
เกษตรกรมีแผนอาชีพที่ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น เน้นการท�ำเกษตรผสมผสาน 3) แผนการเงิน เกษตรกร
สามารถท�ำบัญชีครัวเรือนและวางแผนการเงินได้ 4) แผนสุขภาพ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และการ
ดูแลสุขภาพตามหลักการ 5 อ.
ค�ำส�ำคัญ : กระบวนการเรียนรู้, แผนชีวิต, เกษตรกรพื้นที่สูง

Abstract
The objectives of this research were to study 1) current conditions and agricultural
problems of highland farmers, 2) an approach to the alternative agricultural learning process
according to the 4 plans, and 3) the results of the development of the alternative agriculture
learning process according to the 4 plans for farmers in Ban RomklaoSahamit. It is action research witha sample of 25 people, focusing on interviews, group discussions and workshops
using Content Analysis.
The results of the research were as follows: 1. Current conditions and agricultural problems of farmers in Ban Rom KlaoSahamit highland showed that most of the farmers had a career
in monoculture such as potatoes, chili and cabbage, etc. They used chemicals in agriculture and
high investment capital. As a result, theywere trapped in a heap of debts, soil deteriorated,and
farmers lack good life planning and life goals. 2. Guidelines for organizing the learning process of
alternative agriculture according to the 4 plans for farmers in Ban Rom KlaoSahamit highlands as
follows: 1) Life Plan: should write down 4 life goals and make a life file, 2) Career plans as
follows: (1) Learning plan, they should study the possibility and increase the body of knowledge,
(2) Investment plan, they should have a strict capital utilization plan, (3) Production plan, they
should have a clear plan, production methods to reduce production costs, (4) Marketing plan,
they should plan for self-production and distribution, (5) Plan management should be made to
suit one’s own capital and potential, 3) Financial plan, they should include household accounts,
occupational accounts, and spending and paying off debts, 4) Health plan should be as follows:
(1) Healthy is like this, (2) Good health requires planning, (3) Health planning is made easily.
Results of development of alternative agriculture learning process according to the 4 plans for
farmers in Ban Rom KlaoSahamit highlands indicated that 1) Life plan, farmers were able to plan
their lives and life goals, 2) Farmers career plans have a clearer and more systematic career plan
with emphasis on integrated farming, 3) Financial plan,farmers can do household accounting and
financial planning, 4) Health plan, eating all 5 food groups and taking care of health according to
the principles of 5 principles of good health.
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
Keywords: learning process, life plan, highland farmers.
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ความไม่สมดุลของการพัฒนา ซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก แม้แต่ประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่น
เดียวกัน โดยการพัฒนาประเทศในระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่ามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไปใน
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขาดความระมัดระวังและไม่ประหยัด รวมทั้งขาดการวางระบบการบริหาร
จัดการที่สอดรับแนวทางในการพัฒนาประเทศ จึงส่งผลกระทบที่ตามมาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้ำของการกระจายรายได้ แม้ว่าปัจจุบัน
สัดส่วนความยากจนจะได้ลดลงมามากแล้วแต่ยังมีปัญหาช่องว่างของการกระจายรายได้ โดยรายได้รวมของ
ประเทศกว่าครึ่งหนึ่งยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยร้อยละ 20 แรกของประเทศ จึงท�ำให้มีความเหลื่อมล�้ำอยู่ใน
ระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติได้ร่อยหรอลงมาก พื้นที่ป่าลดลงเฉลี่ยปีละ 2.4
ล้านไร่ พื้นที่ประสบภัยแล้ง ปีละ 1.-1.5 ล้านไร่ และเกิดอุทกภัยในหน้าฝนทุกปี นอกจากนี้ปริมาณมลพิษในอากาศ
กากของเสียอันตราย การใช้สารเคมีเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบท
รวมทั้งสร้างความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรที่รุนแรงขึ้น (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2546, หน้า 5-6)				
จากกระแสนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล โดยนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่งเสริม
การผลิตภาคเกษตรกรรมเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตส่งเสริมการอุปโภค บริโภคมากขึ้น เพื่อกระตุ้น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมวลรวมของชาติตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ ชาวบ้านชนเผ่าชาวไทยภูเขาบ้านร่มเกล้าสหมิตร
ก็ได้รับอิทธิพลกระแสการเร่งส่งเสริมภาคการผลิตจากแผนการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทุกสมัย ท�ำให้มีพ่อค้า
คนกลาง มาส่งเสริมการเพาะปลูก เกษตรกรไทยจากที่ราบลุ่ม ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกไปถึงที่บนดอย และรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตรถึงที่เป็นเหตุท�ำให้ชาวบ้านร่มเกล้าสหมิตร ได้เริ่มผันตัวเองมาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเชิง
พาณิชย์เพื่อจ�ำหน่ายเป็นอาชีพมากขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน พืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้แก่ พืชผักกะหล�่ำ
ปลี พริก ถั่วฟักยาว แตงกวา ข้าวโพด มันฝรั่ง และผลไม้ต่างๆ เกษตรกรบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต�ำบลคีรีราษฎร์
อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก อยู่พื้นที่ต้นน�้ำ ที่ดินอุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาศมีความเหมาะสมการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจหลายชนิด ช่วงแรกท�ำการเพาะปลูกให้ผลผลิตดี แต่ยิ่งเพาะปลูกนานวันก็ยิ่งได้ปริมาณผลผลิตน้อยลง จึง
ท�ำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลก�ำไร ท�ำให้ไม่มีเงินมาใช้จ่ายจุนเจือ ใช้หนี้สิน ทางออกของเกษตรกร คนหนุ่มสาวเข้า
เมืองไปรับจ้าง ส่วนชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ ก็ไปเข้าเมืองรับจ้าง เกษตรกรบางส่วนไปบุกรุกถางป่า เพื่อหาที่ดินใหม่ที่
อุดมสมบูรณ์กว่าปลูกพืชเพื่อยังชีพ ทั้งข้าวไร่ ปลูกผัก และไม้ผลต่างๆแล้วก็เข้าป่าหาของป่า เอามากินและขายด้วย
แต่มีเกษตรกรหลายรายยังแข็งใจท�ำเกษตรเชิงเดี่ยวท�ำทั้งที่ดินของตนเองและเช่าที่ดินคนอื่นท�ำ ด้วยการลงทุนที่สูง
เงินทุนไม่พอก็ไปกู้มาเพิ่ม จนท�ำให้มีหนี้สินเพิ่มพูนมากขึ้น ปัจจุบันนี้เกษตรกรบ้านร่มเกล้า สหมิตรมีหนี้สินเกือบ
ทุกครัวเรือนจากการประกอบอาชีพเกษตร (สุทธิพงศ์ จ�ำปา, สมควร แซ่จ๋าว, และอานนท์ ตั้งใจ, 2562,
สัมภาษณ์) ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่วิจัยบ้านร่มเกล้าสหมิตร โดยใช้การด�ำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของเกษตรกร
ด้วยหลักแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแผน 4 แผน ได้แก่ แผนชีวิต แผนอาชีพ
แผนการเงิน และแผนสุขภาพเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การด�ำเนินการวิจัยเพื่อปรับกระบวน
ทัศน์ใหม่ วิธีคิดใหม่ ให้เกษตรกรกลับมาตั้งหลักร่วมกันเรียนรู้ใหม่ เรียนรู้การจัดการทุนและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้อง
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ถิ่น ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมและเกิดคุณประโยชน์ สามารถพึ่งตนเองได้ มีความสมดุลและมั่นคงในการด�ำเนินชีวิต
ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยกระบวนการ
เรียนรู้แผนชีวิตของชุมชนบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต�ำบลคีรีราษฎร์ อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการท�ำเกษตรของเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร ต�ำบลคีรีราษฎร์ อ�ำเภอ
พบพระ จังหวัดตาก						
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผน 4 แผนแก่เกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร
ต�ำบลคีรีราษฎร์ อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก					
3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผน 4 แผน แก่เกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้า
สหมิตร ต�ำบลคีรีราษฎร์ อ�ำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตพื้นที่การวิจัย ได้แก่ บ้านร่มเกล้าสหมิตรหมู่ที่ 5 ต�ำบลคีรีราษฎร์อ�ำเภอพบพระจังหวัดตากจ�ำนวน
370 คน								
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการคัดเลือกแบบเจาะจงจากเกษตรกรที่ท�ำเกษตรพื้นที่สูง บ้านร่มเกล้า
สหมิตร จ�ำนวน 10 ครอบครัวๆ ละ 2 ราย รวม 20 รายและผู้ร่วมวิจัย จ�ำนวน 5 ราย รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
จ�ำนวน 25 ราย ดังนี้ 1) เกษตรกรบ้านร่มเกล้าสหมิตร จ�ำนวน 20 ราย 2) ผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย 3) เจ้าหน้าที่
เกษตรต�ำบลคีรีราษฎร์ 1 ราย 4) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลคีรีราษฎร์ 1 ราย 5) เจ้า
หน้าที่ธนาคารส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 ราย 6) ปราชญ์ชาวบ้านด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1
ราย
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ร่วมกัน
คิด ร่วมกันท�ำ ร่วมกันรับประโยชน์ ส่วนวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนากลุ่ม และการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการในการท�ำแผน 4 แผน
การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันและปัญหาการท�ำเกษตรของเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร ดังนี้ 1)
ปัญหาหนี้สินพบว่า เกษตรกรเน้นการใช้สารเคมีในการท�ำเกษตร จึงต้องพึ่งพานายทุน ทั้งการกู้ยืมเงินทุน กู้ยืมวัสดุ
และอุปกรณ์ท�ำเกษตร ส่งผลท�ำให้เกษตรกรมีหนี้สิน และตกอยู่ในวงจรหนี้สินไม่สิ้นสุด 2) ปัญหาที่ดินท�ำกินพบว่า
เกษตรกรบางส่วนไม่มีที่ดินท�ำกินเอง ต้องเช่าที่ดินบุคคลอื่น ราคาเช่า 3,000-5000 บาท/ไร่ 3) ปัญหาแหล่งน�้ำพบ
ว่า แหล่งน�้ำในหมู่บ้าน มี 3 แห่ง คือ ประปาภูเขาที่ใช้อุปโภค และบริโภค ประปาหมู่บ้านซึ่งใช้อุปโภคได้เท่านั้น
และอ่างเก็บน�้ำของหมู่บ้าน มี 2 แห่ง พื้นที่ขนาดของอ่างรวมทั้ง 2 แห่ง 40 ไร่ เป็นแหล่งน�้ำหลักที่เกษตรกรใช้ท�ำ
เกษตรนอกฤดูฝนได้ ซึ่งไม่เพียงพอต่อเพาะปลูกพืชนอกฤดูฝน ที่มีพื้นที่การเกษตร จ�ำนวน 5,000 ไร่ และ 4)
ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีอยู่ 2 ด้าน ด้านแรกคือ ผลกระทบจากฝีมือมนุษย์การใช้สารเคมีท�ำเกษตร อีกด้านคือ ภัยจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า และน�้ำป่าไหลหลาก (อัศจรรษ์พงศ์พรสิริ, และคนอื่นๆ, 2562, สัมภาษณ์) แนวทางการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เกษตรกรรมทางเลือก แผน 4 แผนของเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร ดังนี้ 1)
การเรียนรู้แผนชีวิต มีแนวทางการพัฒนาโดยการตั้งเป้าหมายชีวิตตนเองได้ ด้วยแผนชีวิต 4 แผน ได้แก่ แผนชีวิต
แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ เกษตรกรเขียนเส้นทางชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเขียนเป้าหมาย
ชีวิตของตนทั้ง 4 แผนได้ เกษตรกรสามารถอธิบายได้ว่า เพราะเหตุใด ตนเองจึงมีเป้าหมายชีวิตเช่นนั้น สามารถ
ระบุแนวทางในการบรรลุเป้าหมายชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ 2) การเรียนรู้แผนอาชีพแนวทางการพัฒนาโดย
มี 5แผน ดังนี้ (1) แผนการเรียนรู้ควรเรียนรู้อย่างเป็นระบบคือ การศึกษาความเป็นไปได้ และการเพิ่มพูนองค์ความ
รู้ (2) แผนการลงทุนควรมีการวางแผนการลงทุน ใช้ทุนประมาณเท่าไหร่ ท�ำอะไรบ้างและที่มาของทุนจากแหล่งใด
บ้าง (3) แผนการผลิตควรมีการวางแผนการผลิต มีแบบแผนที่ชัดเจน ควรปลูกพืชอะไร เลี้ยงสัตว์อะไร ท�ำแบบไหน
ลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไร เป็นต้นกิจกรรมควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการท�ำปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก วิทยากรควร
เป็นกรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น (4) แผนการตลาดควรวางแผนการผลิตว่าจะผลิตกินเองใช้เองหรือขายด้วย ถ้าขายจะ
ขายตลาดใดบ้าง ตลาดท้องถิ่น และตลาดผูกพัน (5) แผนการจัดการ ควรมีการวางแผนการจัดการเรื่องต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับทุนและศักยภาพ ตามก�ำลังของตนเองที่มีอยู่ 3) การเรียนรู้แผนการเงินแนวทางการพัฒนา ควร
มีการวางแผนการเงิน การท�ำบัญชีครัวเรือน บัญชีอาชีพ การออม ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรควรเป็น
เจ้าหน้าที่จากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพบพระ และ 4) การเรียนรู้แผนสุขภาพแนวทางการ
พัฒนาควรมีการวางแผนสุขภาพ 3 ประการ คือ (1) สุขภาพดีเป็นอย่างนี้ (2) สุขภาพดีต้องมีการวางแผน (3)
วางแผนสุขภาพท�ำได้ง่ายๆ ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรควรเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพประจ�ำต�ำบลคีรีราษฎร์ หรือโรงพยาบาลพบพระ
ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแผน 4 แผน ได้แก่ แผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงินและแผน
สุขภาพไปปรับใช้ในการท�ำเกษตรและการด�ำเนินชีวิต เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1) ผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ แผนชีวิตพบว่าเกษตรกรเขียนเส้นทางชีวิตเป็น สามารถทบทวนเหตุการณ์ส�ำคัญที่ผ่านมาใน
ชีวิตได้ โดยน�ำประสบการณ์ในอดีตเป็นบทเรียนมาปรับใช้ได้ส่วนที่ประสบความส�ำเร็จก็ปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นไป
การวางเป้าหมายชีวิตเกษตรกรสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตตนเองได้ ด้วยแผนชีวิต4 แผน โดยอธิบายได้ว่า เพราะเหตุ
ใด ตนเองจึงมีเป้าหมายชีวิตเช่นนั้น สามารถระบุแนวทางในการบรรลุเป้าหมายชีวิตนั้นได้ การวางแผนชีวิต คือ
การใช้เวลาในชีวิต 4 แบบ ได้แก่ ส�ำคัญ - เร่งด่วน ส�ำคัญ - ไม่เร่งด่วน ไม่ส�ำคัญ - เร่งด่วน และไม่ส�ำคัญ - ไม่เร่ง
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ด่วน ดังนั้น การจัดการชีวิตก็คือการจัดการเวลา อยู่กับ 4 เรื่องนี้ที่กล่าวมาและแฟ้มชีวิตเป็นที่เก็บองค์ความรู้แผน
4 แผน และเก็บเอกสารที่ส�ำคัญประเภทต่างๆ
2) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แผนอาชีพพบว่าเกษตรกร มีแผนการเรียนรู้ที่ปรับการท�ำเกษตร
เชิงเดี่ยวมาท�ำเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกกาแฟแซมอาโวคาโด การปลูกกาแฟแซมในแปลงข้าวไร่ การเลี้ยงสัตว์
ในสวนผลไม้ เช่น โค และไก่เนื้อ มีการน�ำหมักชีวภาพ ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ได้
เรียนรู้สภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ และสภาพการณ์ปัจจุบันเหมาะสมที่จะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดใดบ้าง
แผนการลงทุนผลการพัฒนา พบว่า มีแผนการลงทุนที่ดินท�ำกินโดยลงทุนตามศักยภาพก�ำลังของตนเองทั้งทุนและ
แรงงาน การน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้พอดีกับทุนของตนเอง ไม่เอาเงินเป็นที่ตั้ง ใช้หนี้เก่าโดย
ไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่ม เอาความสุขความพอดีเป็นที่ตั้งแผนการผลิตผลการพัฒนา พบว่าเกษตรกรวางเป็นแผนการผลิต
เป็น ทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว แผนระยะสั้น คือการปลูกผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาดขาวปลี
ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง เป็นต้น แผนระยะกลาง คือการปลูกพริก ข้าวโพด มันฝรั่ง เป็นต้น แผนระยะยาว คือการ
ปลูกไม้ผล เช่น ปลูกต้นกาแฟ ต้นอาโวคาโด้ ต้นลิ้นจี่ ส่วนไม้เศรษฐกิจ ปลูกต้นยางพารา ต้นไม้สัก ต้นไม้ยูคาลิ
ปตัส แผนการตลาดผลการพัฒนา พบว่าเกษตรกร มีการวางแผนการตลาด โดยเก็บผลผลิตไปจ�ำหน่ายที่ตลาด 3
ประเภท คือ ตลาดชุมชนบ้านร่มเกล้าสหมิตร ตลาดผูกพัน คือมีการตกลงซื้อขายกันไว้และพ่อค้ามารับซื้อผลผลิต
ตามฤดูกาล แผนการจัดการผลการพัฒนามีแบบแผนการบริหารจัดการ ที่เป็นรูปธรรม ทั้งแผนระยะ สั้น ระยะ
กลาง ระยะยาว ทั้งด้านการจัดการที่ดิน การจัดการแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการทุนทรัพย์ ทุน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น มีการปลูกป่าเพื่อรักษาต้นน�้ำ การป้องกันไฟป่าการเรียนรู้ แนวทางเลือกท�ำเกษตร
ผสมผสานผลการพัฒนา พบว่าเกษตรกรมีการวางแผนปลูกพืชผสมผสานลงในแปลงเกษตร ได้แก่ ปลูกกาแฟแซม
ในไร่ข้าว ปลูกพริกแซมในแปลงข้าวโพด และปลูกพริกแซมในอาโวคาโด้ เลี้ยงสัตว์ในแปลงอาโวคาโด้ ได้แก่ โคเนื้อ
พื้นบ้าน และไก่พื้นบ้าน
3) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แผนการเงิน พบว่าเกษตรกรสามารถท�ำบัญชีครัวเรือนเป็น ท�ำให้
สามารถวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย และเงินเก็บออมรายเดือนและสรุปในรอบปีได้ รู้ที่ไปและทราบที่มาของเงินและ
สามารถท�ำบัญชีอาชีพได้ โดยวิเคราะห์เงินที่ลงทุนไป ส่งผลท�ำให้ทราบว่า ได้ก�ำไร หรือขาดทุน เกษตรกรมีการ
วางแผนการใช้จ่ายประจ�ำวัน แผนการใช้หนี้ และแผนการท�ำเกษตร แผนการออมเงินวันละ 10 บาท แผนประหยัด
เงินการลด ละ เลิก สิ่งเครื่องดื่มชูก�ำลัง แอลกอฮอล์ และบุหรี่ ปลูกข้าวอินทรีย์ปลูกผักสวนครัวบริโภค และ
จ�ำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชน
และ 4) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แผนสุขภาพเกษตรกรเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อ
ร่างกาย รู้จักหลีกเลี่ยงอาหารปนเปื้อนสารเคมี ทานอาหารครบหลัก 5 หมู่/สัปดาห์ มีการพึ่งตนเองด้านอาหาร
เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้ประกอบอาหาร ได้แก่ ปลูกข้าวไร่อินทรีย์ไว้กินมากขึ้นกว่าเดิม ปลูกผักปลอดสาร ผัก
สวนครัวรั้วกินได้ ส่วนสัตว์ที่เลี้ยงบริโภคเยอะมากขึ้น ได้แก่ เลี้ยงวัวเนื้อ เลี้ยงหมูด�ำ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดเนื้อ เลี้ยง
ปลานิลและปลากรายอยู่ ผลการพัฒนาพบว่าเกษตรกรมีความตระหนักในเรื่องปัญหาสุขภาพและใส่ใจการดูแล
สุขภาพท�ำงานให้พอดี พักผ่อนให้เพียงพอ ออกก�ำลังกายให้เหมาะสม ลด ละ สิ่งอบายมุข มีการวางแผนควบคุมน�้ำ
หนักตนเองระยะเวลา 6 เดือน และดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามหลักการ 5 อ.
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
อภิปรายผล
สภาพปัจจุบันและปัญหาการท�ำเกษตรของเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตรอภิปรายผลได้ดังนี้
เกษตรกรท�ำการเกษตรเชิงเดี่ยวมานาน ได้แก่ การปลูกพริก หอม มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดอาหารสัตว์ ผักกาด กะ
กล�่ำปลี เป็นต้น ที่ส�ำคัญใช้สารเคมีภัณฑ์ต่างๆ ทั้งปุ๋ยเคมี ยาก�ำจัดวัชพืช ก�ำจัดแมลงต่างๆ ก�ำจัดโรคเชื้อราล้วนแต่
ใช้สารเคมีทั้งสิ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศถูกท�ำลายและเสี่ยงต่อการสะสมโรคของเกษตรกรที่ท�ำการเกษตร
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา ตันอารีย์ และสามารถ ใจเตี้ย (2554, หน้า53-54) พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อย
ละ 97.1 รู้สึกท้อแท้ที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาสารเคมีการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.1 เกิดจากความ
รู้สึกว่าต้องมีการแข่งขันเพื่อให้ผลผลิตของตนเองขายได้ราคาสูงกว่าเกษตรกรรายอื่นๆ ร้อยละ85.7 เกิดจากความ
รู้สึกเป็นทุกข์จากการใช้สารเคมีการเกษตรที่จะส่งผลต่อความเจ็บป่วยของตนเองและคนในครอบครัวเกษตรกร
ส่วนใหญ่ต่างก็มุ่งแต่ผลผลิตของตนเองโดยพยายามเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกมากขึ้น เกษตรกรร้อยละ 52.9 เมื่อเกิด
ภาระหนีสิ้นจากการท�ำการเกษตรแล้วน�ำไปสู่ปัญหาครอบครัว เกษตรกรร้อยละ 62.9 เกิดความเสียดายและเป็น
ห่วงผู้ใช้น�้ำคลองชลประทานแม่แตง การเกิดพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ดินโคลนถล่ม น�้ำป่าไหลหลาก และไฟป่า
การท�ำเกษตรใช้ทุนลงทุนสูงค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าแรงงาน ค่าเมล็ดพันธุ์ และที่ส�ำคัญราคาไม่ดี เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
จากการกู้ยืมทั้งในระบบและนอกระบบ ชีวิตเป็นทุกข์ เครียด ท�ำงานไม่เป็นสุข เกษตรกรขาดการวางแผนและเป้า
หมายชีวิตที่ดีใช้ชีวิตด้วยความประมาท ท�ำเกษตรตามคนอื่น ไม่พิจารณาถึงศักยภาพของตนเองสอดคล้องกับงาน
วิจัยของวัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย (2550, หน้า 56) พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการตลาดพืชผักศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ในด้านกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการเกษตร 2) ด้านภัยธรรมชาติใน
การผลิตพืชผัก 3) ด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิต วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางการเกษตร 4) ด้านการตลาด ราคา
ผลผลิตไม่มีความแน่นอน		
แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแผน 4 แผนเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร อภิปรายผล
ได้ดังนี้ 1) แนวทางกระบวนการเรียนรู้ แผนชีวิตจากการสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า เกษตรกรมีความต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ยินดีเข้าร่วมกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า มี
วิทยากรหลายหน่วยงานมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติจริง แผนชีวิต นับว่าเป็นแผนแรกที่มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งกว่าทุกแผน เนื่องจากว่าหากไม่มีการวางแผน วางเป้าหมายชีวิตของตนเองแล้ว ประกอบอาชีพการ
งานและการด�ำเนินชีวิตไม่มีจุดหมายปลายทางและประสบความส�ำเร็จยาก แผนชีวิตจึงมีหลักการส�ำคัญ 3
ประการ ได้แก่ การวางเป้าหมายชีวิต การวางแผนชีวิต และแฟ้มชีวิต ซึ่งการวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเงินและสุขภาพ เป็นต้น เกษตรกรจะต้องตอบค�ำถามให้ได้
ว่า อะไรคือเป้าหมายชีวิต ท�ำไมจึงตั้งเป้าหมายนั้น ท�ำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น และมีหลักคิด/หลักการที่
ควรยึดปฏิบัติเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้น การวางแผนชีวิต คือ การจัดการเวลาที่ใช้ในการด�ำเนินชีวิต ควรรู้จักท�ำในสิ่ง
ที่ส�ำคัญและเร่งด่วนก่อนเสมอ จัดสรรเวลาให้เป็น อะไรควรท�ำก่อน - หลัง คือจัดล�ำดับความส�ำคัญก่อน - หลังให้
เป็นแยกแยะให้ได้ เพราะการจัดการเวลา คือ การจัดการชีวิตนั่นเอง และประการสุดท้ายแฟ้มชีวิต มีความส�ำคัญ
ส�ำหรับเก็บเอกสารส�ำคัญต่างๆ เก็บง่ายใช้คล่องและเก็บหลักฐานการเขียนเส้นทางชีวิต ประวัติของตนเอง และ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม ดังนั้น การวางเป้าหมายชีวิตควรให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความรู้คู่คุณธรรม สอดคล้องงานวิจัยของพัชรพรรณยาโน (2552,
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
หน้า 94-95) พบว่าหลักคิดและแนวทางในการด�ำเนินชีวิตของเกษตรกรแบบผสมผสานสอดคล้องกับแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลระดับ ครอบครัวและระดับชุมชน มีการด�ำเนินชีวิตอย่างพอเพียงคือมี
ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเองและปฏิบัติตนสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไข
คุณธรรม นอกเหนือจากการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำเนินชีวิตแล้วยังยึดหลักการปฏิบัติตามวิถีทาง
ธรรมชาติท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินชีวิต มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความพึงพอใจในชีวิต และมีความสุข
อย่างยั่งยืน
2) แนวทางกระบวนการเรียนรู้แผนอาชีพเกษตรกรขาดการวางแผนอาชีพทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาวที่ชัดเจน ฉะนั้นแผนอาชีพมีหลักการส�ำคัญ 5 แผน ได้แก่ (1) แผนการเรียนรู้ ควรมีการเรียนรู้ที่เป็นระบบ
เป็นขั้นตอนจ�ำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพของตนเองและครอบครัว ต้องวิเคราะห์ให้ได้
การท�ำเกษตรเชิงเดี่ยวมานาน มีผลกระทบอย่างไรบ้าง เช่น การใช้สารเคมีจ�ำนวนมาก ลงทุนค่าใช้จ่ายสูง หนี้สิน
เพิ่มขึ้น ปรับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ ด้วยการท�ำเกษตรผสมผสาน เพื่อสามารถรองรับตลาดได้ และมีความเสี่ยงน้อยลง
ต้องวางแผนให้ดีและรอบครอบจะปลูกอะไรใช้ทุนเท่าไหร่ มีทุนในชุมชนหรือไม่อย่างไร ปลูกแล้วขายที่ไหนให้ใคร
ราคาการตลาดเป็นอย่างไรนอกจากนี้เกษตรกรควรมีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง จากการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและปราชญ์ในชุมชน ตลอดถึงศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้จากเอกสาร ต�ำรา เว็บไซต์ต่างๆ
เป็นต้น เพื่อให้ตนเองทันข่าว ทันเหตุการณ์ (2) แผนการลงทุน ควรวางแผนให้ดีว่าจะลงทุนปลูกอะไร ปลูกช่วงนั้น
ระยะสั้น ระยะกลางหรือระยะยาว ใช้ทุนเท่าไหร่ และทุนมาจากไหน พยายามอย่าสร้างหนี้ใหม่ต้องดูศักยภาพของ
ตนเอง ท�ำอย่างไรถึงจะลดต้นทุนการผลิตได้ (3) แผนการผลิต ควรท�ำเกษตรแบบผสมผสาน ลด ละเลิกใช้สารเคมี
หรือถ้าเลิกไม่ได้ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานกับปุ๋ยเคมีคนละครึ่ง อย่างน้อยช่วยลดต้นทุนในการผลิต มีความเสี่ยง
ต่อการสะสมของสารพิษเข้าสู่ร่างกายน้อยลง ปรับระบบนิเวศให้ดีขึ้น การผลิตควรใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้มากที่สุด
จากนั้นค่อยพึ่งทุนจากภายนอก การท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกพริกแซมแปลงข้าวโพด การปลูก
กาแฟแซมแปลงข้าวไร่ สอดคล้องกับงานวิจัยของฌัชชภัทร พานิช, ทิพธิญา ภาวะพรหม และสวรส พืชหมอ
(2560, หน้า 112-113) พบว่า รูปแบบการท�ำเกษตรกรรมที่คน ชุมชน ป่าไม้ สามารถอยู่ด้วยกันได้ โดยสามารถใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ท�ำการเกษตรแบบผสมผสาน มีพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่ สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่
บูรณาการแนวคิดการท�ำเกษตรกรรมที่หลากหลายให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่แตกต่างและเหมาะสม โดยแบ่งพื้นที่
10% เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำเกษตรแบบผสมผสาน พื้นที่ 30% เป็นพื้นที่เกษตรส�ำหรับการกสิกรรม และพื้นที่ 60% พื้นที่
ปลูกป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ท�ำให้กับพื้นที่ต้นน�้ำโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น (4)
แผนการตลาด ควรวางแผนการตลาดให้ได้ ตลาดท้องถิ่นในชุมชนอาจจะเป็นพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงไร่สวน
หรือน�ำไปขายที่ตลาดในชุมชนเช่น ผักสวนครัว ผลไม้ต่างๆ (5) แผนการจัดการ ควรมีการวางแผนการจัดการให้ดี
เป็นระบบ การจัดการทุน การจัดการที่ดิน การจัดการแรงงาน การจัดการวัสดุและอุปกรณ์ การจัดการตลาด ดัง
นั้นแผนอาชีพ จะปลูกอะไรก็ตามให้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อม กลไกการตลาด ความต้องการผู้บริโภค และ
ศักยภาพของตนเอง
3) แนวทางกระบวนการเรียนรู้แผนการเงิน ควรมีการวางแผนการเงินอย่างชัดเจน ได้แก่ การวางแผนการ
เงินใช้จ่ายประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน และประจ�ำปี แผนการใช้หนี้ แผนการออมเงินในรูปแบบต่างๆ ควรมีการท�ำบัญชี
ครัวเรือนและบัญชีอาชีพอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ทราบความเป็นมาของรายรับ - รายจ่าย ได้ก�ำไรหรือ
ขาดทุน ใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ ค่าพันธุ์พืช ค่าเช่าที่ดินท�ำกิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าขายผลผลิตสรุปแล้วได้
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ก�ำไร เท่าทุนหรือขาดทุน ปัจจุบันนี้เกษตรกรเป็นหนี้ในระบบกันมากแทบทุกครัวเรือนเป็นหนี้ธนาคารการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อน�ำเงินมาลงทุนท�ำเกษตรนั่นเอง เมื่อเป็นหนี้ก็ต้องใช้หนี้ ควรหาอาชีพเสริม
ด้วยการหาของป่ามาขายได้แก่ หวาย หน่อไม้ เห็ดป่า ผักต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้จ�ำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสาร
ในตลาดชุมชน ครอบครัวควรช่วยกันประหยัดอดออมมากขึ้น อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนแต่ก่อน ควรด�ำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้ พอเพียง พอร่มเย็นและมีความสุขสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธนาภรณ์ อธิปัญญากุล, เพียรศักดิ์ ภักดี, สุภาภรณ์ พวงชมพูและ ธีระเกียรติ มานะโรจน์, (2553, หน้า 1)
พบว่า มีครัวเรือนบางส่วนแก้ไขปัญหาโดยการประกอบอาชีพเสริมและปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน
และ 4) แนวทางกระบวนการเรียนรู้แผนสุขภาพควรมีการวางแผนด้านสุขภาพแบบองค์รวม ด�ำเนินชีวิตมี
สุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ และตามหลักการ 5 อ. ได้แก่ อาหาร อากาศ อารมณ์
อุจจาระและออกก�ำลังกาย เกษตรกรควรมีการกินที่ดีมีประโยชน์ กินอาหารที่ปรุงสุก งดอาหารที่เปรี้ยว หวาน มัน
เค็มจนเกินไป ลดเครื่องดื่มชูก�ำลัง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดูแลป้องกันตนเองจากสารเคมี การนอนหลับผัก
ผ่อนให้เพียงพอ ไม่ท�ำงานหักโหมจนเกินไป ดื่มน�้ำอย่างน้อยไม่ต�่ำกว่าวันละ 8 แก้ว การออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำ
และการตรวจสุขภาพประจ�ำปี ควรมีการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่อินทรีย์ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้และผลไม้
ต่างๆ ปลอดสาร
ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแผน 4 แผนเกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร อภิปรายผล ได้
ดังนี้ 1) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แผนชีวิต อภิปรายผลได้ว่า เกษตรกรส่วนมากสามารถวางแผนเป้าหมาย
ชีวิตของตนเองได้ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายได้จะท�ำอะไร ท�ำท�ำไม ท�ำอย่างไร
เพราะเหตุใดจึงท�ำอย่างนั้น เป็นการวางเป้าหมายชีวิตในแต่ละด้าน ด้านอาชีพ ด้านการเงิน ด้านสุขภาพ ด้านสังคม
ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น เกษตรกรมีความสุขที่ได้เขียนเส้นทางชีวิตของตนเอง เป็นการเล่าอดีตความทรงจ�ำที่ดีและ
ผิดหวัง ในสิ่งที่ไม่ดีเป็นอุทาหรณ์ไว้เตือนสติของตนเองว่าไม่ให้ด�ำเนินชีวิตเช่นนั้นอีก ส่วนความส�ำเร็จหรือความภาค
ภูมิใจเป็นรางวัลชีวิตที่ได้มาจากความขยันขันแข็ง ความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นการเตือนสติตนเองเช่นกันว่าอย่าหลงละเริง
ทะนงตน ให้ท�ำตนเองให้ดีขึ้น การวางแผนชีวิต เป็นการวางแผนการใช้เวลาในการด�ำเนินชีวิตในแต่ละวันให้คุ้มค่า
เกษตรกรมีความเข้าใจว่า งานสิ่งใดควรท�ำก่อน - หลัง ส�ำคัญเร่งด่วน ส�ำคัญไม่เร่งด่วน ไม่ส�ำคัญเร่งด่วน และไม่
ส�ำคัญไม่เร่งด่วน เพราะการจัดการเวลาคือการจัดการชีวิตและเกษตรกรได้จัดท�ำแฟ้มชีวิตของตนเองเพื่อเก็บ
เอกสารส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ เส้นทางชีวิต ประวัติของตนเอง และเอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียน
สมรส โฉนดที่ดิน และเกียรติบัตรต่างๆ ดังนั้น แฟ้มชีวิต เก็บง่าย ใช้คล่อง หยิบก็ง่าย หายก็รู้
2) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แผนอาชีพ อภิปรายผลได้ว่า เกษตรกรพื้นที่สูงบ้านร่มเกล้าสหมิตร ได้
มีแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและชัดเจนโดยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของตนเอง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และวิธีให้
คุณค่าใหม่ ปรับเปลี่ยนการท�ำเกษตรเชิงเดี่ยวมาท�ำเกษตรผสมผสาน ได้แก่ การปลูกกาแฟแซมในแปลงข้าวไร่ ปลูก
พริกกับข้าวโพดในด้วยอาโวคาโด้ และการปลูกพริกแซมข้าวโพด เป็นต้น มีการเรียนรู้การท�ำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อน�ำไป
ใช้ผสมกับปุ๋ยเคมีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต น�้ำหมักชีวภาพ สอดคล้องงานวิจัยของอาซีม๊ะ ดามาลอ (2559, หน้า
78-79) พบว่ากระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเกษตรกร ได้แก่ (1) กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการมี
ส่วนร่วมและกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้จะมีการเรียนรู้จากผู้อื่นและเรียนรู้จากการลงมือ
ทดลองปฏิบัติเอง ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติช่วยให้เกษตรกรช่วยเหลือตนเองกรณีที่ประสบปัญหาและยัง
ช่วยให้เกษตรกรมีเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆ ในการท�ำเกษตรอีกด้วย (2) แผนการลงทุนมีแผนการลงทุนที่ดินท�ำกิน
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โดยลงทุนตามศักยภาพก�ำลังของตนเอง ทั้งทุนและแรงงาน การน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พออยู่
พอกิน พอใช้ พอประมาณ และมีความสุข ไม่เอาเงินเป็นที่ตั้ง ใช้หนี้เก่าโดยไม่ก่อหนี้ใหม่เพิ่ม เอาความสุขความ
พอดีเป็นที่ตั้ง ด�ำเนินชีวิตตามทางสายกลาง ไม่ท�ำเกษตรตามกระแสหรือตามบุคคลอื่น วิเคราะห์ความเหมาะสม
และความคุ้มค่าการลงทุน (3) แผนการผลิต เกษตรกรส่วนใหญ่มีการวางแผนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน โดยวางแผน
การผลิตเป็นทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้นคือ การปลูกผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาวปลี ผักคะน้า ฯลฯ
แผนระยะกลาง คือ มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด พริก ฯลฯ แผนระยะยาว คือ การปลูกไม้ผล เช่น อาโวคาโด้ กาแฟ
ลิ้นจี่ ล�ำไย ส่วนไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ยูคาลิปตัส ไม้สัก ยางพารา เกษตรกรท�ำเกษตรแบบผสมผสาน เช่น และปลูก
กาแฟแซมข้าวไร่ เป็นต้น การผลิตต้องพิจารณาความพร้อมและศักยภาพของตนเองเป็นหลัก ท�ำเท่าที่มีก�ำลังและ
ทุนมี เกษตรกรมีการปลูกข้าวไร่อินทรีย์ไว้บริโภค ปลูกผักผลไม้ปลอดสารไว้บริโภคและจ�ำหน่ายในตลาดชุมชน และ
ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพิ่ม ได้แก่ ไก่พื้นบ้าน เป็ดเนื้อ โคเนื้อ และสุกร จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลท�ำให้
เกษตรกรมีช่องทางการท�ำเกษตรที่หลากหลาย มีการลดต้นทุนในการผลิต ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของธ�ำมรงค์ แสงสุริยจันทร์ (2552, หน้า 1) พบว่าเกษตรกรที่ผ่านโครงการฝึกอบรมการมีสุขภาพแข็ง
แรงความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวมีปัญหาลดลงความศรัทธาในพุทธศาสนาและความต้องการปฏิบัติธรรม
เพิ่มมากขึ้นการลดต้นทุนการผลิตการมีรายได้เพิ่มขึ้นการได้รับความรู้จากการฝึกอบรมทั้งด้านอาชีพและธรรมะ
พลังส�ำคัญที่ส่งเสริมพฤติกรรมใหม่ให้มั่นคงและยืนนานคือการสนับสนุนจากครอบครัวการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพใน
หมู่บ้านการเยี่ยมเยียนติดตามผลและจัดกิจกรรมเสริมความรู้อย่างต่อเนื่องหลังการฝึกอบรม 4) แผนการตลาด
เกษตรกร มีการวางแผนการตลาดที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเก็บผลผลิตไปจ�ำหน่ายที่ตลาด 3 ประเภท คือ ตลาดชุมชน
บ้านร่มเกล้าสหมิตรโดยการน�ำพืชผักผลไม้ปลอดสารไปจ�ำหน่าย เช่น มะม่วง กล้วย ฝรั่ง ผักบุ้ง ผักกาด ฯลฯ ตลาด
ผูกพันและขายให้นายทุนตามราคากลไกตลาดได้แก่ มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดอาหารสัตว์ พริก กระหล�่ำปี ผักต่างๆ
ฯลฯ แผนการจัดการ ผลการพัฒนาเกษตรกรมีแบบแผนการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มีทั้งแผนระยะ
สั้น ระยะกลาง ระยะยาว ในด้านการจัดการที่ดินไม่ท�ำการเกษตรเกินศักยภาพของตนเองเหมือนแต่ก่อน การ
จัดการแรงงาน เน้นแรงงานในครอบครัวเป็นหลักและหาเสริมในชุมชน ด้านการจัดการวัสดุอุปกรณ์ และ (5) การ
บริหารจัดการทุนทรัพย์ ใช้หนี้เก่า ไม่ก่อหนี้ใหม่ และทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น มีการร่วมกันปลูกป่าเพื่อ
รักษาต้นน�้ำ การป้องกันไฟป่า และช่วยกันดับไฟป่า
3) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แผนการเงิน พบว่าเกษตรกรส่วนมากท�ำบัญชีครัวเรือนและบัญชี
อาชีพเป็น จากการติดตามผลการด�ำเนินงานผ่านไปในรอบหกเดือน เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
รายรับ - รายจ่าย ก�ำไร - ขาดทุนได้ ซึ่งเกษตรกรบางรายมีพื้นฐานในการท�ำอยู่แล้วก็จะง่ายในการเรียนรู้และต่อย
อด เมื่อทราบรายรับ - รายจ่ายแล้วเกษตรกรก็จะวิเคราะห์ว่ารายการใดควรประหยัดหรือลดต้นทุนการผลิตลง
ส่วนการท�ำบัญชีอาชีพ พบว่าเกษตรกรสามารถท�ำบัญชีอาชีพได้ สามารถวิเคราะห์เงินที่ลงทุนไปในการเช่าที่ดินท�ำ
กิน ค่าแรงงาน ค่าพันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่งผลท�ำให้ทราบว่า ได้ก�ำไร หรือขาดทุน
และ 4) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แผนสุขภาพ พบว่าเกษตรกรมีการดูแลสุขภาพของตนเองมาก
ขึ้น ระมัดระวังด้านการกินลด ละ เลิกเครื่องดื่มชูก�ำลังและแอลกอฮอล์ เลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี เริ่มสนใจ
อาหารที่ดีต่อสุขภาพปลอดสารมากขึ้น ลดอาหารหวาน มัน เค็มและรสจัด ส่วนการอยู่ ใช้ชีวิตที่ไม่ประมาท ท�ำงาน
ไม่หักโหมจนเกินไป มุ่งท�ำงานเพื่อความสุข ออกก�ำลังกายมากขึ้น และด�ำเนินชีวิตตามหลักการ 5 อ. ได้แก่ อาหาร
ที่ดีมีประโยชน์ อาศัยที่อากาศบริสุทธิ์รักษาสิ่งแวดล้อมและร่วมกิจกรรมเสริมจิตใจ เข้าวัดท�ำบุญหรือเข้าโบสถ์ขอ
พรพระเจ้า
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนอย่างมีแบบแผน มีความชัดเจนและมี
ความต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านหลักวิชาการให้มากขึ้นแผนการส่งเสริมเรียนรู้อันจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ เสริมการพัฒนาศักยภาพด้านบุคคลและชุมชน เกิดความเข็มแข็ง สามารถที่จะพึ่งพาตนเองเอง
ได้เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคมส่วนรวม เช่น ประเทศชาติ ชุมชน และ ประชาชน
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ผู้วิจัยควรมีเวลาการศึกษาพื้นที่วิจัยให้รอบด้านเพื่อน�ำข้อมูลที่ศึกษามาได้ใช้
วางแผนออกแบบและด�ำเนินการวิจัยที่เหมาะสมตามเป้าหมายส�ำคัญตรงที่การสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เข้าใจร่วมกันเข้าใจถึงสภาพการณ์ปัจจุบันและออกแบบวิธีการวิจัยที่น�ำไปสู่การแก้ปัญหา
และสร้างโอกาสที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท�ำการวิจัยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่นอกเครือข่าย
หันมาให้ความสนใจ สร้างทัศนคติในการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทและวิถีพื้นที่วิจัย
ด้วยรูปแบบแผนและกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อการแก้ปัญหาและความต้องการในด�ำเนินชีวิตน�ำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งที่
สามารถพึ่งพาตนเองให้มั่นคงและยั่งยืนได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชน และ แนวทางการพัฒนาสวัสดิการชุมชน ของ
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น ต�ำบลสะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัย ประกอบด้วย คณะกรรมบริหารกลุ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน ที่ปรึกษา และสมาชิกกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น จ�ำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสะพานไม้แก่น พบว่า
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น มีเงินทุนของกลุ่ม ช่วงเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2499 ให้สมาชิกทุกคนไป
เสียค่าบ�ำรุงศพ ๆ ละ 5 บาทได้เงินสมาชิกบ�ำรุงศพ 570 บาท และมีการปรับเพิ่มตามล�ำดับ จนในปี 2559 มีการ
ปรับปรุงค่าบ�ำรุงศพเป็นศพละ 100 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 1,578 ราย เงินบ�ำรุงศพ ๆ ละ 157,800 บาท ไม่มี
เงินสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและเอกชน ส�ำหรับสมาชิกในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม มีเฉพาะ
ส่วนการประชุม การพัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม พบเห็นเฉพาะในส่วนของการแจ้งข้อมูลทั่วไป
เพื่อให้สมาชิกทราบ การบริการสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพ มีการให้บริการสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดงานศพมีเฉพาะ การบริการด้านภาชนะในการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มได้ท�ำการจัดซื้อไว้บริการ 2. แนวทาง
การพัฒนาสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสะพานไม้แก่น พบว่า เงินทุนของกลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ควรมีการพัฒนาระบบเงินทุนของกลุ่มให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นสวัสดิการส�ำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
นอกจากเงินที่ได้จากการเก็บจากสมาชิกกลุ่ม เงินสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและเอกชน ควรมีการจดทะเบียน
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใหม่เพื่อได้สวัสดิการจากกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์หรือจากหน่วยงานอื่น การจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของกลุ่ม การพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของสมาชิกกลุ่ม ควรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มการผลิตสิ่งของที่ต้องใช้ในงาน
ศพเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการบริการสวัสดิการที่เกี่ยวกับการจัดงานศพ กลุ่มควรจัดบริการให้แก่สมาชิก ทั้งใน
ส่วนที่เป็นพิธีศพและการจัดเลี้ยงในงานศพ
ค�ำส�ำคัญ : กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์, สวัสดิการชุมชน

Abstract
This research aimed to study community welfare management and community welfare
development approach. Of the cremation welfare group Mai Kaen Bridge House Saphan Mai
Kaen Sub-district, Chana District, Songkhla Province The population and research sample consisted of the group administration committee. Folk philosopher, community leader, advisor and
member of the Welfare Committee Ban Saphan Mai Kaen, 30 people using a specific sample
sampling method The research instruments were interviews, group discussions. By content
analysis.
The results of the research were as follows: 1. Community welfare management of Ban
Saphan Mai Kaen Community Welfare Group found that the community welfare Mai Kaen Bridge
House Have group funds In the beginning of the establishment in 1956, all members were paid
5 baht per funeral fee, the members paid for the maintenance of the body of 570 baht and the
adjustments were added accordingly. 100 baht, currently there are 1,578 members, the funeral
allowance is 157,800 baht per person, there is no government and private budget support. For
current members Organizing activities to promote group development There is only a meeting
section. Knowledge development Abilities of group members Only seen in the general notice to
keep members informed at the funeral service related welfare. There is also an administration
of welfare related to funeral arrangements. Serving in catering utensils that are part that the
group has purchased for services. 2. Guidelines for the development of community welfare of
Ban Saphan Mai Kaen Group found that funding of the Ban Saphan Welfare Group There should
be a stable development of the group funding system to serve as the welfare of the families of
the bereaved besides the proceeds from the group members. Government and private funding
Should be registered as a new cremation welfare association in order to receive benefits from
the Cremation Welfare Fund or from other agencies. Organizing activities to promote group
development There should be activities to promote love. Unity of the group Knowledge development Abilities of group members There should be knowledge development. The ability of
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group members to produce funeral items to save money and welfare services related to funeral
arrangements. The group should provide services to members. Both in the funeral part and the
funeral banquet.
Keywords : Cremation Welfare Group, Community welfare.
ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
สวัสดิการชุมชนมีความส�ำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกใน
ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ให้ เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสวัสดิการชุมชน
ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ชุมชน ภูมิภาคและประเทศให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เกิด
ความรัก การช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายในชุมชน เกิดการฟื้นฟูระบบคุณค่า หรือทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมในชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการท�ำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยสมาชิกทุกคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เกิดความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในชุมชน เกิดการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการ น�ำไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการจัดสวัสดิการต่าง ๆ มากขึ้น โดย
มีระบบการประกันรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้ที่สามารถเข้าถึง ก็เป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางจนถึงราย
ได้สูง คนที่เป็นแรงงานนอกระบบ เกษตรกร คนยากจน ไม่สามารถเข้าสู่ระบบที่มีอยู่ได้ และไม่ได้อยู่ในระบบ
สวัสดิการจากระบบประกันสังคมและภาครัฐ แม้จะ ได้รับสวัสดิการพื้นฐานจากรัฐบางส่วน แต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่
ขาดหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ท�ำให้ มีการรวมตัวกันฟื้นฟูระบบคุณค่าทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในลักษณะของการจัด สวัสดิการชุมชนจากฐานทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น การจัดสวัสดิการจากฐานกลุ่มออม
ทรัพย์ องค์กร การเงิน วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมทางศาสนา การจัดการทรัพยากร ให้เกิดแนวทางการจัดสวัสดิการ
ชุมชนที่มีการคิดค้นร่วมกันมากขึ้น น�ำไปสู่การจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต�ำบล ที่เน้นให้มีการ สมทบงบ
ประมาณจากสามฝ่าย คือ ทุนที่มาจากการออมของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบของออม ทรัพย์เดิม หรือสัจจะ
ลดรายจ่ายวันละบาท จากการสมทบจากรัฐโดยผ่านช่องทางสถาบันองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และการ
สมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท�ำให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น อย่างกว้างขวางขึ้น (คู่มือกองทุน
สวัสดิการชุมชน, 2562)
สภาพการด�ำเนินการจัดสวัสดิการชุมชนในปัจจุบัน เป็นโครงการที่เครือข่ายองค์กรชุมชนได้ริเริ่มด�ำเนิน
การมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อสร้างระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชนเป็นหลักประกันความมั่นคงของชีวิต บน
หลักการ “ให้อย่างมี คุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”และเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสมทบต่อเนื่อง โดย
จัดสรรงบประมาณผ่านสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนได้เติบโตมั่นคง และขยายผลอย่างต่อ
เนื่อง ปัจจุบันมีกองทุนรวม 6,001 กองทุน สมาชิกสะสม 6,003,969 คน เงินกองทุนสะสม 15,841,085,815 บาท
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562) และเงิน สมทบจากสมาชิก มีสัดส่วน 65% ของเงินสะสม มีการจัดสวัสดิการชุมชน
ไปแล้วมากกว่า 15 ประเภท ตั้งแต่สวัสดิการ พื้นฐาน เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผู้ด้อยโอกาส และยกระดับเป็นการจัด
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สวัสดิการที่เป็นประโยชน์สาธารณะของชุมชนทางด้าน ต่างๆ ทั้งรูปแบบการใช้เงินและไม่ใช้เงิน (คู่มือ การด�ำเนิน
งาน โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2563 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ชุมชนต�ำบล สะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีอัตราการเจริญเติบโตของ
ประชากรอย่างต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ท�ำการเกษตรมีรายได้น้อย เฉลี่ยการเสียชีวิตในชุมชนปีละไม่น้อยกว่า
40 ราย มีต้นทุนการจัดงานศพสูงเพราะเมื่อมีการเสียชีวิตของบุคคลในชุมชนจะต้องมีการจัดพิธีศพและการจัด
เลี้ยงในงานศพ ชุมชนจึงมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือกันและกัน ใน
ยามที่มีผู้เสียชีวิตและปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 62 ปี กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2499 โดยนายปาน สุวรรณเมือง นายเกลื้อน ทองคล้าย และนายจัน จันสุข บุคคลทั้ง 3 ได้มี
ความคิดริเริ่ม การจัดตั้ง กลุ่มฌาปนกิจศพขึ้นในหมู่บ้าน และต�ำบลสะพานไม้แก่น โดยให้ใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่ม
ฌาปนกิจศพ ต�ำบลสะพานไม้แก่น” และได้ประกาศให้พี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ ลงชื่อเป็นสมาชิกฌาปนกิจศพ
เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ก็ให้ใช้ระเบียบที่ว่า ถ้าหากสมาชิกของกลุ่มฌาปนกิจศพเสียชีวิตลงก็ให้สมาชิกทุกคนไป
เสียค่าบ�ำรุงศพ ๆ ละ 5 บาท ขณะนั้นมีสมาชิกรวม 114 ครัวเรือน ได้เงินสมาชิกบ�ำรุงศพ 570 บาท ต่อมาก็ได้เพิ่ม
เงินบ�ำรุงศพ เป็น 8 บาท พร้อมข้าวสาร 1 ลิตร เป็นศพละ 15 บาทพร้อม ข้าวสาร 1 ลิตร เป็น 20 บาท พร้อม
ข้าวสาร 1 ลิตร เป็น 30 บาท พร้อมข้าวสาร 1 ลิตร และปัจจุบันได้มีการปรับปรุงค่าบ�ำรุงศพเป็นศพละ 100 มี
สมาชิก และคณะกรรมการ ทั้ง 10 หมู่บ้าน มีสมาชิกรวม 1,578 ราย เงินบ�ำรุงศพๆละ 157,800 บาท (กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น 2558)
สวัสดิการชุมชนจึงเป็นหนึ่งในฐานรากความมั่นคงและยั่งยืน จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา สวัสดิการ
ชุมชนได้น�ำขบวนองค์กรชุมชนไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ อย่างเป็นรูปธรรม การ ท�ำงานที่ยึดถือหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ได้น�ำความเจริญสันติสุขสู่สังคมไทยได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการพื้นฐานของกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการพื้นฐานให้สมาชิกได้อย่าง ครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย สามารถ
ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจ มีคุณค่าทางจิตใจ รู้สึกและรับรู้ถึงการดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ที่จะท�ำให้คนมี
ชีวิตที่มั่นคง พอเพียง และด�ำเนินงานตามหลักการ บริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม สามารถเป็นรากฐานของการ
สร้างหลักประกัน ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนที่ ครอบคลุมทุกรูปแบบในการด�ำเนินชีวิต
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท�ำวิจัยเรื่อง กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการชุมชน: กรณี
ศึกษาบ้านสะพานไม้แก่น ต�ำบลสะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีความจ�ำเป็นและเป็นทางเลือกที่
ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น เพื่อให้สมาชิกได้รับการช่วยเหลือสวัสดิการ
จากกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมีเงินจัดการศพให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต มีเงินเหลือจากการจัดการศพเป็นค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ เป็นทุนการศึกษาบุตร เป็นการแบ่งเบาภาระแก่ครอบครัวของผู้เสีย
ชีวิตและเป็นรากฐานให้ครอบครัวมีความมั่นคงต่อไป

32

Creative Economy Journal and local community innovation : Vol.2 No.1 January - June 2022
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ค�ำถามส�ำคัญในการวิจัย
1. การจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น ต�ำบลสะพานไม้แก่น อ�ำเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา เป็นอย่างไร
2. แนวทางการพัฒนาสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น ต�ำบลสะพาน
ไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น ต�ำบลสะพาน
ไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชน ของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น
ต�ำบลสะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ประชากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key Informant)
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 10 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 4 คน ผู้น�ำชุมชน 2 คน ที่ปรึกษากลุ่ม 4 คน
สมาชิกกลุ่ม 10 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จ�ำนวน 30 คน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาการเลือกกลุ่มเป้าหมายจาก
บุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่ม
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก�ำหนดรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่องกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการชุมชน
บ้านสะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษา การจัดสวัสดิการชุมชนและเสนอแนวทางพัฒนาการจัด
สวัสดิการชุมชน ของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น เป็นวิธีศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาภาคสนาม เพื่อศึกษาสภาพความ
เป็นจริงตามสภาพบริทบชุมชนและแนวการปฏิบัติของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้วิจัยใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึก (In-depth interview) และ การสนทนากลุ่ม (focus group) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กับกลุ่มเป้า
หมายแล้วน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อประเมินความเที่ยงตรง
และน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ให้ความส�ำคัญของการวิจัยข้อมูลภาคสนามมากที่สุด วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการศึกษาวิจัยมี
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกลุ่ม
องค์กร ทุนทางสังคมกับการพัฒนากลุ่มองค์กร ฌาปนกิจสงเคราะห์และสวัสดิการการตาย ตามที่ผู้รู้ นักวิชาการ
และผู้ศึกษาได้เขียนและศึกษาไว้แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาภาคสนาม เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ในท้องที่บ้านสะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้เลือก บ้านสะพานไม้แก่น เป็นกรณีศึกษา ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 – กรกฎาคม
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พ.ศ.2563 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ติดต่อประสานงานกับประธานและคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant ) เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความสัมพันธ์ที่ดี แจ้ง
วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาและแนะน�ำตัวในสถานะนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ระยะที่ 2 เข้าสู่สนาม
วิจัย บ้านสะพานไม้แก่น เพื่อการสร้างสัมพันธ์กับชุมชน สร้างความเป็นมิตรและความจริงใจเกิดความไว้วางใจและ
พร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบที่แท้จริงเพื่อร่วมกันค้นหาองค์ความรู้ เสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ต่อไป ระยะที่ 3 การด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth intreview) รวมถึงการสนทนากลุ่ม ( focus group ) ด้วยการจัดประชุมกลุ่มขนาดเล็ก มีการสนทนา
พูดคุยกันอย่างอิสระอย่างไม่เป็นทางการ กับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพาน
ไม้แก่น ระยะที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาภาคสนามเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 – กรกฎาคม
2563 ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยสามารถหาค�ำตอบ
ของการวิจัยได้ตามที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งมีวิธีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth intreview) กลุ่มเป้า
หมาย จ�ำนวน 30 คน เป็นการสัมภาษณ์ที่ต้องการรายละเอียดมากที่สุดในเรื่องที่ต้องการศึกษาในประเด็น การจัด
สวัสดิการชุมชนและแนวทางการพัฒนากลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
2. การเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย ใช้การสนทนา ( focus group ) กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 7 คน
ด้วยการจัดประชุมกลุ่มขนาดเล็ก มีการสนทนา พูดคุยกันอย่างอิสระ ไม่มีความกดดัน หรือเกรงใจจนไม่กล้าพูดใน
สิ่งที่เป็นจริง ในประเด็น การจัดสวัสดิการชุมชนและแนวทางการพัฒนา กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
การสนทนากลุ่ม การแสดงความคิดเห็นข้อมูลภาคสนามจากการจดบันทึกหลังจากนั้นน�ำมาแยกประเภท จัดเป็น
ระบบหมวดหมู่แล้วจึงน�ำมาวิเคราะห์เป็นเบื้องต้น เป็นระยะ ๆ คล้ายวิธีอุปมัย คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูล
จากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่พบเห็นในด้าน การจัดสวัสดิการชุมชนและแนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน
ของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น ซึ่งเป็นข้อสรุปในระดับหนึ่ง จากนั้นก็น�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล จาก
ปรากฏการณ์แล้วจึงหาความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มที่เปรียบเทียบกัน
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น ต�ำบลสะพานไม้แก่น
อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้ การสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (key Informant) ซึ่งประกอบด้วย คณะ
กรรมการบริหารกลุ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�ำชุมชน ที่ปรึกษากลุ่ม สมาชิกกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพาน
ไม้แก่น เพื่อศึกษาวิเคราะห์ การจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ และแนวทางการพัฒนาสวัสดิการ
ชุมชน ของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ บ้านสะพานไม้แก่น ต�ำบลสะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา การ
ประมวลสิ่งที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม ด้านการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ผู้วิจัย
ได้น�ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยจ�ำแนกข้อมูลออกเป็นหัวข้อหรือประเด็น
เพื่อให้เห็นกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อสวัสดิการชุมชน ผลการวิจัย พบว่า ด้านเงินทุนของกลุ่ม จากการด�ำเนิน
งานด้านเงินทุนของกลุ่มจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า กลุ่มมีเงินทุนเฉพาะทุนที่เป็นสิ่งของ ข้าวสาร ที่มาจากการ
สมทบของสมาชิกไม่มีการบริจาคสมทบของหน่วยงานอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการระดมทุนเพิ่มเติม
ด้วยวิธีการอื่นๆ ปัจจุบันเงินทุนส่วนใหญ่เก็บมาจากสมาชิก ไม่มีทุนจากผลก�ำไร กลุ่มออมทรัพย์ หรือเงินส่วนอื่นที่
เกิดจากการบริหารจัดการกลุ่ม มีเฉพาะเงินทุนภายในชุมชนที่เป็นของสมาชิกเพียงอย่างเดียว ด้านเงินสนับสนุนงบ
ประมาณจากรัฐและเอกชน ปัจจุบันกลุ่มไม่มีเงินสนับสนุนที่เป็นงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มสัจจะ กลุ่มออมทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอ
จะนะในฐานะพื้นที่ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การผลิตไฟฟ้า ฯลฯ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
ไม่มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนากลุ่มสู่เป้าหมายที่
กลุ่มก�ำหนดไว้ การน�ำเสนอข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ กระตุ้นให้เกิดการคิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการ
สนับสนุนด้านกิจกรรมด้านความรู้ เทคโนโลยีที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานกลุ่ม ด้านพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
สมาชิกกลุ่ม มีการด�ำเนินการในส่วนของการแจ้งการก�ำหนดจ่ายค่าสมาชิกศพ เมื่อมีสมาชิกในกลุ่มเสียชีวิตผ่าน
เครื่องกระจายเสียงของหมู่บ้าน ไม่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกในด้านต่างๆ ด้านบริการสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดงานศพ มีการบริการด้านภาชนะในการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มได้ท�ำการจัดซื้อ ไม่มีบริการ
สวัสดิการอื่นจากกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น ของใช้ในพิธีงานศพหรือ สิ่งของที่ใช้ในการจัดเลี้ยงสมาชิก
ที่มาร่วมงานศพ
2. ผลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มด้านแนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชนกลุ่มฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Anaalysis) โดยจ�ำแนกข้อมูลออกเป็น
หัวข้อหรือประเด็น เพื่อให้เห็นกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อสวัสดิการชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ด้านเงินทุนของ
กลุ่ม ควรมีการพัฒนาระบบเงินทุนของกลุ่มให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นสวัสดิการส�ำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
นอกจากเงินที่เก็บจากสมาชิกกลุ่มและเงินส�ำรองไว้ใช้ในระหว่างจัดงานศพ ด้านเงินสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
และเอกชน ควรพัฒนากลุ่มให้มีเงินสนับสนุนที่เป็นงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กลุ่มสัจจะ กลุ่มออมทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�ำเภอจะนะในฐานะ
พื้นที่ชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
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เช่น กิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่ม กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มฌาปนกิจต้นแบบที่ประสบความส�ำเร็จ
กิจกรรมท�ำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม
เพื่อเกิดความรักของสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม ควรมีการรวมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการทบทวนการ
ด�ำเนินงานกลุ่มอย่างน้อยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาจะท�ำให้เห็นประเด็นกลุ่มที่ต้องพัฒนาในปีต่อไป ด้านพัฒนาความรู้
ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม ควรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องใช้ในการจัดงานศพเพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก
ที่มีราคาแพง เช่น การผลิตของแจกในงานศพ การท�ำดอกไม้จันทน์ รวมถึงการพัฒนาสมาชิกให้มีการรวมกลุ่มเพื่อ
ให้บริหารแก่สมาชิกในกลุ่ม เช่น กลุ่มการท�ำเครื่องแกง กลุ่มโลงเย็น กลุ่มจัดดอกไม้หน้าศพ กลุ่มพืชผักสวนครัว
กลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ด้านบริการสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพ เห็นควรว่ากลุ่มองค์กรสมาชิกศพเองควร
เป็นศูนย์การในการให้บริการสวัสดิการที่เกี่ยวกับการจัดพิธีงานศพ เช่น โลงเย็น ธูปเทียน ดอกไม้หน้าศพ พวงหรีด
ดอกไม้จันทน์ และที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงในงานศพ เช่น ข้าวสาร น�้ำดื่ม เครื่องดื่ม เครื่องแกง เครื่องครัว ที่มี
บริการเป็นร้านค้าของกลุ่มฌาปนกิจศพเองเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในราคาถูก
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสะพานไม้แก่นพบว่า กลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสะพานไม้แก่น ได้จัดตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์ความคิดในการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีการจัด
ตั้งเงินทุนกลุ่ม มีการสนับสนุนเงินกลุ่ม มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่สมาชิก และจัดสวัสดิการให้แก่
สมาชิกที่มีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ (ระพีพรรณ ค�ำหอม, 2550, หน้า4-5) ที่ต้องแสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละประเทศที่เอื้ออ�ำนวยให้เกิดสวัสดิการขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
แนวคิดทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม (สนธยา พลศรี, 2542, หน้า191) เชื่อว่า ในอดีตที่ชุมชนยังไม่มีความซับซ้อนแต่
มีการพึ่งพาอาศัย การช่วยเหลือเกื้อกูล และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งถือเป็นรูปแบบสวัสดิการพื้นบ้านที่ยึดโยงการเป็น
ชุมชนให้สมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้
จากการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชนกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสะพาน
ไม้แก่น พบว่า แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชนของกลุ่ม จะเป็นแนวทางในการการยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น เกิดการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย จินตนา
กาศมณี (2557) ได้ศึกษา “การจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชนในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว” ผลการศึกษาพบว่า ความส�ำเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนโดยภาค
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน เขตคันนายาว คือ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน ดังนั้น ทุกชุมชนใน
เครือข่ายจึงตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องการร่วมมือร่วมใจสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การสร้างสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อก่อให้เกิด การช่วยเหลือเกื้อกูล พึ่งพากันของคนในชุมชน และการป้องกันชุมชนจากภัยภายนอกที่เป็น
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน น�ำไปสู่ความเข้มแข็งให้คนในชุมชน ลักษณะส�ำคัญที่น�ำมาสู่ความ
ส�ำเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
สรุปผลการวิจัย
1. ผลด้านการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ พบว่า ด้านเงินทุนของกลุ่ม พบว่า กลุ่มมี
เงินทุนเฉพาะทุนที่เป็นสิ่งของ ข้าวสาร ที่มาจากการสมทบของสมาชิกไม่มีการบริจาคสมทบของหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการระดมทุนเพิ่มเติมด้วยวิธีการอื่นๆ ปัจจุบันเงินทุนส่วนใหญ่เก็บมาจากสมาชิก ไม่มีทุน
จากผลก�ำไร ด้านเงินสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและเอกชน ปัจจุบันกลุ่มไม่มีเงินสนับสนุนที่เป็นงบประมาณทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มสัจจะ กลุ่มออมทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม มีเพื่อการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว ไม่มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่ม
การรวมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนากลุ่มสู่เป้าหมายที่กลุ่มก�ำหนดไว้ ด้านพัฒนาความรู้
ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม มีการแจ้งการก�ำหนดจ่ายค่าสมาชิกศพเมื่อมีสมาชิกในกลุ่มสีชีวิตผ่านเครื่องกระจาย
เสียงของหมู่บ้าน ไม่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกได้ด้านต่างๆ ด้านบริการสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
ศพ มีการบริการด้านภาชนะในการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มได้ท�ำการจัดซื้อ ไม่มีบริการสวัสดิการอื่นจากกลุ่ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็น ของใช้ในพิธีงานศพหรือ สิ่งของที่ใช้ในการจัดเลี้ยงสมาชิกที่มาร่วมงานศพ
2. ผลด้านแนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชนกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ พบว่า ด้านเงินทุนของกลุ่ม ควรมีการ
พัฒนาระบบเงินทุนของกลุ่มให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นสวัสดิการส�ำหรับครอบครัวของผู้เสียนอกจากเงินที่ได้เงินที่เก็บ
จากสมาชิกกลุ่มและเงินส�ำรองไว้ใช้ในระหว่างจัดงานศพ ด้านเงินสนับสนุนงบประมาณจากรัฐและเอกชน ควร
พัฒนากลุ่มให้มีเงินสนับสนุนที่เป็นงบประมาณทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มสัจจะ
กลุ่มออมทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากลุ่ม ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนากลุ่ม เช่น กิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคีในกลุ่ม กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มฌาปนกิจต้นแบบที่ประสบ
ความส�ำเร็จ กิจกรรมท�ำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายในรอบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิด
การรวมกลุ่ม เพื่อเกิดความรักของสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม ด้านพัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม ควรมี
การพัฒนาความรู้ ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความรู้ ความสามารถที่มีความ
เกี่ยวข้องกับสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องใช้ในการจัดงานศพ เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอกที่มีราคาแพง ด้านบริการสวัสดิการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพ เห็นควรว่ากลุ่มองค์กรสมาชิกศพเองควรเป็นศูนย์การในการให้บริการสวัสดิการที่เกี่ยว
กับการจัดพิธีงานศพ โลงเย็น ธูปเทียน ดอกไม้หน้าศพ พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ และที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงใน
งานศพ เช่น ข้าวสาร น�้ำดื่ม เครื่องดื่ม เครื่องแกง เครื่องครัว ที่มีบริการเป็นร้านค้าของกลุ่มฌาปนกิจศพเองเพื่อ
เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในราคาถูก
ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับประเด็นการจัดสวัสดิการของกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านสะพานไม้แก่น ผู้วิจัยขอเสนอแนะควร
หาแนวทางในการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกในด้านการให้บริการสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพทั้ งในส่วนพิธีศพ
และการจัดเลี้ยงในงานศพ นอกจากเงินทุนของกลุ่มซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการเก็บจากสมาชิกเมื่อเกิดสมาชิกในกลุ่ม
เสียชีวิตเพียงอย่างเดียว ควรมีการจดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อได้รับงบสนับสนุน งบประมาณ
จากรัฐและเอกชน ตามสิทธิกฎหมายของการก่อตั้งกลุ่ม และควรส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มในด้านการพัฒนา ความรู้
ความสามารถของสมาชิก ควรมีการให้บริการสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดงานศพ เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
ส�ำหรับประเด็นแนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชนของกลุ่มฌาปนกิจ ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ควรพัฒนา
ระบบเงินทุนของกลุ่มให้มีความมั่นคงเพื่อเป็นสวัสดิการส�ำหรับครอบครัวของผู้เสียชีวิต ทั้งที่เป็นเงินที่เหลือจาก
การจัดงานศพและเป็นเงินเหลือเพื่อการศึกษาบุตร ควรพัฒนากลุ่มที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
ที่จ�ำเป็นในการจัดงานศพเช่นกลุ่มท�ำดอกไม้จันทน์ กลุ่มจัดดอกไม้ในงานศพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ และ
ควรมีกิจกรรมการด�ำเนินงานกลุ่มให้หลากหลายคลอบคลุมทุกกิจกรรมของการจัดงานศพ เช่น โลง ดอกไม้หน้าโลง
ศพ ของช�ำร่วยและอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาขั้นตอน วิธีการ และการด�ำเนินการในการขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตปุ๋ย
หมักจุลินทรีย์ 2) และศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการขยายเครือข่ายของกลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก
จุลินทรีย์ ต�ำบลชะอวด อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์โดยการ
สนทนากับกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 32 ราย และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ขั้นตอนและวิธีการในการขยายเครือข่ายเริ่มต้นด้วยการค้นหาคนที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดองค์ความรู้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และการผลิต พร้อมกับร่วมกันผลิตปุ๋ยหมัก
จุลินทรีย์ โดยใช้วัสดุในครัวเรือน น�ำไปใช้ในแปลงเกษตร ครัวเรือน ที่ท�ำงาน โรงเรียน พร้อมด้วยการแนะน�ำเพื่อน
บ้าน ชุมชนใกล้เคียงเป็นการขยายจ�ำนวนผู้ใช้และผู้ผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างและสนับสนุน
ให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการเกื้อหนุนพึ่งพากันทั้งทางด้านความรู้ประสบการณ์ การเงิน วัตถุดิบ
และการกระจายผลผลิต ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการขยายเครือข่ายคือ การสนับสนุนจากภาครัฐขาดความต่อ
เนื่อง ผู้น�ำท้องถิ่นไม่ได้ให้ความส�ำคัญส่งผลให้สมาชิกขาดความรู้ในการบ�ำรุงรักษาดินและขาดความมั่นใจต่อการ
เข้าร่วมกลุ่ม เครือข่ายและการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะคือการบูรณาการความร่วมมือ
กับภาครัฐและผู้น�ำท้องถิ่น สร้างศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก
ค�ำส�ำคัญ : การขยายเครือข่าย, ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์

1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the procedures, methods and operations
in expanding the network of microbial compost production groups; 2) to study the problems,
obstacles and solutions. To expand the network of the microbial compost production group,
Cha-uat sub-district, Cha-uat district, Nakhon Si Thammarat province. It is a qualitative research.
The interview form was used by discussion with a sample group of 32 and analyzed by content.
The results of the research showed that The steps and methods for expanding the
network begin with the search for an ideology of sufficiency economy philosophy. Knowledge
transfer of microbial compost and production Together with the production of microbial compost using household materials Used in agricultural plots, households, at work, and school with
the introduction of neighbors Nearby communities are expanding the number of users and
producers of microbial compost. At the same time, it encourages and encourages members to
exchange and learn together. To support interdependence in terms of knowledge, experience,
finance, raw materials and product distribution. The problems and obstacles in expanding the
network are Intermittent government support. Local leaders were negligent, resulting in members lacking knowledge of soil maintenance and lack of confidence in group participation.
Network and production of microbial compost Solutions and suggestions. Integrating partnerships with government and local leaders. learning center to promote knowledge and confidence
among members.
Keywords : network expansion, Microbial compost
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ว่า “... พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้
แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท�ำให้มีความสุข ก็ท�ำได้ ก็สมควรที่จะท�ำ สมควรที่จะปฏิบัติ” พระ
ราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัยสวน
จิตรลดาพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางการแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจ
และปัญหาทางสังคมของไทย ทางออกของการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ คือ จะต้องช่วยให้
ประชาชนที่อยู่ในภาคเกษตรและที่กลับคืนสู่ภาคการเกษตร มีงานท�ำ มีรายได้ ในขณะเดียวกันก็จะต้องสร้าง
รากฐานของชนบทให้แข็งแรง เพียงพอ ที่จะสามารถพึ่งตนเองได้
ในพื้นที่ต�ำบลชะอวด เป็นต�ำบลหนึ่งที่ชื่อของต�ำบลเหมือนกับชื่อของอ�ำเภอ มีที่มา 2 ชื่อ คือ มาจากค�ำว่า
“เชือกอวด” หรือ “ย่านอวด” และมาจากค�ำว่า “เจ๊กฮวด” หรือ “เจ้าฮวด” คนจีนที่เข้ามาอาศัยรุ่นแรก ๆ ในพื้นที่
บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของต�ำบลชะอวดเป็นเนินทราย สลับกับที่ราบ ลุ่ม ป่าพรุ เป็นต้น
น�้ำของแม่น�้ำปากพนัง ใช้เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ บางส่วนเป็นดินทรายเหมาะส�ำหรับพืชผัก ไม้ผล มีแม่น�้ำไหลผ่านแนว
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เขตตลอดพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ วัว หมู ไก่ โดยเฉพาะการเกษตรกรรมที่
ขาดค�ำนึงถึงสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและมลพิษในสภาพแวดล้อม จากข้อมูลสุขภาพชุมชน การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมมีการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ท�ำให้มีผลต่อร่างกาย คือ หอบหืด ปวดเมื่อย โรคกระเพาะปวด
เมื่อย ผื่นคัน ที่เกิดจากสารพิษจากสารเคมี ท�ำให้เห็นความส�ำคัญของการท�ำการเกษตร ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ
“อาชีพเกษตรกรรม มีภัยทางด้านสุขภาพจากสารเคมีและยาฆ่าแมลง เป็นโรคที่ได้รับจากสารเคมี” (วันชัย เหล่า
เสถียรกิจ, 2563) ท�ำให้แนวโน้มความต้องการเกี่ยวกับการบริโภค ผลผลิตจากการท�ำเกษตรอินทรีย์ มีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ คือปุ๋ยธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกระ
บวนการหนึ่งในการท�ำเกษตรอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการทางธรรมชาติ หนทางที่จะแก้ปัญหา
“การเกษตรเคมี” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางที่ดี วิธีที่จะแก้ปัญหา คือ การขยายการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์น�ำปุ๋ย
หมักจุลินทรีย์ที่เกษตรกรผลิตเอง มาใช้เป็นอาหารให้กับพืช เพื่อการท�ำเกษตรอินทรีย์ท�ำให้ลดอุปสรรคในทุกด้าน
จากการท�ำเกษตรเคมี ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว เปลี่ยนเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ แทนการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ในการท�ำการเกษตรกรรม ของเกษตรกรในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ของต�ำบลชะอวด อ�ำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ต่อจาก..โครงงานพัฒนาอาชีพผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ 3 ปี : ร.ต.ฟื้น ทองเกื้อ บัณฑิตสห
วิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ชีวิตสงขลา รุ่น 2/55) เกษตรกรมีปัญหายิ่งท�ำยิ่งจน จากการซื้อปุ๋ยเคมี มีราคา
แพง ยาปราบศัตรูพืชก็แพง ราคาผลผลิตถูก แต่ผลผลิตต้นทุนสูง ท�ำให้เศรษฐกิจครอบครัวรายได้ไม่ดี ขาดทุน และ
คุณภาพชีวิตไม่ดี ขาดความสุข ด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส�ำหรับด�ำเนินการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม
ด้านทางการเกษตรในพื้นที่ ผู้ท�ำการวิจัย จึงมีความสนใจ ในการส่งเสริมสนับสนุน การท�ำการเกษตรอินทรีย์ โดยมี
ความประสงค์ที่จะศึกษาขั้นตอน วิธีการในการขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และศึกษาปัญหา อุปสรรค
และแนวทางแก้ไข ในการขยายเครือข่ายของกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ พื้นที่ต�ำบลชะอวด อ�ำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช มุ่งหวังให้เกษตรกร เน้นการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพใช้เอง เกิดความ
ปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ในทุก ๆ ด้านหากมีสุขภาพชุมชนแบบองค์รวมดีทุกคนก็มีความสุข
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอน วิธีการในการขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ต�ำบล ชะอวด อ�ำเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการขยายเครือข่ายของกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
ต�ำบลชะอวด อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบเขตการวิจัย
โดยการสนทนากลุ่ม กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ�ำนวน 2 ชุมชน 32 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติผู้ที่สามารถให้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ของผู้วิจัย
ในการคัดเลือก โดยก�ำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ จ�ำนวน 6 ราย 2) คณะกรรมการ
จ�ำนวน 6 ราย 3) สมาชิกกลุ่ม จ�ำนวน 10 ราย 4) ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 6 ราย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน
4 ราย และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลชะอวด จ�ำนวน 2 ราย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เกี่ยว
กับการขยายเครือข่ายท�ำการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ในทุก ๆ บริบท เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ
เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานด้านท�ำการเกษตรในพื้นที่ที่ก�ำหนดไว้ ตามขอบเขตพื้นที่วิจัย
2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน บริบทกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการลงพื้นที่ภาคสนาม ใช้
เป็นวิธีการเก็บข้อมูล การด�ำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสร้างการเรียนรู้ และความเข้าใจ ให้กับประชาชน ตามที่ก�ำหนดไว้ ขอบเขตของ
โครงการวิจัย
3. ท�ำการศึกษา การขยายเครือข่าย วิธีการขยายเครือข่าย ของกลุ่มปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และองค์กรเครือ
ข่ายผู้ผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ด�ำเนินงานประสานการสร้างเครือข่ายชุมชน “เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง”
จัดอบรมหลักสูตร “การเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่ต�ำบล
ชะอวด (เว้นหมู่ 1 และ หมู่ 7) อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายเครือข่าย วิธีการขยายเครือข่าย ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
ผลการวิจัย
การขยายเครือข่ายกลุ่ม ผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ต�ำบลชะอวด อ�ำเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้นเกิดจาก แนวความคิดในการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และด้วยอุดมการณ์
ที่มุ่งเป้าหมายด้านการท�ำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ ทุนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบองค์รวม ได้ริเริ่มขึ้น ตาม
นโยบายของกองทัพบก ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�ำลังพล ก�ำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ได้
ด�ำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ก�ำลังพล ด�ำเนินงานตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ”
ให้มีกิจกรรม ท�ำการเกษตรอินทรีย์ และเกษตรแบบธรรมชาติ และเกษตรชีวภาพ ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์เกษตร
อินทรีย์ขึ้น พร้อมกับการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ก�ำลังพลและครอบครัวของก�ำลังพล ภายในค่ายเทพสตรีศรี
สุนทร เมื่อปี 2544 มีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ค่ายเทพสตรี-ศรีสุนทร ที่ตั้งอยู่ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ต�ำบลกะปาง อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดก�ำเนิดการขยายเครือข่ายการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์มี
การจัดตั้งองค์กรชุมชน “กองทุนปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ค่ายเทพสตรี-ศรีสุนทร” ด้านการเกษตร ซึ่งเป็นองค์กรชุมชน ที่
เกิดจากน�ำแนวความคิด “ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ มาด�ำเนินการ จัด
ฝึกอบรม เพื่อการเผยแพร่และถ่ายทอดให้ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง เทคนิคการประยุกต์ใช้ จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ด�ำเนินงาน
สร้างและขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ให้มีส่วนร่วมของกลุ่มที่มีความคิดเห็นร่วมกันเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะ ท�ำให้ “ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” และมีความยั่งยืนขึ้น
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
จากการที่ได้น�ำเอาวิธีคิดและวิธีปฏิบัติและใช้วิธีการให้คุณค่าพร้อมด้วยประสบการณ์ ในการท�ำการ
เกษตรกรรมที่ยั่งยืน ภายใต้หลักคิดที่ว่า ในการจัดตั้งกลุ่มใด ๆ ขึ้นมาก็ตาม จ�ำเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมสร้างเครือข่ายในเรื่องนั้น ๆ เพราะเครือข่ายมีความส�ำคัญต่อการเจริญ
เติบโตของกลุ่มโดยเฉพาะจะได้เป็นเหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เป็นแหล่งสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีการเกื้อกูล พึ่งพาและแบ่งปัน มีการร่วมกันคิดร่วม
กันตัดสินใจ ร่วมลงมือกระท�ำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันพัฒนา และรับประโยชน์ร่วมกัน ตามหลักคิดที่ส�ำคัญของค�ำว่า
“เครือข่าย” หรือ “Network” ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง “การเชื่อมต่อ เชื่อมโยง” “ความสัมพันธ์” และ “การติดต่อ
สื่อสาร” ภายใต้วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน และ
มีอิสระต่อกันหรือเป็นเอกเทศที่ไม่ขึ้นต่อกัน โดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักขององค์กรต่อไป โดยไม่สูญ
เสียเอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง จึงท�ำให้เครือข่ายเป็นความร่วมมือระหว่างปัจเจกกลุ่ม ขององค์กรประเภท
เดียวกัน แต่จะเป็นขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร
ขั้นตอนและวิธีการขยายเครือข่ายเริ่มต้นจากการค้นหาบุคคลในชุมชน ของอ�ำเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เกี่ยวกับการพึ่งตนเอง โดยการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์คุณภาพสูง อยู่แล้ว เข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ตามโครงการ 9101 ตามรอยพ่อฯ ปี พ.ศ.2561 ให้ความรู้ในด้านการผลิตปุ๋ยหมัก
จุลินทรีย์ และให้บุคคลที่ผ่านการอบรมแล้ว ไปจัดหาวัสดุที่มีอยู่แล้ว ในชุมชนน�ำมาร่วมกันสาธิต ลงมือปฏิบัติจริง
และท�ำการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท�ำการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการน�ำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ที่
ผลิตได้ไปใช้เอง ใน ไร่ สวนและนา รวมทั้งที่แปลงเกษตรท�ำการเกษตรอินทรีย์ของตนเอง หลังจากพิสูจน์
ประสิทธิภาพผลที่ได้รับจากการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ แล้วว่าสามารถปรับปรุง และรักษาคุณภาพดินให้ดีขึ้น และ
คงที่สม�่ำเสมอ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี และสารที่จ�ำเป็นต่อการท�ำเกษตรกรรม ท�ำให้ครอบครัวเพิ่มรายได้
เงินเหลือมากขึ้น พร้อมขยายผลด้วยวิธีการบอกต่อ กับเพื่อนบ้านและชุมชนใกล้เคียง เมื่อสมาชิกในกลุ่มและเครือ
ข่ายที่ได้ด�ำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องแล้ว และมีความมั่นใจต่อการท�ำเกษตรอินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
ให้มีการหมุนเวียนกันมาเรียนรู้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อให้การควบคุมคุณภาพ
การผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ มีคุณภาพที่ดี และสม�่ำเสมอ และสามารถขยายผลการ สร้างเครือข่ายการท�ำปุ๋ยหมัก
จุลินทรีย์ เพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการขยายเครือข่ายของกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ของต�ำบล
ชะอวด อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีทั้งวัตถุดิบในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ต้องไปจัดจากท้องถิ่นอื่น
สมาชิกในกลุ่มและเครือข่าย มีความรู้และประสบการณ์น้อย และไม่มีความเข้าใจในองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากบุคลากรที่มีความรู้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
มีน้อยมาก ไม่ทั่วถึง จึงท�ำให้สมาชิกและเครือข่าย ขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้ไม่หมด ความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และการรวมของกลุ่มคน เพื่อผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์มีความยุ่ง
ยาก จึงท�ำให้สมาชิกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักการ เป็นเหตุให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน และไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ สมาชิกเครือข่ายบางท่าน ไม่ได้ให้ความส�ำคัญของการท�ำเกษตรอินทรีย์
เพราะขาดความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งไม่มั่นใจในการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ส�ำหรับปรับปรุงสภาพดิน จึง
ยังคงใช้วิธีการท�ำการเกษตรเคมี อีกทั้งการที่ผู้น�ำท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐในท้องถิ่น ขาดความอาใจใส่ สนับสนุน
และช่วยเหลืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ต้องเริ่มต้นด้วยสมาชิกและเครือข่ายในปัจจุบัน สร้างคุณภาพของปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
ที่ดีจริง ๆ และเห็นผลที่เป็นรูปธรรมจากการน�ำไปใช้ในแปลงเกษตรกร ในพื้นที่สมาชิกเพื่อเป็นแบบอย่างและการ
เปรียบเทียบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และต้องมีการเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายและภาคีเครือข่าย โดยการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ร่วมกันปฏิบัติและร่วมประเมินผล ตามความ
จริงให้ปรากฏเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสร้างทีมวิทยากร ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ให้กระจายออกไปในแต่ละต�ำบลให้มากยิ่ง
ขึ้น ด้วยการประสานผู้น�ำท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุน ร่วมด้วยช่วยกันอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญเพื่อให้การ
ประสานงานทั้งในแนวราบและแนวตั้ง องค์กรภาครัฐจึงควรต้องติดตามประเมินผล ให้การสนับสนุนจัดตั้งเป็นศูนย์
เรียนรู้ การท�ำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ในแต่ละพื้นที่อย่างจริงจัง จัดสร้างเป็นหลักสูตรและมีวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตร ให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถน�ำความรู้ไปขยายผล เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นรูปธรรมต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
วิธีการในการขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ จากการศึกษาขั้นตอนวิธีการในการขยายเครือข่าย
กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ พบว่าชุมชนเกิดการรับรู้ร่วมกัน สมาชิกในเครือข่ายมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้
เหมือนกันถึงความส�ำคัญของปุ๋ยหมักจุลินทรีย์แทนการใช้สารเคมี จากการรับทราบข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิด
การท�ำการเกษตรที่ไม่ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตร การรับประทานอาหารปนเปื้อนสารเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตปลอด
สารเคมี การรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคพืช ผัก ผลไม้ ครึ่งหนึ่งของอาหารทุกมื้อ ผู้บริโภคจึงนิยมพืชผัก
ปลอดภัยสารพิษกันมากขึ้นเพื่อสุขภาพของตนเองและเห็นความส�ำคัญของแนวคิด “เกษตรอินทรีย์” ท�ำให้โลกที่
หมุนกลับเข้าหาธรรมชาติเกษตรอินทรีย์จะท�ำให้คนอยู่รอด ถ้าชุมชนคิดว่ายาดีที่สุดคืออาหาร โรงพยาบาลดีที่สุด
คือครัว หมอดีที่สุดคือตัวเราเอง สอดคล้องกับเสรี พงศ์พิศ (2555, หน้า 8) ที่ว่าเครือข่าย เป็นขบวนการทางสังคม
อันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์และความ
ต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันด�ำเนินกิจกรรมบางอย่างโดยที่สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้น
ต่อกันโดยมีการจัดความสัมพันธ์ภายในองค์กร ระหว่างคนในองค์กรและระหว่างองค์กรนั้นกับองค์กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยเปลี่ยนจากการจัดการแบบล�ำดับชั้น (Hierarchical) มาเป็นการสร้างเครือข่าย (Networking)
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่ต้องการให้เป็นชุมชนปลอดสารเคมีในการ
ผลิตพืช ผลิตอาหาร รวมทั้งการป้องกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม จึงเห็นความส�ำคัญของการขยายเครือข่ายการผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีการรับรู้ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ในการขยายเครือข่าย และมีเป้าหมายที่จะต้องสร้างเครือ
ข่ายร่วมกันสอดคล้องกับ สมพันธ์ เตชะอธิก (2553) “การพัฒนาระบบองค์กรชุมชนและเครือข่ายทางสังคมเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจน มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก” ที่ว่าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหลวม
ของปัจเจก บุคคล กลุ่ม องค์กร การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนี้ เป็นการเชื่อมโยงทางความคิดและเชื่อมโยง
กิจกรรมตามความเหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์หรือเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งอาจมีทั้งการร่วมงานเฉพาะกิจหรือการขับ
เคลื่อนประสานประโยชน์ระยะยาว ที่ขยายสมาชิกมากขึ้นจนพัฒนาขึ้นเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
เกิดความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งประโยชน์ด้านของสุขภาพ การปลอดสารเคมีอันตราย การ
บริโภคอาหารปลอดสารเคมี ด้านเศรษฐกิจจากการลดรายจ่ายการซื้อปุ๋ยเคมี ซึ่งในด้านเศรษฐกิจนี้จะมีส่วนได้กัน
ทุกภาคส่วนในการลดรายจ่าย ด้านความสัมพันธ์ในกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้งเห็นความสุข ความพึง
พอใจของชุมชน ในการเห็นความส�ำคัญของการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ จ�ำเนียร บุญมาก,
ประเสริฐ จรรยาสุภาพ (2555, หน้า 1) กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ความร่วมมือธุรกิจเกษตรอินทรีย์ โดยการเข้าร่วมเครือข่ายเกิดจากการมีแนวคิดหรือความต้องการที่คล้ายกัน คือ
ต้องการมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง และลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการท�ำการเกษตรเคมีซึ่งเครือข่ายที่สร้างขึ้นมี
การก�ำหนดโครงสร้าง และหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน ส�ำหรับการพัฒนาเครือข่าย จะใช้วิธีการประชุมกลุ่ม
ย่อย และการศึกษาดูงานระหว่างกันภายในเครือข่าย ซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
ระหว่างสมาชิกด้วยกันภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มด้วยกันภายในเครือข่ายเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของ
เครือข่ายเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันและมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนําจุดแข็ง
ของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วท�ำให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2)
มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่ เช่น กรณีการแบ่งปันวัตถุดิบในการหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ การแบ่งหน้าที่ใน
การสรรหาวัตถุดิบเนื่องจากบางกลุ่มอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพในแหล่งวัตถุดิบ บางกลุ่มอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการ
ใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์สูง แล้วแบ่งปันกันท�ำให้วัตถุดิบบางอย่าง ที่ต้องซื้อก็ได้ในราคาถูกลง การประสานงานในการ
ช่วยกันกระจายผลผลิตของสมาชิกสอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2538, หน้า 90) ระบุว่า ในอนาคตสังคมจะ
ประกอบด้วยกลุ่ม หรือชุมชนที่เชื่อมโยงกันเป็นตาข่ายสังคม (Social Network) เช่นเดียวกับ โครงสร้างของเซลล์
สมอง โดยในแต่ละชุมชน นอกจากจะประกอบด้วยบุคคลที่เป็นบุคคลเรียนรู้ ชุมชนก็เป็นชุมชนเรียนรู้ และแต่ละ
ชุมชนก็เชื่อมโยงกับชุมชนอื่นเกิดเป็นตาข่ายการเรียนรู้ที่มีพลังทางปัญญาสูงยิ่ง เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น คือ โลกแห่ง
ความเป็นชุมชน ที่ทุกคนมีความหมาย และรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน และเชื่อมโยงเป็นตาข่าย เป็นโครงสร้างใหม่ใน
โลกการเชื่อมโยงถักทอกันของชุมชนเป็นเครือข่ายจะเกิดพลังทางสังคม ที่จะแก้ไขปัญหาที่ยาก ๆ ท�ำให้เศรษฐกิจ
เข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืน
จากการศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในการขยายเครือข่ายของกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ของ
ต�ำบลชะอวด อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น มีทั้งวัตถุดิบในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ต้องไปจัดหาจากท้อง
ถิ่นอื่น สมาชิกในกลุ่มและเครือข่าย มีความรู้และประสบการณ์น้อย และไม่มีความเข้าใจในองค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับ
การท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากบุคลากรที่มีความรู้ มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์
ความรู้มีน้อยมาก จึงท�ำให้สมาชิกและเครือข่าย ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และการรวมกลุ่ม
คน ร่วมกันผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ และกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจุลินทรีย์มีความยุ่งยากซับซ้อนขั้นตอนมาก จึง
ท�ำให้สมาชิกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักการ สมาชิกเครือข่ายบางคน ไม่เห็นความ
ส�ำคัญของการท�ำเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งไม่มั่นใจในการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ส�ำหรับปรับปรุงสภาพดิน
เพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง (ขาดการร่วมกิจกรรมฝึกอบรม) อีกทั้งการที่ผู้น�ำท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐ
ในท้องถิ่น ขาดความเอาใจใส่ สนับสนุนและช่วยเหลืออย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงสอดคล้องกับพระมหาสุทิตย์ อา
ภากโร (2557, หน้า 36-38) ที่กล่าวว่า เครือข่ายนัยคุณค่าแห่งความสัมพันธ์ เป็นการให้ความหมายโดยอธิบายถึง
มิติแห่งความสัมพันธ์ ของหน่วยต่าง ๆ และข่ายของงาน (network) ซึ่งอธิบายว่า เครือข่ายหมายถึงความสัมพันธ์
และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหรือชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือพึ่งพา จนกระทั่งการสร้างพลังและอ�ำนาจ
ต่อรองและต่อมาก็มีการขยายความสัมพันธ์ไปสู่ระดับที่กว้างขึ้น
แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ ต้องเริ่มต้นด้วยสมาชิกและเครือข่ายในปัจจุบัน สร้างคุณภาพของปุ๋ยหมัก
จุลินทรีย์ที่ดีและเห็นผลที่เป็นรูปธรรมจากการน�ำไปใช้ในแปลงเกษตรกร ในพื้นที่สมาชิกเพื่อเป็นแบบอย่างและการ
เปรียบเทียบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และต้องมีการเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายและภาคีเครือข่าย โดยการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ร่วมกันปฏิบัติและร่วมประเมินผล รวมทั้งการ
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
สร้างทีมวิทยากรปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ให้กระจายออกไปสู่แต่ละต�ำบลให้มากยิ่งขึ้นด้วยการประสานผู้น�ำท้องถิ่น เพื่อ
การสนับสนุนร่วมด้วยช่วยกันอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญเพื่อให้การประสานงานทั้งในแนวราบและแนวตั้ง
องค์กรภาครัฐจึงควรต้องติดตาม ประเมินผล ให้การสนับสนุนจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การท�ำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ในแต่ละ
พื้นที่อย่างจริงจัง โดยสร้างเป็นหลักสูตรและมีวุฒิบัตรหรือเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและน�ำไปผลิตเป็น
รูปธรรมสอดคล้องกับ กาญจนา แก้วเทพ (2558, หน้า 15) ที่ว่าเครือข่ายเป็นรูปแบบหนึ่งของการประสาน ของ
บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่ต่างก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเป้าหมาย มีวิธีท�ำงาน และมีกลุ่มเป้าหมาย
ของตัวเอง บุคคล กลุ่มหรือองค์กรเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แม้อาจจะ
ไม่ได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอก็ตามแต่ก็จะมีการวางรากฐานเอาไว้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะ
ขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้
สรุปและข้อเสนอแนะ
เครือข่ายมีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของกลุ่ม โดยเฉพาะจะได้เป็นเหล่งตั้งต้น ในการสร้างประโยชน์
ร่วมกันของเครือข่าย ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ระหว่างสมาชิกในกลุ่มเป็นแหล่งสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีการเกื้อกูล พึ่งพาและแบ่งปัน มีการร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ
ร่วมลงมือกระท�ำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันพัฒนาและรับประโยชน์ร่วมกัน ตามหลักคิดที่ส�ำคัญของค�ำว่า “เครือข่าย”
หรือ “Network” ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง”การเชื่อมต่อ “เชื่อมโยง” “ความสัมพันธ์” และ “การติดต่อสื่อสาร”
ภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีอิสระต่อ
กันหรือเป็นเอกเทศที่ไม่ขึ้นต่อกัน โดยที่แต่ละฝ่ายยังคงปฏิบัติภารกิจหลักขององค์กรต่อไปโดยไม่สูญเสีย
เอกลักษณ์และปรัชญาของตนเอง จึงท�ำให้เครือข่ายเป็นความร่วมมือระหว่างปัจเจกกลุ่มขององค์กรประเภท
เดียวกัน แต่จะเป็นขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร เพื่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายคือการเดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติตามค�ำสอนพ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ภายใต้หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อเสนอแนะ
1. เครือข่ายจะต้องมีการเก็บข้อมูลเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกเครือข่าย มีข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยหมัก
จุลินทรีย์และปุ๋ยเคมี ทั้งในด้านราคาและผลประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อให้สมาชิกใหม่ตัดสินใจได้ง่าย
2. การต่อยอดงานวิจัยชิ้นนี้ ควรมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ “การเกษตรอินทรีย์” การท�ำปุ๋ยหมักจุลินทรีย์
เพื่อท�ำการฝึกอบรมให้แต่ละเครือข่ายในพื้นที่โดยใช้หลักสูตร “การเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการมอบวุฒิบัตรให้ส�ำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ พร้อมกับการจัดหา
แหล่งทุนเพื่อน�ำไปผลิตให้เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น
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การด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีด : กรณีศึกษา
ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Maintaining Local Wisdom of the Knier forging group: A case study
of Ban Pho Sub-District, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province
พิมพ์วลัญช์ พัฒนอรรถกร
Pimwalan Phatthanaatthakon 1
วงศ์สถิตย์ วิสุภี
Wongsatit Wisupee 2

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) บริบทชุมชนความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของ
กลุ่ม ผลงานและการบริหารจัดการกลุ่มตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์ 2) แนวทางการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีดต�ำบล
บ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 18 คน เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผล
การวิจัยพบว่า
1.บริบทชุมชนความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของกลุ่ม ผลงานและการบริหารจัดการกลุ่มตี
มีดต�ำบลบ้านโพธิ์ พบว่า ช่างตีมีดได้รับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก นายเพชร ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว(สปป.ลาว) และได้ถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรสตรีต�ำบล
บ้านโพธิ์ ได้จดทะเบียน พ.ศ.2550 ศักยภาพของกลุ่มประกอบด้วย ด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ผลงานกลุ่ม
ตีมีด มีเอกลักษณ์คือ มีดคม แข็งแรงทนทาน สวยงาม ใช้งานนาน ได้รับรางวัลสุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ระดับห้าดาว ส่วนการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร มีนางมาลา ปลั่งกลาง เป็นประธาน มีกรรมการและ
สมาชิก 30 คน มีการลงหุ้นจากสมาชิก ขั้นต�่ำหุ้นละ 100 บาท ด้านวัสดุอุปกรณ์ ใช้วัสดุเหล็กและด้ามไม้ส่วน
อุปกรณ์ที่ใช้ตีมีด ได้แก่ เลื่อยตัดเหล็ก เครื่องเจียร์ไฟฟ้า ตะไบ เครื่องสว่านไฟฟ้า และเครื่องตีมีดไฮดรอลิค
เป็นต้น ด้านการผลิตมีขั้นตอน คือ การตัดและผ่าเหล็ก การแบนหรือตีหลาบ การตีแต่ง การตอกตราสัญลักษณ์
การตะไบตกแต่ง การท�ำด้ามและการชุบคมมีด ส่วนด้านการตลาดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลาดภายในและตลาด
ภายนอกชุมชน
2.แนวทางการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีด ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามี
5 แนวทาง ดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) สนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัย 3) สนับสนุนให้มี
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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การถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) จัดท�ำเป็นหลักสูตรทางการศึกษา 5) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
ค�ำส�ำคัญ : การด�ำรงภูมิปัญญา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ตีมีด

Abstract
The objectives of this research were to study 1) community context and background of
local wisdom, group potential,performance and management of Ban Pho Tambon Tee Mead
Group, 2) Maintenance guidelines For local wisdom of Tam Mead Group, Ban Pho Subdistrict. It
is qualitative research. A total of 18 people were sampled. Data collection tools were observation forms, interview forms, and group discussion issues using content analysis methods. The
results showed that
1. Forcommunity context and history of local wisdom group potential,the results and
management of the Ban Pho sub-district knife strike group showed that the blacksmith received
local wisdom knowledge from Mr. Petch, a citizen of the Lao People’s Democratic Republic (Lao
PDR) and it had been passed on to the people in the community from generation to generation.
Community Enterprise of Ban Pho Sub-District Women’s Organization, was registered in 2007.
The potential of the group consists of physical, mental and intellectual aspects. The work of the
knife-making group is unique, a knife that is sharp, durable, long-lasting and beautiful. It was
awarded with OTOP Prize at the 5-star level. As for personnel management, Mrs. Mala Klang was
the chairman, and there were 30 directors and members with a minimum investment of 100
baht per share. Steel material and wooden handle were used. The equipment used to strike the
knife is a hacksaw, electric grinder hydraulic knife hammer, etc. The production process consists
of cutting and slitting steel, flat hammering or flat striking, forging, stamping,logo nailing, decorative filing,handle making and plating of knives.In terms of marketing, products were on sale at
the internal market and the market outside the community.
2. Guidelines for maintaining local wisdom of the knife-making group of Ban Pho Sub-district, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province,it was found that there were 5 approaches: 1)
Collecting local wisdom data, 2) Encouraging research,
3) Encouraging the transfer and
dissemination of local wisdom, 4) Creating an educational curriculum, 5) Cooperation between
the public and private sectors.
Keywords : preserving wisdom, local wisdom, knife-making.
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ในอดีตคนภาคอีสานมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเรียนรู้ ที่จะใช้
ภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมและธรรมชาติได้ทั้งด้านประดิษฐ์
กรรมและหัตถศิลป์ ที่บ่งบอกหรือสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังอันได้สั่งสมและสืบสานมาช้านาน รวม
ความว่ามนุษย์ได้ใช้สติปัญญาคิดประดิษฐ์สิ่งของขึ้นใช้ในการด�ำเนินชีวิตอย่างหลายหลากมากชนิด (เอกวิทย์ ณ
ถลาง, 2540, หน้า 328)
มีด ถือเป็นเครื่องมือชนิดแรกๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ในกิจกรรมต่างๆ
มาเป็นเวลานาน มีดเป็นทั้งอาวุธและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ บางครั้งมีดยังน�ำไปเป็นเครื่องประดับ การ
ประดิษฐ์มีดขึ้นมาใช้ในอดีตนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญเป็นอย่างมาก และมีการถ่ายทอดความรู้
กันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง การผลิตมีดจึงน�ำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตมาก
ขึ้น การด�ำรงอยู่ของภูมิปัญญาของบุคคลหรือชุมชนด้านการตีมีดหรือผลิตมีดก�ำลังลดน้อยถอยลง ท�ำให้ชุมชนที่ใช้
ภูมิปัญญาในการท�ำมีดก�ำลังเผชิญกับวิกฤติของการสูญหายทางภูมิปัญญา (ทวีป ศิริรัศมี และพรพิมล เตรียมวัง,
2549, หน้า 1)
ชุมชนต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นชุมชนท�ำมีดมายาวนานหลายชั่วอายุคนโดย
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยมีช่างชาวลาว ชื่อนายเพชร ได้แต่งงานกับนางพิณ ชาวไทย มีครอบครัวอยู่ในชุมชน
แห่งนี้ และได้ประกอบอาชีพตีมีดพร้อมยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตีมีดให้แก่ชาวบ้านที่สนใจจวบจนถึง
ปัจจุบัน ในปีพ.ศ.2550 ชาวบ้านได้รวมตัวกันไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กร
สตรีต�ำบลบ้านโพธิ์” โดยมีนางมาลา ปลั่งกลาง เป็นประธาน มีกรรมการ 20 คน และสมาชิก 10 คน ความโดดเด่น
ของกลุ่ม คือ มีด มีความคมแข็งแรง ใช้งานได้นาน ท�ำให้ได้รับรางวัล OTOP ระดับห้าดาว แต่ในปัจจุบันช่างตีมีด
มีอายุมากขึ้น ขาดคนมาสืบทอดองค์ความรู้การตีมีด นับวันชาวบ้านกังวลว่าจะสูญหายไปจากชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาวิจัยการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีดกรณีศึกษาต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยอาศัยแนวทาง 5 ประการ คือ 1) การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) สนับสนุนให้มีการ
ค้นคว้าและวิจัย 3) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) จัดท�ำเป็นหลักสูตรทางการ
ศึกษา 5) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
ค�ำถามส�ำคัญในการวิจัย
1.บริบทชุมชนความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของกลุ่ม ผลงาน และการบริหารจัดการกลุ่ม
ตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างไร
2. แนวทางการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีด ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มี
แนวทางเป็นอย่างไร
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ศักยภาพของกลุ่ม ผลงานและการบริหาร
จัดการกลุ่มตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาแนวทางการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีด ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่มีอาชีพตีมีด ผู้น�ำท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยคัดเลือกแบบเจาะจง และผู้ที่ยินดีเข้าร่วมกระบวนการวิจัย จ�ำนวน
18 ราย ดังนี้ 1) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรสตรี ต�ำบลบ้านโพธิ์ จ�ำนวน 10 ราย 2) เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน,เจ้าหน้าที่เกษตรอ�ำเภอ,เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลบ้านโพธิ์และเจ้าหน้าที่สถานศึกษา 4 ราย 3) ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในชุมชน จ�ำนวน 1 ราย 4) พ่อค้ารถเร่จ�ำนวน 1 ราย 5) ชาวบ้านที่มาซื้อมีด 2 ราย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีมีด ใน
ประเด็นบริบทชุมชน ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นศักยภาพของกลุ่ม ผลงาน และการบริหารจัดการกลุ่มตี
มีดต�ำบลบ้านโพธิ์ และน�ำเสนอแนวทางการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการวิจัย เป็นการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและภาค
สนาม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนากลุ่ม น�ำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลเอกสารโดยก�ำหนดสาระส�ำคัญ แนวคิดทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริบทชุมชนต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2.ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่วิจัย ประกอบด้วย แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ และประเด็นการสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้สรุป
ประเด็นและการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม โดยเป็นการถอดองค์ความ
รู้จากประสบการณ์จริงและการบันทึกด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
ผลการวิจัย
1. ปัจจุบันชาวบ้านต�ำบลบ้านโพธิ์มีอาชีพหลัก คือท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน และเลี้ยงสัตว์อาชีพเสริมคือการตี
มีด เป็นการสืบทอดจากบรรพบุรุษปัจจุบันนี้ช่างตีมีดนับวันลดน้อยลงไปมาก องค์ความรู้การตีมีดได้สูญหายตายไป
พร้อมกับช่างตีมีดที่เสียชีวิต โดยไม่มีผู้สืบทอด ยังคงมีลูกหลานบางครัวเรือนที่สืบทอดการตีมีดต่อจากบิดามารดา
แต่ก็เป็นส่วนน้อย ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรสตรีต�ำบล
บ้านโพธิ์” เมื่อปีพ.ศ.2550 มีนางมาลา ปลั่งกลาง เป็นประธาน ผลการด�ำเนินงาน ประธานรับซื้อมีดจากสมาชิกใน
ราคาที่แพงกว่าร้านค้าทั่วไป จากนั้นน�ำไปจ�ำหน่ายต่อตามตลาดทั่วไป เป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้พอ
สมควรส่งผลท�ำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ได้รับรางวัลสินค้า OTOP ระดับห้าดาว ประเภท มีด กลุ่มมีการ
บริหารจัดการ โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายชัดเจน ด้านการเงิน มีการลงหุ้นขั้นต�่ำหุ้นละ 100 บาท
ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ใช้เหล็กแหบรถยนต์มาตีมีด และเครื่องไฮดรอลิคมาช่วยตีมีด ด้านการผลิต ได้แก่ 1) การตัด
และผ่าเหล็ก 2) การแบนหรือตีหลาบ 3) การตีแต่ง 4) การตอกตราสัญลักษณ์ 5) การตะไบตกแต่ง 6) การท�ำด้าม
7) การชุบคมมีด 8) การตกแต่ง ส่วนด้านการตลาดปกติทางกลุ่มจ�ำหน่ายที่ตลาดในชุมชนและนอกชุมชนแต่ใน
ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 ก�ำลังแพร่ระบาด ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ ส่งผลกระทบต่อการ
จ�ำหน่ายมีด รายได้ของสมาชิกลดลง จึงหาทางออกและปรับตัวหาช่องทางการจ�ำหน่ายมีดในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการจ�ำหน่ายมีดทางออนไลน์ทางเว็บเพจและทางไลน์ เปิดจ�ำหน่ายโดยให้จองมีดและสินค้าอื่นๆ
ทั่วประเทศ (มาลาปลั่งกลาง, ล�ำดวน ศรีนาค และสมปอง ลอยสนิท, 2563, สัมภาษณ์)
2. แนวทางการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาจากการ
ศึกษาสามารถสรุปได้ 5 ประเด็นดังนี้ 1) ควรรวบรวมประวัติและผลงานของปราชญ์ชาวบ้านด้านการตีมีดเริ่มตั้งแต่
ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีมีดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และควรมีการเชิดชูเกียรติและยกย่อง
ปราชญ์ชาวบ้านด้านการตีมีดเพื่อให้ปรากฏแก่คนในชุมชน เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนมองเห็นคุณค่าและมูลค่าที่เกิด
จากการตีมีด 2) ควรสนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัย รวบรวมกระบวนการตีมีด 3) ควรสนับสนุนให้มีการเผย
แพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกฝังนิสัยรักในอาชีพการตีมีดเริ่มตั้งแต่เด็กไปสู่เยาวชน โดยเรียนรู้ต่อไป
เรื่อยๆ ตราบใดที่ยังมีคนสืบทอด ตราบนั้นภูมิปัญญาด้านการตีมีดยังคงอยู่คู่กับชุมชนอย่างแน่นอน
4) ควรจัดท�ำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นการตีมีดให้แก่นักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้ หน่วยงานภาครัฐที่ท�ำหน้าที่จัดการ
ศึกษาในชุมชนประกอบด้วย ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านโพธิ์ ที่ดูแลโรงเรียนเทศบาลต�ำบลบ้านโพธิ์ สถานศึกษา
ในเขตต�ำบลบ้านโพธิ์ และส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) แต่ละสถาน
ศึกษาจัดท�ำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นขึ้น สาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพให้แก่นักเรียนและนักศึกษา อาจ
จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ เรียนรู้ทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในชุมชน “เรียนรู้สู่การปฏิบัติ” ส่งผล
ท�ำให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับเอาองค์ความรู้ และความภาคภูมิใจในอาชีพของบรรพบุรุษของตนเอง 5) การร่วม
มือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้มีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
วิถีความเป็นอยู่ เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานเกษตรส�ำนักงานอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านโพธิ์ ทุกหน่วยงานควร
ท�ำงานร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันท�ำงานเชื่อมโยงกัน (มาลา ปลั่งกลาง,
ล�ำดวน ศรีนาค, สมปอง ลอยสนิท และคนอื่นๆ, 2563, สนทนากลุ่ม)
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
อภิปรายผล
1. ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเป็นการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจากบรรพบุรุษ โดยต้นก�ำเนิดมาจากพี่น้องจากประเทศ สปป.ลาว คือ นายเพชร เป็น
ช่างตีมีดฝีมือดี จนได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง และได้แต่งงานกับหญิงชาวไทย นามว่า นางพิน ชาวบ้านใน
ต�ำบลบ้านโพธิ์ต่างได้รับอิทธิพลองค์ความรู้จากการถ่ายทอดของนายเพชร จากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานนับ 100 ปีเศษ
ช่างตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์ได้ฝึกทักษะประสบการณ์ประกอบกับการลองผิดลองถูกจนช�ำนาญมีฝีมือได้ดัดแปลงความ
คิดสร้างสรรค์ตามยุคสมัยใหม่โดยมีดไม่ใช่คมและแข็งแรงอย่างเดียว แต่ต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ส่งผลท�ำให้มีดใน
ต�ำบลบ้านโพธิ์ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ในอดีตชาวบ้านในต�ำบลบ้านโพธิ์มีจุดประสงค์การตีมีดไว้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้นจากนั้นมีการพัฒนาเพื่อ
จ�ำหน่าย มีอาชีพเสริมแก่ครอบครัวเมื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกันทั้งองค์กร
สตรีในหมู่บ้าน และรวมกลุ่มไปจดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรสตรีต�ำบลบ้านโพธิ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งทุนหรืองบประมาณจากภาครัฐ สามารถก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ และสามารถ
ต่อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ ส่งผลให้กลุ่มตีมีดมีตลาดรองรับและได้ก�ำไรเพิ่มขึ้น การตีมีดของต�ำบลบ้านโพธิ์ มีจุด
เด่นโดยมีคุณภาพดี คม แข็งแรง คงทน ใช้งานง่ายและใช้ได้นาน เหมาะมือ มีความสวยงาม และราคาย่อมเยาไม่
แพงจนเกินไป ลูกค้าที่ซื้อมีดจากกลุ่มไปรับรองไม่ผิดหวัง เนื่องจากผลิตจากเหล็กแหนบรถยนต์ที่เป็นเหล็กคุณภาพ
ดี ส่งผลท�ำให้ได้รับรางวัลหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP สูงสุด ได้รับรางวัลระดับห้าดาวด้านผลิตภัณฑ์มีด แสดง
ให้เห็นว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรสตรีต�ำบลบ้านโพธิ์ได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มีดให้เป็นที่สนใจต่อผู้ซื้อมีดแบบ
นี้ด้วยซึ่งมีรูปลักษณ์ที่ต้องได้มีการตกแต่ง เช่นแกะลายที่ตัวใบมีด ด้ามมีดก็มีการแกะสลักลวดลายโดยแกะลายด้วย
ปลายมีดมีทั้งแบบหัวตัดและแบบมีดดาบ มีการกลึงด้ามมีดด้วยไม้ชิงชัน ท�ำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ในราคาที่
สูงขึ้นกว่าเดิม
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 5 ด้าน ดังนี้ 1) การจัดการด้านบุคลากร หลักการท�ำงานแบบพี่แบบน้อง ไม่ใช่
เจ้านายลูกน้อง ปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วมกันคิด วางแผนการท�ำงานและประเมินผลด้านบวกและด้านลบช่วยกัน
เมื่อประสบปัญหาร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยมีประธานเป็นผู้น�ำที่ดีและเสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยการรับซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในราคาที่แพงกว่าร้านค้าในชุมชน ท�ำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาชีพเสริมเลี้ยงครอบครัวได้ 2)
การจัดการด้านเงินโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานด้วยการลงหุ้นขั้นต�่ำหุ้นละ 100 บาท ประธานมี
แนวคิดในการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มของตนเอง ด้วยการกู้เงินมาลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชน และส�ำนักงานองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านโพธิ์ โดยน�ำเงินมาซื้อผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มให้ราคาดีกว่าร้าน
ค้าในชุมชนและที่อื่นๆ 3) การจัดการวัสดุอุปกรณ์ 4) การจัดการด้านการผลิตมีความส�ำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากองค์
ความรู้การตีมีดแต่ละพื้นที่ ช่างแต่ละคนมีฝีมือและสูตรหรือเทคนิควิธีการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับฝีมือ ความ
ช�ำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ และวัสดุอุปกรณ์ที่น�ำมาใช้มีคุณภาพดีหรือไม่อย่างไร 5) การจัดการด้านการตลาดโดย
น�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปจ�ำหน่ายตลาดในชุมชน หน้าบ้านตนเองให้นักท่องเที่ยวที่มาดูงานในชุมชน ส่วนตลาดนอก
ชุมชนเป็นการออกบูท ตามสถานที่ต่างๆ ตลาดตามออเดอร์หรือตามสั่งจากทั่วประเทศ ตลาดจากพ่อค้าแม่ขายรถ
เร่มารับซื้อ และตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตน์ลวดี โบสุวรรณ และ
วิศาล บุญประกอบ (2553, หน้า 90-95) พบว่าการเพิ่มช่องทางจ�ำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตด้วยวิธี E-commerce
ขั้นตอนวิธีการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ WWW.trekkingthai.com ห้องคนมีคม ขั้นแรก การสมัครเป็นสมาชิกของ
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
เว็บไซต์ที่มีการซื้อขายมีดและของมีคม ขั้นที่สอง เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว จึงท�ำการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์มีดของช่างใน
กลุ่มตีมีดชุมชนบ้านใหม่
2. แนวทางการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีดต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ 1)
การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีแนวทางรวบรวมประวัติและผลงานของปราชญ์ชาวบ้านด้านการตีมีดซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่ช่างตีมีดให้ปรากฏในสังคมและเป็นที่ยอมรับแก่ลูกหลานและคนใน
ชุมชน 2) สนับสนุนให้มีการค้นคว้าและวิจัยคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการค้นคว้า
และวิจัย เป็นการรวบรวมผลงาน เทคนิควิธีการตีมีดแบบสมบูรณ์เข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรม คนรุ่นใหม่สามารถ
เรียนรู้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีมีดได้ และที่ส�ำคัญควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อค้นหาประเด็นที่
ต้องการพัฒนา สภาพปัญหาต่างๆ และร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 3) สนับสนุนให้มีการถ่ายทอด
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเมือง ส�ำนักงานวัฒนธรรมอ�ำเภอ หรือส�ำนักงาน
เทศบาลต�ำบลบ้านโพธิ์ควรร่วมมือกันท�ำงานแบบบูรณาการ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้มีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลูกหลานในชุมชนเรียนรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ค่อยๆซึมซับไปทีละนิด และควรมีการเผย
แพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีมีดในรูปแบบเอกสาร หนังสือ วารสาร จุลสาร และนิตยสารต่างๆ ตลอดถึงศึกษา
ค้นคว้าวิจัย มีการเผยแพร่องค์ความรู้การตีมีดผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา
วีระยุทธ ประสาทนอก เรื่อง การอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตบาตรของชุมชนบ้านบาตร(2551,หน้า
152-155) พบว่า ในอดีตชุมชนมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตบาตรสืบต่อกันมาตามสายเลือด
มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกและหลานในครอบครัวตนเองในปัจจุบันใช้วิธีเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยการเป็น
ลูกมือช่างและค่อยๆพัฒนาทักษะจนเกิดความช�ำนาญอาชีพช่างท�ำบาตรต้องมีใจรักต้องใช้ความอดทนและระยะ
เวลาเพื่อให้เกิดทักษะ และความช�ำนาญ 4)จัดท�ำเป็นหลักสูตรทาการศึกษาการจัดท�ำหลักสูตรท้องถิ่นระยะสั้นหรือ
ระยะยาว นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการด�ำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีมีดได้ 5) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชนควรท�ำงานร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ด�ำเนินการต่อไปและมีวิสัยทัศน์คิดใหม่ ท�ำใหม่ เพื่อชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของนิสาพร วัฒนศัพท์ (2542,หน้า 141-144) ปัจจัยการสืบสานที่
ส�ำคัญคือ การสร้างความร่วมมือระหว่างช่าง วัด และชุมชนให้มีการสืบสานงานโรงเหม และปัจจัยที่ส่งเสริมส�ำคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การจัดเก็บโรงเหมไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย										
หน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนา
ชุมชนอ�ำเภอ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสถาบันการ
ศึกษา ควรน�ำผลการวิจัยไปพิจารณาปรับใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในหน่วยงานของตนเอง ในการจัดโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมของชุมชนต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ผลจากการด�ำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นองค์ความรู้แนวทางในการพัฒนาการด�ำรงภูมิปัญญาท้องถิ่น
การตีมีดในชุมชนได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนหรือชุมชนที่ควรน�ำแนวทางไปพัฒนา
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนตนเองเป็นส�ำคัญ
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3. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรศึกษาวิจัยในประเด็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดสู่การพึ่งตนเอง
3.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน
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การเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมแก่ชุมชน
ต�ำบลกุดหมากไฟ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
Strengthening for Management of Activities Groups in Community
Kut Mak Fai Subdistrict Nong Wua So District Udon Thani Province.
สมพันธ์ เตชะอธิก
Somphant Techaatik 1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมแก่ชุมชนให้เข้มแข็ง การ
ศึกษาใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research :
PAR) เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พื้นที่ในการวิจัยต�ำบลกุดหมากไฟ อ�ำเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี การพัฒนากลุ่มกองทุนต่าง ๆ ทั้งหมดจ�ำนวน 10 กลุ่ม ในช่วงแรกชาวบ้านให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก มีการด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละกลุ่มกองทุนอย่างเข้มข้น จนท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้และสามารถ
ปลดหนี้ได้บ้าง แต่เมื่อด�ำเนินการไปได้สักระยะพบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง
ท�ำให้บางกลุ่มกองทุนฯ ต้องหยุดด�ำเนินการ จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการวิจัยและพัฒนา เรื่องการ
เสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่า การมีเป้าหมายร่วมกัน กลุ่มกิจกรรมมีการช่วยเหลือพึ่งพากันเป็นเครือข่าย เพื่อสร้าง
งาน รายได้ ลดรายจ่าย, ผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย, การมีข้อตกลงร่วมกัน มีการจัดท�ำโครงสร้าง กลไกการ
ท�ำงาน และระเบียบกลุ่มร่วมกัน, การวางแผนและบทบาทหน้าที่ มีการก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนขึ้น, การมีกิจกรรม
ร่วม มีการแลกเปลี่ยน การวางแผน ทุนหมุนเวียน การปันผล การตั้งกองทุนสามัคคีตุ้มโฮมเพื่อช่วยเหลือคน
ยากจน, การบริหารงบประมาณ มีระบบบัญชีและการเงิน มี รายงานประจ�ำเดือน รายงานสามเดือน รายงาน
ประจ�ำปี, การติดตามสนับสนุนและเสนอผลการด�ำเนินงาน ผ่านการประชุมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ จัดเวทีร่วมกับกลุ่มกิจกรรม
ค�ำส�ำคัญ : การเสริมสร้าง การบริหารจัดการ กลุ่มกิจกรรม ชุมชน
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Abstract
The objectives of this research were to study Strengthening the management of group
activities for the community to be strong The study used participative action research. (Participatory Research : PAR) Emphasize community participation in research and development. Research
tools include in-depth interviews. group chat participant and non-participant observation Research areas in Kut Mak Fai Subdistrict Nong Wua So District Udon Thani Province. Development
of a total of 10 different fund groups. In the beginning, the villagers paid a lot of attention.
There are intensive activities in each fund group. Until the villagers have income and can pay off
some debt. But when doing it for a while, it was found that The villagers were less interested in
carrying out various activities, causing some groups of the Fund to must stop from such problem
situations Therefore, research and development on strengthening participatory group management.
The results showed that having common goals The activity group has a network of
interdependence assistance. To create jobs, income, reduce expenses, produce and consume
safe food, having a consensus. Structures, working mechanisms and group order, planning and
roles have been established. more clearly defined, co-operation There are exchanges, planning,
working capital, dividends, the establishment of a Home Harmony Fund to help the poor,
budget management. Have accounting and financial systems have monthly report three month
report Annual Report, Support Follow-up and Performance Proposal Through meetings of
various activity groups and various departments organized a forum with activity groups.
Keyword : Strengthening, Management, Activities Groups, Community
ที่มาและความส�ำคัญของปัญหา
หมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 และบ้านแสงอร่าม หมู่ที่ 11 ต�ำบลกุดหมากไฟ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เป็นพื้นที่ด�ำเนินการ “โครงการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ” นับเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชด�ำริระดับอ�ำเภอที่ประสบความส�ำเร็จก่อนขยายผล
ไปสู่อ�ำเภออื่นๆ ด�ำเนินการโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและพลังการมี
ส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่ ได้น�ำเอาแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 เข้าถึงชาวบ้านด้วยวิธีการ “เข้าใจ เข้าถึง จึงพัฒนา” และน�ำองค์ความรู้จาก
บุคลากร และตัวอย่างของ มูลนิธิชัยพัฒนา , มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง , ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด�ำริสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งมีองค์การบริหารส่วนต�ำบลกุดหมากไฟ และหน่วยงานในจังหวัด
อุดรธานี เข้ามาช่วยสนับสนุน โดยได้เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน
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โครงการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ บ้านโคกล่ามและ
บ้านแสงอร่าม มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านอยู่รอด หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน มีรายได้เสริม และมีการใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการรวมกลุ่มท�ำธุรกิจเล็กๆ จากเป้าหมายดังกล่าว จึงก่อ
ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เริ่มจากการเก็บข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ของชาวบ้าน หลังจากนั้นปรับทัศนคติ
ชาวบ้านและพาไปศึกษาดูงาน มีการพัฒนาระบบน�้ำเพื่อท�ำการเกษตร “น�ำน�้ำเข้าแปลงนา” โดยการท�ำฝาย และ
ท�ำระบบส่งน�้ำเข้าแปลงนาให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง เมื่อระบบน�้ำดีแล้วก็ส่งเสริมการเศรษฐกิจพอเพียง ท�ำเกษตร
แบบผสมผสาน มีการปลูกข้าว ปลูกพืชหลังนา การท�ำประมง และเลี้ยงสัตว์ ต่อมาได้เกิดการรวมกลุ่มร่วมแรง
ร่วมใจกันด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนากลุ่มกองทุนต่างๆ ทั้งหมดจ�ำนวน 10 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มกองทุนปุ๋ย กลุ่มกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มกองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก กลุ่มกองทุนเป็ด กลุ่มกองทุนหมู กลุ่ม
ศึกษาดูงาน กลุ่มกองทุนตลาด กลุ่มผู้ใช้น�้ำ กลุ่มกองทุนโรงสีข้าวชุมชน และกลุ่มกองทุนเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ภายหลัง
ยุบรวมกลุ่มกองทุนเป็ด กลุ่มกองทุนหมู และกลุ่มกองทุนเวชภัณฑ์ยาสัตว์ เป็นกลุ่มปศุสัตว์ และเกิดกลุ่มใหม่ขึ้น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และกลุ่มแปรรูปน�้ำข้าวกล้อง ท�ำให้กลุ่มในชุมชนมีทั้งสิ้น จ�ำนวน 11 กลุ่ม
ผลการด�ำเนินการของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ในช่วงแรก พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มี
การด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละกลุ่มกองทุนอย่างเข้มข้น จนท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้และสามารถปลดหนี้ได้บ้าง แต่เมื่อ
ด�ำเนินการไปได้สักระยะ พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจในการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ลดลง และท�ำให้บางกลุ่ม
กองทุนต้องหยุดด�ำเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น การไม่มีตลาดในการจ�ำหน่าย
ผลผลิต ผู้น�ำในการด�ำเนินการยังไม่เข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มขาดการสื่อสารท�ำความเข้าใจกันในด้านการแบ่งบทบาท
หน้าที่ และมีปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์อยู่บ้าง เป็นต้น ท�ำให้ทุกๆ กลุ่มกองทุนยังต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่จาก
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ อยู่ ซึ่งอาจจะน�ำไปสู่แนวโน้มในการพัฒนาชุมชนที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากกลุ่มกองทุนต่างๆ
ขาดการรวมเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงขาดการติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงินทุน
ให้เกิดการท�ำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากปัญหาด้านการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน บ้านโคก
ล่ามและบ้านแสงอร่ามยังประสบปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาการจัดการน�้ำตามแนวท่อ การพัฒนากลุ่ม/องค์กรใน
ชุมชน ปัญหาสารเคมีจากการท�ำเกษตรในชุมชน การรวมเป็นเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังไม่ชัดเจน และผู้น�ำมี
ทักษะ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการคน/องค์กรชุมชนหรือการพัฒนาแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในชุมชนไม่มากพอ รวม
ถึงมีความมั่นใจและการยอมรับนับถือจากคนในชุมชนน้อย ซึ่งอาจจะน�ำไปสู่แนวโน้มในการพัฒนาชุมชนที่ไม่ยั่งยืน
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว จึงเกิดการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความ
เข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับ
ปัจเจกบุคคล ชุมชนและหน่วยงาน การพัฒนาผู้น�ำรุ่นใหม่หรือผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายภายในและภายนอก การศึกษาทุนเดิมและน�ำทุนเดิมมาใช้ในการพัฒนา
การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือแนวทางการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และความเข้มแข็งของชุมชนฯ เพื่อน�ำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และความยั่งยืนของชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและมีความเข้มแข็ง โดยสามารถแก้ไขปัญหาชุมชน
ได้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ลดการพึ่งพาจากภายนอก รวมถึงเป็นชุมชนที่มีการเรียนรู้อยู่ตลอด
เวลา น�ำไปสู่การจัดการความรู้และขยายผลสู่พื้นที่อื่น
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมแก่ชุมชนให้เข้มแข็ง
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)
ประกอบด้วย 1) ตัวแทนผู้น�ำชุมชน/ผู้น�ำกลุ่มองค์กร 2) คนในชุมชน 3) หน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน 4) เจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระและอาสาสมัครในพื้นที่ และมูลนิธิปิดทองหลังพระและมูลนิธิมั่นพัฒนา
ในพื้นที่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 และบ้านแสงอร่าม หมู่ที่ 11 ต�ำบลกุดหมากไฟ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการในการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ สรุปบทเรียน และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มกิจกรรมในชุมชน โดยศึกษาข้อมูล
ทั่วไปในการด�ำเนินงานด้านการก่อตั้งกลุ่ม ทุนเดิม การผลิต การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการทั่วไป ผลที่
เกิดขึ้น และเครือข่ายต่าง ๆ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม และข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
เพื่อให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้ทบทวนตนเอง และมองถึงอนาคต
2. เรียนรู้พื้นที่รูปธรรมตัวอย่าง เพื่อให้ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ได้พูดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่อง
การผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มด้านอื่นๆ กับพื้นที่ต้นแบบ และน�ำองค์ความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผน และก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานของแต่ละกลุ่ม
3. จัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนเพื่อบริหารจัดการกองทุนชุมชน สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน โดยศึกษาเป้าหมายและกลยุทธ์การด�ำเนินงานที่กลุ่มกิจกรรมในชุมชนอยากมีร่วมกันทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว จากนั้นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนในการ
บริหารจัดการเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชนให้เกิดการช่วยเหลือพึ่งพากันอย่างยั่งยืน
4. สร้างแผน/โครงการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน โดยน�ำแผนยุทธศาสตร์มาพัฒนาเป็นกิจกรรม
หรือโครงการ ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
5. การขับเคลื่อนโครงการสู่การปฏิบัติ และจากกระบวนการในการเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแบบ
มีส่วนร่วม ท�ำให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research : PAR) เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
1. การสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
4. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation)
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
การสังเกตการณ์ และน�ำเสนอโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis)
ผลการศึกษา
หมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 และบ้านแสงอร่าม หมู่ที่ 11 ต�ำบลกุดหมากไฟ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี เป็นพื้นที่ด�ำเนินการ “โครงการบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ” ซึ่งด�ำเนินการโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและชาวบ้านในพื้นที่
โดยได้เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โครงการฯ มีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านอยู่รอด หลุดพ้นจาก
ปัญหาหนี้สิน มีรายได้เสริม และมีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน จากเป้าหมายดังกล่าว จึงก่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบน�้ำเพื่อท�ำการเกษตร “น�ำน�้ำเข้าแปลงนา” โดยการท�ำฝาย และท�ำระบบส่งน�้ำเข้าแปลงนาให้
เกษตรกรอย่างทั่วถึง เมื่อระบบน�้ำดีแล้วก็ส่งเสริมการเศรษฐกิจพอเพียง โดยท�ำเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูก
ข้าว ปลูกพืชหลังนา การท�ำประมง และเลี้ยงสัตว์ ต่อมาได้เกิดการรวมกลุ่มร่วมแรง ร่วมใจกันด�ำเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน ส่งผลให้เกิดการพัฒนากลุ่มกองทุนต่าง ๆ ทั้งหมดจ�ำนวน 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกองทุนปุ๋ย กลุ่ม
กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มกองทุนเมล็ดพันธุ์ผัก กลุ่มกองทุนเป็ด กลุ่มกองทุนหมู กลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มกองทุน
ตลาด กลุ่มผู้ใช้น�้ำ กลุ่มกองทุนโรงสีข้าวชุมชน และกลุ่มกองทุนเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ผลการด�ำเนินการในช่วงแรก พบ
ว่า ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละกลุ่มกองทุนอย่างเข้มข้น จนท�ำให้ชาวบ้านมี
รายได้และสามารถปลดหนี้ได้บ้าง แต่เมื่อด�ำเนินการไปได้สักระยะ พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจในการด�ำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ลดลง และท�ำให้บางกลุ่มกองทุนฯต้องหยุดด�ำเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น การไม่มีตลาดในการจ�ำหน่ายผลผลิต ไม่มีผู้น�ำในการด�ำเนินการ สมาชิกกลุ่มไม่มีการสื่อสารท�ำความ
เข้าใจกันในด้านการแบ่งบทบาทหน้าที่ และการแบ่งบันผลประโยชน์ กลุ่มกองทุนฯต่าง ๆ ไม่มีการรวมเป็นเครือ
ข่ายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงไม่มีการติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงินทุนให้เกิดการท�ำงาน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมแก่ชุมชน ต�ำบลกุดหมากไฟ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ได้ด�ำเนินกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ สรุปบทเรียน และ
วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มกิจกรรมในชุมชน โดยศึกษาข้อมูลทั่วไปในการด�ำเนินงานด้านการก่อตั้งกลุ่ม ทุนเดิม การ
ผลิต การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการทั่วไป ผลที่เกิดขึ้น และเครือข่ายต่าง ๆ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส ภาวะคุกคาม และข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้ทบทวนตนเอง และ
มองถึงอนาคตว่าจะพัฒนาต่อไปอย่างไร กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้พื้นที่รูปธรรมตัวอย่าง เพื่อให้ตัวแทนกลุ่มกิจกรรมใน
ชุมชน ได้พูดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่มด้านอื่นๆ
กับพื้นที่ต้นแบบ และน�ำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงานของ
แต่ละกลุ่ม กิจกรรมที่ 3 จัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนเพื่อบริหารจัดการกองทุนชุมชน สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม/องค์กรชุมชน โดยศึกษาเป้าหมายและกลยุทธ์การด�ำเนินงานที่กลุ่มกิจกรรมในชุมชนอยากมีร่วมกันทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนใน
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
การบริหารจัดการเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชนให้เกิดการช่วยเหลือพึ่งพากันอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 4 สร้างแผน/
โครงการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน โดยน�ำแผนยุทธศาสตร์มาพัฒนาเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ระบุราย
ละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนโครงการสู่
การปฏิบัติ และจากกระบวนการในการเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ท�ำให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. เกิดการวิเคราะห์ลักษณะกลุ่มกิจกรรมในชุมชน โดยบริหารจัดการเป็นกลุ่มกิจกรรม มีการวางแผนการ
ด�ำเนินงานกลุ่ม และมีทุนหมุนเวียน เช่น โครงการผลิตและแปรรูปน�้ำข้าวกล้อง กลุ่มกิจกรรมในชุมชนจึงร่วมกันขับ
เคลื่อนโครงการ โดย ทบทวนแผนงานโครงการ รวมกลุ่มระดมหุ้นจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน จัดท�ำระเบียบข้อตกลง
กลุ่มพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มด้วยการอบรมและศึกษาดูงาน จากนั้นด�ำเนินการด้านการผลิต การแปรรูป
และการจ�ำหน่าย กองทุนตุ้มโฮมสามัคคี มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่และช่วยเหลือคนยากจนทั้งในรูป
แบบให้เปล่าและกู้ยืมแบบหัก 200 บาท จากวงเงินกู้ 10,000 บาท ใช้คืนภายใน 3 ปี ท�ำการผลิตและอาชีพจนพึ่ง
ตนเองได้ มีผู้ได้รับประโยชน์ กว่า 50 ครอบครัวและบริหารจัดการอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนและสรุปบทเรียนการด�ำเนินงานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน การ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม และแนวทางการพัฒนากลุ่มกิจกรรมในชุมชน จนน�ำไปสู่การจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเงิน
และการบัญชีอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพูดในที่สาธารณะและการประชุม
เชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น
3. เกิดแนวทางการช่วยเหลือพึ่งพากันระหว่างเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ในรูปแบบ กลุ่มเข้มแข็งช่วย
กลุ่มอ่อนแอ เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนการท�ำงานแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพยากรอื่น ๆ เช่น
องค์ความรู้ หรืองบประมาณ เป็นต้น
การศึกษา วิเคราะห์ตามกรอบคิดเรื่องการบริหารจัดการ โดยการเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแบบมี
ส่วนร่วม ได้พิจารณาประเด็นส�ำคัญ 6 ประเด็น ประกอบด้วย การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีข้อตกลงร่วมกัน การ
จัดโครงสร้างกลุ่มและกลไกคณะท�ำงาน การวางแผนงานและบทบาทหน้าที่ การมีกิจกรรมร่วมกัน การบริหารงบ
ประมาณ การติดตาม สนับสนุนและน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน ดังผลการศึกษาที่พบได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ดังนี้
การมีเป้าหมายร่วมกัน พบว่า กลุ่มกิจกรรมในชุมชนบ้านโคกล่าม หมู่ 3 และบ้านแสงอร่าม หมู่ 11
ต�ำบลกุดหมากไฟ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี มีเป้าหมายในสองลักษณะ คือ 1. เป้าหมายก่อนการตั้งกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชน เป้าหมายส่วนนี้เกิดขึ้นจากการหนุนเสริมของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งเข้ามาด�ำเนินโครงการ
บริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน�้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
มูลนิธิฯ ไม่เพียงแต่ด�ำเนินการด้านการจัดการน�้ำในชุมชนเท่านั้น แต่ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาชุมชนและ
กลุ่ม/องค์กรในชุมชน จึงเกิดแนวทางการการพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ซึ่งเกิดจากความต้องการ
การเล็งเห็นความส�ำคัญและความสอดคล้องกับทุนเดิมในชุมชนที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งกลุ่มที่เกิดขึ้นเป็นการต่อยอด
การหนุนเสริมหรือมีนโยบายจากภายนอกมาเป็นตัวจุดประกาย โดยเป้าหมายเน้นไปในแนวทางการพึ่งพาตนเอง
การสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในชุมชน สร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 2. เป้าหมาย
ร่วมของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน โดยเป้าหมายนี้เกิดจากกลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้มีการทบทวนการด�ำเนินงานที่ผ่าน
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
มา ผ่านการสรุปบทเรียน การวิเคราะห์ศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และน�ำข้อมูลหรือบท
เรียนที่ค้นพบมาจัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนเพื่อบริหารจัดการกองทุนสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
พบว่าเป้าหมายร่วมของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน คือ 1) การช่วยเหลือพึ่งพากันของเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน
เพื่อเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือพึ่งพากันของทุกกลุ่ม เช่น มีการประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนการด�ำเนินงานร่วมกัน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม หรือการสนับสนุนทุนกู้ยืมจากกลุ่มที่เข้มแข็งไปช่วยเหลือกลุ่ม
ที่อ่อนแอแบบไม่มีดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต�่ำ 2) การผลิตและการแปรรูป เช่น ผลิตข้าวกล้องปลอดภัย การแปรรูป
น�้ำข้าวกล้อง การแปรรูปกล้วยฉาบ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ การผลิตอาหารปลอดภัย ด้วยการท�ำ
เกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย การสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายในชุมชน เช่น การจ้างแรงงานในชุมชน
การน�ำผลิตทางการเกษตรในชุมชนไปจ�ำหน่ายผ่านกลุ่มตลาด 3) เป้าหมายด้านสุขภาพ เช่น ส่งเสริมการบริโภค
ข้าวกล้อง การบริโภคผักและผลไม้ปลอดสารพิษ และการบริโภคข้าวปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP
(Good Agricultural Practice)
การมีข้อตกลงร่วมกัน การจัดโครงสร้างกลุ่มและกลไกคณะท�ำงาน พบว่า การขับเคลื่อนงานของกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่ ได้มีการจัดท�ำระเบียบข้อตกลง อย่างชัดเจน เช่น กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน กลุ่มตลาด กลุ่ม
ศึกษาดูงาน และกลุ่มแปรรูปน�้ำข้าวกล้อง เป็นต้น แต่บางกลุ่มกิจกรรมในชุมชนมีโครงสร้าง มีระเบียบข้อตกลงกลุ่ม
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร เช่น กลุ่มกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าว มีโครงสร้างกลุ่มแต่คณะกรรมการไม่มาร่วม
ด�ำเนินการ ท�ำให้กิจกรรมของกลุ่มด�ำเนินการไม่ต่อเนื่อง หรือ กลุ่มผู้ใช้น�้ำ สมาชิกบางคนไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของกลุ่ม เช่น การเปิดน�้ำเกินหรือก่อนเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งขัดต่อระเบียบข้อตกลงกลุ่ม น�ำมาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง
และความไม่เข้าใจกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น ดังนั้นการมีข้อตกลงร่วมกันเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่
ต้องมีการท�ำความเข้าใจ และสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดประชุมประจ�ำเดือน เพื่อเป็นการทบทวนข้อ
ตกลง การหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ด้านการจัดโครงสร้างกลุ่มและกลไกคณะท�ำงาน พบว่า แต่ละกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชนทุกกลุ่ม มีโครงสร้างกลุ่มและกลไกคณะท�ำงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก คณะกรรมการกลุ่มแต่ละฝ่าย และมีสมาชิกกลุ่ม โดยได้ระบุบทบาทหน้าที่ของกลไกแต่ละ
ส่วน ซึ่งกลุ่มกิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่ได้ด�ำเนินการตามโครงสร้างและกลไกที่ก�ำหนดไว้ แต่ยังมีกลุ่มกิจกรรมใน
ชุมชนอีกส่วนหนึ่งด�ำเนินการแต่ยังไม่เป็นไปตามโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกลไกแต่ละส่วน เนื่องจากคณะ
กรรมการหรือสมาชิกกลุ่มมีภาระงานมาก หรือที่เรียกว่า “สวมหมวกหลายใบ” ท�ำให้ท�ำหน้าที่ของตนเองได้ไม่เต็ม
ที่ คณะกรรมการกลุ่มบางส่วนไม่เข้าใจแนวทางการท�ำงานและบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น บทบาทด้านการ
ประสานงานกับคนทั้งในและนอกกลุ่ม หรือบทบาทในการท�ำกิจกรรมของกลุ่ม โดยมีความเข้าใจว่าการมีต�ำแหน่ง
จะต้องเป็นผู้น�ำกิจกรรมอย่างเดียว การด�ำเนินกิจกรรมเป็นหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มเท่านั้น เป็นต้น
การวางแผนงานและบทบาทหน้าที่ พบว่า การด�ำเนินงานกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ได้ก�ำหนดแนวทางการ
ด�ำเนินงานหลักที่อิงจากระเบียบข้อตกลงของกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ด�ำเนินงานแต่ละ
ฝ่าย เช่น กลุ่มผู้ใช้น�้ำจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานในแต่ละโซน เพื่อท�ำหน้าที่ในการเปิด-ปิดวาล์วน�้ำ
หรือกลุ่มศึกษาดูงานจะมีการประชุมวางแผนและแบ่งหน้าที่ เพื่อจัดเตรียมอาหารต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดย
แบ่งเป็น ผู้จัดซื้อวัตถุดิบ ผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ ผู้ปรุงอาหาร และผู้ที่ท�ำหน้าที่ให้บริการ เป็นต้น ในอีกด้านหนึ่ง พบ
ว่า บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรมในชุมชนไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อตกลง หรือแผนการ
ด�ำเนินงาน เนื่องจากมีคนขับเคลื่อนงานในกลุ่มไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มเดิม และคนกลุ่มนี้ยังต้องท�ำ
หน้าที่รับผิดชอบงานในหลายกลุ่มกิจกรรม ดังนั้นในทางปฏิบัติจะเป็นไปในลักษณะของการช่วยเหลือกันตามความ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
เหมาะสม ไม่ได้แบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาในแง่ดี คือ เป็นการช่วยเหลือและท�ำงานร่วมกัน
แต่หากพิจารณาในแง่ลบ คือ สมาชิกกลุ่มคนอื่น ๆ ไม่ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่ม หรือไม่
ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น กลุ่มโรงสีข้าว มีการแบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิก โดยแบ่งเป็นผู้ที่ท�ำหน้าที่
จัดหาข้าวมาสี และผู้ท�ำหน้าที่สีข้าว แยกกัน แต่ในความเป็นจริงคือ ผู้ที่หาข้าวมาสีและผู้สีข้าวเป็นคนเดียวกัน
เป็นต้น
การมีกิจกรรมร่วมกัน พบว่า กลุ่มกิจกรรมในชุมชน มีการท�ำกิจกรรมใน 3 ลักษณะ คือ กลุ่มที่บริหาร
จัดการเป็นกลุ่ม กลุ่มที่แยกบริหารจัดการเป็นปัจเจกบุคคล และการท�ำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายกลุ่ม
กิจกรรม 1) กลุ่มที่บริหารจัดการเป็นกลุ่ม กลุ่มในลักษณะนี้จะมีการด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การจัดการใน
กลุ่มมีการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม การแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันในกลุ่ม เพื่อวางแผนการด�ำเนินงานกลุ่ม มี
ทุนหมุนเวียนในกลุ่มในการบริหารจัดการในกลุ่ม การปันผลประจ�ำปีให้กับสมาชิก รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกและผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ กลุ่มศึกษาดูงาน กลุ่มตลาด กลุ่มโรงสี
ข้าวชุมชน กลุ่มผู้ใช้น�้ำ กลุ่มแปรรูปน�้ำข้าวกล้อง และกลุ่มกองทุนปุ๋ย เป็นต้น 2) กลุ่มที่แยกบริหารจัดการเป็น
ปัจเจกบุคคล กลุ่มที่ด�ำเนินกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและการวางแผนร่วมกันใน
กลุ่มน้อย ทุนหมุนเวียนในกลุ่มมีปัญหา อาจเป็นการด�ำเนินงานที่ขาดทุน ท�ำให้ต้องมีการกู้ยืมจากกลุ่มอื่นเข้ามา
หมุนเวียนในกลุ่ม สมาชิกไม่สามารถจ�ำหน่ายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ จึงส่งผลให้ไม่มีการรวมสมาชิกกลุ่ม และแยก
การจัดการเป็นปัจเจก คือ มีผู้น�ำเพียงคนเดียว หรือมีผู้น�ำน้อย ได้แก่ กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มเมล็ดพันธุ์ผัก และ
กลุ่มกองทุนหมู เป็นต้น 3) การท�ำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายกลุ่มกิจกรรม กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มกิจกรรมในชุมชนแต่ละกลุ่ม ได้แก่ การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการและสมาชิกกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเงินและการบัญชีอย่างโปร่งใส
และตรวจสอบได้ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพูดในที่สาธารณะและการประชุมเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น หรือ
กลุ่มศึกษาดูงานที่น�ำเงินรายได้ส่วนหนึ่ง ไปสนับสนุนในรูปแบบการให้กู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย ในการซื้อที่ดินเพื่อ
สร้างโรงสีข้าวชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมยังรวมกลุ่มกันเมื่อมีความสนใจในปัญหา หรือเมื่อ
อยากร่วมกันสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น การร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม หรือร่วมขับเคลื่อนกองทุน
สามัคคีตุ้มโฮม รวมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มกิจกรรมแต่ละกลุ่มยังคงความอิสระในการบริหาร
จัดการตนเอง การท�ำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายกลุ่มกิจกรรม ท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน การมีส่วนร่วมในระดับสนใจ ได้ร่วมค้นหา เสนอปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การเสนอ
แนะความต้องการของกลุ่มและชุมชน รวมถึงการก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางของการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรม
ในชุมชน การมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ โดยได้พูดคุย ลงมติและตัดสินใจเลือกเป้าหมายเพื่อน�ำมาสร้าง
ยุทธศาสตร์ และแผนงานหรือโครงการ มีส่วนร่วมในการคิดและวางแผน โดยการคิดริเริ่มแผนงานโครงการเพื่อน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ โดยการก�ำหนดชื่อแผน วัตถุประสงค์ กระบวนการด�ำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณใน
การด�ำเนินงาน ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม
ของตนเองให้ดีขึ้น
การบริหารงบประมาณ พบว่า กลุ่มกิจกรรมในชุมชนแต่ละกลุ่มมีการบริหารจัดการระบบบัญชีและการ
เงินที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยจัดท�ำข้อมูลรายรับ รายจ่าย ทั้งรายวันและรายเดือน และสรุปยอดรวมรายปี
มีการจัดเก็บเงินรายได้ของกลุ่มไว้กับธนาคาร และมีสมุดบัญชีกลางของกลุ่ม มีการรายงานผลด้านการเงินการบัญชี
ผ่านเวทีประชุมของกลุ่ม ซึ่งมีระยะเวลาแตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่ม เช่น ประชุมประจ�ำเดือน หรือ สามเดือน
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
ประชุมหนึ่งครั้ง หรือประชุมประจ�ำปี เป็นต้น กลุ่มกิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่สามารถจัดสรรเงินเพื่อการปันผล
ก�ำไรให้กับสมาชิกทุก ๆ สิ้นปี และแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นกองกลางส�ำหรับบริหารจัดการกลุ่ม รวมถึงการน�ำเงินอีก
ส่วนหนึ่งไปสมทบเพื่อท�ำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชน แต่ในบางกองทุนก็ยังมีระบบการเงินที่ไม่มั่นคงสืบ
เนื่องมาการด�ำเนินงานกลุ่มที่ไม่ต่อเนื่อง หรือมีลักษณะขาดทุน กลุ่มกิจกรรมในชุมชนบางกลุ่มยังสามารถประสาน
งบประมาณจากภายนอกมาช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานกลุ่ม เช่น กลุ่มแปรรูปน�้ำข้าวกล้อง และกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากหม่อนไหม ประสานงบประมาณจากส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอหนองวัวซอมาช่วยด�ำเนินงานกลุ่ม เป็นต้น
การติดตาม สนับสนุนและน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน พบว่าการติดตามสนับสนุนการด�ำเนินงานกลุ่ม
กิจกรรมในชุมชนมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านทรัพยากร องค์ความรู้ ค�ำปรึกษา และการสนับสนุน
การด�ำเนินงานกลุ่ม โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�ำลังใจตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิปิด
ทองหลังพระฯ ที่ท�ำงานในพื้นที่ หรือ คณะวิจัยฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น การติดตามและรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน ในรูปแบบหนึ่ง คือ กระท�ำผ่านกิจกรรมการประชุมของกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เพื่อน�ำเสนอความ
ก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม น�ำเสนอปัญหา อุปสรรคในการท�ำงานและร่วมหาแนวทางแก้ไข ซึ่งกระบวนการวิจัยในโค
รงการฯ ได้มีการถ่ายทอดเทคนิคการสรุปบทเรียนโดยข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และใช้
เครื่องมือ AAR (After Action Review) ซึ่งเป็นเครื่องมือถอดบทเรียน หรือองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่
ได้จากการปฏิบัติ การน�ำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็ม
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิจัย และผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งแบบสัมภาษณ์ สังเกต การจัดเวทีในการลงพื้นที่
สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
การเสริมสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง สามารถระดมทุนร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายภายในและภายนอกท�ำได้โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการศึกษาข้อมูลสถานการณ์ สรุปบท
เรียน และวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มกิจกรรมในชุมชน เรียนรู้พื้นที่รูปธรรมตัวอย่าง จัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนเพื่อ
บริหารจัดการกองทุนชุมชน สร้างแผน/โครงการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมในชุมชน และการขับเคลื่อนโครงการสู่
การปฏิบัติ ซึ่งจะท�ำให้กลุ่มกิจกรรมในชุมชนได้ทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาท�ำอะไรมาบ้าง เกิดความส�ำเร็จอะไร มี
อะไรที่ยังไม่ส�ำเร็จ ทั้งยังมองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง รวมถึงค้นหาศักยภาพหรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในและ
ภายนอกมาพัฒนาแก้ไขการด�ำเนินงานกลุ่มให้ดีขึ้น น�ำไปสู่การมีเป้าหมายร่วมกัน การช่วยเหลือพึ่งพากันระหว่าง
เครือข่ายกลุ่มกิจกรรม ในท้ายที่สุดกลุ่มกิจกรรมในชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง และลดการพึ่งพาจากภายนอก
สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการก�ำหนดแนวทางการบูรณาการกิจกรรมพัฒนากลุ่ม/กองทุนในพื้นที่ กับกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน สร้างคน สร้างงาน สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในลักษณะกลุ่มเข้ม
แข็งช่วยกลุ่มอ่อนแอ ที่มีการประชุม น�ำเสนอแลกเปลี่ยนการด�ำเนินงานและแก้ไขปัญหา/พัฒนาร่วมกัน
2. ด้านการบริหารจัดการรายกลุ่ม ผู้น�ำหมู่บ้านร่วมกับผู้น�ำกลุ่ม/กองทุน น�ำแนวทางและองค์ความรู้ ด้าน
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การบริหารจัดการองค์กร ด้านการเงิน-บัญชี โปร่งใส ไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินงานกลุ่ม เริ่มต้นจากการร่วมพูด
คุยแลกเปลี่ยนการด�ำเนินในกลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ และก�ำหนดแนวทางการจัดการกลุ่มร่วมกันกับสมาชิกกลุ่ม โดย
ขยายผลให้มีการด�ำเนินการทุกกลุ่ม
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ในลักษณะกลุ่มเข้มแข็งช่วยกลุ่มอ่อนแอ
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนา เช่น เงินทุน กระบวนการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น
4. สนับสนุนหน่วยงานภายนอก ร่วมด�ำเนินงานกับชุมชน เพื่อให้การด�ำเนินงานมีความยั่งยืน และการ
ติดตาม สนับสนุนการด�ำเนินงานในพื้นที่ ควรมีการสนับสนุนหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย ให้มีบทบาทใน
การเอื้ออ�ำนวยการเรียนรู้ การด�ำเนินงาน สรุปบทเรียน แก้ไขปัญหาและพัฒนางานร่วมกับชุมชน ให้เกิดความต่อ
เนื่องในการเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมได้อย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
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การบริหารหนี้สินแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรณีศึกษา บริษัททรีทราน(ประเทศไทย)จ�ำกัด
THE PARTICIPATORY DEBT MANAGEMENT WITH THE PHILOSOPHY
OF SUFFICIENCY ECONOMY: A CASE STUDY
OF TREETRAN (THAILAND) CO.,LTD.
ไชยา ตรีสุวรรณ
CHAIYA TREESUWAN 1
วนิดา ตรีสวัสดิ์
WANIDA TREESAWAT 2

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาและการก่อหนี้ของบริษัททรีทราน(ประเทศไทย) จ�ำกัด
และ 2) การบริหารหนี้แบบมีส่วนร่วมของบริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด�ำเนินการวิจัยระหว่างเดือนมกราคม 2562–กันยายน พ.ศ.2564
กลุ่มตัวอย่าง 31 คน เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินของบริษัททรีทราน(ประเทศไทย) จ�ำกัด 1) ด้านบุคลากร
ผู้บริหารระดับสูง ด�ำเนินกิจการด้วยความผิดพลาด ขยายกิจการเกินก�ำลังความรู้ความสามารถและศักยภาพของ
ตนเอง 2) ด้านการเงิน บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นหนี้สินประมาณ 50 ล้านบาท ขาดความรู้ในการจัด
ท�ำบัญชีการเงินที่ทันสมัย 3) ด้านวัสดุสิ่งของ ปัญหาอะไหล่และน�้ำมันเชื้อเพลิงราคาแพงมากขึ้น และ4) ด้านการ
จัดการ ขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การบริหารหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของบริษัททรีทราน
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) ความพอประมาณ พนักงานมีส่วนร่วมการ
วางแผนปรับกระบวนทัศน์ใหม่ คือวิธีคิด วิธีปฏิบัติ การด�ำเนินธุรกิจด้วยความพอเพียงไม่โลภมาก 2) ความมี
เหตุผล บริษัทฯ บริหารจัดการอย่างมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ด้านการเงิน การเดินรถ การซ่อมบ�ำรุง 3) ความมี
ภูมิคุ้มกัน บริษัทฯ มีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมากยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารหนี้ชัดเจน การประหยัด น�้ำมันเชื้อ
เพลิงการลดต้นทุนน�ำเข้าอะไหล่ 4) เงื่อนไขความรู้ บริษัทฯ ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาใช้อย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ โดยน�ำระบบที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการและ 5) เงื่อนไขคุณธรรม พนักงานอยู่ร่วมกันด้วย
สันติสุข มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
บริษัทและหลักธรรมาภิบาล
ค�ำส�ำคัญ : การบริหาร, หนี้สิน, การมีส่วนร่วม, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) problems and debt generation of Tree
Tran (Thailand) Co., Ltd. and 2) participative debt management of Tree Tran (Thailand) Co., Ltd.
based on economic philosophy of sufficiency. It is action research. The research was conducted
during January 2019–September 2021. The sample of 31 people was selectively selected. Tools
used include observations, interviews and group discussions. Content analysis was used for data
analysis.
The results of the research were as follows. Problems and debt formation of Treetrans
(Thailand) Co., Ltd.: 1) Personnel, high-level executives mismanaged the business in by expanding the business beyond their own capacity, knowledge, ability and potential, 2) Financially, the
company lacked financial liquidity, the debt was about 50 million Baht, lack of knowledge in
the preparation of modern financial accounts, 3) Materials and office equipment, the problem
of more expensive spare parts and fuel was faced, and 4) Management, lack of systematic and
efficient management. Participatory Debt Management of Tree Tran (Thailand) Co., Ltd. Based on
the Sufficiency Philosophy of Economy, it was found that 1) Moderation, employees participated
in planning and adjusting the new paradigm, i.e. the way of thinking and operating the business
with sufficiency without being too greedy, 2) Reasonableness,it has more good effects in terms
of finance, operation, maintenance, 3) Immunity, the company has built a better immunity in
itself, there is a clear debt management system, fuel saving, reducing the cost of importing
spare parts, 4) Conditions of knowledge, the company has created a new body of knowledge to
use in an integrated system by applying modern systems in management, and 5) Moral condition, employees live together in peace, use intelligence to solve problems by complying with
the rules and regulations of the company and good governance.
Keywords : management, debt, participation, philosophy of sufficiency economy
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�ำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน�ำวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�ำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจให้มีส�ำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้
ที่เหมาะสม ด�ำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดี (ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ,
(ส�ำนักงาน กปร.), 2552, หน้า 20)
บริษัท ทรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2547 ด�ำเนินกิจการ
เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ โดยการเริ่มซื้อรถบรรทุกคันแรก จากการรวบรวมเงิน และได้
เข้าไปเสนองานกับบริษัทฯ ที่เคยท�ำงาน โดยได้รับความกรุณาจากเจ้านาย มีเพื่อนๆ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นงาน ต่อจากนั้นเริ่มมีงานเพิ่มมากขึ้น จึงได้หารถร่วมขนส่งมาร่วมวิ่งงานและเมื่อด�ำเนินงานไปได้ก็
เริ่มซื้อรถเพิ่มมากขึ้นๆ กิจการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากนั้นบริษัททรีทรานฯ ได้ซื้อรถเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนรถดีเซลให้
เป็นก๊าซ NGV จ�ำนวน 45 คัน เป็นจ�ำนวนเงิน 96,000,000 บาท (เก้าสิบหกล้านบาท) โดยเปรียบเทียบอัตราก�ำไร
ต่อกิโลเมตร ณ เวลานั้น คือ ถ้าใช้รถน�้ำมันดีเซลวิ่ง 5 กิโลเมตร จะต้องใช้น�้ำมัน 1 ลิตร ราคา 44 บาท จะเท่ากับ
8.8 บาท ต่อกิโลเมตร แต่ถ้าใช้รถเชื้อเพลิง NGV จะเท่ากับ 3.5 กิโลเมตร ซึ่งจะต้องใช้ NGV 1 กิโลกรัม ราคา 9
บาท จะเท่ากับ 2.57 บาท ต่อกิโลเมตร ฉะนั้นจะมีก�ำไรส่วนต่างเท่ากับ 6.23 บาทต่อกิโลเมตร เท่ากับว่าถ้ารถวิ่ง
10,000 กิโลเมตรต่อเดือน บริษัทจะได้ก�ำไรเพิ่มขึ้น 62,300 บาท ซึ่งก็เพียงพอต่อการผ่อนรถในแต่ละคัน แต่
แท้จริงแล้วการตัดสินใจในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจอย่างผิดพลาด โดยขาดความรู้และประสบการณ์ เรื่องรถบรรทุก
ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง ผลจากการตัดสินใจครั้งนั้นส่งผลท�ำให้บริษัทเกิดการขาดทุนเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น
ประมาณ 50 ล้านบาท เพราะต้นทุนราคารถแพง ค่าเชื้อเพลิงถูกจริง แต่ราคาการซ่อมบ�ำรุงสูงมากและค่าอะไหล่
ประเภทต่างๆ ก็แพงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆ อย่าง และน�้ำมันราคาแพงเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้บริษัทรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ต้องปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดขององค์กรโดยเปลี่ยนแปลงลักษณะรถบรรทุกจากเดิมใช้น�้ำมันแบบดีเซลมาเป็น
แบบก๊าซ NGV ท�ำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นทั้งเรื่องจ�ำนวนเงินที่เติมน�้ำมันจากรถที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงและ
ค่าผ่อนรถบรรทุกแบบใหม่ที่ใช้ NGV ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจถดถอย และเกิดภาวะวิกฤติต่างๆ ทั้งด้านประเทศ
ญี่ปุ่นที่เกิดสึนามิและทางประเทศไทยเองก็เกิดน�้ำท่วม โรงงานผลิตต่างๆ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพราะต้องพึ่งชิ้น
ส่วนจากทางประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งทางประเทศไทยเองก็เกิดน�้ำท่วมครั้งใหญ่ภาคการขนส่งไม่สามารถท�ำได้เป็น
ระยะเวลานานหลายเดือนและที่ส�ำคัญเกิดวิกฤติเหตุการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อต้นปีพ.ศ.2563 ที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบต่อบริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นอย่างมาก ลูกค้าลดลง และรถบรรทุกหยุดการวิ่งตามค�ำ
สั่ง ล็อกดาวน์ของรัฐบาล บริษัทฯ ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งเงินเดือนพนักงาน และค่าผ่อนรถบรรทุก ซึ่งไม่
สามารถจ่ายได้ แต่ทางบริษัทฯ ยังคงสถานะพนักงานและยังคงจ่ายเงินเดือนไม่ได้หยุด แต่ทางด้านการผ่อนรถและ
ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ นั้น ได้ชะลอไว้ท�ำให้มีหนี้สะสมเป็นจ�ำนวนมากและในช่วงเวลาต่อมาทางบริษัทฯ ได้ย้ายสถานที่
ประกอบการของบริษัทฯ จากที่เดิมซึ่งมีความคับแคบประกอบกับการขยายตัวของชุมชนจึงได้ท�ำเรื่องขอกู้ธนาคาร
แต่ด้วยว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาบริษัททรีทรานฯ ได้ท�ำการปรับโครงสร้างหนี้ท�ำให้หลายธนาคารปฏิเสธการให้กู้
เพราะติดเครดิตบูโรแต่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาอนุมัติวงเงินกู้ให้โดยให้เหตุผลว่าทางบริษัททรีทรานฯ มีวินัยทางการ
เงินในขณะที่ปรับโครงสร้างหนี้แต่ช่วงที่มีรายได้เข้ามาก็เร่งช�ำระคืนไม่ได้ประวิงเอาไปท�ำอย่างอื่นท�ำให้มีหนี้เพิ่ม
จากการซื้อที่เพื่อย้ายสถานประกอบการใหม่ ทางบริษัททรีทรานฯ จึงได้แสวงหาวิธีการบริหารหนี้โดยใช้แนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ พอประมาณ หมายถึงความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปหรือมากเกิน
ไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมาย
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ถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตลอดถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นการค�ำนึงผลที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท�ำนั้นอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและมีความ
รู้คู่คุณธรรม
จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาการบริหารหนี้สินแบบมีส่วนร่วม
ของบริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับวิธี
การบริหารหนี้สิน ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่บริษัททรีทราน (ประเทศไทย)จ�ำกัด น�ำมาใช้ในการบริหารหนี้สิน จาก
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันท�ำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
กันรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น โดยคาดว่าผลที่ได้จากการศึกษาจะได้น�ำมาปรับปรุงเป็นแผนการบริหารหนี้สินและเป็น
แบบอย่างแก่องค์กรและผู้ที่สนใจต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและการก่อหนี้สินของบริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. เพื่อศึกษาการบริหารหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของบริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตพื้นที่ได้แก่ บริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด เลขที่ 8 หมู่ที่ 15 ต�ำบลบางปะกง อ�ำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ขอบเขตเนื้อหาได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานบริษัท ทรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด สภาพปัญหาการก่อหนี้สินของ
บริษัทและการบริหารหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของบริษัทโดยใช้กรอบในการศึกษาคือหลักการบริหาร หลักการมีส่วน
ร่วมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างซึ่งประชากร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และพนักงานบริษัททรี
ทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 84 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) และยินดีเข้าร่วมกระบวนการวิจัย จ�ำนวน 31 คน
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมที่ด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 31 คน มาร่วมวิเคราะห์จากแผนเดิมและแสวงหาแนวทางใหม่เพิ่มขึ้นใน
การการบริหารหนี้ด้วยหลักปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดหาผู้ช�ำนาญการทางด้านการวางผังองค์กรและผู้มีประสบการณ์ในการท�ำงานในระบบการขนส่งมา
เป็นวิทยากรท�ำหน้าที่ให้ความรู้ค�ำแนะน�ำ และพูดคุย วางแผนกับผู้ร่วมท�ำวิจัย
3. ก�ำหนดวัตถุประสงค์และวิธีด�ำเนินการ
4. เตรียมข้อมูลความรู้และผู้มีประสบการณ์จัดกระบวนการเรียนรู้
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5. ประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงขั้นตอนการด�ำเนินการและการท�ำแผนปฏิบัติการ		
6. จัดประชุมทีมงานวิเคราะห์หนี้ว่าเกิดจากอะไร หามูลหนี้ที่เกิดขึ้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับที่เกิด ระยะเวลาคง
เหลือของการช�ำระหนี้ 							
7. สรุปเจ้าหนี้ทั้งหมดว่ามีใครบ้าง ที่ไหนบ้าง จ�ำนวนมูลหนี้ เงื่อนไขในแต่ละราย 		
8. รับผู้บริหารมืออาชีพที่มีความช�ำนาญการทางด้านบัญชี					
9. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของบริษัทฯให้ผู้บริหารคนใหม่เข้าใจระบบงานของบริษัทฯ ทั้ง
เรื่องพนักงาน อุปนิสัยของแต่ละคน และหน้าที่การท�ำงานของแต่ละคน			
10. จัดขอมาตรฐานการขนส่ง Q-MARK							
11. จัดขอประกอบการระหว่างประเทศ						
12. จัดหาทีมช่างซ่อมเครื่องยนต์เพื่อท�ำการซ่อมรถเองประหยัดค่าใช้จ่าย			
13. ท�ำการรีวิวโปรแกรมการท�ำงานของบริษัทใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกระบวนการแรกจนสิ้นสุดถึงการเก็บ
เงินลูกค้า									
14. พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานขนส่งให้ครอบคลุมในทุกๆ ขั้นตอนการท�ำงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือและจากการค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารรายงานประจ�ำเดือน สรุปรายรับ-รายจ่าย ข้อมูลทางบัญชีและแบบตรวจสอบประจ�ำวัน แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์จากกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง เริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์สถานการณ์การเป็นหนี้สินของบริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด สาเหตุการเป็นหนี้และผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับบริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด กระบวนการวางแผนและปฏิบัติการบริหารหนี้สินของบริษัททรี
ทรานฯ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและการน�ำผลจากการบันทึก
ข้อมูลจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ต่อไป
ผลการวิจัย
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินของบริษัททรีทราน(ประเทศไทย) จ�ำกัด มีผลการศึกษาดังนี้
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินด้านคนหรือบุคลากร พบว่าบริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จัด
โครงสร้างขององค์กรไว้เป็นแผนก ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ พบปัญหา กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ บริหารงานภาย
ใต้ขาดความรู้ความเข้าใจในทางสายกลาง มีความโลภมาก ต้องการได้ก�ำไรมากขึ้น โดยการซื้อรถบรรทุกเพิ่มมาก
ขึ้นและซื้อที่ดินเพื่อขยายสาขาต่างจังหวัด ด้วยการกู้หนี้ยืมสินเป็นจ�ำนวนเงิน ประมาณ 50 ล้านบาท แผนกบัญชี
การเงิน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีที่ทันสมัย แผนกบุคคล ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช�ำนาญ
พิเศษ ได้แก่ ช่างขับรถบรรทุก ช่างซ่อมบ�ำรุง เพราะต้องการเวลานานในการฝึกอบรม 3 เดือน และช่างท�ำ
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
โปรแกรมระบบการขนส่งที่ทันสมัย แผนกขนส่ง พบปัญหาสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด รถบรรทุกหยุดวิ่ง
บริษัทขาดรายได้ ท�ำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้น รายได้ลดลงแต่รายจ่ายเท่าเดิมและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และแผนกซ่อมบ�ำรุง
พบปัญหาด้านอะไหล่มีราคาแพงมากขึ้นโดยสั่งซื้ออะไหล่ที่มีราคาแพง
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินด้านเงินหรืองบประมาณ พบว่าบริษัททรีทรานฯ ประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน เงินติดลบจากการกู้แหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งธนาคารและบริษัท น�ำเงินมาลงทุนซื้อที่ดินเพื่อขยาย
กิจการและสาขาต่างๆ ซื้อรถบรรทุกเพิ่มอีกหลายสิบคัน ราคาน�้ำมันและเชื้อเพลิงแพงมากขึ้นตลอดถึงค่าอะไหล่มี
ราคาแพงและที่ส�ำคัญสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศล็อก
ดาวน์ท�ำให้รถบรรทุกหยุดวิ่งและปริมาณงานลดน้อยลงรายได้ก็ลดลงตามไปด้วย บริษัทต้องน�ำเงินส�ำรองมาใช้ ค่า
เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้หนี้ต่างๆ ส่งผลท�ำให้หนี้สินเพิ่มมากขึ้น
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินด้านวัสดุสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ พบว่าวัสดุอุปกรณ์มีราคาแพงมากขึ้น
เช่น อะไหล่คอยส์หัวเทียนแท้มาใช้ ล้อยาง และน�้ำมันเชื้อเพลิง ในแต่ละเดือนบริษัท มีค่าใช้จ่ายในวัสดุอุปกรณ์
เป็นเงินจ�ำนวนมาก
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินด้านการจัดการ พบว่าด้านการวางแผน กรรมการผู้จัดการขาดการ
วางแผนที่ดีในการจัดการ มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีความโลภมากต้องการเพิ่มรายได้และก�ำไรโดยไม่ค�ำนึงถึงความ
พร้อมและศักยภาพของตนเอง ด้านการจัดองค์กรมีการจัดโครงสร้างชัดเจนแบ่งเป็นเป็นแต่ละแผนก ด้านการจัด
พนักงานท�ำงานตามความรู้ความสามารถและทักษะประสบการณ์ ด้านการอ�ำนวยการโดยให้ความสะดวกและการ
บริการแก่ลูกค้า และด้านการประสานงานได้จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลประสานงานลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้
การบริหารหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของบริษัททรีทราน(ประเทศไทย)จ�ำกัดด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ดังนี้
ความพอประมาณ บริษัททรีทรานฯ ได้ปรับกระบวนทัศน์ของตนเองเสียใหม่ ด้วยการบริหารจัดการ โดย
ปรับวิธีคิด วิธีปฏิบัติ และวิธีให้คุณค่า บนพื้นฐานทางสายกลาง พอดี พอควรแก่ศักยภาพของตนเอง ไม่โลภมาก
เหมือนแต่ก่อน ไม่เน้นก�ำไรให้มากแต่อย่างเดียว โดยเน้นการพึ่งตนเอง ให้รอด พอเพียงและยั่งยืน และที่ส�ำคัญ
ต้องช�ำระหนี้สินให้หมด ซึ่งสามารถช�ำระหนี้ได้ประมาณ 20 ล้านบาท ด้วยสถานการณ์โควิค-19 แพร่ระบาดอยู่ใน
ช่วงปรับตัวและเอาตัวให้รอด
ความมีเหตุผล บริษัททรีทรานฯ ได้มีการบริหารจัดการอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้น การขยายกิจการมากขึ้น
และการซื้อรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้นส่งผลท�ำให้บริษัทเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามรายรับลดน้อยลง สวนทางกลับราย
จ่ายเพิ่มมากขึ้น กรรมการผู้จัดการและพนักงานประชุมกันหาทางอออกด้วยการยกเลิกสาขาต่างจังหวัด ได้แก่
เชียงใหม่ ขอนแก่นและนครราชสีมา เพื่อบริหารจัดการให้คล่องตัวทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
บริหารจัดการด้วยความไม่ประมาทขาดสติเหมือนที่ผ่านมาในอดีต
การมีภูมิคุ้มกัน บริษัททรีทรานฯ ได้ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บริษัทและตนเองด้วยการสร้างกิจกรรมลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ว่าจะเป็นสร้างโปรแกรมที่ทันสมัยด้านบัญชีการเงิน จุดคุ้มทุนการวิ่งรถบรรทุก การสั่งซื้อ
อะไหล่จากต่างประเทศราคาถูกคุณภาพใกล้เคียงของแท้ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงปลา และท�ำ
กิจกรรม 5 ส. น�ำวัสดุอุปกรณ์ เช่น ขวดน�้ำพลาสติก เครื่องดื่มชูก�ำลัง ฯลฯ น�ำมาขายเข้ากองทุนให้กับพนักงาน
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เพื่อเป็นค่าหาร เป็นต้น
ความรู้ กรรมการผู้จัดการและพนักงานบริษัททรีทรานฯ บริหารจัดการด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง มีความรู้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการ น�ำความผิดพลาดที่ผ่านมาเป็นบทเรียน มีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารหนี้สอนและช�ำระหนี้ มีหลักการลดต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้ออะไหล่จาก
ต่างประเทศที่มีราคาถูกกว่าประเทศไทย เป็นอะไหล่ที่ใช้แทนอะไหล่จริงได้ การใช้ระบบเดินรถ GPS การปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการท�ำงานใหม่ทั้งหมดจัดการเขียนโปรแกรมใหม่ 3T/ PAYROLL เขียน Report
ต่างๆ ให้เป็น Master Report เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการจัดท�ำ Auto report เพื่อรายงานผลการท�ำงานให้
ทราบเป็นระยะๆ และเนื้อหาให้ครอบคลุม เรื่องของก�ำไร ขาดทุน ท�ำให้รู้ผลในทุกๆ วัน หรือทุกๆ เที่ยวของการ
ขนส่งสินค้าและบริการ
คุณธรรม พนักงานบริษัททรีทรานฯ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ธรรมมาภิบาล และคุณธรรม
จริยธรรม กล่าวคือ มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงบริษัท ไม่เอาเปรียบเรื่องเวลาท�ำงาน พนักงานขับรถทุกคนช่วย
กันประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลท�ำให้มีก�ำไรกลับคือบริษัท และพนักงานได้ค่าตอบแทนต่อความขยันและช่วยกัน
ประหยัด คนละ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน พนักงานมีความอดทน อดกลั้น อดอออม มีความขยันหมั่นเพียรต่อ
การท�ำงาน และมีสติปัญญาในการด�ำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินของบริษัททรีทราน(ประเทศไทย)จ�ำกัด อภิปรายผล ได้ดังนี้
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินด้านคนหรือบุคลากร พบว่าบริษัททรีทรานฯ ได้จัดโครงการบริหารจัดการ
ออกเป็นแต่ละแผนก ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ แผนกบัญชีการเงิน แผนกบุคคล แผนกขนส่ง และแผนกซ่อม
บ�ำรุง บริษัทได้ขยายศูนย์ต่างจังหวัดเพิ่มหลายแห่งเพื่อเป็นการกระจายสินค้าตามจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่
ขอนแก่น และนครราชสีมา มูลเหตุในการเป็นหนี้ มาจากการตัดสินใจผิดพลาดของผู้บริหารในการขยายกิจการ
อย่างรวดเร็วโดยขาดการวิเคราะห์และค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต มีความโลภอยากได้ก�ำไรมาก ขาด
บุคลากรแผนกบัญชีการเงินที่มีความรู้ความสามารถในการท�ำบัญชีทันสมัยสามารถลดต้นทุนได้ ขาดบุคลากรด้าน
ขนส่งที่มีความช�ำนาญในการขับรถบรรทุกประเภทต่างๆ ตลอดถึงช่างที่มีความช�ำนาญในการซ่อมบ�ำรุง โดยสรุป
มูลเหตุการเป็นหนี้มาจากการกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนในกิจการ การซื้อที่ดินเพิ่มเติม การซื้อรถบรรทุกเพิ่มมากขึ้น
อะไหล่มีราคาแพงและน�้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อขาดแคลนบุคลากร จึงมีการ
สรรหาพนักงานผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์เข้ามาร่วมงานในแต่ละแผนก ยกเลิกศูนย์ต่าง
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่นและนครราชสีมา เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท สอดคล้องกับงานวิจัย
ของไพรัช วัชระสวัสดิ์ (2550, หน้า 4-5) พบว่า การขาดความรู้ด้านการเงินและขาดการตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการเก็บออมเพื่อใช้ในยามจ�ำเป็นในอนาคตเป็นสาเหตุส�ำคัญของปัญหาด้านหนี้สินและสภาพแวดล้อมทางสังคม
มีส่วนส�ำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมด้านวัตถุ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ การสร้างความต้องการด้วยวิธีการทางการตลาดให้
เกิดความต้องการอยากได้อยากมีเพื่อสร้างความทัดเทียมกับสังคมรอบข้าง ท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็นตามมา
ไม่ว่าจะเป็นค่าน�้ำมัน ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินด้านเงินหรืองบประมาณบริษัททรีทรานฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เงิน
ติดลบ มีหนี้สินหลายสิบล้านบาท จากการกู้แหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งธนาคารและบริษัทเงินทุน โดยน�ำเงินมาลงทุนใน
กิจการ ด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 แพร่ระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การเดินรถ ซึ่งช่วงล็อกดาวน์ส่งผลกระบทเป็นอย่างมาก หยุดทุกคันหยุดวิ่งเป็นเวลา 1-2 เดือน รายได้หายไปร้อย
ละ100 ทั้งที่รายจ่ายคงเดิม ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าน�้ำ-ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยและค่าประกันภัยของรถบรรทุกแต่ละคัน เมื่อประสบปัญหาดังกล่าวทางบริษัทได้น�ำเงินส�ำรองมาใช้
จ่าย และหารายได้เพิ่ม ตลอดถึงให้พนักงานช่วยกันประหยัดอดออม และร่วมกันท�ำวิจัยเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทั้งระบบในการบริหารหนี้ให้ลดลงดังที่ไพรัช วัชระสวัสดิ์ (2550, หน้า 4-5) ได้อธิบายไว้ว่า ความไม่
สมดุลระหว่างรายได้กับการผ่อนซื้อทรัพย์สินถาวรเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้สินได้
โดยเฉพาะรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มูลค่าสูง มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่องมากเช่นเดียวกับค�ำแนะน�ำในการใช้
ทรัพยากรการบริหารจัดการด้านการเงินของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2561, หน้า 1) ที่ว่า เจ้าของธุรกิจหรือผู้
บริหารจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเรื่องเงินทุนในการด�ำเนินธุรกิจก่อน เพราะการขาดเงินทุนหมุนเวียนจะท�ำให้
ธุรกิจขาดทุนและล้มได้ การจัดหาและจัดสรรเงินจึงเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินด้านวัสดุสิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ พบว่าบริษัท ทรีทรานฯ ประสบปัญหา
ด้านวัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากซื้ออะไหล่รถยนต์ในประเทศไทยซึ่งมีราคาแพง และเป็นของแท้ ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
ยางรถยนต์ และการซ่อมบ�ำรุงรถยนต์มีราคาแพงมากขึ้นจากการประชุมร่วมกันได้ข้อสรุปว่าควรรับพนักงานที่มี
ความรู้ด้านช่างโดยตรงเข้ามาเสริม พนักงานขับรถบรรทุกทุกคนช่วยกันวิ่งรถประหยัดน�้ำมัน ใช้ระบบเป็น NGV
และใช้ระบบ GPS เข้ามาพัฒนา ตลอดถึงโปรแกรมการวิ่งรถแต่ละเที่ยวที่ท�ำให้ประหยัดน�้ำมันดังที่กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม (2561, หน้า 1) ให้ค�ำแนะน�ำในการใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการด้านวัสดุสิ่งของหรืออุปกรณ์
เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารจ�ำเป็นต้องบริหารการใช้วัตถุดิบและเครื่องจักร ให้มีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิผลสูงเพื่อให้สินค้านั้นมีต้นทุนที่ต�่ำ สามารถแข่งขันได้
สภาพปัญหาและการก่อหนี้สินด้านการจัดการ พบว่าบริษัททรีทรานฯ กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร
งาน มีการวางแผนการท�ำงานที่ผิดพลาดมีความประมาทคาดไม่ถึง ด�ำเนินกิจการด้วยต้องการได้ก�ำไรมาก จึงเพิ่ม
รถบรรทุกและขยายสาขาไปหลายแห่งโดยขาดการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของตนเองและความเสี่ยงในอนาคตข้าง
หน้า การจัดโครงสร้างหน้าที่ในการท�ำงาน โดยแบ่งออกเป็นแต่ละแผนก มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ
แต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและโปรแกรมที่ทันสมัย ด้านการ
อ�ำนวยการ ผู้บริหารได้สั่งการมอบหมายภาระหน้าที่ผ่านไปยังหัวหน้าแต่ละแผนก เพื่อรับทราบนโยบายและ
กิจกรรมต่างๆของบริษัท จากนั้นได้กระจายความรู้ความเข้าใจไปยังพนักงานของแผนกตนเองได้รับทราบต่อไปดัง
นั้น กรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร มีการวางแผนการท�ำงานที่ผิดพลาด มีความโลภเกิดขึ้น ไม่ค�ำนึงความความ
พอเพียง พอประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของธีระยุทธ ตันพัฒน์อนันต์ (2557, หน้า 56-60) พบว่า พนักงาน
มีภาวะการเป็นหนี้สิน โดยมีหนี้ที่เกิดจากการผ่อนส่ง หนี้จากการใช้บัตรเครดิต หนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายเกินก�ำลัง
รายได้ของตนแต่ไม่มีการเพิ่มรายได้เข้ามาและอาจจะมีหนี้สินเกิดจากการขาดการวางแผนที่ดีในการใช้จ่ายเงิน และ
ขาดการวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้า โดยสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นหนี้ของพนักงาน คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการบริโภคและการใช้จ่าย
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
การบริหารหนี้แบบมีส่วนร่วมของบริษัท ทรีทราน(ประเทศไทย)จ�ำกัดด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อภิปรายผลได้ดังนี้
ความพอประมาณ จากผลการวิจัยท�ำให้มองเห็นปัญหา ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาโดยกรรมการผู้
จัดการและฝ่ายบริหารเป็นการตัดสินใจในการด�ำเนินงานที่ผิดพลาด มีความประมาทขาดสติ มีความโลภเป็นที่ตั้ง
มองเห็นรายได้ก�ำไรงดงามในอนาคตโดยกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนทั้งซื้อที่ดินใหม่ ขยายกิจการสาขาต่างจังหวัดหลาย
แห่ง และซื้อรถบรรทุกเพิ่ม หนี้สินเพิ่มพูนมากขึ้น เศรษฐกิจไม่ดีข้าวยากหมากแพง ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ดังนั้นบริษัท
ทรีทรานฯ มีสติและทางออกจากภาวะวิกฤติของตนเอง จากการเป็นหนี้หลายสิบล้านบาทด้วยการยึดแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ความพอประมาณ คือเดินทางสายกลาง บริหารกิจการไม่ใหญ่เกินไป ค่อยๆ
ขยับขยายกิจการ ไม่มีความโลภ เน้นความพอเพียงพึ่งตนเองได้ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องพิจารณาถึงศักยภาพและ
ความพร้อมของตนเอง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับดาว
ชุ่มตะขบ(2563, หน้า 19-20) ที่เสนอแนวทางในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางเลือกในการด�ำเนินชีวิตเพื่อความ
อยู่รอดในภาวะโควิด-19 จ�ำเป็นต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม จึงต้องปรับตัวลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ประหยัด อดออม และหันกลับมาด�ำรงชีวิตอย่างพอมี
พอกิน ส่วนความพอเพียงในด้านความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น บริษัทฯ ไม่เอาก�ำไรเกินควรจากลูกค้า ไม่เอาเปรียบลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ หรือไม่
เอาเปรียบพนักงานที่ท�ำงานร่วมกันเป็นการตัดสินใจท�ำงานด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง ความสามารถ
ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ ตลอดถึงเงินทุนในการต่อยอดกิจการ ผลจากการวิจัยท�ำให้มองเห็น
ปัญหา ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาโดยกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหาร เป็นการตัดสินใจในการด�ำเนินงานที่ผิด
พลาด มีความประมาทขาดสติมีความโลภเป็นที่ตั้ง มองเห็นรายได้ก�ำไรงดงามในอนาคต โดยกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนทั้ง
ซื้อที่ดินใหม่ ขยายกิจการสาขาต่างจังหวัดหลายแห่ง และซื้อรถบรรทุกเพิ่ม หนี้สินเพิ่มพูนมากขึ้นเศรษฐกิจไม่ดี
ข้าวยากหมากแพง ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีสติและทางออกจากภาวะ
วิกฤติของตนเอง จากการเป็นหนี้หลายสิบล้านบาท ด้วยการยึดแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ ความพอประมาณ คือเดินทางสายกลาง บริหารกิจการไม่ใหญ่เกินไป ค่อยๆขยับขยายกิจการ ไม่มีความโลภ
เน้นความพอเพียงพึ่งตนเองได้ ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมของตนเอง และความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จากผลการวิจัยในครั้งนี้ได้สอดคล้องกับการวิจัยของไพรัช วัชระสวัสดิ์ (2550,
หน้า 4-5) พบว่าการกระตุ้นให้ก่อหนี้ทั้งจากสถาบันการเงินในระบบและความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้นอก
ระบบล้วนเป็นส่วนส�ำคัญที่เร่งเร้าให้สังคมเข้าสู่วงจรปัญหาหนี้สินมากขึ้น ดังนั้นการรู้จักประมาณตน รู้จักใช้จ่าย
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจะท�ำให้สามารถด�ำรงชีวิตโดยปราศจากหนี้สินได้ และการใช้สติในการด�ำเนินชีวิตอย่าง
ไม่ประมาทจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดจากหนี้สินได้ และยังสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการคัดเลือกการ
ประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2553, หน้า 47-51) พบว่าการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ บริษัทฯ ขยายกิจกรรมอย่างระมัดระวังโดยใช้เงินก�ำไรสะสมและเงิน
กู้ในประเทศบางส่วน บริษัทฯ บริหารสัดส่วนหนี้สินของบริษัทไม่เกินเงินทุน มีการบริหารกระแสเงินสุด (Cash
Flow) ให้มากกว่าจ่าย และบริหารสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุดและหมุนเวียนเร็วที่สุด นอกจากนี้อ�ำพล เสนา
ณรงค์(2558, หน้า 69-70) อดีตองคมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า พอประมาณ มีหลักการด�ำเนินการค่อยเป็นค่อย
ไป ตามก�ำลังทุน อย่าโลภมากหากกู้ก็พอเหมาะสมพอตัว มีรายได้กลับมาที่แน่นอน และการลงทุนพิจารณาให้
เหมาะสมกับอัตภาพหรือสิ่งแวดล้อม อย่าให้ใหญ่เกินไป อย่าหวังได้เร็วเกินไป ควรใช้เวลาพอสมควร
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ความมีเหตุผล บริษัททรีทรานฯ จากการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าแผนก
และพนักงาน ได้สรุปสาเหตุของการเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมและการบริหารจัดการที่ผิดพลาด ขาดการวิเคราะห์
สาเหตุและผลที่จะตามมาในอนาคต การบริหารจัดการบริษัทต้องค�ำนึงถึงความพอดี พอเพียงตามอัตภาพและ
ศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่ท�ำตามอ�ำเภอใจหรือมีความโลภเข้ามาบดบัง มองเห็นก�ำไรเป็นที่ตั้ง ขาดการวิเคราะห์จุด
คุ้มทุนและความเสี่ยงในอนาคตข้างหน้า เมื่อบริษัทมีความสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุต้นตอของการเป็นหนี้ที่เกิด
จากการบริหารผิดพลาดขยายกิจการเกินก�ำลังตนเอง ดังนั้นบริษัททรีทรานฯ ได้ปรับกระบวนทัศน์ คือ วิธีคิด วิธี
ปฏิบัติใหม่ โดยการบริหารจัดการด�ำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผล มีหลักการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลัก
กฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
บริหารหนี้สินการประนอมหนี้สิน การช�ำระหนี้ตามก�ำหนด และการบริหารด้านบัญชีการเงิน พัฒนาบุคลากร
พัฒนาด้านการขนส่งและการซ่อมบ�ำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการค�ำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง สอดคล้องกับงานวิจัยของสุเทพ ศรีบุญเพ็ง(2558, หน้า 1382-1384) ได้
กล่าวไว้ว่า การน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของร้านชัยเจริญเมล็ดพันธุ์
ข้าว ในด้านของความพอประมาณได้น�ำมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนและการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับฐานะ
ของกิจการโดยน�ำหลักการมีเหตุมีผลมาพิจารณาควบคู่กันไปและยังสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการคัดเลือกการ
ประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2553, หน้า 47-51) ได้อธิบายถึงความมีเหตุผลไว้ว่า
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนอย่างเป็นธรรม มีการพิจารณาการด�ำเนินงานด้วย
ความถี่ถ้วนรอบคอบไม่ย่อท้อไร้อคติ ค�ำนึงถึงเหตุผลและปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งหมด
ความมีภูมิคุ้มกัน บริษัททรีรานฯ มีการเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากด้าน
ต่างๆ เมื่อการบริหารจัดการผิดพลาดเป็นหนี้สินมากมาย ไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเอง ดังนั้นเมื่อท�ำการวิจัยจนส�ำเร็จได้
แนวทางไปปฏิบัติจนเกิดเป็นผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม มีการเตรียมระบบต่างๆ ด้านการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การ
บริหารหนี้ การช�ำระหนี้ การน�ำโปรแกรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริษัท ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่ทันสมัย
นอกจากนี้พนักงานด�ำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด คือ การปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้ การเลี้ยงปลา การน�ำขยะมารีไซเคิล และกิจกรรม 5 ส เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว มีคลังอาหารไว้บริโภค เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกหนทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของไพรัช วัชระสวัสดิ์(2550, หน้า 4-5) แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สิน คือการใช้สติในการด�ำเนินชีวิตอย่างไม่
ประมาทจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดจากหนี้
เงื่อนไขความรู้ บริษัททรีทรานฯ ได้ประชุมกลุ่ม 5 ครั้ง เป็นการถอดบทเรียนจากความผิดพลาดจากการ
เป็นหนี้สิน โดยพยายามมีส่วนร่วมช่วยกันหาทางออกแนวทางการช�ำระหนี้และการไม่ก่อหนี้ใหม่ การเพิ่มรายได้ให้
แก่บริษัท การประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยสรุปได้แนวทางเป็นองค์ความรู้ใหม่ส�ำหรับบริษัทไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารจัดการด้วยความไม่ประมาท การวางแผนท�ำงานด้วยความไม่โลภ มองเห็นสาเหตุของการเป็นหนี้จากการ
ตัดสินใจที่ผิดพลาด ขาดการวิเคราะห์ความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันที่ดี ขาดความรู้ที่เป็นระบบและความรู้ที่ทันสมัย
เมื่อทราบปัญหาแล้วบริษัทฯ ได้จัดประชุมทีมงานวิเคราะห์หนี้สินว่าเกิดจากอะไร หามูลหนี้สินที่เกิดขึ้น ดอกเบี้ย
ระยะเวลาคงเหลือของการช�ำระหนี้ สรุปเจ้าหนี้หมดว่ามีใครบ้าง ที่ไหนบ้าง จ�ำนวนมูลหนี้ เงื่อนไขในแต่ละราย
ควรรับผู้บริหารมืออาชีพที่มีความช�ำนาญการทางด้านบัญชี จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของบริษัทฯ
ให้ผู้บริหารคนใหม่เข้าใจระบบงานของบริษัทฯ ทั้งเรื่องพนักงาน อุปนิสัยของแต่ละคน และหน้าที่การท�ำงานของ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
แต่ละคน จัดขอมาตรฐานการขนส่ง Q-MARK จัดขอประกอบการระหว่างประเทศจัดหาทีมช่างซ่อมเครื่องยนต์เพื่อ
ท�ำการซ่อมรถเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายท�ำการรีวิวโปรแกรมการท�ำงานของบริษัทฯ ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
แรกจนสิ้นสุดถึงการเก็บเงินลูกค้าและพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานขนส่งให้ครอบคลุมในทุกๆ ขั้นตอนการ
ท�ำงานซึ่งสอดคล้องกับคณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,
2553, หน้า 47-51) ได้อธิบายด้านความรู้ไว้ว่า บริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อ
เนื่อง มีการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ค�ำแนะน�ำในด้านต่างๆ บริษัทฯ คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ท�ำให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้น�ำด้าน Form, Design, Function และยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้
เข้ามาเรียนรู้
เงื่อนไขคุณธรรม พนักงานบริษัททรีทรานฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่ช่วยกันประคับประคองบริษัทให้
รอดพ้นจากวิกฤติปัญหานี้สินที่มีอยู่จ�ำนวนมาก และต้องผ่านพ้นวิกฤติโรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปด้วยกัน
พนักงานอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว รักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองเหมือนญาติ ครอบครัวทรีทราน
พนักงานท�ำงานด้วยความขยันอดทน มีความเพียรวิริยะอุตสาหะมากขึ้น จากการช่วยกันประหยัดต้นทุนน�้ำมันเชื้อ
เพลิงในการเดินรถในแต่ละเที่ยว ช่วยประหยัดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท กรรมการผู้จัดการจึงมอบรางวัล
เงินพิเศษให้ทุกคนในฐานะช่วยกันท�ำงาน ประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน ส่งผลท�ำให้พนักงานมีก�ำลังใจใน
การท�ำงานเต็มที่ เป็นการดูแลสวัสดิการอย่างหนึ่งแก่พนักงาน มีโบนัสประจ�ำปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามระบบ
ประกันสังคม มาตรา 33 ดังนั้น ด้านคุณธรรมจริยธรรมยังมีหลักธรรมาภิบาล กฎระเบียบ ข้อบังคับส�ำหรับ
พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของสุเทพ ศรีบุญเพ็ง (2558,
หน้า 1382-1384) กล่าวไว้ว่า การน�ำหลักคุณธรรมมาใช้กับพนักงานโดยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังสอดคล้องกับ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 2553, หน้า 47-51) ได้
อธิบายด้านคุณธรรมไว้ว่า บริษัทฯ มีการจัดท�ำคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท การจัดท�ำโครงการส่งเสริมให้พนักงาน
เป็นคนดี มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คือ ให้ความรักผู้อื่น ต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้า พนักงาน
คนในสังคม และสิ่งแวดล้อม
สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. บริษัททรีทราน (ประเทศไทย) จ�ำกัด สามารถลดหนี้ได้จากกระบวนการวิจัยใช้หลักการพูดคุยเพื่อให้
สมาชิกกลุ่มตัวอย่างได้เห็นถึงปัญหาและสาเหตุสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและมีการแลกเปลี่ยนความ
รู้และเสนอแนะวิธีการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ			
2. การพัฒนาควรมุ่งเน้นความรู้และความเข้าใจต่ออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ โดยเริ่มต้นจาก
ความสมัครใจจากนั้นน�ำไปสู่การกระท�ำและน�ำต้นแบบความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลใน
กลุ่มผู้สนใจต่อไปโดยเริ่มจากการปรับกระบวนทัศน์ สร้างวิธีคิดก่อนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เห็นว่าการท�ำงานควรมี
ความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
3. หน่วยงานหรือบริษัทฯ ใดที่ด�ำเนินกิจการแบบเดียวกันสามารถน�ำกระบวนการเรียนรู้จากงานวิจัยชิ้นนี้
ไปเป็นตัวอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือพัฒนาการท�ำงานให้ประสิทธิผลมากขึ้นควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเองด้วย
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4. หน่วยงานหรือบริษัทฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดผลส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น

เพียง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นรูปแบบที่เหมาะสมการบริหารจัดการหนี้สินด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานของสมาชิกกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมวิจัยในครั้งนี้โดยน�ำความรู้จาก
การวิจัยไปต่อยอดขยายผลเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การท�ำงานในระบบการขนส่งเพื่อให้มีความรู้ใหม่เกิดขึ้น
และน�ำความรู้ไปขยายผลไปยังกลุ่มอาชีพเดียวกันหรือกลุ่มอื่นที่มีปัญหาเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
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การประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวรบ้านแม่แฮเหนือ
ต�ำบลแม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
COMMUNITY COOPERATION TO BUILD A PERMANENT CHECK DAM AT BANN
MAE HAE NUA, MAE NAJON, MAE CHAEM DISTRICT,
CHIANG MAI PROVINCE
ยุทธิพงษ์ ปัญโญ
Yutthiphong Panyo 1
วนิดา ตรีสวัสดิ์
Vanida Treesawat 2

บทคัดย่อ
ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งจากการขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้งตามท้องที่ต่าง ๆ เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศ
รวมถึงพื้นที่วิจัยหมู่บ้านแม่แฮเหนือ ที่มีความขัดแย้งในการใช้น�้ำระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย บทความวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ 1) ศึกษาสถานการณ์และปัญหาการใช้น�้ำ 2) วิธีการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร 3)
ผลกระทบที่เกิดจากการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวรบ้านแม่แฮเหนือ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา จ�ำนวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์และปัญหาการใช้น�้ำ
บ้านแม่แฮเหนือ เป็นชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอและม้ง สาเหตุส�ำคัญของปัญหาการขาดแคลนน�้ำที่ใช้ใน
การเกษตรเกิดจากปริมาณน�้ำฝนในแต่ละปีลดลง การเผาท�ำลายป่าต้นน�้ำ เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก มีความขัดแย้ง
ในการใช้น�้ำและขาดการจัดการน�้ำที่ดีและระบบเก็บกักน�้ำที่มีคุณภาพ 2) วิธีการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝาย
ทดน�้ำถาวร มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของการประสานพลังชุมชน 7 องค์ประกอบคือ (1) การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชน กลุ่มคน องค์กร เครือข่าย (2) ภาวะผู้น�ำที่แสดงบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา (3) การประเมิน
ปัญหา (4) การประเมินสาเหตุที่เป็นปัญหา (5) การเชื่อมโยงกับผู้อื่น ความร่วมมือกับชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง (6) การ
บริหารทรัพยากร (7) บทบาทของตัวแทนองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นหลักการที่บูรณาการในกิจกรรมและขั้นตอนที่
ส�ำคัญของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือ (1) การเตรียมชุมชน (2) การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหาและก�ำหนดประเด็นการพัฒนา (3) การจัดท�ำแผนพัฒนา (4) การน�ำแผนไปปฏิบัติ (5) การติดตามและ
ประเมินผล เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างการวิจัยไปพร้อมกับการพัฒนาและ 3) ผลกระทบที่เกิดจากการ
ประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร พบว่า การสร้างฝายทดน�้ำถาวรส�ำเร็จด้วยดีและมีกิจกรรมการพัฒนา
รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชนอื่น ๆ ท�ำให้เริ่มเกิดผลกระทบความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่ง
แวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านสังคมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาฝายทดน�้ำถาวร การก�ำหนดระเบียบกติกา
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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การใช้และการจัดสรรน�้ำ การบรรจุแผนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้ำ การท�ำนุบ�ำรุงฝาย เข้าไปในแผนการพัฒนาของ
หมู่บ้านและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่นาจรเพื่อให้เกิดการสนับสนุนทรัพยากรใน
เชิงระบบในระยะยาวต่อไป ข้อเสนอแนะในการพัฒนา คือ องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องเชื่อมโยงข้อมูลและมอง
ภาพรวมของนิเวศลุ่มน�้ำทั้งระบบ มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น�้ำในภาคการเกษตร เพื่อการบริหารจัดการน�้ำของชุมชน
ควรมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต ใช้น�้ำน้อยแต่มีมูลค่าสูง ข้อเสนอแนะในการวิจัย คือ
ควรใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้คู่ไปกับการปฏิบัติจริงในการพัฒนา
ท้องถิ่น
ค�ำส�ำคัญ : การประสานพลัง, ชุมชน, ฝายทดน�้ำถาวร

Abstract
The problem of drought from water shortages in the dry season in various regions occurs
in all regions of the country, including Mae Hae Nuea Village Research Area There are conflicts
in the use of water among ethnic groups as well. This research has objectives to study as follows (1) situations and problems of water utilization (2) Method of coordinating empowerment
community to build a permanent check dam (3) Impact from community empowerment to
build a permanent check dam at Baan Mae Hae Nuea, Mae Najon, Mae Chaem district, Chiang
Mai province. The research methodology is participatory action research. The target group in the
study consisted of 10 people, the research’s finding as follows; situation and problem of water
utilization, it was found that Ban Mae Hae Nuea was Karen and Hmong ethnic group in community, Both ethnic groups have a way of life that makes a living in harmony with the forest,
respect and valuable resource management. The main cause of less the shortage of water in
agriculture sector are; the decrease in rainfall, forest burning and forest destruction to expand
the area for commercial cultivation, increasing demand for water caused to a conflict in the use
of water, lack of good water management and quality water storage systems.
The way to empower community to build a permanent check dam, it was consistent
with the 7 elements of community synergies, namely: (1) participation of community members,
groups of people, organizations and networks (2) Leadership as key person in development (3)
Problem assessment (4) Problem’s root causes assessment (5) Connection and cooperation with
other related communities (6) Resource management (7) Role of external representatives. This is
the principle that integrates in the important steps of the participatory action research are (1)
community preparation (2) Problem analysis and identify area of development (3) Identify
community action plan (4) Community action plan implementation (5) monitoring and evaluation, it is a parallel process of research and development.
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The impact of community empowerment has produced concrete results e.g., the successful construction of a permanent irrigation dam and various development activities leading to
affect the changes in the economy, environmental, health and social. Committee has been
established to maintain a permanent dam and establishing rules and regulations for the use and
allocation of water and identify watershed forest conservation issue into the community and
municipality plan in order to long term systemic resources support. Recommendations for
development are local government organizations must link the data and get an overview of the
entire watershed ecosystem. They should have information about the use of water in the
agricultural sector for community water management. Agricultural technology should be developed to increase productivity, use less water but high value. Recommendation for research is to
use a participatory action research process to provide children and youth learn together with
the real practice of local development.
Keywords : community cooperation, permanent check dam
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องความแห้งแล้งจากการขาดแคลนน�้ำในฤดูแล้งตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภาค
ของประเทศ จากข้อมูลสถิติเปรียบเทียบปริมาณฝนรายปีย้อนหลังในรอบ 38 ปี โดยกรมอุตุนิยมวิทยา (กรม
อุตุนิยมวิทยา, 2562) พบว่า ปี 2561 ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลงจากปี 2560 ค่อนข้างมาก และปีที่ปริมาณฝน
น้อยกว่าปกติมีถึง 13 ครั้ง ปัจจุบันปริมาณน�้ำเก็บกักในอ่างเก็บน�้ำต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมในปี
2563 ต�่ำกว่าปี 2562 กว่าครึ่งหนึ่ง สถานการณ์ภัยแล้ง ได้ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจในช่วงภัย
แล้ง ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ สาเหตุที่ส�ำคัญของปัญหาภัยแล้งมาจากป่าไม้บริเวณต้นน�้ำล�ำธาร ถูกท�ำลาย
การน�ำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการวางแผน การจัดการที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ต้นน�้ำล�ำธาร และระบบนิเวศ เกิดปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงหรือฝนไม่ตกตามฤดูกาล (ประดับ กลัดเข็มเพชร, 2548)
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชด�ำริถึง
การพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้และการจัดการน�้ำในพื้นที่สูง โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออ�ำนวย สัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ทรงแนะน�ำให้ใช้ฝายต้นน�้ำหรือเรียกว่า Check Dam เป็นเครื่องมือที่จะเกิดประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่ง (รุ่ง สันป่าแก้ว, 2550) เพื่อขวางหรือกั้นทางน�้ำ ล�ำห้วยในบริเวณที่เป็นต้นน�้ำ ชะลอ
การไหลของน�้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมล�ำน�้ำตอนล่าง อันเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน�้ำ
ท�ำให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ดินเกิดการอุ้มน�้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น อัน
จะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบ (โครงการพระราชด�ำริฝายชะลอน�้ำ, 2561)
หมู่บ้านแม่แฮเหนือ ต�ำบลแม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ห่างไกล มีราษฎรที่อาศัยอยู่
ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง ด้วยสถานะการใช้ที่ดินของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบัน ถูกควบคุมด้วย
กฎหมายท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีไร่หมุนเวียนไปสู่การท�ำเกษตรเชิงพาณิชย์ จึงมักเกิดความขัดแย้งในการใช้น�้ำ
ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ได้มีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชากร

82

Creative Economy Journal and local community innovation : Vol.2 No.1 January - June 2022
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ชาวเขา การพัฒนาแหล่งน�้ำ โดยจัดท�ำฝายต้นน�้ำล�ำธารบริเวณหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคและการท�ำเกษตร (องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่นาจร, 2559) อย่างไรก็ตามการก่อสร้างฝาย
หรือด�ำเนินโครงการต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่หากขาดเครื่องมือและวิธีการที่ดี รวม
ถึงการสื่อสารชี้แจงความเข้าใจ เพื่อให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงปัญหา จนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาหรือด�ำเนิน
การจัดการด้วยพลังของชุมชนก็อาจท�ำให้โครงการพัฒนาต่าง ๆ เหล่านั้น ส�ำเร็จได้ยากหรือท�ำให้ขาดการด�ำเนิน
การอย่างต่อเนื่องโดยชุมชน ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือเพื่อ
ประสานพลังชุมชนสร้างฝายทดน�้ำถาวรในพื้นที่วิจัยคือ บ้านแม่แฮเหนือ ต�ำบลแม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาการใช้น�้ำ
2. เพื่อศึกษาวิธีการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร
3. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร บ้านแม่แฮเหนือ ต�ำบล
แม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรคือในการวิจัยมีจ�ำนวน 10 คน ซึ่งเป็นคณะ
กรรมการและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น�้ำสองกลุ่ม ชาติพันธุ์ คือ ปกาเกอะญอ และ ม้ง ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แนวสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เครื่องมือการวิจัยเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) สถานการณ์และ
ปัญหาการใช้น�้ำ ใช้เครื่องมือแนวสนทนากลุ่มกับผู้น�ำชุมชนและตัวแทนผู้ใช้น�้ำและแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 2) วิธีการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร ใช้เครื่องมือแนวสนทนากลุ่มกับผู้น�ำชุมชนและตัวแทน
ผู้ใช้น�้ำ และแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 3) ผลกระทบที่เกิดจากการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทด
น�้ำถาวร ใช้เครื่องมือการสนทนากลุ่มและแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมถึงแบบสัมภาษณ์กับผู้น�ำชุมชน
และตัวแทนผู้ใช้น�้ำ
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน�ำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร รวมถึงข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการใช้
เครื่องมือการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์กับผู้น�ำชุมชนและตัวแทนผู้ใช้น�้ำ รวมถึงแบบบันทึกการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม มาจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวคิดองค์ประกอบของการประสาน
พลัง 7 ข้อ กลั่นกรองความถูกต้อง ท�ำการวิเคราะห์โดยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) ซึ่งเป็นการ
เปรียบเทียบข้อมูลเชิงประจักษ์ จากแหล่งและมุมมองที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งหาความสอดคล้องเชื่อมโยง (relation) และตีความหมาย (interpret) ของข้อมูล สรุปเป็นองค์ความรู้ และข้อค้นพบ
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สรุปผลการวิจัย
1. สถานการณ์และปัญหาการใช้น�้ำ บ้านแม่แฮเหนือ พบว่า ชุมชนบ้านแม่แฮเหนือ ต�ำบลแม่นาจร อ�ำเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนปกาเกอะญอ ที่มีการอพยพและตั้งถิ่นฐานมาเป็นระยะเวลานาน มีวิถีชีวิตที่ท�ำ
มาหากินและอยู่ร่วมกับป่า มีภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีที่เคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการ
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เมื่อรัฐบาลหรือราชการได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ การเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการผลิตเพื่อยังชีพไปสู่การปลูกพืชเศรษฐกิจและผลิตเพื่อการค้า ปัญหา
ส�ำคัญที่ชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์คือภัยแล้ง การขาดแคลนน�้ำใช้ในภาคเกษตร โดยสรุปมาจาก 4 สาเหตุคือ (1)
ปริมาณน�้ำฝนในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลง (2) การเผาป่าและการท�ำลายป่าต้นน�้ำจากการขยายพื้นที่ในการเพาะ
ปลูกเพื่อการค้า การใช้น�้ำเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้น หน้าดินถูกชะล้างลงสู่ที่ต�่ำจนท�ำให้แม่น�้ำล�ำห้วย
ตื้นเขิน (3) การจัดการน�้ำในชุมชน ใช้ระบบแบ่งน�้ำใช้หากผู้ใช้น�้ำต้นทางซึ่งเป็นชาติพันธุ์ม้งใช้น�้ำมาก ก็จะส่งผลกระ
ทบต่อผู้ใช้น�้ำปลายทางซึ่งเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เกิดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน�้ำและ (4) ขาดการจัดระบบ
เก็บกักน�้ำที่มีคุณภาพและไม่มีกติกาการใช้น�้ำที่ชัดเจน
2. วิธีการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร พบว่า การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น�้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีความตระหนักต่อปัญหาร่วมกันและมี
เป้าหมายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นกระบวนการที่
เชื่อมโยงระหว่างการวิจัยไปพร้อมกับการพัฒนา วิธีการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวรบ้านแม่แฮ
เหนือมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบของการประสานพลังชุมชน 7 องค์ประกอบคือ (1) การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน กลุ่มคน องค์กร เครือข่าย (2) ภาวะผู้น�ำที่แสดงบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา (3) การประเมิน
ปัญหา (4) การประเมินสาเหตุที่เป็นปัญหา (5) การเชื่อมโยงกับผู้อื่น ความร่วมมือกับชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง (6) การ
บริหารทรัพยากร (7) บทบาทของตัวแทนองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นหลักการที่บูรณาการในกิจกรรมและขั้นตอนที่
ส�ำคัญของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือ (1) การเตรียมชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัย สร้างความคุ้นเคยกับชุมชน การส�ำรวจและศึกษาข้อมูลของชุมชน ท�ำให้ชาวบ้านมั่นใจใน
ศักยภาพของตนเองและชุมชนว่าสามารถใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือในการระดมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนบ้านแม่แฮเหนือ ในการสร้างฝายให้ส�ำเร็จได้ (2) การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา
และก�ำหนดประเด็นการพัฒนา โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 3 ครั้ง เพื่อให้เกิดความความเข้าในวิถี
ชุมชน วัฒนธรรม สังคม การจัดการทรัพยากร เกิดการแลกเปลี่ยนและได้ข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับความต้องการและ
ปัญหาของชุมชน มีการสร้างภาพเป้าหมายอนาคตที่อยากเปลี่ยนแปลง (3) การจัดท�ำแผนพัฒนาและการจัดเวที
ประชาพิจารณ์ในระดับชุมชนจนได้ข้อสรุปที่กลุ่มเห็นชอบร่วมกัน รายละเอียดของการด�ำเนินการ การแต่งตั้งคณะ
กรรมการ การแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะท�ำงานตามศักยภาพและความถนัด (4) การน�ำแผนไป
ปฏิบัติคณะท�ำงานได้มีการเลือกสถานที่ก่อสร้าง ส�ำรวจสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม การประสานการสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ�ำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น จนสามารถด�ำเนินการสร้างฝายทดน�้ำถาวรส�ำเร็จชุดเดิมท�ำ
หน้าที่ดูแลฝายทดน�้ำถาวรบ้านแม่แฮเหนือ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น�้ำทั้ง
ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น�้ำชนเผ่าปกาเกอะญอและชนเผ่าม้ง จ�ำนวน 10 คน คณะกรรมการ เป็นกลไกกลางในการเชื่อม
ของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของชุมชนเป็นอย่างดี และท�ำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในการใช้น�้ำคลี่คลาย (5)
การติดตามและประเมินผล โดยคณะท�ำงานซึ่งเป็นผู้น�ำชุมชน เป็นกลุ่มที่ร่วมกันตรวจสอบ ประเมินคุณภาพของ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ฝายทดน�้ำถาวรบ้านแม่แฮเหนือ หลังจากที่ได้ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งท�ำให้วงจรการพัฒนาเกิดการ
วนรอบที่สมบูรณ์ เกิดการวางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมต่อเนื่องที่นอกเหนือจากกิจกรรมการสร้างฝายทดน�้ำถาวรได้แก่
การท�ำแนวกันไฟ การพัฒนาและบวชป่าต้นน�้ำและปรับวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนการพัฒนาระบบได้แก่
การจัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาฝายทดน�้ำถาวรที่มีองค์ประกอบของตัวแทนผู้ใช้น�้ำทุกกลุ่ม การก�ำหนดระเบียบ
กติกาการใช้และการจัดสรรน�้ำ การบรรจุแผนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้ำ การท�ำนุบ�ำรุงฝาย เข้าไปในแผนการพัฒนา
ของหมู่บ้านและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่นาจร ซึ่งเป็นการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายและระบบโครงสร้างที่น่าจะเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนในระยะยาว
3. ผลกระทบที่เกิดจากการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร พบว่า การใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้ท�ำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจากการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มร่วมกับ
คณะกรรมการและตัวแทนผู้ใช้น�้ำเพื่อสรุปผลกระทบจากการท�ำฝายทดน�้ำถาวรที่มีต่อชุมชน สรุปได้ใน 4 ด้านคือ
(1) ด้านเศรษฐกิจ การสร้างฝายทดน�้ำถาวร เพื่อรองรับตาน�้ำ ท�ำให้ชะลอการไหลผ่านของน�้ำ มีน�้ำส�ำรองใช้ในยาม
ขาดแคลนในไร่สวน สระน�้ำในหมู่บ้าน มีปริมาณน�้ำไหลเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น มีน�้ำเพียงพอต่อการใช้ใน
ภาคเกษตร ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากกิจกรรมสนทนากลุ่ม ได้มีผู้น�ำชุมชนท่านหนึ่งได้
กล่าวสะท้อนและชมเชยผู้วิจัยและชาวบ้าน ว่าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนมีน�้ำใช้มากขึ้นกว่าเดิม และไม่มี
ปัญหาการขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ (2) ด้านสิ่งแวดล้อม มีความชัดเจนของทิศทางและระบบการบริหารจัดการโดย
ชุมชนที่ดีคือ การเกิดขึ้นของคณะกรรมการดูแลฝายทดน�้ำ ที่มาจากตัวแทนของคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทน
ผู้ใช้น�้ำทุกกลุ่มทุกชาติพันธุ์ในชุมชน มีการบรรจุแผนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้ำ การท�ำนุบ�ำรุงฝาย เข้าไปในแผนการ
พัฒนาของหมู่บ้าน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่นาจร ที่น่าจะน�ำไปสู่การสร้าง
ผลกระทบได้ในระยะยาว เกิดกิจกรรมอื่น ๆ คือ การพัฒนาป่าต้นน�้ำ การท�ำแนวกันไฟ การบวชป่า สิ่งเหล่านี้
ท�ำให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวต่อกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น (3) ด้านสุขภาพ ชุมชนเริ่มฟื้นฟู
สมุนไพรในป่าสามารถหาสมุนไพรได้ทุกที่รอบชุมชนของตนเอง สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงการลด
การใช้สารเคมีในไร่นาที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรบริเวณใกล้ป่าต้นน�้ำหรือ
บริเวณฝายทดน�้ำ ไม่มีการบุกรุกท�ำลายป่าและ (4) ด้านสังคม การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เป็นเครื่องมือที่ช่วยดึงพลังของชุมชนในทุกฝ่าย ให้มีความสามัคคี และร่วมมือกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ คือ การพัฒนาป่าต้นน�้ำ การท�ำแนวกันไฟ การบวชป่า ที่ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการ ผู้น�ำ
ชุมชน สิ่งที่น่ายินดีก็คือ สถานการณ์ความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรน�้ำระหว่างชาว ปกาเกอะญอกับชาติ
พันธุ์ม้งได้คลี่คลายไปในทางที่ดี สามารถก�ำหนดกติกาเงื่อนไขในการใช้น�้ำร่วมกันได้ โดยหลังจากมีฝายแล้ว ความ
ขัดแย้งลดลง มีการจัดการน�้ำให้เหมาะสมกับระบบนิเวศและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการผลิตในภาคเกษตร รวม
ทั้งสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยมีระบบการจัดสรรแบ่งปันน�้ำอย่างเสมอภาค
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร บ้านแม่แฮเหนือ ต�ำบลแม่นาจร
อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” ได้ท�ำให้ผู้วิจัยมีโอกาสได้ทบทวนและเชื่อมโยงองค์ความรู้ แนวคิดทฤษฎีกับ
ปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสนามการวิจัยและที่ส�ำคัญได้เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างการวิจัยไปพร้อมกับการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
ส�ำคัญคือ การจัดประชุมสนทนากลุ่ม ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และการส่งเสริมศักยภาพชุมชน ให้เกิดความตระหนัก
และคิดวิเคราะห์ค้นหาหนทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและร่วมมือกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง
อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนและ
เชื่อมั่นได้ว่าจะน�ำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนน�ำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืนจากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบจากการศึกษาที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีที่ได้ทบทวนไว้ สามารถอภิปรายผล โดยแบ่ง
เป็น 3 ประเด็นคือ
1. สถานการณ์และปัญหาการใช้น�้ำบ้านแม่แฮเหนือ ไม่ได้เป็นปัญหาของการขาดน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในชุมชนแต่เป็นปัญหาความขาดแคลนน�้ำในการเกษตรเป็นหลัก สาเหตุส�ำคัญของปัญหาที่ชุมชนได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ โดยสรุปคือ ปริมาณน�้ำฝนมีความไม่แน่นอน แปรปรวนและมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะอากาศโลก การเผาป่าและการท�ำลายป่าต้นน�้ำ จากการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกเพื่อการค้า หน้าดิน
ถูกชะล้างลงสู่ที่ต�่ำจนท�ำให้แม่น�้ำล�ำห้วยตื้นเขิน ความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรน�้ำระหว่างผู้ใช้น�้ำด้านล่างที่เป็น
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงกับชาติพันธุ์ม้ง ขาดการจัดระบบเก็บกักน�้ำที่มีคุณภาพและไม่มีกติกาการใช้น�้ำที่ชัดเจน ซึ่งสาเหตุ
ของปัญหาในระดับมหภาค (Macro level) เกินศักยภาพที่ชุมชนจะจัดการได้ จึงมุ่งแก้ปัญหาในระดับจุลภาค
(Micro level) หรือในระดับชุมชน ซึ่งก็คือการสร้างฝายทดน�้ำถาวรสอดคล้องกับแนวคิดในพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ (มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.chaipat.or.th) ที่ทรงเสนอแนะให้สร้างฝายทดน�้ำเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พื้นที่ต้นน�้ำและป่าไม้ภูเขา ฟื้นฟูป่าไม้ต้นน�้ำล�ำธาร คืนความอุดมสมบูรณ์และท�ำให้เกิดความหลากหลาย
ด้านชีวภาพแก่สังคมของพืชและสัตว์ ช่วงที่น�้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน�้ำให้ช้าลงและกักเก็บกรอง
ตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน�้ำตอนล่าง แบ่งปันน�้ำให้กับสรรพชีวิตบริเวณที่สร้างฝาย (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ, 2538) ส�ำหรับการสร้างฝายทดน�้ำของชุมชน
บ้านแม่แฮเหนือ ต�ำบลมานาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เลือกรูปแบบถาวร ใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก มีการ
ออกแบบเฉพาะ ให้มีความแข็งแรงทนทานมีระยะเวลาการเก็บกักน�้ำได้นานกว่าฝายทุกประเภทซึ่งถือว่ามีความ
เหมาะสมกับสภาพของล�ำห้วยที่มีขนาดใหญ่ปานกลางและเป็นการตกลงร่วมกันของชุมชน
2. วิธีการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวรบ้านแม่แฮเหนือ มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ
ของการประสานพลังชุมชน 7 องค์ประกอบคือ (1) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน กลุ่มคน องค์กร เครือข่าย
(2) ภาวะผู้น�ำ ที่แสดงบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา (3) การประเมินปัญหา (4) การประเมินสาเหตุที่เป็นปัญหา (5)
การเชื่อมโยงกับผู้อื่น ความร่วมมือกับชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้อง (6) การบริหารทรัพยากร (7) บทบาทของตัวแทน
องค์กรภายนอกสอดคล้องกับงานวิจัยของธนู ศิริจันทพันธุ์ (2554) ที่ได้ศึกษาแนวคิดจากนักวิชาการตะวันตกหลาย
ท่านว่าการประสานพลังคือวิธีการหรือกระบวนการท�ำงานร่วมกันเพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน มีความสมดุลตาม
ทรัพยากร ความสามารถและโอกาสที่อ�ำนวยให้ โดยที่แต่ละคนที่ท�ำหน้าที่ต่างกันค�ำนึงถึงความส�ำเร็จร่วมกัน ดึง
เอาจุดเด่นของแต่ละคนมาใช้ร่วมกันหรือเสริมแรงกันท�ำให้ผลลัพธ์ที่ได้ที่ได้มากกว่าการท�ำงานตามล�ำพังเช่นเดียว
กับเสรี พงศ์พิศ (2553) ที่เห็นว่าการประสานพลังเป็นความร่วมมืออย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลายกลุ่มหรือส่วน
ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร ชุมชน กลุ่มคน เครือข่ายและหน่วยงานในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าต่างฝ่าย
ต่างแยกกันท�ำ เพราะโดยธรรมชาติของผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งปกาเกอะญอและม้งที่พักอาศัยในชุมชน
บ้านแม่แฮเหนือมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบเครือญาติที่แน่นเหนียว จึงเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีต่อการประสาน
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
พลัง ดังที่อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร (2551) ได้ให้ความเห็นว่า เครือข่ายในชุมชนเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่เบื้องลึกในชีวิต
และจิตใจของผู้คน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบพี่น้อง เครือญาติ ดังนั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน ด�ำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ซึ่งมีตัวอย่างที่ดีของ
หลายชุมชน เช่น เครือข่ายอินแปง ในงานศึกษาของเสรี พงศ์พิศ (2555) ท�ำให้เห็นว่าการประสานพลังท�ำให้ชุมชน
สามารถจัดการปัญหาพึ่งพาตนเองได้ โดยการรวมกลุ่ม การเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ จนเกิดผลทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรรม ซึ่งพบว่าชุมชนบ้านแม่แฮเหนือมีเงื่อนไขการประสานพลังที่ครบตามองค์ประกอบของการเสริม
สร้างพลังชุมชนทุกข้อ การประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวรบ้านแม่แฮเหนือครั้งนี้เป็นการด�ำเนินการ
จากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จึงมีแนวโน้มของความต่อเนื่องในการพัฒนาสูง ดังที่ เบญจมาภรณ์
(2559) ที่ระบุว่าการประสานพลังเพื่อด�ำเนินกิจกรรมใดใดในชุมชนจะเกิดขึ้นในทางบวกและมีความต่อเนื่องยั่งยืน
หากเป็นการประสานพลังที่มาจากประชาชนจากฐานรากของชุมชนที่มีการรวมตัวและด�ำเนินกิจกรรมตามความ
ต้องการของชุมชนมากกว่าการด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการของหน่วยงานภายนอกที่มีลักษณะสั่งการ
ประชาชนไม่รู้สึกเป็นเจ้าของในผลลัพธ์หรือผลงานที่ส�ำเร็จนั้น ๆ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่เกิดความต่อเนื่องไม่เกิด
การใช้ประโยชน์และดูแลรักษา สอดคล้องกับงานศึกษาของมิ่งขวัญ คงเจริญ (2555) ที่ให้ความเห็นว่า ชุมชนต้องมี
โครงสร้างทางสังคมที่เหมาะสมที่จะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยพลังภายในของบุคคลและของ
กลุ่มหรือองค์กรภายในชุมชน ร่วมในการคิด ร่วมท�ำ ร่วมเป็นเจ้าของและรับผลประโยชน์ร่วมกัน ในทางจิตวิทยา
สังคม เรียกพลังดังกล่าวว่าเป็นพลังอ�ำนาจ (Empowerment) เป็นพลังของบุคคลที่มีอ�ำนาจที่จะควบคุมชีวิต
ตนเองเป็นความสามารถในการท�ำนาย ควบคุมและมีส่วนร่วมกับสังคมแวดล้อมแล้วท�ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น
การประสานพลังจึงเป็นหลักแนวคิดซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้วิจัยได้น�ำมาใช้คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(PAR: Participatory Action Research) ในการวิจัยครั้งนี้ซึ่งเป็นหลักการที่บูรณาการลงไปในกิจกรรมและขั้นตอน
ที่ส�ำคัญของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือ (1) การเตรียมชุมชน (2) การศึกษาข้อมูล วิเคราะห์
ปัญหาและก�ำหนดประเด็นการพัฒนา (3) การจัดท�ำแผนพัฒนา (4) การน�ำแผนไปปฏิบัติ (5) การติดตามและ
ประเมินผลตามที่นักวิชาการ เช่น สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร (2552) ได้น�ำเสนอไว้ว่ากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมเป็นแนวทางและเครื่องมือที่ดีในการวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน (R&D: Research and
Development) เป้าหมายคือการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวรให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการท�ำ
เกษตรกรรมของชุมชน ท�ำให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเกิดการพัฒนาต่อเนื่องและนักวิจัย
นักพัฒนา มีบทบาทเพียงเป็นผู้ช่วยเหลือในทางกระบวนการวิชาการ ซึ่งความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมคือความ
รู้สึกเป็นเจ้าของ เกิดความผูกพันของชาวบ้านและได้ผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งสามารถตอบโจทย์ของชุมชนได้เพราะ
ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนต้องการอะไร มีปัญหาอะไรและวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เพราะมี
โครงการที่ล้มเหลวเป็นจ�ำนวนมากเนื่องจากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ดังเช่นตัวอย่างงาน
วิจัยของพิศิพร ทัศนา (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
เทศบาลนครพิษณุโลก ที่พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย ท�ำให้ผลลัพธ์ความส�ำเร็จไม่เป็นไปตามความคาด
หวัง จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น
ตั้งแต่กระบวนการร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา ร่วมวางแผนและตัดสินใจ ร่วมท�ำกิจกรรมโครงการ ร่วม
ตรวจสอบและประเมินผล การด�ำเนินงาน การประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวรบ้านแม่แฮเหนือ ท�ำให้
เห็นภาพของการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นของชุมชนในทุกระดับขั้นตอน ดังงานศึกษาของบัญชร แก้วส่อง (2552) ที่มี
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
การจ�ำแนกระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส�ำคัญออกเป็น 5 ขั้นตอนคือ (1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
(2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน (3) การมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน (4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ร่วม
กัน (5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
3. ผลกระทบที่เกิดจากการประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน�้ำถาวร พบว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงที่
เป็นรูปธรรม คือ การเกิดของฝายทดน�้ำถาวรที่สร้างส�ำเร็จและมีกิจกรรมการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ การท�ำแนวกันไฟ
การพัฒนาและบวชป่าต้นน�้ำและเริ่มเกิดผลกระทบความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สุขภาพและด้านสังคม อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง นโยบายที่ท�ำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง
อย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ดังเช่นงานวิจัยของ ธนู ศิริจันทพันธุ์ (2554) ในเรื่องการประสานพลัง
เพื่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเช่นกันเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำจึงด�ำเนินงานใน 16
โครงการ ท�ำให้ผ่านการประเมินความส�ำเร็จได้ทุกโครงการ แต่การจะให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี ยังต้องใช้เวลา
แต่สิ่งส�ำคัญที่ได้คือ ผู้ปกครอง ครู องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้
บริหารสถานศึกษา เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงหลายประการทั้งด้านความรู้และประสบการณ์และเกิดองค์
ความรู้จากการปฏิบัติจริง ที่จะท�ำให้เกิดการพัฒนาเป็นวงจรต่อเนื่อง เหมือนกับบ้านแม่แฮเหนือที่คณะกรรมการ
และผู้น�ำชุมชนมีความเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนา ที่เป็นวิธีการที่จะน�ำไปสู่การ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องและเริ่มประจักษ์ถึงผลที่ดีของการสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง
นโยบาย กล่าวคือ มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาฝายทดน�้ำถาวรที่มีองค์ประกอบของตัวแทนผู้ใช้น�้ำทุกกลุ่ม
ชาติพันธุ์ การก�ำหนดระเบียบกติกาการใช้และการจัดสรรน�้ำ การบรรจุแผนการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน�้ำ การท�ำนุ
บ�ำรุงฝาย เข้าไปในแผนการพัฒนาของหมู่บ้านและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่
นาจร เพื่อให้เกิดการสนับสนุนทรัพยากรในเชิงระบบในระยะยาวต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
1. การบริหารจัดการน�้ำของชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องเชื่อมโยงข้อมูลและมองภาพรวมของนิเวศ
ลุ่มน�้ำทั้งระบบ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินและปริมาณน�้ำที่มีที่ไหลผ่านในแต่ละช่วงเวลาของปี มีข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้น�้ำในภาคการเกษตร การใช้น�้ำของพืชแต่ละชนิดที่เกษตรกรปลูก (Water Footprint) เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ชัดเจน
2. สนับสนุนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิต
สูง พันธุ์พืชอายุสั้น การปรับโครงสร้างการเกษตรไปหาพืชที่ใช้น�้ำน้อยในฤดูแล้ง ปรับระบบการปลูกพืช จากการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่อาศัยน�้ำฝน สู่การปลูกพืชแบบผสมผสาน ใช้พื้นที่และน�้ำน้อยแต่มีมูลค่าสูงทางการตลาด
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บทคัดย่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาผลการด�ำเนินงานของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชน
จังหวัดตาก และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตากก
ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึก 20 คน การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม น�ำมาวิเคราะห์ทั้งหมดเชิงพรรณนาตามแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาตามกรอบคิดวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา จะต้องด�ำเนินควบคู่ไปกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ดั้งเดิม และความสามารถในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการจัดการความรู้ การจัดการหนี้สินในครัวครัวเรือนด้วยระบบการท�ำบัญชีครัวเรือน
ใช้กิจกรรมในฐานเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับการสร้างฐานเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เป็นแนวคิดหลักในการด�ำเนินชีวิต มี
การสร้างเครือข่ายองค์กรต่างๆที่สนับสนุน ในการด�ำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อ
ปวงชนจังหวัดตาก 2) ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย น้อมน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง สร้างฐานกิจกรรมเรียนรู้ ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ปรับตัวรับการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การสร้างวินัยทางการเงิน
ตลอดจนการบูรณาการร่วมกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีอาหารพอเพียง มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ลด
ภาวะหนี้สิน ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยในการลด
ต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนการขยายผลไปสู่ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ สร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน 3) แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก
ต้องเน้นหลักพัฒนาตนเอง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาวะหนี้สิน และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาด การ
ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการประสานหน่วยงานที่สนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชน
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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Abstract
The purposes of this research were to study the improvement of sufficiency economy,
the performance and the way to improve sufficiency economy philosophy in the Learning
Centre for Tak people. The research tools were qualitative research , in-depth intervie wing 20
people, group discussion, participant and non- participant observation and then take the information to descriptive analytics along the research framework.
The research finding were 1) Developing sufficiency economy in the case study area
had to operate with the local wisdom. The people in the local area have experience and ability
in local resource management. The sample of the research were participated in decision and
knowledge management. Household debt management had to do household account. Development tool is activity based on learning. Living by taking the Philosophy of Sufficiency Economy
consisted of tolerable, rational and immune into their daily life. Balancing economy and environment by support organization network to develop sufficiency economy in the Learning
Centre for Tak people. 2) The performance of developing sufficiency economy in the Learning
Centre for Tak people found that the sample of the research took sufficiency economy into
activity based on learning. They transferred technology and local wisdom by activity based on
learning. They have made money discipline, reduce expenses, increase income, had enough
food, had better life and reduce debt. They also raised environment quality by using the environment resource to the most value to reduce cost of produce. They saved environment and
continued to expand the knowledge to the other learning centre both inside and outside the
community. 3) The way of developing sufficiency economy in the Learning Centre for Tak people had to stressed on developing themselves, raised the quality of life, reduce debt and make
product that meet the demand of the market, using technology to transfer their knowledge to
the other and contacting with the other organizations to support in personnel and product
development for the competition that might be happened in the future.
Keywords : learning centre for everyone, publing centre development, improvement
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นเป็นไปตามแนวทางการพัฒนากระแส
หลักเป็นส�ำคัญ ซึ่งเป็นแนวคิดที่น�ำมาจากโลกตะวันตกที่ประสบผลส�ำเร็จจากการมุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
และความทันสมัยทางสังคม และวัฒนธรรม ผลกระทบที่ตามมาคือ การพัฒนาต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เกิดความแตกต่างและเหลื่อมล�้ำทางสังคมและ
เศรษฐกิจในหมู่ประชาชนมีค่านิยมการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย และยึดติดในวัตถุนิยม อีกทั้งส่งผลกระทบทางลบต่อ

92

Creative Economy Journal and local community innovation : Vol.2 No.1 January - June 2022
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเกิดปัญหาในชุมชนหลายประการตามมา ไม่ว่าจะเป็นด้านศักยภาพในการ
พึ่งตนเอง การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสามารถในการจัดการทรัพยากร (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ์,2549 :
258, 289 ; อภิชัย พันธเสน, 2552 : 27) สาเหตุส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ประสบปัญหาด้านต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพราะ
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุมากกว่าคน
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ถือแนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการพัฒนา
ประเทศ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่เน้นขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนในทุกภาคส่วนและในทุกระดับต่อเนื่องจนถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560–2564) ได้จัดท�ำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน�ำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทางใน
การพัฒนาประเทศต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน เดินทางสายกลางโดยค�ำนึ่งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีการสร้างภูมิคุ้มกันตลอดจนใช้
ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(2551) และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ชุมชนบ้านจัดสรร อ�ำเภอสามเงา จังหวัดตาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพโดยท�ำการเกษตรเชิงเดี่ยว พบ
ปัญหาราคาผลผลิตไม่แน่นอนและการใช้เคมีทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นตลอดเวลา ท�ำให้มีปัญหารายได้และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ เกิดหนี้สินล้นพ้นตัว ชุมชนจึงเกิดการเรียนรู้และพึ่งพากันอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนด�ำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นกระบวนการโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการประกอบ
อาชีพโดยท�ำการเกษตรเชิงเดี่ยวปัจจุบันมีกลุ่มกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นภายในชุมชนรวม 17 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท�ำนาข้าว
ชุมชน กลุ่มไร่นาสวนผสม กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ กลุ่มน�้ำดื่มบ้าน
จัดสรร กลุ่มข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ กลุ่มน�้ำยาเอนกประสงค์ กลุ่มธนาคารขยะ กลุ่มแปรรูปถั่วเหลือง กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงโคขุน กลุ่มร้านค้าสวัสดิการชุมชน กลุ่มแพเพื่อการท่องเที่ยวและ
กลุ่มแม่บ้าน มีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีงานท�ำและด�ำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถพึ่งตนเองได้ทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม และชุมชน ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตากน้อมน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการด�ำเนินชีวิตใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การจัดการหนี้สินด้วยระบบการท�ำบัญชีครัวเรือน ใช้ฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ผลการด�ำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตากเป็นแหล่งเสริมสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน การจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของตนเองในชุมชน เพื่อให้ทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งจะก่อให้เกิดความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความ
รู้ เกิดกิจกรรมที่สร้างรายได้และอาชีพให้กับชุมชน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์
การเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตากมีส่วนในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมด�ำเนินงาน มีกิจกรรมฐานเรียนรู้เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีและภูมิปัญญาสามารถพึ่งตนเองได้ มีการออม ประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในชุมชนและการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยความส�ำเร็จเป็นต้นแบบให้กับศูนย์
เรียนรู้ต่างๆ เกิดเครือข่ายในการเรียนรู้ อันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น สร้างอาชีพและรายได้ให้กับ
ชุมชน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีความสัมพันธ์กับความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่กรณีศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลการด�ำเนินงานของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดขอบเขต ดังนี้
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก อ�ำเภอสามเงา
จังหวัดตาก
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก มีเนื้อหาเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานและแนวทางมาพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แนวคิดทฤษฎีมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ขอบเขตระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย
ขอบเขตระยะเวลาด�ำเนินการวิจัย เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564
วิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดวิธีวิจัยดังต่อไปนี้
ผู้วิจัยใช้พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพอ
เพียงที่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นคณะกรรมการในศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก อาจารย์ 7 คน
และนักศึกษา 13 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและข้อมูลเชิงความคิดเห็น โดดยเน้นเป็นผู้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ท�ำการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากต�ำรา เอกสาร
วิชาการ บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาภาคสนาม ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยประเด็นการสัมภาษณ์ควบ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
คลุม 5 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศูนย์เรียนรู้ 4) ผลการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 5) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง การสนทนากลุ่มมีการด�ำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
อาจารย์ประจ�ำศูนย์เรียนรู้ฯ และกลุ่มนักศึกษา อย่างละ 1 ครั้ง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมด�ำเนินการโดยที่ผู้วิจัย
เข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเสมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงใน
พื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก เพื่อสังเกตพฤติกรรมและปรากฎการณ์ในพื้นที่ การสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ร่วมสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่อาจารย์และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ด�ำเนิน
การรวมทั้งผลที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์ประจ�ำศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วย จึงสามารถเฝ้า
สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมได้ตลอด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลการด�ำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง ของกรณีตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อมและการขยายผล แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตนเอง การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ใช้
แนวคิดทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเรื่องการเรียนรู้เป็นหลัก ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก มีกรอบแนวคิด ดังนี้
การพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- กิจกรรม
- ท�ำให้ดีขึ้นอย่างไร
- ไม่ดีขึ้นอย่างไร

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- พอประมาณ
- มีเหตุผล
- มีภูมิคุ้มกัน
- มีความรู้
- มีคุณธรรม

ศูนย์เรียนรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- ฝึกปฎิบัติ
- บริการ

ผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ด้านเศรษฐกิจ รายรับ
รายจ่าย หนี้สินลดลง
- สภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง
- มีการขยายผลไปสู่ศูนย์
เรียนรู้อื่นๆ

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
-ตนเอง
-หน่วยงานที่สนับสนุนในการพัฒนา
-หน่วยงานอื่นๆ

ผลการวิจัย
การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก มีฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา เป็นแหล่งเสริมสร้างอาชีพ การจ้างงาน พัฒนาตนเองและครอบครัว เช่นฐานการท�ำบัญชี
ครัวเรือน ท�ำให้เรียนรู้การออม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน การด�ำเนินงานตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ พออยู่พอกิน พอใช้ แบ่งปัน ท�ำบุญออมดิน ออมน�้ำ ออมป่า แปรรูปขาย
การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้า มีเหตุผล มีการวางแผนและการบริหารการเงินทุนอย่างรอบคอบ มีความ
อดทน สู้งาน หาประสบการณ์ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัดสินใจด้วยข้อมูลความรู้ “รู้เขา รู้เรา” รู้เท่าทันการ
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เปลี่ยนแปลง และศึกษาทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง มีภูมิคุ้มกัน มีการออม การวางแผนงาน เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม
ที่น�ำมาใช้ในการท�ำงาน คือ ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอบรม ศึกษาดูงาน โดยหมั่นหาความรู้ให้กับ
ตนเองอยู่ตลอดเวลาและน�ำมาใช้ในการพัฒนา ด้านคุณธรรม มีการด�ำเนินชีวิตรู้จักเอื้ออาทรแก่ผู้อื่น มุ่งมั่น ขยัน
ประหยัด มีวินัย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี มีกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนการสืบทอดประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม/
ศึกษาดูงาน การสรุปบทเรียน ฝึกปฏิบัติ ผู้เข้ามาอบรม/ศึกษาดูงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละฐานเรียนรู้ มี
เอกสารประกอบการบรรยาย เช่น ฐานการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน ฐานการท�ำน�้ำยาอเนกประสงค์ ฐานการท�ำน�้ำ
หมักชีวภาพ ตลอดจนสรุปบทเรียนในแต่ละฐานเรียนรู้ การบริการ การแสดงผลิตภัณฑ์ การออกบูท ร้านจ�ำหน่าย
สินค้า ในศูนย์เรียนรู้ฯ ให้ความสะดวกด้าน ไอที มีศูนย์อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลด้านความรู้ต่างๆ ที่ผู้สนใจ
ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีศูนย์สาธิตการตลาด การแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
ผลการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจ ท�ำบัญชีครัวเรือนกันทุกคนท�ำให้รู้รายรับรายจ่ายสิ่งไหน
จ�ำเป็นไม่จ�ำเป็นท�ำให้มีเงินเก็บและหนี้สินลดลงมาก กระบวนการวางแผนชีวิต มีการปรึกษากันเพื่อให้เกิดเป้า
หมายร่วมกัน มีกลุ่มเครือข่ายปราชญ์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนและออกแบบแผนกิจกรรมพัฒนาชีวิต และน�ำหลัก
ธรรมสร้างพื้นฐานส�ำคัญที่เป็นฐานชีวิต กระบวนการออกแบบนั้นต่อยอดจากฐานความรู้และทรัพยากรเดิมในครัว
เรือนและท้องถิ่น ร่วมสะท้อนความคิดเห็น เกิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาตนเอง พัฒนาการ
ความรู้พร้อมถ่ายทอดความรู้ได้ตลอดเวลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตรของ
ตัวเองได้ การท�ำบัญชีครัวเรือน เริ่มต้นจากการวางแผนท�ำสมุด รายรับ - รายจ่าย ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน การ
ค�ำนวณต้นทุน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและประเมินผลตอบแทนของกิจการที่ท�ำจะคุ้มทุนหรือว่าขาดทุน การปลูกพืชผัก
สมุนไพรผักสวนครัว เช่น ข่า ขิง ตะไคร้ เป็นต้น ใช้กินและจ�ำหน่ายและเป็นสารไล่แมลง ลดการใช้เคมี เลี้ยงปลา
จ�ำหน่ายในชุมชน ออมทรัพย์ มีเงินปันผลทุกปีเกิดการจ้างงานในชุมชน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ ช่วยส่งเสริมด้านเงินทุนและการบริหารจัดการแปลงเกษตรในพื้นที่และวางแผนการท�ำเกษตรเชื่อมโยงกับ
การสนับสนุนด้านการแปรรูป พาณิชย์จังหวัดช่วยสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจการท�ำเกษตรสมัยใหม่ การเผย
แพร่ความรู้การขยายผลด้านเทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างงานและอาชีพ จัดอบรมให้
ความรู้อาชีพที่มีความต้องการของชุมชนชน
ผลทางสภาพแวดล้อม มีฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท�ำปุ๋ยอินทรีย์น�้ำหมักชีวภาพ ผลิตโดยใช้วัสดุ
เหลือใช้ในท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าการแปรรูป การท�ำปุ๋ยหมัก น�้ำหมักชีวภาพ พื้นที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การปลูกข้าวอินทรีย์และการแปรรูปข้าวใช้น�้ำหมักชีวภาพทีผลิตขึ้นเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตการใช้เคมี ท�ำให้เพิ่ม
ผลผลิตข้าวที่แนวโน้มดีกว่าและเป็นข้าวอินทรีย์ที่ราคาสูงกว่าท้องตลาดเมื่อน�ำมาบรรจุถุงสุญญากาศ เพิ่มมูลค่า
ราคาอีกเท่าตัว การปลูกป่าธนาคารต้นไม้
ผลด้านการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ศูนย์การเรียนรู้ฯเป็นที่ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้กับพื้นที่อื่นๆมีการบรรยาย
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนน�ำหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมน�ำมาเป็นแนวคิดในการท�ำงาน พอประมาณ จะ
มีการวางแผนท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากน้อยไปหามากรู้จักใช้จ่ายเงิน มีการท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีการเก็บ
ออมเงินทุน ความมีเหตุผล จะพิจารณาถึงศักยภาพของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนจัดการ ผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เหตุผลในการด�ำเนินชีวิต การมีภูมคุ้มกัน มีการออม และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนรอบข้างช่วย
เหลือซึ่งกันและ ให้ความส�ำคัญกับการท�ำบัญชีครัวเรือนซึ่งถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ส�ำคัญของทุกครัวเรือน เงื่อนไข
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ความรู้คู่คุณธรรม ความรู้ต้องมีการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การอบรม และการศึกษาดูงาน โดยหมั่นหาความรู้
ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาและน�ำมาใช้ในการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง
โดยใช้การจัดการความรู้แบบบูรณาการ ใช้ฐานเรียนรู้ในพื้นที่เพื่อสร้างงานอาชีพ และฝึกอบรมปฏิบัติ ท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน เกิดการจ้างงานอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น เกิดรายได้ให้กับชุมชน สร้างแหล่งผลิตอาหารให้กับชุมชน จัด
อบรมอาชีพระยะสั้น เกิดรายได้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เกิดการจ้างงานในชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ เน้นวิธีท�ำให้รายได้เพิ่มในครอบครัว การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง สังคมเป็นสุข ป่าชุมชนสมบูรณ์ อาหาร
ธรรมชาติกลับมา สภาพแวดล้อมดีขึ้น สุขภาพแข็งแรง ครอบครัวพร้อมหน้า ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการ
จัดกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัด
ตาก ตนเองสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ตลอดเวลา พัฒนาทักษะประสบการณ์ ความก้าวหน้า การสร้างรายได้ การ
ใช้จ่าย การออม ปรับทัศนคติในเชิงบวก ถอดบทเรียนที่ผ่านมา การใช้เทคโนโลยี สื่อต่างๆ ในการถ่ายทอด หน่วย
งานที่สนับสนุนในการพัฒนา เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
(ธ.ก.ส.) สนับสนุนในการฝึกอบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนการวางแผนการผลิตการแปรรูป
สินค้า จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องได้งบสนับสนุนเป็นโครงการที่เสนอเข้าไปพิจารณา สนับสนุนการออกบูธและจัด
กิจกรรมแสดงสินค้า สนับสนุนอบรมจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเกิดการจ้างงาน
ในชุมชน
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตนเอง ถอดบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อน�ำมาประยุกต์ในการด�ำเนิน
ชีวิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรในท้องถิ่น เพิ่มทักษะ อบรมเครือข่ายอยู่เสมอ
และหน่วยงานที่สนับสนุนในการพัฒนา เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สนับสนุนในการฝึกอบรม
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการวางแผนการผลิตการแปรรูปสินค้า สนับสนุนพัฒนาสินค้าออกบูทและ
จัดกิจกรรมแสดงสินค้า พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการจ้างงานในชุมชน สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน
อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสรุปอภิปรายผลดังนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชน
จังหวัดตาก ด�ำเนินควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ดั้งเดิม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีด�ำเนินชีวิตใน
ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถพึ่งตนเองในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรมก�ำแพงแสน (2551) ที่ได้ท�ำการศึกษาการประเมินผลการด�ำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ซึ่งพบว่าหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความส�ำเร็จของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
คือ การมีส่วนร่วมจากชุมชน การสนับสนุนขององค์กรและสถาบันการศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่ง
ขึ้นและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิดา เพียรสร้าง (2554) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ของประชาชนอ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถสรุปทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอ
เพียง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับ ความพอประมาณ พออยู่ พอกินสามารถช่วยตนเองได้ตามหลัก
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก พบว่าการท�ำ
บัญชีครัวเรือนและการบริหารจัดการดิน น�้ำ พืช เกษตรผสมผสาน เป็นฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การอนุรักษ์ทรัพยากร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เกริกไกร แก้วล้วนและกิติรัตน์ สีหบัณฑ์ (2550) ที่ศึกษา
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ : กรณีศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้โดยเกษตรกร จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
และพบว่ามีการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่ส�ำคัญในรูปแบบการลดรายจ่ายโดยการด�ำเนินการในรูปของการจัด
ตั้งกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงรูปของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศุภนุช ตรีเนตร (2557) ที่กล่าวว่าด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวน
ครัว รูปของการรวมกลุ่มกันผลิต รวมทั้งกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่า
สอดคล้องกับทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชน ซึ่งด�ำเนินการโดยการพึ่งตนเอง คือ พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี พึ่ง
ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งตนเองได้ทางจิตใจและพึ่งตนเองได้ทางสังคม
วัฒนธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ น�้ำฝน ผ่องสุวรรณ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของ
การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จใน
การน�ำเศรษฐกิจพอเพียงมาด�ำเนินชีวิต คือปัจจัยด้านจิตใจและสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการเรียน
และปัจจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก การพัฒนาตนเองความ
รู้ ความสามารถ ความช�ำนาญ (ทักษะ) พร้อมถ่ายทอดให้ความรู้ได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนโดยการสร้างรายได้ลดรายจ่าย มีการออม การถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมที่
สามารถบูรณาการกับหลายๆ หน่วยงานที่สนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชน
จังหวัดตาก สอดคล้องกับงานวิจัยของจ�ำรัส โคตะยันต์ (2553) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง ความส�ำเร็จในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข กรณีศึกษา หมู่บ้านก้างปลา ต�ำบลหนองไผ่ อ�ำเภอธวัชบุรี จังหวัด
ร้อยเอ็ด จากการศึกษาพบว่าการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและชุมชนภายนอกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่ง
ผลต่อความส�ำเร็จต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ผลการวิจัยของวรารัตน์ พันธ์สว่างและคณะ
(2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง กรณีศึกษาบ้านคลองมะแพลบ หมู่ 9 ต�ำบลศรีภิรมย์ อ�ำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่าความร่วม
มือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนราชการ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ของหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นก็เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าหน่วยงานทุกพื้นที่จังหวัดตากที่ให้การ
สนับสนุนนั้นท�ำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการและแนวคิดอย่างไรจะท�ำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ปราศจาก
ความเดือดร้อน ดังที่สุรยุทธ์ จุลานนท์ (2549 : ปาฐกถาพิเศษ) ที่ได้กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เป็นแนวทางที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงชี้ให้แนวทางการปฏิบัติตนที่ควรจะเป็นเพื่อให้สามารถด�ำรงชีพได้โดยไม่เดือด
ร้อน ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นแนวทางที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั่งเดิมของคนไทยและสามารถน�ำไปใช้ได้ทุกระดับใน
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งถ้าเข้าใจแล้วนั้น จะส่งผลให้มีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ไม่ประสบผล
ส�ำเร็จ ไม่เห็นความส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่มีแรงจูงใจหรือแรงผลักดันในการท�ำกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่อง สอดคล้องกับส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2551) ที่ได้ท�ำการศึกษาการ
ประเมินโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ในปี 2550 ศูนย์เครือข่ายไม่มีการต่อยอดกิจกรรมไม่สามารถ
บริหารจัดการและด�ำเนินกิจกรรมต่อไปได้
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
สรุป
การพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก พบว่ามีหลายองค์
ประกอบหลายประการที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ การน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักการพึ่งพา
ตนเองและการรู้จักตนเอง ในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมด�ำเนินกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่างๆ โดยอาจารย์และนักศึกษา
ใช้ฐานในด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ ผลที่ตามมาน�ำไปสู่ระบบการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ชีวิต สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิต ช่วยในการจัดการด้านครอบครัว ทรัพยากร เศรษฐกิจและชุมชน ทั้งมีหลักที่ดีงามของชีวิตไปปฏิบัติ
การบูรณาการความรู้ท้องถิ่นความรู้สมัยใหม่ ซึ่งการเรียนรู้น�ำไปสู่การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ มีอาหาร
เพียงพอ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ลดภาวะหนี้สิน เพิ่มรายได้ครัวเรือนและมีการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตากควรน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนและให้ความ
ส�ำคัญกับ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือผู้ที่ชุมชนให้ความนับถือเพื่อเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตากควรประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานด้วยวิธีการหลากหลาย เพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของในชุมชน สร้างจิตส�ำนึก สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืนมากขึ้น
ตลอดจนประสานงานความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีอย่างต่อเนื่อง
3. หน่วยงานรัฐ เอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นควรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแผน
กลยุทธ์ กลไก งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆที่จ�ำเป็นสนับสนุนเกษตรกรทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและกลุ่ม/เครือข่าย
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การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยแนวคิดสาธารณโภคี : กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศก
ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
BUILDING A STRONG COMMUNITY WITH THE CONCEPT OF PUBLIC HEALTH :
A CASE STUDY OF PATHOM ASOKE COMMUNITY, PHRA PRATHON SUB-DISTRICT, MUEANG DISTRICT, NAKHON PATHOM PROVINCE
ชัยรักษ์ ทัฬหสิริพงษ์
Chairak Thanhasiriphong 1
ทวิช บุญธิรัศมี
Tawit Bunthirasmi 2

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชน รวมถึงวิธีปฏิบัติตาม
แนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา มีผู้ให้ข้อมูล 19
ท่าน ประกอบด้วย สมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศก สมณะเสียงศีล ชาตวโร ผู้น�ำทางจิตวิญญาณบวรปฐมอโศก
ประธานชุมชนปฐมอโศก กรรมการชุมชนปฐมอโศก ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก ผู้ดูแลทุ่งนาแรงรัก
แรงฝัน ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “เนินพอกิน” สมาชิกชุมชนปฐมอโศก และนักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขา
ปฐมอโศก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และสังเกต จากนั้นจัดหมวดหมู่ หาความสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการ
ตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่วิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า แนวคิดสาธารณโภคีเป็นหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนา อยู่ในหลักธรรมที่ว่าด้วยสาราณียธรรม 6 เป็นหลักธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความ
สุข ตามการตีความของสมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศก ได้น�ำแนวคิดสาธารณโภคีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม
อย่างเป็นระบบ แบบแผน และถ่ายทอดแนวคิดสู่สมาชิกชุมชนปฐมอโศก และวิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคี
ของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง เริ่มจากการสร้างคุณภาพคนให้อยู่ในระดับพึ่งพา
ตนเองและพึ่งพากันได้ เพื่อขับเคลื่อนสร้างสรรค์ทุนทางสังคม ทั้ง 6 อย่าง คือ 1) สร้างแนวทางปฏิบัติในการ
ด�ำเนินวิถีชีวิตแบบพอเพียง 2) สร้างแบบแผนการบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้สมาชิกชุมชนมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
3) สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 4) สร้างระบบการศึกษาเรียนรู้ภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 5)
สร้างสังคมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง 6) สร้างแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมภายนอกที่อยู่ในรูป
แบบของเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน
ค�ำส�ำคัญ : แนวคิดสาธารณโภคี, ชุมชนปฐมอโศก, ชุมชนเข้มแข็ง

1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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Abstract
The objectives of this research were to study : 1) to study the concept of public welfare
of leaders and members of PathomAsoke community, 2) to study how to implement the concept of public welfare of leaders and members of PathomAsoke community to build a strong
community. It is qualitative research in the case study. The research was conducted from August
2018 to January 2021. The sample population is 19 people, Consisting of Priesthood Bodhirak,
leader of the Asoke people, Priest of the Precepts, Chatawaro, spiritual leader of Bowon Pathom
Asoke President of Pathom Asoke Community Director of Pathom Asoke Community Director of
Sammasikkha Pathom Asoke School Caretaker of the fields The administrator of the Sufficiency
Economy Learning Center “Nern Porkin”, a member of Pathom Asoke community and students
of Sammasikkha Pathom Asoke School. Data was collected by interviewing and observing, and
then categorizing. find a relationship by using interpretation methods to draw conclusions from
the analyzed data.
The results of the research were as follows: 1. From the study of the concept of public
welfare by leaders and members of PathomAsoke community, it was found that the concept of
public welfare was the principle of Buddhist teachings. It is in the principle of Saraniyadhamma
6, which is a principle that is a guideline for living together happily according to the interpretation of SamanaPhothirak of the Asoke community who has applied the concept of public health
to be concrete systematically, with a pattern, and transfer ideas to the PathomAsoke community members where community members have more faith and adherence to the Asoke leaders
than mainstream Buddhist teachings, ready to agree to follow the teachings of the leaders
according to the level of perception of each person. 2. From the study on how to practice the
concept of public welfare by leaders and members of PathomAsoke community in order to
build a strong community, it was found that PathomAsoke Community was a community in
which SamanaPhothirak, Asoke leaders, community members, and Dhamma relatives work
together to create a model community for the Asoke people who were self-reliant since 1984
until the present. PathomAsoke community has continually developed to suit the era based on
the concept of public welfare that has a sequence of steps to build and develop a strong
community, starting with the quality of people to be at the level of self-sufficiency and dependency to drive the creation of social capital in all 6 ways: 1) Create guidelines for self-sufficiency
lifestyles, 2) Create a community management model for community members to be safe and
secure in life, 3) Create a sustainable self-reliant community economy, 4) Create a sustainable
education system for learning within the community, 5) Create a society and culture that is
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
unique of its own, and 6) Create a model of external social relations in the form of a sharing
economy.
Key words : Public Welfare, PathomAsoke Community, Strong Community.
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
แนวทางการพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509)
จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2564) ได้มีการพัฒนาบนพื้นฐานยุทธศาสตร์
ที่เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงสร้างสังคม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยยังอัญเชิญ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการ ที่มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทย บนฐาน
การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กว่าสามทศวรรษแรกของการพัฒนา นับตั้งแต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ที่เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษา
อัตราการเจริญเติบโต การลงทุนในสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐาน ปรับโครงสร้างการผลิต โครงสร้างทางสังคม พัฒนา
อุตสาหกรรม พัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ พัฒนาคุณภาพชีวิต กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค และการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อความสมดุลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป็นการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยตามรูปแบบประเทศตะวันตก ที่เน้นค่านิยมเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องการแข่งขัน
(competition) การพัฒนาอุตสาหกรรม (industrialization) และการท�ำให้เป็นเมือง (urbanization) เป็นวิถีการ
พัฒนาที่เป็นวิถีทางเดียวกับการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเป็นกรอบแนวคิด
ของการพัฒนา เป็นกระบวนทัศน์ที่มุ่งบรรลุเป้าหมายในเชิงปริมาณหรือความเติบโตทางวัตถุ การแสวงหาความ
มั่งคั่งสูงสุด แสวงหาก�ำไรสูงสุด (profit maximization) และแสวงหาความพอใจสูงสุดในลักษณะของวิถีการผลิต
การบริโภคแบบทุนนิยม ละเลยการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ท�ำให้คนในสังคมพึ่ง
ตนเองได้น้อยลง ทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรมไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อย่างเต็มที่ การพัฒนาใน
อดีตจึงเป็นการพัฒนาที่มองข้ามชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานของความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ เพื่อแก้ปัญหาดัง
กล่าว แนวคิดเกี่ยวกับ “การพัฒนาชุมชน” จึงได้ก่อเกิดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
8 สร้างจุดเปลี่ยนส�ำคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ ที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
และมุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์รวม เพื่อ
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยังอัญเชิญ “หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการในทุกมิติ เพื่อเป็นทางออกอีกทาง
หนึ่งของคนที่ยังดิ้นรนต่อสู้กับกระแสความเปลี่ยนแปลงจากกระแสทุนนิยม อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ
ซึ่งอธิบายได้จากแนวคิดของ ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ที่เคยกล่าวหลายครั้งว่า การปฏิรูป
ประเทศไทยที่ถือเป็นระเบียบวาระของชาติ ที่เป็นความตั้งใจครั้งใหญ่ที่สุดของชาติ อยู่ที่ “องค์ประกอบส�ำคัญ
ยิ่งยวดคือ การปฏิรูปสังคม สร้างสังคมเข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเข้มแข็ง บ้านเมืองเข้มแข็ง” ภาครัฐ ภาค
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เอกชน และภาคประชาชนจ�ำนวนมากพูดถึงชุมชนเข้มแข็ง แต่หาตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งที่พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ
และสังคมได้จริงไม่มากนัก (ประเวศ วะสี, 2557) ประเด็นเรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง” จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมากล่าว
ถึงเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นทางเลือกที่ส�ำคัญของการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง โดยการเพิ่มศักยภาพของ
คนและชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นองค์กรควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและเพิ่มรายได้
ชุมชนเข้มแข็งจึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดีตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษแห่ง
การพัฒนา ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในทุกด้านจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเมือง จนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ จากการ
เปลี่ยนแปลงได้ทิ้งร่องรอยแห่งการพัฒนาที่ท�ำให้เกิดช่องว่างระหว่างเขตชุมชนเมือง และชุมชนท้องถิ่นชนบทให้
เกิดขึ้นอย่างกว้างและหยั่งรากลึกจนถึงปัจจุบัน ได้กลายตัวเป็นปัญหาความเหลื่อมล�้ำอันเกิดจากการก�ำหนดใช้
แนวทางการพัฒนาที่ไม่สมดุล ในช่วงต้นของการเริ่มกระบวนการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุแห่งการพัฒนาที่ไม่สมดุล
นี้ ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นชนบทไทยเกิดภาวะอ่อนแอด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะจาก
ภาครัฐ โดยเฉพาะประชาชนในชนบทห่างไกลอันเป็นกลุ่มที่ยากจนที่สุด จ�ำต้องตกอยู่ในภาวะถูกทอดทิ้งหรือ
ตกขอบการพัฒนามาโดยตลอด เกิดความเหลื่อมล�้ำของรายได้ระหว่างประชาชนกลุ่มต่าง ๆ (สิริยา รัตนช่วย,
2560)
ชุมชนชาวอโศกชุมชนเล็ก ๆ ในสังคมไทย เป็นชุมชนที่ถือได้ว่าเป็นชุมชนในอุดมคติรูปแบบหนึ่งหรืออย่าง
น้อยที่สุด ก็เป็นชุมชนที่สมาชิกพยายามเข้าถึงอุดมคติ (ภัทรพร สิริกาญจน, 2540, หน้า 38) เป็นชุมชนที่เกิดขึ้น
ด้วยเจตนาของชาวอโศกที่มีจินตนาการของตนเอง โดยชาวอโศกพยายามออกแบบให้เป็นชุมชนตามภาพลักษณ์ที่
พวกตนใฝ่ฝัน ทั้งแนวคิดวิธีการปฏิบัติมีลักษณะแตกต่างจากชุมชนโดยทั่วไป ที่คงยืนหยัดต่อสู้กับกระแสความ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยม อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่จาก
การรวมกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของชาวอโศก ที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วยกัน
ร่วมกันสร้างชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะตามอุดมคติของกลุ่มตน ภายใต้การน�ำของท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่ยึดหลักธรรม
ในพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการปฏิบัติตนและการด�ำเนินวิถีชีวิต ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งหลักธรรมดัง
กล่าวก็คือ “สาธารณโภคี” เป็นหลักหนึ่งในค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ว่าด้วย สาราณียธรรม 6 อันประกอบด้วย
เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตาและทิฏฐิสามัญญตา ที่ว่าด้วย
แนวทางปฏิบัติของผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่กลุ่มในสังคมนั้น มีความระลึกถึงกัน มีความรักกัน มีความเคารพกัน ช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน ไม่วิวาทกัน มีความพร้อมเพียงกัน และมีความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ถือเป็นหลักธรรมที่ประสาน
สังคมให้เกิดความยึดเหนี่ยว และประสานสังคมที่แตกร้าวจากกระแสทุนนิยม บริโภคนิยม ให้กลับมาเป็นสังคมที่ดี
ดังเดิม ชุมชนชาวอโศกที่ปรากฏตัวขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน 9 ชุมชนได้แก่ ศีรษะอโศก ศาลีอโศก สันติอโศก ปฐม
อโศก สีมาอโศก ทะเลธรรมอโศก ราชธานีอโศก หินผาฟ้าน�้ำอโศก และภูผาฟ้าน�้ำอโศก เป็นตัวอย่างของชุมชนเข้ม
แข็งแบบหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในด้านระบบเศรษฐกิจของชุมชน และในด้านคุณภาพของสมาชิกชุมชน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยเลือกชุมชนปฐมอโศก หมู่ 5 ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
มาเป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นชุมชนหนึ่งในเก้าชุมชนดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นชุมชนแห่งแรกของชาวอโศกที่ได้รับ
การจัดตั้ง จนกลายเป็นแม่แบบในการจัดตั้งชุมชนของชาวอโศกอื่น ๆ เป็นชุมชนเข้มแข็งที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง
ไม่เพียงวิถีชีวิตของสมาชิกแต่ยังรวมถึงระบบเศรษฐกิจของชุมชน ที่ใช้แนวคิดสาธารณโภคีสร้างหลักประกันชีวิต
และสวัสดิการแก่ สมาชิกทุกวัยทุกคน วิสาหกิจของชุมชนนี้ที่มีทรัพย์สินเป็นที่ดินหลายร้อยไร่ มีที่นาที่ไร่ สวนป่า
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานแปรรูปสมุนไพร โรงงานผลิตน�้ำมันพืชหีบเย็นชนิดต่าง ๆ และมีร้านค้าจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง สร้างรายได้แต่ละปีมากกว่าร้อยล้านบาท นอกจากนี้ชุมชนปฐมอโศกยังมีโรงเรียนสัมมาสิกขา
ปฐมอโศก ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนจัดตั้งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สอนลูก
หลานญาติธรรมและผู้สนใจ ชุมชนทั่วไปอาจเลียนแบบชุมชนปฐมอโศกได้ยากแต่อาจมีคุณค่า แนวคิดและแนว
ปฏิบัติบางอย่างที่ชุมชนทั่วไปสามารถน�ำไปประยุกต์ได้
จากความน่าสนใจดังกล่าวจึงเป็นที่มาของประเด็นศึกษาแนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชน
ปฐมอโศกเป็นอย่างไร และมีวิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก เพื่อสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งเป็นอย่างไร ที่ท�ำให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นตามล�ำดับอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก
2. ศึกษาวิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศกเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนปฐมอโศก หมู่ 5 ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ศึกษาวิจัยแนวคิด วิธีปฏิบัติ ตามแนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก เพื่อ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญที่สมัครใจยินดีเข้าร่วมกระบวนการวิจัยในฐานะผู้ให้ข้อมูลจากแนว
สัมภาษณ์ครั้งนี้ จ�ำนวน 19 ท่าน ประกอบด้วย 1) สมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศก 2) สมณะเสียงศีล ชาตวโร ผู้น�ำ
ทางจิตวิญญาณบวรปฐมอโศก 3) ประธานชุมชนปฐมอโศก 4) กรรมการชุมชนปฐมอโศก จ�ำนวน 3 ท่าน 5) ผู้
อ�ำนวยการโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก 6) ผู้ดูแลทุ่งนาแรงรักแรงฝัน 7) ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
“เนินพอกิน” 8) สมาชิกชุมชนปฐมอโศก จ�ำนวน 8 ท่าน 9) นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก จ�ำนวน 2 ท่าน
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบกรณีศึกษา ซึ่งผู้วิจัยคัด
เลือกพื้นที่ในการด�ำเนินการวิจัย โดยเจาะจงเลือกชุมชนปฐมอโศก ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการเลือก คือ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีเอกลักษณ์ของตนเอง ประสบความส�ำเร็จใน
มิติด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจของชุมชน ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านคุณภาพของสมาชิกชุมชน ที่ใช้แนวคิดสาธารณโภคีเป็นหลักในการปฏิบัติตนให้ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขและสร้างหลักประกันชีวิตแก่สมาชิกชุมชน จากนั้นจึงประสานงานกับกรรมการชุมชนเพื่อขออนุญาตลงพื้น
ที่เก็บข้อมูล โดยใช้แนวสัมภาษณ์และแนวสังเกตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการจ�ำแนกและตีความสรุป
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลจากเอกสาร ที่มุ่งเน้นการสัมภาษณ์
รายบุคคล การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พร้อมด้วยการจดบันทึกและใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการ
เก็บข้อมูลเสริม เพื่อน�ำมาตอบค�ำถามการวิจัย โดยมีข้อมูลประกอบด้วย 1) บริบทและความเป็นมาของชุมชนปฐม
อโศก 2) แนวคิดและบทบาทผู้น�ำชาวอโศก 3) การบริหารจัดการชุมชนปฐมอโศก 4) การศึกษาของชาวชุมชนปฐม
อโศก 5) การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเอง และ 5) การสร้างสังคมและวัฒนธรรมของชาวชุมชนปฐมอโศก ผู้
วิจัยน�ำข้อมูลจากแนวสัมภาษณ์และแนวสังเกต โดยผู้วิจัยได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้มาแยก
ประเภท จัดหมวดหมู่หาความสัมพันธ์ และตีความสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่วิเคราะห์
ผลการวิจัย
ชุมชนปฐมอโศก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลพระประโทน ต�ำบลพระประโทน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ก่อตั้งโดยสมณะโพธิรักษ์ ผู้ด�ำเนินบทบาท ทั้งการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างของหมู่
กลุ่ม และเป็นผู้วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมในทางพุทธศาสนาตามการตีความของท่าน ตลอดจน
ก�ำหนดระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ของชาวอโศก นอกจากจะต้องถือศีล อันมีจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล อย่าง
เคร่งครัด เป็นการปฏิบัติตามแนวอภิณหปัจจเวกขณ์ 10 เพื่อเป็นการเตือนตนเองให้ระลึกอยู่เสมอว่า นักบวชควร
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างส�ำหรับผู้อื่นได้ถือปฏิบัติตาม เป็นผู้รู้แนวทางการด�ำเนินวิถีชีวิตที่ดีที่ถูกต้องของมนุษย์
ไว้ดังนี้ 1) ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของฆราวาสและต้องสละโลกิยะให้มากที่สุด ดังว่า บัดนี้เราเป็นผู้มีเพศต่างจาก
คฤหัสถ์แล้ว 2) ต้องกินง่าย อยู่ง่าย มีอะไรในบาตรก็ฉันได้ ไม่เลือกกิน แต่กินเลือก คือกินด้วยปัญญา ดังว่า การ
เลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น 3) ต้องส�ำรวมกาย วาจา พัฒนาศีลให้มากขึ้น สูงขึ้น ดังว่า อาการกาย วาจา อย่าง
อื่นที่เราจะต้องท�ำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ ยังมีอยู่อีก 4) ต้องพัฒนาศีลให้บริสุทธิ์ เป็นอริยกันตศีล ปาริสุทธิศีล และอเสข
ศีล ดังว่า ตัวของเราติเตียนตัวเราเองด้วยศีล ได้หรือไม่ 5) ต้องพยายามท�ำตนไม่ให้เขามาติเตียนด้วยศีล และเรา
เองก็ติเตียนเขาด้วยศีลได้ เมื่อไตร่ตรองแล้วกระท�ำตามควร ดังว่า ท่านผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว ติเตียนเราเองด้วยศีล ได้
หรือไม่ 6) ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเป็นของตน และเข้าใจในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง ดังว่า เราต้องพลัดพราก
จากของรัก ของชอบใจทั้งสิ้น 7) ต้องเชื่อในกฎแห่งกรรม ดังว่าเรามีการกระท�ำเป็นของของตัว ท�ำดีเราดีท�ำชั่วเรา
ชั่ว 8) ต้องพิจารณาการกระท�ำของตนเองอยู่เสมอ มี
ธัมมวิจยะ เพื่อปรับปรุงตนเอง ดังว่า วันคืนล่วงไป ๆ
บัดนี้เราท�ำอะไรอยู่ 9) ต้องยินดีในเรือนว่าง ในที่นี้คือเรือนใจ หมายถึงใจที่ว่างจากกิเลสตัณหา อุปทาน อยู่ป่าก็ได้
อยู่บ้านก็ได้แต่ให้ใจสงบ ไม่วุ่นวาย ดังว่า เรายินดีในความสงบหรือไม่ 10) นักบวชหรือบรรพชิตต้องปฏิบัติให้บรรลุ
มรรคผล เมื่อบรรลุแล้วก็บอกกันได้ไม่ต้องเก็บเป็นความลับ แต่ถ้าไม่บรรลุแล้วอวดว่าบรรลุก็เป็นปาราชิก ดังว่า อุ
ตริมนุสธรรมอันเราได้บรรลุแล้ว มีอยู่หรือไม่ ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขิน เมื่อเพื่อนนักปฏิบัติธรรมถามในกาลภาย
หลัง
แนวทางปฏิบัติมรรคมีองค์ 8 ที่ชาวอโศกน�ำมาประยุกต์ใช้เริ่มจาก “สัมมาทิฏฐิ” คือ มีความรู้ ความเห็น
ความเข้าใจ เป็นทิฐิที่ถูกต้องเข้าขั้นอาริยะ การที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิได้นั้นต้องพบมิตรดีมีศีล พบสัตบุรุษโดยธรรม
โดยมี “สัมมาวายามะ สัมมาสติ” เป็นเครื่องช่วยสนับสนุนสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เกิดการด�ำเนินวิถีชีวิตที่ถูกที่ควร ด้วย
การประพฤติปฏิบัติสู่ “สัมมาสังกัปปะ” ความคิดแนวคิดที่ดี “สัมมาวาจา” การแสดงออกมาทางวาจาที่ดี “สัมมา
กัมมันตะ” การประพฤติปฏิบัติตนตามที่ถูกที่ควร และ “สัมมาอาชีวะ” การช่วยกันท�ำงาน ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
เป็นสัมมาอาชีพ จนก่อเกิดผลสุดท้ายจากการปฏิบัติมรรคทั้ง 7 องค์ เป็น “สัมมาสมาธิ” ความตั้งมั่นในจิตอย่างถูก
ต้องหลุดพ้นจากโลกีย์ โดยชาวอโศกมีความโดดเด่นอย่างมากในการน�ำเอาหลักธรรม มรรคองค์สัมมาสังกัปปะ
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ มาเป็นแกนหลักในการด�ำเนินวิถีชีวิตให้อยู่ในกรอบของโลกุตระความ
เป็นโลกของมนุษย์อาริยชน จนก่อเกิดเป็นสังคมชุมชน “สาธารณโภคี” ตามแนวทางปฏิบัติของชาวอโศก
แนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก
สาธารณโภคี หลักปฏิบัติของชาวอโศกเมื่อรวมเป็นชุมชนหมู่กลุ่ม เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินวิถีชีวิต
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ที่ใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาตามการตีความของสมณะโพธิรักษ์ สาธารณ
โภคีปรากฏอยู่ในหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา ว่าด้วยสาราณียธรรม 6 ประกอบด้วย เมตตากายกรรม
เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี ศีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา ซึ่งสังคมชุมชนสาธารณโภคีจะ
เกิดผลส�ำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยแนวคิดที่ใช้หลักธรรมที่ว่าด้วย ศีล บุญนิยม (ลดละกิเลส) วรรณะ 9 และแนวทาง
ปฏิบัติที่ใช้หลักธรรมที่ว่าด้วย สัมมาอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหนทางพาไปสู่โลกุตระ
เนื่องจากแนวคิด แนวปฏิบัติของชาวอโศกดังกล่าว เป็นระดับปัจเจกชนไม่ได้มีฐานคิดมาจากการให้ความ
ส�ำคัญที่ “ระบบ” ดังที่โลกแห่งโลกีย์ของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปให้ความส�ำคัญ หากแต่ฐานคิดของชาวอโศกเน้นความ
ส�ำคัญที่ “คน” ก่อน ดังนั้นการสร้างคุณภาพคนจึงเป็นเป้าหมายหลัก ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามสร้างระบบที่ดี โดย
มิได้สร้างคนที่มีคุณภาพดีพอมารองรับ ดังนั้นสาธารณโภคีจะปฏิบัติได้เป็นผลส�ำเร็จ ก็ต่อเมื่อบุคคลที่มาใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมชุมชน หมู่กลุ่มนั้นต้องผ่านการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตนเองให้ลดละกิเลสได้ในระดับหนึ่ง
สาธารณโภคี แปลว่า บริโภคแบบสาธารณะ หมายความว่า ลาภที่ได้มาโดยธรรม เอามารวมกันเป็นส่วน
กลาง บริโภคร่วมกัน ไม่สะสมเป็นของส่วนตัว ขยายความ เป็นหลักของการอยู่รวมกันที่มีรายได้มีการสร้างสรรค์
ผลผลิตได้ ไม่แบ่งแจกเป็นของส่วนตัว เป็นสุดยอดแห่งคอมมูน ถ้ามีสังคมชุมชนหมู่บ้านใดอยู่กันอย่างสาธารณโภคี
ได้จริง สังคมชุมชนนั้นเป็นสุดยอดแห่งประชาธิปไตยยอดสุดแห่งคอมมูน เพราะ สาธารณโภคีเป็นสังคมที่คนแต่ละ
คนในสังคมชุมชนนี้ท�ำงานฟรี อยู่ในสังคมสาธารณโภคีนี้แล้ว แรงงานก็ดี ผลผลิตก็ดี ทุกคนยกให้ส่วนกลางหมด จึง
เท่ากับคนในสังคมนี้เสียภาษีให้ส่วนกลาง 100 % การบริหารปกครองประเทศนั้นต้องการได้ภาษีจากประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้มากมาให้แก่ส่วนกลาง “สาธารณะ” หรือให้แก่ “รัฐ” ที่เป็นจุดหมายส�ำคัญหลักของระบบ
เศรษฐกิจการเมืองทุกระบบ แล้วเชื่อมั่นกันว่าผู้บริหารจะได้จัดการทรัพย์สินส่วนกลางนั้น สะพัดหรือเฉลี่ยออกไปสู่
คนทั้งสังคมได้มีอยู่มีกินทั่วถึงกัน สงบสุข ไม่เดือดร้อน ไม่ก่อความวุ่นวาย
สาธารณโภคีสร้างตามหลักเกณฑ์ หลักธรรมของพระพุทธเจ้า ให้คนประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรม
วินัยของพระพุทธเจ้า ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า สาธารณโภคีจึงเกิดได้จิตต้องลดกิเลส จิตต้องไม่มีกิเลส ไม่
หลงใหลในโลกียะ ปฏิบัติตามไตรสิขา ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิประธานแห่งสัมมาอริยมรรคอันมีองค์ 8
ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เพื่อการปฏิบัติให้เกิด สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมา
วายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ เป็นยอดยึดคุมธรรม ทั้ง 6 ประการ จึงเป็นผลเกิดสาธารณโภคีจริง อันได้แก่ 1)
กายกรรมอันประกอบด้วยเมตตา (เมตตากายกรรม) 2) วจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตา (เมตตาวจีกรรม) 3)
มโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา (เมตตามโนกรรม) 4) บริโภคเป็นสาธารณะ (ส�ำธ�ำรณโภคี) 5) ความเป็นผู้มีศีล
เสมอกันในศีล (ศีลสามัญญตา) 6) ความเป็นผู้เสมอด้วยทิฐิในทิฐิ (ทิฏฐิสามัญญตา)
สาธารณโภคี จึงเป็นระบบสังคมที่มีอิสระสูงสุดซึ่งนัยยะส�ำคัญยิ่ง ๆ ของความเป็นสาธารณโภคีนั้น ผู้จะ
เข้าไปอยู่ในสังคมสาธารณโภคีนี้ต้องพอใจยินดี เต็มใจเป็นคนส่วนกลาง ยกแรงงาน ยกรายได้ ยกผลผลิตที่ต่างคน
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
ต่างอุตสาหะพากเพียรขวนขวายลงมือลงแรงท�ำ หรือช่วยกันท�ำขึ้นในสังคม ได้เท่าไหร่ก็ให้ส่วนกลางทั้งหมดไม่เอา
มาเป็นของส่วนตน โดยทุกคนมีอิสระเสรีเต็มที่ แต่สมัครใจเองไม่ได้ถูกบังคับกดขี่เหมือนระบบคอมมูนที่เป็นแนวคิด
คอมมิวนิสต์ หรือเหมือนระบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะยิ่งเผด็จการยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลย ทุกคนยินดีพอใจระบบนี้ เป็น
“ความอิสระ” ของทุกคนที่สมัครใจจะเข้ามาอยู่ในระบบ “สาธารณโภคี” นี้เอง คนที่ไม่มี “ปัญญา”จะ “ไม่ยินดี”
มาเป็น “คนจน” คนที่มี “ปัญญา” จริง ๆ จึงจะยินดีมาเป็น “คนจน”
การด�ำเนินวิถีชีวิตเป็นสังคม ชุมชนหมู่บ้าน “สาธารณโภคี” ต้องเป็นความสมัครใจของคน จึงจะอยู่ใน
สังคมนั้นอย่างไม่ทุกข์ทรมาน เพราะเป็นชุมชนที่มีลาภที่ได้มาโดยธรรมแล้วน�ำมารวมกันเป็นส่วนกลาง กินใช้อาศัย
บริโภคร่วมกันมีชีวิตไปด้วยกันกับของส่วนกลาง ไม่มีใครพยายามแย่งหรือแยกเอาอะไรไปเป็นของส่วนตัว ทุกคนมี
ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับชีวิตแต่ละคนอันพอเหมาะพอเพียง มีความเป็นอิสระเสรีภาพที่จิตใจยิ่งกว่าวัตถุ มีคุณธรรม มี
ปัญญา เต็มใจเสียสละให้ส่วนกลาง เสียสละให้แก่ผู้อื่น ขาดทุนให้แก่ผู้อื่นคือความดีงามจริง ๆ “ขาดทุนของเราคือ
ก�ำไรของเรา” สาธารณโภคีจึงเป็นเศรษฐกิจขั้นเยี่ยมยอดของสังคมมนุษยชาติ ที่สูงสุดกว่าระบบเศรษฐศาสตร์ใด ๆ
อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ตามวรรณะ 9 สมาชิกของสังคมสาธารณโภคีต้องเป็นคนไม่มีกิเลส หรือกิเลสไม่มาก วิถี
ชีวิตในสังคมคนที่มีทรัพย์สินสมบัติอยู่กันอย่างเป็นส่วนกลาง สละผลผลิตเข้าส่วนกลางทั้งหมด สละแรงงานท�ำงาน
ไม่รับรายได้มาเป็นของตนเอง ไม่มีการสะสมเงินทองข้าวของสมบัติเป็นส่วนตัว เพราะทุกคนในสังคมกลุ่มนี้ตั้งใจ
จริงช่วยกันท�ำงานเข้าส่วนกลาง กินใช้อาศัยของส่วนกลางร่วมกันอยู่ในสังคมหมู่ชนที่ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันใน
ทรัพย์สินส่วนกลางนั้นตามหลักเกณฑ์ที่สังคมก�ำหนด มีสัมมาทิฏฐิไม่เอารวย ที่ส�ำคัญยิ่งเป็นสังคมที่ไม่มีหนี้สิน อาจ
จะยืมกัน เกื้อกูลกัน ในหมู่กลุ่มตนเองหรือจากส่วนกลาง ด้วยการเกื้อมิใช่กู้เป็นเงินหนุน มิใช่เงินหนี้ สังคมสาธารณ
โภคีจึงเป็นสังคมที่ไม่มีทุกข์เรื่องหนี้สิน แค่นี้ก็เป็นสังคมที่ด�ำเนินวิถีชีวิตอยู่ด้วยพฤติกรรมสังคมที่วิเศษแล้วในโลก
ปัจจุบันนี้
สมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศกได้น�ำแนวคิดสาธารณโภคีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม จนกระทั่งเกิด
เป็นหมู่กลุ่ม ชุมชน สังคม “สาธารณโภคี” ที่สมาชิกชาวชุมชนปฐมอโศกได้รับการถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติ
จากการตีความของสมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศก และได้น�ำมาปรับใช้ให้เป็นระบบ แบบแผน จนเกิดแนวทางการ
ด�ำเนินวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนปฐมอโศก ที่มีคุณลักษณะพึ่งตนเองได้ สร้างสรรค์ ขยัน อดทน ไม่เอาเปรียบใคร
ตั้งใจเสียสละ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน มีเมตตา พึ่งพากันได้อย่างพี่น้อง จนเกิดความเต็มใจในการสละแรงงาน ท�ำงาน
โดยไม่รับผลตอบแทนมาเป็นของตนเอง ไม่สะสมเงินทองข้าวของมีค่าเป็นส่วนตัว กินใช้อาศัยของร่วมกันในของ
ส่วนกลางที่ต่างคนต่างหามาได้ ท�ำให้เกิดเป็นสังคมที่ไม่สร้างนิสัยสะสม กักตุน จะแบ่งปันเฉลี่ยจ่ายแจกออกสู่สังคม
ส่วนรวมด้วยความยุติธรรม
วิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง วิธี
ปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคี เริ่มต้นจากการสร้างคนที่อาศัยแนวคิดที่ใช้หลักธรรมที่ว่าด้วย ศีล การลดละกิเลส
(บุญนิยม) วรรณะ 9 และ มรรคมีองค์ 8 หรือทางสายกลาง จากแนวคิดและวิธีปฏิบัติของแนวทางการสร้างคน ที่
มุ่งสร้างคุณภาพระดับปัจเจกชน ไม่ได้มีฐานคิดมาจากการให้ความส�ำคัญที่ระบบดังที่สังคมทั่วไปให้ความส�ำคัญ
หากแต่ฐานคิดของชาวอโศกเน้นความส�ำคัญที่คุณภาพคนเป็นเป้าหมายหลักก่อนการสร้างระบบที่ดี โดยมิได้สร้าง
คนที่มีคุณภาพดีพอมารองรับ ดังนั้น สาธารณโภคี จะปฏิบัติได้เป็นผลส�ำเร็จก็ต่อเมื่อบุคคลที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคม ชุมชน หมู่กลุ่มนั้น ได้ผ่านการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจตนเองให้ลดละความต้องการต่อสิ่งเย้ายวนทางโลกได้
ในระดับหนึ่ง จนสามารถสร้างศักยภาพของตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถพึ่งตนเองได้
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ชุมชนปฐมอโศกเป็นชุมชนที่เกิดจากแนวคิดของสมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศก ที่มีเหตุผลทางศาสนาเป็นแรงผลักดัน
เป็นสังคมโดยเจตนาที่แกนน�ำกลุ่มญาติธรรมมีความศรัทธา ความเชื่อ อุดมการณ์ ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ชุมชน
ขึ้นมา เพื่อให้เป็นดินแดนชุมชนของคนมีศีลที่มีพุทธบริษัทครบพร้อม โครงการชุมชนปฐมอโศกจึงได้ถือก�ำเนิดขึ้น
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 เป็นชุมชนแห่งแรกของชาวอโศก ถือว่าเป็นการก่อเกิดชุมชน
มีประชากรที่เป็นชาวอโศกที่มาอยู่ข้างวัด เป็นชุมชนทวนกระแส เป็นชุมชนตัวอย่าง ที่มีแบบแผนในการสร้างชุมชน
พึ่งตนเองและมีแนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยเน้น
การพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนด้วยตนเองในการสรรสร้างทรัพยากร และเชื่อมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่ง
ตนเอง รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
แบบส่วนกลาง ที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการแบ่งปันใช้สอยอาศัยทรัพยากรร่วมกันจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ได้น�ำทรัพยากรส่วนเกินมาสรรสร้างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในรูปแบบของสังคมเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน เพื่อ
เอื้อเฟื้อจ่ายแจกสู่สังคมภายนอกด้วยความเป็นธรรม ดังแสดงในแบบแผนด้านล่าง
(common)
สรรสร้างทรัพยากร

การบริหารจัดการ
แบบส่วนกลาง

ใช้สอย อาศัย
ทรัพยากรร่วมกัน
ในชุมชน

แบ่งปันทรัพยากร
สู่สังคม
อย่างเป็นธรรม

ภาพแสดงแบบแผนเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน
ที่มา : วิทยานิพนธ์การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยแนวคิดสาธารณโภคี : กรณี ศึกษาชุมชนปฐมอโศก ตาบลพระประโทน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม : ชัยรักษ์ ทัฬหสิริพงษ์

อภิปรายผลการวิจัย
แนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก พบว่า แนวคิดสาธารณโภคีเป็นหลักธรรมค�ำ
สอนทางพระพุทธศาสนา ที่ว่าด้วยสาราณียธรรม 6 อันประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตา
มโนกรรม สาธารณโภคี ศีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดคุณธรรม 7 อย่าง ที่เป็น
เหตุแห่งความระลึกถึงกัน น�ำมาสู่การก่อให้เกิดความรักและความเคารพกัน เป็นไปเพื่อสงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน
เพื่อความพร้อมเพียงกัน และมีความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ถูกตีความโดยสมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศก เป็น
แนวคิดที่ให้สมาชิกชุมชนปฐมอโศกเกิดความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิด
สาธารณโภคี ดังทัศนะของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง สาราณียธรรม 6 ว่า ธรรมเป็นที่ตั้งแห่ง
ความให้ระลึกถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ธรรมที่ท�ำให้เกิดความสามัคคี หลักการอยู่ร่วมกัน และเทียบเคียงได้
กับงานวิจัย ของพระครูประภัศร์วชิรกิจ ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวพุทธใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร พบว่า คนในชุมชนมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านการอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนและใช้หลักธรรมเป็นพลังขับเคลื่อน
แนวคิดสาธารณโภคีจากหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่ในหลักธรรมที่ว่าด้วยสาราณียธรรม 6 ที่
เกิดจากการตีความของสมณะโพธิรักษ์ ชาวชุมชนปฐมอโศกได้น�ำมาปรับใช้ให้เป็นระบบ แบบแผน จนเกิดแนวทาง
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
การด�ำเนินวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนปฐมอโศก ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยเกิดจากความศรัทธา
ต่อสมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศกที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติให้กับสมาชิกชุมชน สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิด
ชุมชนเข้มแข็ง ของโกวิทย์ พวงงาม (2553) ที่กล่าวถึง ชุมชนเข้มแข็งเกิดจากภาวะความเป็นผู้น�ำ เป็นผู้น�ำทาง
ความคิดที่เชื่อมประสานแนวคิดต่าง ๆ ของสมาชิกชุมชนเพื่อน�ำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป็นการจัดการชุมชนให้
เข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือหรือพึ่งตนเองได้ และยังวัดความเข้มแข็งของชุมชน จากทฤษฎีแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง ของ
เสรี พงศ์พิศ (2553) ที่ได้อธิบาย ตัวชี้วัดจากแนวคิด 3S คือ พอเพียง ของการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า ครอบครัวอบอุ่นอยู่
ร่วมกัน ชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน และมีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็งมีธรรมาภิบาลที่ดีในชุมชน และ
เทียบเคียงได้กับงานวิจัย ของวลัญชา สุพรรณธริกา ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน พบว่าตัวแบบสังคม
อุดมสุขที่ยั่งยืนโดยผ่านเกณฑ์ชี้วัดด้านสวัสดิการของมนุษย์ คือ ชุมชนมีความอยู่ดีกินดี สามารถพึ่งตนเองได้
สมาชิกชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี และมีคุณธรรม
วิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคีของผู้น�ำและสมาชิกชุมชนปฐมอโศก เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง พบว่า
วิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคี ในการสร้างคุณภาพคนที่ใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา มุ่งสร้างคุณภาพ
ระดับปัจเจกชนเป็นเป้าหมายหลักก่อนการสร้างระบบที่ดี จนพัฒนาเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถที่มี
คุณลักษณะพึ่งตนเองได้ มีศีล มีคุณธรรม ตั้งใจเสียสละ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน มีเมตตา พึ่งพากันได้อย่างพี่น้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้อธิบายความว่า กระบวนการพัฒนาความเข้ม
แข็งของชุมชนท้องถิ่นควรเป็นไปตามลาดับขั้นตอน เริ่มจาก “การพึ่งตนเอง” ในเรื่องปัจจัยสี่แล้ว จึงพัฒนาตนเอง
ให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง รู้จักลดกิเลสและความต้องการของตนเองลง ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เมื่อมี
ความเข้มแข็งและเป็นอิสระแล้ว จึงพัฒนาขึ้นมาเป็นการแลกเปลี่ยนในขั้นพึ่งพากันและกัน และทาประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวมมากขึ้น
วิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคี ในการสร้างชุมชนพึ่งตนเองที่เกิดจากแนวคิดของสมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำ
ชาวอโศก มีเหตุผลทางศาสนาเป็นแรงผลักดัน เป็นสังคมโดยเจตนาที่แกนน�ำกลุ่มญาติธรรมมีความศรัทธา ความ
เชื่อ อุดมการณ์ ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ชุมชนขึ้นมา เพื่อให้เป็นดินแดนชุมชนของคนมีศีล ที่มีพุทธบริษัทครบ
พร้อม ได้ถูกก่อตั้งและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดสาธารณโภคี ที่มีแบบแผนในการสร้างชุมชนพึ่งตนเอง โดย
เน้นที่การพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนด้วยตนเองในการสรรสร้างทรัพยากร และเชื่อมโยง
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่ง
ตนเอง รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
แบบส่วนกลาง ที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการแบ่งปัน ใช้สอย อาศัยทรัพยากรร่วมกันจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ทางสังคม
สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดสังคมอุดมคติชุมชนอามิช ที่กล่าวถึง ชุมชนชาวอามิชมีที่มาจากความแตกแยกทาง
ความคิดและแนวปฏิบัติของศาสนา มีรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่ยึดอุดมคติทางศาสนา ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ช่วย
เหลือเกื้อกูลกันในชุมชน และสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดชุมชนเข้มแข็ง ของประเวศ วะสี , เสรี พงศ์พิศ และ โก
วิทย์ พวงงาม ที่กล่าวถึง ชุมชนเข้มแข็งเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มีคุณธรรม เป็นชุมชนที่สร้างมา
จากการมีส่วนร่วม มีธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ
วิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคี ในการสร้างรูปแบบการด�ำเนินวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชน เป็นแนวทาง
ปฏิบัติก่อเกิดระบบสังคมที่มีความเป็นอิสระสูง เกิดจากความเต็มใจยินดีเข้ามาอยู่ในชุมชนที่ต้องสละแรงงานสรร
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
สร้างผลผลิต ยกรายได้ ที่ต่างคนต่างอุตสาหะพากเพียรลงมือลงแรงท�ำเข้าส่วนกลางทั้งหมด และส่วนกลางจะ
บริหารจัดการเฉลี่ยออกไปสู่สมาชิกชุมชน ให้ได้มีอยู่มีกินทั่วถึงกันอย่างเป็นธรรม เกิดความสงบสุข ไม่เดือดร้อน ซึ่ง
การด�ำเนินวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนปฐมอโศกนั้น อยู่บนความสัมพันธ์ของฐานแนวคิดที่ใช้หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสมณะโพธิรักษ์ผู้น�ำชาวอโศก และได้นมาก�ำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การด�ำเนินวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนปฐมอโศก 25 ข้อ เน้นเรียบง่าย พึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน พึ่งพากันได้
อย่างพี่น้อง สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดสังคมอุดมคติยูโทเปีย ของเซอร์ โธมัส มอร์ กล่าวถึง สังคมในอุดมคติที่คน
ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยศีลธรรมและคุณธรรม เพื่อตอบสนองเฉพาะความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์ และที่
กล่าวถึงว่า ทรัพย์สินเป็นของส่วนรวมของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทุกคน ไม่มีการแบ่งสันปันส่วนข้าวของกันอย่างผิด
ๆ และสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดสังคมอุดมคติ ดังทัศนะของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึง สังคมที่
มนุษย์ทุกคนที่อาศัยและร่วมสร้างชุมชนขึ้นมา มีวิถีชีวิต ระบบความเป็นอยู่สัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เป็นชุมชนแห่ง
กัลยาณมิตร ที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศของชุมชน ทุกอย่างช่วยเกื้อหนุนให้เราได้ฝึกตนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้
เข้าถึงธรรมและปฏิบัติธรรม เป็นอุดมคติในการด�ำเนินชีวิต
วิธีปฏิบัติตามแนวคิดสาธารณโภคี ในการสร้างแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมภายนอก ด้วยทุนทาง
สังคมที่เชื่อมโยงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชนต่าง ๆ ที่ชาวชุมชนได้สรรสร้างผลผลิตจากทรัพยากรส่วนเกินและน�ำ
มาจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการแบ่งปันไปสู่สังคมภายนอกด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้อธิบายความว่า การจัดการทุนของตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาในชุมชน จนสามารถพึ่งพาตนเองแล้วจึงพัฒนาเครือข่าย สู่ภายนอกกับชุมชนอื่น
แบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเทียบเคียงได้กับงานวิจัย ของแซมดิน เลิศบุศย์(2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบูรณา
การระบบสาธารณโภคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่า ระบบสาธารณโภคีมีความสัมพันธ์และส�ำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจชุมชน และสัมพันธ์ต่อกระบวนการทางสังคม
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนปฐมอโศกได้ให้บทเรียนที่ส�ำคัญเกี่ยวกับแนวทางการสร้างชุมชนเข้ม
แข็งด้วยแนวคิดสาธารณโภคี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ภาครัฐควรน�ำผลการวิจัยไปเป็น
แนวทางในการก�ำหนดนโยบายของหน่วยงาน ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยแนวคิดสาธารณโภคี เพื่อส่งเสริม
การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็น รูปธรรม ภาคประชาชนส�ำหรับผู้น�ำชุมชน ควรน�ำไปพัฒนาปรับใช้ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภูมิสังคม และสภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน อยู่
ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน แต่การน�ำไปปฏิบัติใช้อาจไม่ได้ทุกรูปแบบเพราะความ
แตกต่างในเรื่องกรรมสิทธิ์
2. จากผลการวิจัยการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยแนวคิดสาธารณโภคี ภาควิชาการสามารถน�ำองค์ความรู้ที่
เกิดจากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ และเป็นข้อมูลสนับสนุน ให้กับชุมชนทั้งในด้านการบริหารจัดการชุมชน ด้านระบบ
การเรียนรู้ชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และด้านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพจาก
ภายในชุมชน สู่ส่วนรวม คือ สังคม รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลแก่หน่วยงานที่สนใจน�ำไปอ้างอิงในเชิงวิชาการ
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บทคัดย่อ
วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการปฏิบัติงาน ในหน้าที่โดยใช้
ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติ หรือเป็นการแก้ปัญหา เป็นวิธีการศึกษาที่มี
ระเบียบวิธีการเฉพาะประกอบด้วยการก�ำหนดปัญหาในการปฏิบัติงานการแสวงหาลู่ทางในการแก้ปัญหาการใช้วิธี
การต่างๆ ในการแก้ปัญหาการบันทึกรายละเอียด ผลการปฏิบัติการ สรุปและเสนอผลการแก้ปัญหา โดยหาความรู้
จากกระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ไปสู่การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผลการวิจัยถือเป็นความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กร ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ใช้กระบวนการ Paor) เป็นกระบวน
การที่เคลื่อนหมุนในลักษณะของเกลียวสว่านระหว่าง การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อนผล
หลังจากสังเกตผลที่ได้จากการปฏิบัติและร่วมกันแสดงความคิดเห็น นําไปสู่การวางแผนอย่างต่อเนื่องครบวงจร
เรียกวงจรนี้ว่าวงจร PAOR มาจาก การวางแผน (planning) การปฏิบัติการ (action) การสังเกต (observation)
and การสะท้อนผล (reflection ) การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการน�ำความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่หมุนไปใน
กระบวนการเหล่านี้ มาใช้เป็นเสมือนแหล่งความรู้ที่ทําให้เกิดการปรับปรุง ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะ
เช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยประเภทอื่นๆ คือถ้าผลการวิจัยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการได้ ผู้
วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผล ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนวิจัยใหม่ กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จึงนับได้ว่าเป็นคุณูปการที่จะช่วยสรรค์สร้างให้การวิจัยแบบนี้เป็นเครืองมือสําคัญของการร่วมกันพัฒนาสังคมต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : วงจรการวิจัย, กระบวนการวิจัย, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ,วงจร Paor
*1 PAOR มาจาก การวางแผน (planning) การปฏิบัติการ (action) การสังเกต (observation) and การสะท้อน
ผล (reflection )
1 อาจารย์ประจ�ำส�ำนักบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
2 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้ เพื่อปวงชน
3 หัวหน้าส�ำนักบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
4 อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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ABSTRACT
The cycle of action research is the process by which practitioners study the performance
of their duties using scientific methodologies to find out the truth about what is being done or a
solution. It is a method of study that has a specific methodology consisting of defining problems
in practice, seeking avenues to solve problems using different methods to solve problems,recording details of performance results,summarizing and presenting the results of problem
solving by acquiring knowledge from the research process to solve problems under a new
paradigm to research to change the development by emphasizing the participation of stakeholders,and the research results are considered to be progress and development of the organization
to meet the needs of all parties involved. The Action Research Paor cycle is a process that
rotates in the nature of the screw during planning, action, observation and reflection after
observing the results of the practice and sharing opinions, leading to comprehensive continuous
planning. This cycle is known as the PAOR cycle. Action research takes the relationship between
the activities revolving in these processes as a source of knowledge that makes to improve.The
action research process is similar to any other type of research process. That is, if the research
results are not able to solve the problem or develop what is needed, the researcher used the
data obtained from the evaluation as the basis for planning new research. Action research
process can be considered to be a contribution that will help create this kind of research as an
important tool for jointly developing society in the future.
Keywords : research cycle, research process, action research, Paor cycle.
บทน�ำ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยใช้ระเบียบวิธี
วิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติ หรือเป็นการแก้ปัญหา เช่นการสร้างและพัฒนาทักษะใหม่ๆ
หรือวิธีการใหม่ขึ้นเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหางานที่ปฏิบัติอยู่ โดยด�ำเนินการวิจัยในที่ปฏิบัติงานนั้นเอง เป็นวิธีการ
ศึกษาที่มีระเบียบวิธีการเฉพาะประกอบด้วย การก�ำหนดปัญหาในการปฏิบัติงาน การแสวงหาลู่ทางในการแก้
ปัญหาการใช้วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา การบันทึกรายละเอียดผลการปฏิบัติการ และการสรุปและเสนอผลการ
แก้ปัญหา โดยหาความรู้จากกระบวนการวิจัย ความรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาแนวทางใหม่ภายใต้กระบวน
ทัศน์การวิจัย เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นการวิจัยที่มีชีวิตชีวาเพราะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยถือ
เป็นความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาขององค์กร ผลการวิจัยตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องผลการวิจัย
ไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นๆ ได้แต่อาจใช้เทคนิคววิธีไปประยุกต์กับกลุ่มอื่นๆ ได้ซึ่งอาจได้ผลไม่เหมือนกัน
วงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Paor) เป็นกระบวนการที่เคลื่อนหมุนไม่อยู่นิ่งใน
ลักษณะของเกลียวสว่านระหว่างการวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกต และการสะท้อนผล ซึ่งการสังเกตการ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
วางแผนการปฏิบัติและการสะท้อนผล วงจรที่ 1.คือ วางแผน ปฏิบัติ สังเกตสะท้อนผล วงจรที่ 2.ปรับแผนปฏิบัติ
สังเกตสะท้อนผล วงจรที่ 3. การสังเกต วงจรที่ 4. การสะท้อนผล เป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ความจริงโดยการน�ำ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงข้อสรุปที่ต้องการ หลังจากนั้นจึงน�ำผลการวิจัย
ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยประเภทอื่นๆคือ เริ่มต้นด้วยการ
วางแผน การน�ำแผนไปปฏิบัติ สังเกต และการสะท้อนกลับด�ำเนินการวิจัยด้วยการใช้รูปแบบบันไดเวียน (spiral)
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ถ้าผลการวิจัยได้ตามที่ต้องการก็ถือว่าสิ้นสุด
การวิจัย แต่ถ้าผลการวิจัยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการได้ ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนวิจัยใหม่ต่อไป การได้เรียนรู้ท�ำให้พบแนวทางแก้ไขปัญหาและก้าวผ่าน
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งนับได้ว่าเป็นคุณูปการที่ทุกท่านจะช่วยสรรค์สร้าง
ให้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาสังคมไทย ก้าวไปสู่การพัฒนาในที่ตระหนักในปัญหา
หน้าที่และร่วมกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ทํางานร่วมกันทั้งการแก้ปัญหา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป
ความหมาย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการหมายถึง วิธีการวิจัยที่มีเป้าหมาย 2 อย่างคือ“Action”กับ“Research” ได้แก่การ
ลงมือปฏิบัติ และสําคัญล�ำดับรองลงมา คือ เป็นการวิจัยในงานที่ตนก�ำลังปฏิบัติอยู่ เป็นการดําเนินการด้วยตนเอง
ค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่และจะได้ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง เกี่ยวกับงานของตนต่อไป (Dick.2001) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการผู้วิจัยคือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นเป็น
รูปแบบหนึ่งของการวิจัยที่ไม่ได้แตกต่างไปจากงานวิจัยอี่นในเชิงเทคนิค แต่แตกต่างในด้านวิธีการ คือการวิจัยที่
เป็นการสะท้อนผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นวงจรแบบขดลวดเริ่มตนด้วยการวางแผน การปฎิบัติ การสังเกต และการ
สะท้อนผล เป็นการวิจัยที่จําเป็นต้องอาศัยผูมีสวนรวมในกระบวนการสะทอนผลเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการ
แกไขปรับปรุงและพัฒนางานใหดีขึ้น สวนเทคนิคที่ใชในการวิจัยไมวาจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือการวิเครา
ะหข้อมูลก็ไมไดแตกตางไปจากงานวิจัยประเภทอื่นแตวิธีการที่ตางออกไป คือการเข้าใจความหมายและตีความใน
สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางทําการวิจัย (Kemmis; & McTaggart. 1990) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การท�ำงานที่เป็นการ
สะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเองที่เป็นวงจรแบบขดลวด (Spiral of Self-Reflecting) โดยเริ่มต้นที่ขั้นตอนการ
วางแผน (planning) การปฏิบัติ (action) การสังเกต (observing) และการสะท้อนกลับ (reflecting) เป็นการวิจัย
ที่จ�ำเป็นต้องอาศัยผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการสะท้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการ
ท�ำงานให้ดีขึ้น (Kemmis& Mc Taggart, 1988) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึง การ มุงศึกษาทั้งปฏิบัติของตน
ที่กําลังประสบปัญหา และมุงสูการบรรลุเปาหมายทางสังคม โดยการรวม ดวยช่วยกันภายใตกรอบจรรยาบรรณที่
เป็นที่ยอมรับกัน การเสริมพลังใหกับผูทําวิจัยรวมมือกัน ผานการมีสวนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง การคนหาความรูและ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ผูวิจัยดําเนินการ และใชวงจรบันไดเวียนที่ประกอบด้วยการวางแผน งานการลงมือ
ปฏิบัติ รวบรวมข้อมูล และสะทอนผล (Rapoport.1970) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นวิธีการ
แสวงหาความรู้ ความจริงโดยการน�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแสวงหาข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อ
สรุปที่ต้องการจากนั้นน�ำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ
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เพื่อการลดช่องว่างระหว่างการน�ำทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่เป็นจริง รวมทั้งมุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่หน่วยงานหรือบุคลากรนั้นๆ ได้รับผิดชอบอยู่ (วีระยุทธ์ชาตะกาญจน์,2558) ซึ่งการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่ท�ำโดยนักวิจัยและคณะบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนมี
จุดมุ่งหมายหลักเพื่อน�ำผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบหรือสรรค์สร้างขึ้นไปใช้ปรับปรุงแก้ปัญหา หรือพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข รวมทั้งกลมกลืนกับโครงสร้างการ
บริหารงาน ตลอดจนบริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ (องอาจ นัยพัฒน์, 2548) การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การเป็นการวิจัยระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานก�ำลังเผชิญอยู่โดยเป็นกระบวนการศึกษาสภาพ
หรือสถานการณ์ที่เป็นจริงของสถานศึกษา เพื่อท�ำความเข้าใจและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน
(Johnson. 2008) การวิจัยเชิงปฏิบัติการประกอบดวยลักษณะประเภท ข้อตกลงเบื้องต้นจุดเนน วงจรของงานวิจัย
เชิงปฏิบัติการ คือลักษณะของวิจัยเชิงปฏิบัติ การเริ่มจากการปรับปรุงงานของตนเองเป็นรายบุคคล แล้วขยาย
วงกวางออกไป เพื่อเผยแพร่ให้ผูอื่นไดรับรูและมีลักษณะปัญหาอยางเดียวกัน ตองไดรับการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
เหมือนกันก็รวมมือกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ลักษณะสําคัญของวิจัยเชิงปฏิบัติการคือกระบวนการดําเนินการมี
ลักษณะวงจรต่อเนี่องกันเป็นชุดๆ เป็นวงจรเกลียวสวาน (Spiral) วงจรหนึ่งประกอบดวย วางแผน ลงมือปฏิบัติ
สังเกตรวบรวมข้อมูลและสะทอนผล ซึ่งวนอยางเป็นระบบปฏิบัติการอยางมีวิญญาณ (Mc Kernan. 1991)ดังนั้น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการจึง หมายถึงการศึกษาคนควาอยางมีระบบเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ เพี่อให้เข้าใจ
ไดดีขึ้น หรือแกปญหาเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งไดจากการรวบรวม รวมมือ สะทอนผล
และการใชวิจารณญาณประกอบภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ยอมรับกันเพื่อพัฒนาคุณภาพของงานที่กําลังปฏิบัติอยู
ประเภทของวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการมี 3 ประเภท คือประเภทที่ 1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ยึดเทคนิค (Technical
action research) เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ดําเนินการโดยบุคคลหรือกลุมคนที่มีประสบการณสูง มีคุณสมบัติ
จัดวาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพี่องานวิจัยเชิงปฏิบัติการทําใหงานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การ
ปฏิบัติมุงโดยตรงไปที่ผลการวิจัย ในขณะเดียวกันผูปฏิบัติการวิจัยเป็นผูสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมแบบที่เป็น
กันเอง ความสําคัญอยู่ที่การตรวจความตรง และการทําใหทฤษฎีละเอียดมากขึ้นคือ นําทฤษฎีสูการปฏิบัติประเภท
ที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับประสบการณการปฏิบัติการ (Practical action research) การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการประเภทนี้ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ชวยกันกําหนดปญหา ใชวิธีการตางๆ เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การกําหนดปญหาเกิดหลังจากการสนทนาระหว่างผูวิจัยกับผูเกี่ยวข้อง โดยผูเกี่ยวข้อ
งกับผูวิจัยต่างเข้าใจกัน การวิจัยประเภทนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกิดจากประสบการณ์ เพี่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติ โดยใชสติปญญาของผูรวมปฏิบัติเป็นสําคัญน�ำไปแกไขไปตามสถานการณ์ เปาหมายสําคัญ คือเข้าใจการ
ปฏิบัติงานและแกปญหาเฉพาะหนา (Mc kernan. 1991) และประเภทที่ 3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่อิสระปลด
ปลอยจากพันธการทั้งปวง (Emancipatory research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
action research) การวิจัยประเภทนี้สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระ โดยผูปฏิบัติ
งานทุกคนตางมีความสามารถ มีจิตสํานึกมีวิจารณญาณสวนตน คือการทําใหเกิดความใกล้เคียงกันมากขึ้น
ระหวางปญหาที่เกิดจริงกับทฤษฎีที่ใชอธิบาย และแก้ปญหามีเปาหมายเหนือกวาการวิจัยเพื่อช่วยใหผูปฏิบัติงาน
สามารถกําหนดงานดึงเบื้องลึกของปญญาออกมาได โดยใชความสามารถความรูและความคิดที่มีอยูในตัวผู้ปฏิบัติ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
งานเอง และมีความเป็นไปไดในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติการ (Grundy.1982) และ (Holter; &
Schwartz. 1993) ดังนั้นการกระทําที่นําโดยการวิพากษวิจารณกอน จึงประกอบดวย 3 อยาง คือ ทฤษฎี การทํา
ความกระจางแจมแจงในทฤษฎีและลงมือกระทํา ไมไดหมายความวา การวิจัยประเภทนี้เริ่ม ตนดวยทฤษฎีและจบ
ลงดวยการปฏิบัติแตเป็นการไดคําบอกกลาวจากทฤษฎีกอน ทฤษฎีจึงเป็นแนวทางเริ่มต้นของการปฏิบัติ ความ
สัมพันธระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ การวิจัยประเภทนี้นําไปสูการขยายทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ในขณะที่งานยัง
ด�ำเนินการอยูสิ่งสําคัญประการหนึ่งของการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติ คือการจัดกระบวนการของการทําความ
กระจางใหกับการนําทฤษฎีมาใช และการทดสอบในลักษณะเฉพาะสิ่ง โดยใชกระบวนการสะทอน (Process of
reflection) กับกลุมคนเฉพาะกลุมหนึ่ง กระบวนการนี้จะทําให้เกิดความกระจางแจงในรูปของการรูแจงเห็นจริง
(Authentic insights) จากนั้นก็นําไปสูการประยุกต์โดยการลงมือทํา ซึ่งจะทําใหเกิดการตัดสินใจ เพื่อการปฏิบัติ
อิสระจากข้อจํากัดทั้งปวง (Grundy. 1982) จากสิ่งแวดล้อม
ความแตกตางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้ง 3 ประเภท ไมใชอยูที่วิธีการวิจัยแตเป็นเรื่องของข้ออตกลง
เบื้องต้นและทัศนะการมองโลกของผูปฏิบัติงานที่เป็นสาเหตุของความหลากหลายในการนําวิธีการวิจัยไปใชความ
แตกตางที่เดนชัดตามที่ไดตั้งข้อสังเกตเป็นเรื่องของอํานาจ คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ยึดเทคนิค ผูมีอํานาจควบคุม
คือผูวิจัยหลักที่เป็นผูเชี่ยวชาญในขณะที่วิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกิดจากประสบการณการปฏิบัติ อํานาจเฉลี่ยอยูใน
กลุมบุคคลที่เขารวม เนนไปที่แตละคนมีอํานาจในการลงมือกระทําสวนอํานาจของวิจัยเชิงปฏิบัติการที่อิสระปลด
ปลอยเป็นอํานาจทั้งหมดภายในของทั้งกลุมและประกอบด้วยข้อตกลงเบื้องตนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความ
เชื่อพื้นฐาน (Basic assumptions) อยู4 ประการ ได้แก่ 1) วิธีการแกปญหาที่ไดมาจากการคนควาจะมี
ประสิทธิภาพเชื่อถือไดมากกวาวิธีแกปญหาที่ไดมาจากการสั่งการของผูมีอํานาจหรือผูบริหาร โดยการสั่งการนั้นมัก
เกิดมาจากการสั่งสมประสบการณ และใชสามัญสํานึกเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 2) การวิจัยเพื่อแก้ปญหา
ของผูปฏิบัติงานที่ดําเนินการโดยผูปฏิบัติงานมีโอกาสแกปญหาของเขาไดสําเร็จมากกวาการวิจัยเพื่อการแกปญหาที่
ทําโดยบุคคลอื่น 3) การวิจัยเป็นเรื่องของการวิเคราะหปญหา การคนหาแนวทางแกไขปญหาทดสอบ และการ
ประเมินวิธีการแกปญหา การวิจัยเป็นทักษะที่สามารถเรียนรูและพัฒนาไดโดยผูปฏิบัติงานทุกคน การวิจัยไมไดเป็น
สิทธิพิเศษของผูเชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งหรือ กลุมใดกลุ่มหนึ่ง และ4) การพัฒนาความสามารถของบุคคลโดยการฝกหัด
ถือวาเป็นรากฐานของการพัฒนาการปฏิบัติการ (Grundy. 1982) และไมตรี อินเตรียะ (ไมตรี อินเตรียะ, 2563) ได้
กล่าวว่าการประเมินผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ให้พิจารณาประเด็นปัญหาในเชิงปฏิบัติที่
ชัดเจนและจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขหรือไม่ ผู้วิจัยได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะไปสู่การก�ำหนดปัญหาหรือไม่ ผู้
วิจัยได้ร่วมกับบุคคลอื่นในระหว่างท�ำการศึกษาค้นคว้าหรือไม่ได้ให้การยอมรับกับผู้ร่วมงานทุกคนหรือไม่ แผน
ปฏิบัติการเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีหลักฐานอะไรที่แสดงให้เห็นว่าแผนปฏิบัติการนั้น
เกิดขึ้นมากจากการคิดไตร่ตรองของผู้วิจัยอย่างเชี่ยวชาญงานวิจัยได้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมงานให้มีพลังอ�ำนาจ
ในตัวเองมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง หรือท�ำให้เกิดความเข้าใจใหม่หรือไม่การวิจัยเชิงปฏิบัติการได้น�ำไป
สู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆ หรือวิธีการแก้ปัญหาท�ำให้เกิดความแตกต่างขึ้นใหม่หรือไม่ และผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ได้ถูกรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะน�ำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้หรือไม่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม
ปรึกษาหารือกันอย่างเปิดใจ ผู้เข้าประชุมกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณโดยผู้อื่นยอมรับฟังหารือตกลง
ร่วมกัน เป็นการกระท�ำที่ท�ำให้คนเหล่านั้นได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ได้รับข้อมูลใหม่ และน�ำความรู้
ประสบการณ์และข้อมูลไปก�ำหนดแผน และวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีกับการวางแผนพัฒนา
ทุกระดับ
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
จุดเน้นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้แก่ 1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยที่ตองนําตัวเองเข้าไปร่วมใน
กิจกรรมเป็นการวิจัยที่บุคคลจะตองดําเนินการ เพื่อที่จะปรับปรุงงานที่ตนปฏิบัติอยู และสามารถใชแนวทางปฏิบัติ
ของบุคคลอื่นเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 2) การวิจัยเชิงปฏิบัติการดําเนินการผานขั้นตอนของการสะท้อนภาพตนเองใน
ลักษณะเกลียวสวาน ซึ่งมีวัฎจักรของการวางแผนการปฎิบัติการสังเกตการสะท้อนผล และหลังจากนั้นก็ยอนกลับ
ไปวางแผนใหมแลวก็ดําเนินการตามขั้นตอนเชนเดิมแตมีการกลั่นกรองวิพากษวิจารณจากกลุมผูดําเนินงานรวมกัน
3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการรวมมือกันทํางาน การวิจัยประเภทนี้ตองมีความรับผิดชอบในการกระทํา เพื่อ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ขยายขอบเขตความรวมมือระหว่างกลุมที่ทํางานดวยกันโดยตรงใหกวางที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อผล
การปฏิบัติที่จะตามมา 4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการก่อให้เกิดชุมชนแบบพัฒนาตนเอง โดยสมาชิกจะเข้าร่วมกิจกรรม
และใหความรวมมือทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผนการสังเกต และ
การสะทอนผล โดยมีจุดมุงหมายที่จะสรางชุมชนใหพึ่งตนเองได และรูถึงคุณค่าทางสังคมของตนเอง 5) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เป็นการเปดใจกวางในการรวบรวมเหตุการณหรือข้อมูลโดยไมเพียงแตเก็บรายละเอียดที่จะอธิบาย
สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนถูกตองที่สุดเทานั้น แตมีการกําหนดคําถามที่จะหาคําตอบ เก็บรวบรวมข้อมูลจริง
รวบรวมและวิเคราะหดวยตนเอง พรอมทั้งสังเกตปฏิกิริยาโตตอบ และความประทับใจกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขณะ
นั้นดวย 6) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการเก็บเรื่องราวสวนตัวที่สามารถบันทึกความก้าวหนาและสะทอนความคิด
ของเราเกี่ยวกับงานที่กําลังปฏิบัติอยู และการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการของเราดําเนิน
ไปอยางไร 7) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการทางการเมือง เพราะการวิจัยนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมี
ผลตอผูอื่นดวยเหตุนี้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะทําใหเกิดการต่อต้านตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งในตัวของผูวิจัยเองและ
ผูอื่นอีกดวยและ 8) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเริ่มจากวัฎจักรเล็ก ๆ ของการวางแผนการปฏิบัติการสังเกตุและ
การสะท้อนผล ซึ่งจะชวยใหนิยามประเด็นปญหา แนวคิดไดชัดเจนขึ้นนําไปสู่การนิยามปญหาที่มีความยากและ
ซับซอนมากขึ้น เมื่อการดําเนินงานกาวหนา ตอไป (Kemmis; & McTaggart. 1982) จะเห็นได้ว่าวงจรของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการมีหลักเกณฑพื้นฐาน 4 ประการของการวิจัยปฏิบัติการเกี่ยวข้องกัน และพัฒนาตอเนื่องกันเป็น
วงจรและหมุนเป็นแบบเกลียวสวาน ซึ่งในการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการสมาชิกจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ 1) การวางแผน 2)
การปฏิบัติตามแผนที่ไดกําหนดไว 3) การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 4) การสะทอนผลหลังจากสังเกตผล
ที่ไดจากการปฏิบัติ และร่วมกันแสดงความคิดเห็นจะนําไปสูการวางแผนตอไปอยางต่อเนื่องครบวงจรเรียกวงจร
นี้วาวงจร PAOR การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการน�ำความสัมพันธระหวางกิจกรรมที่หมุนไปในกระบวนการเหลานี้
มาใชเป็นเสมือนแหลงความรูที่ทําให้เกิดการปรับปรุง ซึ่งแต่ละกิจกรรม คือ 1) แผน เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งตั้งความ
คาดหวังไวเป็นการมองไปในอนาคตการกําหนดแผนทั่วไปตองมีความยืดหยุน เพื่อที่จะสามารถปรับเข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได้ กิจกรรมที่เลือกเข้ามากําหนดในแผนตองไดรับการเลือกสรรวาดีกวา
กิจกรรมอื่นสงผล ตอการแกปญหาในระดับหนึ่ง ผูรวมงานจะตองใหความรวมมือในการอภิปรายทั้งในแงทฤษฎี
และปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการวิเคราะหและปรับปรุงการกําหนดแผนงานใหมที่จะปฏิบัติไดจริงในสภาพการณที่เป็นอยู่
2) การปฏิบัติการเป็นการดําเนินตามแผนที่ไดวางไวอยางมีเหตุผลและมีการควบคุมอยาง สมบูรณแตการปฏิบัติ
จากแนวทางที่วางไวมีโอกาสพลิกผันแปรตามสถานการณ์ และบุคคลแผนที่วางไวสําหรับปฏิบัติจะต้องสามารถปรับ
แกไขได และปรับปรุงไปไดเรื่อยๆตามผลการตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํานั้น 3) การสังเกต เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยว
กับผลที่ไดจากการปฏิบัติงานมีรายงานมีหลักฐานที่มาจากวิจารณญาณการสังเกตอยางรอบคอบเก็บข้อมูลจาก
พฤติกรรมการแสดงออกของผูถูกสังเกต ทั้งที่รู้ตัวและไมรู้ตัววาถูกสังเกตโดยจะปลอยใหสถานการณ์ตางๆดําเนินไป
ตามธรรมชาติ เพื่อให้ไดผลจากการปฏิบัติงานตามปกติ ข้อมูลที่ไดจากการสังเกตรวมถึงการสังเกตกระบวนการของ
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
การปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติและสถานการณ์ข้ออขัดแยงของการปฏิบัติและ 4) การสะทอนผลทําใหคิดถึงการก
ระทําตามที่ได้บันทึกไวจากการสังเกตและการเก็บข้อมูลอื่นๆประกอบเป็นการประเมิน อยางหนึ่ง ซึ่งผูวิจัยจะต้อง
ตัดสินใจจากประสบการณ์ของตนเองว่าผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ตรงตามประสงค์ของการสะทอนผล
หมายรวมถึงการสํารวจข้อมูลเบื้องตนกอนที่จะด�ำเนินการจริง
จะเห็นได้ว่าข้อดีและข้อเสียของการใชวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้น ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการใชกับงานที่กําลังดํา
เนินการอยู โดยผูวิจัยเป็นผูดําเนินงานในฐานะเป็นแหลงที่ทํางานและเป็นสวนหนึ่งของการทํางานปกติ เมื่อผูปฏิบัติ
งานใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพราะมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนปริมาณของการเรียนรูจากประสบการณตนเอง วงจรของ
วิจัยเชิงปฏิบัติการจัดวาเป็นลักษณะอยางเดียวกับวงจรการเรียนรู (Learning cycle) เนนย�้ำการสะทอนผลอยางมี
ระบบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเรียนรูสําหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่งผูที่เคยทําวิจัยเชิงปฏิบัติได้สะสมไว้ใน
ประวัติการทํางานเป็นประวัติที่ทําอะไรที่เกี่ยวข้อง โดยตรงกับงานที่ทําถ้ายิ่งได้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าตอผูวิจัยโดยตรงก็
ยิ่งได ประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยเป็นเรื่องของการมีสวนรวม ซึ่งแสดงว่ามีการรวมกันอาจพบวาต่างฝ่ายตางก็พึงพอใจ
ตอการมีสวนรวมทําใหผลการปฏิบัติดีขึ้นตอบสนองตามวัตถุประสงค์
ส�ำหรับข้อเสียจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือ 1) การทําวิจัยเชิงปฏิบัติการยากกวาการทําวิจัยทั่วไป
เพราะผูทําวิจัยต้องรับผิดชอบในการท�ำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และการทําวิจัยไปพรอมๆ กัน ทําใหรูสึก
ดีกวามีภาระงานมาก มีความคิดว่าไมไดรับความเชื่อถือเทาที่ควร 2) งานวิจัยเชิงปฏิบัติการไมเป็นไปตามความคาด
หวังของผูตรวจสอบหรือผูประเมินซึ่งเคร่งครัดกับหลักของวิธีการวิจัยแบบเดิมๆ โดยไมไดคํานึงถึงความแตกตาง
ของวิธีการวิจัยและหลักการที่ตางกันระหวางวิจัยเชิงปฏิบัติการกับวิจัยอื่นๆ 3) อาจเนื่องจากมีคนมากมายที่
ไมรูมากนักเกี่ยวกับวิจัยเชิงปฏิบัติการเมื่อเทียบกับวิจัยเชิงอื่น สวนวิจัยเชิงปฏิบัติการเรียนรูไดดีกวาเมื่อเปด
โอกาสใหทําไปเรียนไป 4) การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ไมสามารถใชแบบฟอรมการเขียนรายงานวิจัย
ทั่วไปได้ เพราะมีรายละเอียดของกระบวนการและผลยอยๆ ที่ผูวิจัยตองเนนพิจารณาตัดสินถึงภาพรวมของวิธีที่
ใชศึกษาทั้งหมด ผูวิจัยตองแสดงใหชัดเจนถึงหลักการเหตุผลอยางเพียงพอ เพราะบางครั้งผูตรวจผลงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอาจไมเห็นดวยกับการใช้วิธีการนี้พิจารณาแลวพบวา ไมวาจะเลือกใชวิธีการวิจัยแบบใดก็ตองท�ำให้มีคุณ
ค่าผูวิจัยตองมีวิธีการประกันคุณภาพของข้อมูลที่รวบรวมได ความถูกตองของการแปลผลและเสนอการแปลผลที่
คงเสนคงวาโดยมีข้อมูลเชิงประจักษประกอบ และความตรงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการกําหนดเกณฑการ
พิจารณาความตรงของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือความตรงดานประชาธิปไตย (Democratic validity) เป็นความ
ตรงที่เกี่ยวกับการได้ข้อมูลความเห็นจากหลายฝายที่เป็นผูมีสวนรวมทั้งหมดในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสิ่งสําคัญ
นักวิจัยทําอยางไรจึงจะแนใจไดวาความเห็นตางของผูมีสวนรวมทุกฝายไดรวบรวมอยางครบถ้วนแล้วหรือไม ที่
จะแนใจว่ามีความตรงด้านประชาธิปไตยในงานวิจัยเชิงปฏิบัติการคือผูวิจัยรวมมือกับผูเข้าร่วมทุกฝายที่เป็นตัวแทน
ของกลุมเป้าหมายที่ศึกษาวาปญหามาจากบริบทเฉพาะ และการแกปญหาใชวิธีที่เหมาะสมกับบริบทนั้น ๆ (Cunningham, 1983) ความตรงดานผลลัพธ์ (Outcome validity) เป็นความตรงที่ไดจากการลงมือทําโดยการคิดขึ้น
น�ำไปสูผลสําเร็จของการแกปญหา คือเรื่องที่ศึกษามีความตรงเรื่องที่นักวิจัยลงมือทํา เพื่อแกปญหาขณะทําการวิจัย
ได้เรียนรู้สามารถทําใหดีขึ้นในวงจรถัดไปไดเป็นเหตุใหปญหาที่เคยมีลดลงหรือหมดไป หรือเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการความตรงดานกระบวนการ (Process
validity) เป็นความตรงที่ไดจากกระบวนการเกิดจากการขัดเกลาในระหวางปฏิบัติงานวิจัย ที่นักวิจัยเฝาสะทอนถึง
ความเหมาะสมของเทคนิคการรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงเปลี่ยนยุทธวิธีการรวบรวมข้อมูลทุกโอกาสที่พบวา
ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นยังไมตอบคําถามที่นักวิจัยกําหนดขึ้นความตรงดานการขยายผล (Catalytic validity)
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วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
เกณฑของความตรงด้านนี้คือตองการผูมีสวนรวมในเรื่องที่ผู้วิจัยลุกขึ้นมาลงมือท�ำวิจัย เมื่อมีความเข้าใจกลุ่มที่
ศึกษามากขึ้นก็จะเป็นผูชักชวนและดึงดูดคนอื่นเข้ามารวมกันลงมือท�ำ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในวงกวางขึ้นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการที่มีความตรงดานจุดประกายขยายผลได้ตอเมื่อนักวิจัยและบุคคลอื่น ๆ ใหมารวมมือทําเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงและความตรงดานการพูดคุยถึงงานวิจัย (Dialogic validity) การพูดคุยหรือสนทนาอยางมี
วิจารณญาณกับบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับข้อค้นพบและการนําไปใชที่ไดจากงานวิจัยของนักวิจัยดวยกัน
จากการศึกษาคนควาของผูสืบคนที่สนใจงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแลวนําไปสูการพูดคุยในเวทีเสวนาทาง
วิชาการต่อไป (Kemmis; & McTaggart. 1990) และการวิเคราะหข้อมูลการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะกระทําเมื่อได้
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแบงตามที่นิยมกัน แบงได 2 แบบคือแบบที่ 1 การเก็บ
รวบรวมข้อมูลกระทําไปพรอมกันตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัยกลาวคือ ในการปฏิบัติแต่ละครั้งที่มีการรวบรวม
ข้อมูล นักวิจัยควรวิเคราะห์ข้อมูลใหเสร็จสิ้นกอนการปฏิบัติครั้งต่อไป เพราะนักวิจัยจะไดนําข้อมูลที่ผูเขียนแสดง
ความคิดเห็น นําไปใชเพื่อการวางแผนและปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป หรือนําผลการแสดงความคิดเห็นที่สรุป
รวบรวม ผลการวิเคราะหข้อมูลรายครั้ง เพื่อสรุปกอนขั้นการรายงานการวิจัย การเลือกใชแบบที่ 1 ทําใหรูวาครั้ง
ตอไปควรเพิ่มประเด็นข้อมูลอะไรบาง เพื่อจะไดเข้าใจ นอกจากนี้ไดเสนอแนะใหหยุดรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ชั่วขณะนั้นและสะทอนคิดถึงสิ่งตาง ๆ ที่ไดรวบรวมมากอนที่จะรวบรวมข้อมูลในชวงตอไป เพื่อตรวจดู วามีอะไร
ขาดหายไปบาง ข้อมูลตาง ๆ ตอบคําถามของปญหาวิจัยและคุมคาที่จะหาคําตอบ ตอไปหรือไม ตองปรับเปลี่ยน
เทคนิคการรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาเทคนิคที่ถูกตองและเหมาะสมทําใหงานวิจัยสมบูรณยิ่งขึ้นต่อไป
และแบบที่ 2 การวิเคราะหข้อมูลหลังจากรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเมื่อสิ้นสุด นักวิจัยประมวลข้อมูลทั้งหมดและ
วิเคราะหตามลักษณะของข้อมูล การเลือกปฏิบัติแบบที่ 2 นี้ถามีการเก็บข้อมูลยอยหลายครั้งแสดงวามีข้อมูลมาก
มายที่ตองวิเคราะห์ไมได เนนเพื่อนําผลการวิเคราะหเขียนรายงานเทานั้น เรายังไดประโยชนจากข้อมูลยอย
เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไขแบบที่ 1 เป็นแบบที่นิยมปฏิบัติมากกวาแบบที่ 2 เนื่องจากโดยหน้าที่แล้วนักวิจัยจะ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข้อมูลดวยตนเอง และน�ำผลที่ไดจากการสะทอนการเก็บข้อมูลไปปรับประเด็นข้อมูลใน
ครั้งตอ ๆ ไป สวนการรวบรวมผลของการวิเคราะหยอยชวยนักวิจัยมองเห็นภาพรวมของการจัดทํารายงานการวิจัย
ได้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอยูในรูปเนื้อความ คําพูด ข้อความ ปรากฏการณพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจําวัน วิธีการวิเคราะหข้อมูลจึงมีลักษณะเรียกรวมๆ วา การวิเคราะห์เนื้อหา (Anderson : 1994) ซึ่ง
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คือการอ่านเอาเรื่อง การจับประเด็นจับใจความ จัดหมวดหมู และการ
จับความหมายจากข้อมูลที่ไดบันทึกไว้เนื้อหาที่จะวิเคราะห์ไมจําเป็นตองอยูในรูปเอกสารสิ่งพิมพเสมอไป อาจจะ
อยูในรูปอื่นไดเชน รูปภาพ การตูน ละครเพลง บทพูด คํากลาว การสนทนา การวิเคราะหเนื้อหาเป็นวิธีการที่
สามารถชวยวิเคราะหตัวสาระไดดี ซึ่งการวิเคราะหเนื้อหามีวัตถุประสงคใหญ ๆ 3 ข้อดวยกันคือ 1) การ
วิเคราะหเนื้อหา เพื่อสรุปข้อมูล 2) การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธกันภายในและ
3) การวิเคราะหเนื้อหาเพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธกันภายนอก โดยการวิเคราะหพิจารณาลักษณะตาง ๆ ตอ
ไปนี้การพิจารณาจากสภาพทางกายภาพ เชน จํานวนแผน/หนา ของการเขียนการพิจารณาภาษา ไดแก่
การแจงนับและหัวข้อประเด็นนอกจากนี้ การพิจารณาอางอิง เชน จากวัตถุเหตุการณ์ บุคคล การกระทําการ
พิจารณาจากโครงสราง ไดแก ทางดานความรูสึก ภาษาและความหมายและการพิจารณาจากความหมาย อาศัย
ความหมายของภาษานําสูความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (สุภางค จันทวานิช,2539) ของการวิเคราะหข้อมูลในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
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Plan
Reflect
Observe
Kemmis& Mc Taggart,1988

Plan
Action

Action

Reflect
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สรุป
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยใช้ระเบียบวิธี
วิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติ หรือเป็นการแก้ปัญหา เป็นวิธีการศึกษาที่มีระเบียบวิธีการ
เฉพาะประกอบด้วยการก�ำหนดปัญหาในการปฏิบัติงานการแสวงหาลู่ทาง ในการแก้ปัญหาการใช้วิธีการต่างๆการ
สรุปและเสนอผลการแก้ปัญหา โดยหาความรู้จากกระบวนการวิจัย เพื่อแก้ปัญหาภายใต้กระบวนทัศน์การวิจัย เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงผลการวิจัยถือเป็นความเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาขององค์กรตอบสนองความต้องการของผู้
เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มอื่นๆ ได้แต่อาจใช้เทคนิควิธีการไปประยุกต์กับกลุ่มอื่นๆ ได้ซึ่ง
อาจได้ผลไม่เหมือนกันวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research โดยใช้กระบวนการ Paor) เป็นกระบวน
การที่เคลื่อนหมุนไมหยุดนิ่งในลักษณะของเกลียวสวานระหวางกิจกรรม การวางแผน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งตั้ง
ความคาดหวังไวเป็นการมองไปในอนาคต การกําหนดแผนทั่วไปตองมีความยืดหยุน เพื่อที่จะสามารถปรับเข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นได้ กิจกรรมที่เลือกเข้ามากําหนดในแผน ตองไดรับการเลือกสรรวา
ดีกวากิจกรรมอื่นสงผลตอการแกปญหาผูรวมงานจะตองใหความรวมมือในการอภิปราย ทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อ
ใหเกิดการวิเคราะหและปรับปรุง การกําหนดแผนงานใหมที่จะปฏิบัติไดจริงตามสถานการณ การปฏิบัติการเพื่อ
เป็นการดําเนินตามแผนงานที่ไดวางไวอยางสมเหตุสมผล และมีการควบคุมการปฏิบัติจากแนวทางที่วางไวมีโอกาส
พลิกผันแปรตามสถานการณ์และแผนที่วางไวการปฏิบัติจะต้องสามารถปรับแกไข และปรับปรุงไดตามผลของการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทํานั้นการสังเกตเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ไดจากการปฏิบัติงานมีหลักฐานที่มา
จากวิจารณญาณการสังเกตอยางรอบคอบจากพฤติกรรมการแสดงออกของผูถูกสังเกต ทั้งที่รู้ตัวและไมรู้ตัววาถูก
สังเกต โดยจะปลอยใหสถานการณ์ตางๆดําเนินไปตามสภาพการณ์ เพื่อให้ไดผลจากการปฏิบัติงานนั้นๆ ข้อมูลที่
ไดจากการสังเกต รวมถึงการสังเกตกระบวนการของการปฏิบัติ ผลของการปฏิบัติและสถานการณ์ข้อขัดแยงของ
การปฏิบัติและสุดท้ายการสะทอนผล เพื่อทําใหคิดถึงการกระทําตามที่ได้บันทึกไวจากการสังเกตและการเก็บข้อมูล
อื่นๆประกอบเป็นการประเมินที่ผูวิจัยต้องตัดสินใจจากประสบการณ์ของตนเองว่า ผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นนั้น
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสะทอนผลการสํารวจข้อมูลเบื้องตนกอนที่จะด�ำเนินการจริงหรือไม่เป็นวิธีการ
แสวงหาความรู้ ความจริงโดยการน�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงข้อสรุปที่
ต้องการ หลังจากนั้นจึงน�ำผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งขั้นตอนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการมีลักษณะเช่นเดียวกับกระบวนการวิจัยประเภทอื่นๆคือ ด�ำเนินการวิจัยด้วยการใช้รูปแบบบันไดเวียน
Creative Economy Journal and local community innovation : Vol.2 No.1 January - June 2022
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

123

วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน
(spiral) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ถ้าผลการวิจัยได้ตามที่ต้องการก็
ถือว่าสิ้นสุดการวิจัย แต่ถ้าผลการวิจัยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งที่ต้องการได้ ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนวิจัยใหม่ต่อไป การได้เรียนรู้ท�ำให้พบแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ก้าวผ่านอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดังนั้นวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action
ResearchPaor) เป็นกระบวนการที่เคลื่อนหมุนไมอยูนิ่งในการพัฒนา ผู้วิจัยสามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ผลในวงจรที่ 4 ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อศึกษาปัญหา/พัฒนาและประเมินผลใหม่ต่อไปเป็นพลวัตของสังคมที่ไม่
เคยหยุดนิ่ง จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่สังคมการวิจัยต้องวางแผนแก้ไขปัญหา เพื่อค้นคว้าหาค�ำตอบที่เชื่อมโยงกับวิถีสังคมที่
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปการได้เรียนรู้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการท�ำให้มีแนวทางแก้ไขปัญหา จึงเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป
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บทคัดย่อ
ความส�ำคัญหรือปัญหาการวิจัย ในปัจจุบันพบว่ามีหลายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวเกิดขึ้นและล้มไปไม่
สามารถด�ำเนินกิจการต่อไปได้ จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพบว่าการพัฒนานั้นต้อง
ใช้ความรู้อย่างมีระบบ มีการวางแผนการจัดการ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ�ำนวน 65
ราย โดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเป็นรายบุคคล ใช้สถิติและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของ
เพียร์สัน (Pearson’s Multiple Correlation) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของกลุ่มแปรรูป
ข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และ 2) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
ส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ผลการวิจัยพบว่า 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและได้เปลี่ยนการท�ำนาข้าวจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีมาเป็นการท�ำนาแบบ
ปลอดภัย(GAP) และการท�ำนาอินทรีย์(Organic) เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการยอมรับของผู้บริโภคและจ�ำหน่ายภาย
ใต้แบรนด์“ข้าวสุข”(Khaowsook) ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
และ 2) การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีระดับมากถึงมากที่สุด พบว่าปัจจัยด้านการบริหารการตลาด อยู่ในระดับมาก
ปัจจัยด้านการบริหารการเงินและทุน อยู่ในระดับมากที่สุด ปัจจัยด้านการบริหารบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุดทุก
ด้าน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าว ปัจจัยความส�ำเร็จ
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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Abstract
The importance or problem of research. At present, many rice-processing community
enterprises have emerged and failed, unable to continue their business. From the research
review on the development of the enterprise community, it was found that development
requires systematic knowledge. Have a management plan Analysis of factors affecting the success of community enterprise operations. The population and samples used in this research
study from a specific selection of 65 cases. By interviewing the questionnaire individually. Using
statistics and analysis of Pearson’s Multiple Correlation Coefficients. The objectives of this
research were 1) To study the context of the rice processing group in Ban Phueng (Khao Suk)
Sub-district, Ban Phueng Sub-district, Muang District, Nakhon Phanom Province, and 2) To study
the factors related to the success of the community enterprise of the rice processing group in
Ban Phueng Subdistrict, Ban Phueng Subdistrict, Mueang District, Nakhon Phanom Province.
The results of the research showed that 1) The community enterprise of Ban Phueng
Sub-district Rice Processing Group (Khao Suk) is a group of farmers who grow rice as their main
occupation and have changed rice farming from using chemicals and chemical fertilizers to
farming in a traditional style. Safe (GAP) and organic farming (Organic) to reduce production costs
and produce safe for consumers and the environment. Currently, using technology to develop
products until they are accepted by consumers and sold under the brand “Khaowsook” (Khaowsook) was registered as a community enterprise on November 19, 2014. and 2) A study of
factors related to the success of the community enterprise operation of the Ban Phueng sub-district rice processing group. The results of the four factors analysis were at the highest level. It
was found that the factors of marketing management at a high level Financial and Capital
Management Factors at the highest level Personnel Management Factors at the highest level in
all aspects Management factors at the highest level
Keywords : The Community Enterprise, Rice processing, Factors Related to the Success
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
“เศรษฐกิจของเราขึ้นอยู่กับการเกษตรมาแต่ไหนแต่ไรแล้วรายได้ของประเทศที่ได้มาใช้สร้างความเจริญ
ด้านต่าง ๆ เป็นรายได้จากการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงอาจกล่าวได้ว่าความเจริญของประเทศต้องอาศัยความเจริญ
ของการเกษตรเป็นส�ำคัญ และงานทุกๆ ฝ่ายจะด�ำเนินก้าวหน้าไปได้ ก็เพราะการเกษตรของเราเจริญ…” (คัด
ตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2507) จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรข้างต้นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความส�ำคัญของภาคการเกษตรที่มีต่อประเทศชาติและ
ประชาชนชาวไทย ภาคเกษตรยังคงมีบทบาทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (การเกษตรกับการพัฒนา
ประเทศ อ้างจาก http://www3.oae.go.th/rdpcc/index.php/rama9.)
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ในปัจจุบันภาคเกษตรกรรมของไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร ไม่
ว่าจะเป็น ผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งผลผลิตมีจ�ำนวนมากเกินความ
ต้องการของผู้บริโภคส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำลงส่งผลให้เกษตรกรมีภาระหนี้สิน ดังนั้นเกษตรกรควรมีวิธี
การแก้ปัญหา ค้นหาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้าทางด้านต่าง ๆ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพของกลุ่ม SMEs การเกษตรต้องเปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้คนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ตระหนักใน
คุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดและ
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนบนหลักการพึ่งพาตนเอง ค�ำนึงถึงศักยภาพด้านภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรมและสิ่ง
แวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้ในชุมชนและการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ช่วยพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพ (จักรพันธ์ โสมะเกษตริน, 2551) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระดับท้องถิ่นหรือชุมชน
ให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์การชุมชนในการพัฒนา
อาชีพ ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และพัฒนาก่อรูปเป็น
วิสาหกิจชุมชนในระยะต่อไป (เสรี พงศ์พิศ, 2548) วิสาหกิจชุมชนถูกน�ำมาเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้างความ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นแหล่งการจ้างงานที่ส�ำคัญ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการแก้ไข
ความยากจนของประเทศ วิสาหกิจชุมชน จึงอาจถือเป็นความส�ำเร็จของการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้องค์ความรู้ใน
ด้านการออกแบบ การสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ตลาดเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนให้มีความสามารถใน
การด�ำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล (สุกัญญาอธิปอนันต์และคณะ, 2550)
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 19 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็นการรวมตัวของเกษตรกรและผู้สนใจการปลูกข้าวแบบใหม่ โดยการสนับสนุนให้สมาชิก
ท�ำนาข้าวปลอดภัยจากสารพิษจนได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural
Practices: GAP) จากกรมวิชาการเกษตรและต่อมาพัฒนาเป็นการท�ำนาข้าวอินทรีย์ (Organic) จากนั้นกลุ่ม ได้รับ
การพัฒนาโดยรับการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตและการแปรรูปข้าว จนสามารถผลิตข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวฮา
งงอกบรรจุถุงและผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น จมูกข้าว น�้ำมันร�ำข้าว ขนมอบกรอบไรซ์เบอร์รี่ จ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์
“ข้าวสุข” (Khaowsook) ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) มีสมาชิกที่ปลูกข้าว
อินทรีย์จ�ำนวน 22 เครือข่าย สมาชิกประมาณ 1,020 ราย ดังนั้นผู้วิจัยจะศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จ
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอื่น ๆ น�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่ม ให้มีการด�ำเนินงานอย่างมี
สิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)
ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
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ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยความที่เกี่ยวข้องกับส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข)
ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม” ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นพื้นฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 1) หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนที่ดี กล่าวคือกิจกรรมทุก
อย่างมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมดอย่างบูรณาการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้มแข็ง พอเพียง และการพึ่งตนเอง
(Self Reliance) วิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการทุนให้เกิดผลประโยชน์งอกเงย แล้วน�ำส่วนหนึ่งมาจัดการ
เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก และชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมได้แก่ เป็นทุนสวัสดิการมาใช้ในการ
ศึกษาดูงานของสมาชิกให้ทุนการศึกษาบุตรหลาน ส่งคนในชุมชนไปเรียนรู้ทักษะเฉพาะด้านเพิ่มเติม การช่วยเหลือ
ค่าท�ำศพเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม การสาธารณประโยชน์เป็นการน�ำทุนสวัสดิการมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณะชุมชน ค่ารักษาพยาบาล เป็นการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามความเจริญเติบโตของกองทุนและการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การรักษาความสะอาด การอนุรักษ์ป่า 2) หลักการพัฒนาองค์กรชุมชน เน้น
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างฐานความรู้และองค์ความรู้ที่เป็นของตนเอง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ
ชุมชน รวมทั้งกระบวนการสร้างทุนของชุมชน ทุนทางสังคม ที่ครอบคลุมทั้งการสะสมเงินทุน จากน้อยสู่มาก
นอกจากนั้นวิสาหกิจต้องมีกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ได้แก่ แสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการ หรือ
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภายนอกชุมชนกับส่งเสริมให้ชุมชนหรือสถาบันชุมชน ท�ำงานวิจัยเอง เพื่อน�ำผลที่
ได้มาวางแผนพัฒนาชุมชนในขั้นตอนต่อไป และ 3) หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรชุมชนกล่าวคือ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคล สมาชิกในชุมชน ผู้น�ำชุมชน องค์กรชุมชน และ
เครือข่ายองค์กรชุมชน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน จากการจัดเวทีชุมชน คือกับของผู้น�ำชุมชน
องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการของชุนชนตนเอง โดยอาศัยระบบคิดที่มี
เหตุผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะท�ำให้ชุมชนได้อาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนจากสมาชิก ผู้น�ำ ปราชญ์ชาวบ้าน
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อ
จ�ำกัดของชุมชน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แผนชุมชน ที่ชุมชนคิดเองท�ำเอง เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และการ
บูรณาการกับฝ่ายต่าง ๆ
วิธีด�ำเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research ) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ปรึกษา
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพื้นที่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ�ำนวน 65 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยน�ำ
ข้อมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อในรูปรหัส (Coding Form) หลังจากนั้นน�ำข้อมูลทั้งหมด
ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของเพียร์สัน (Pearson’s Multiple Correlation)
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
ผลการวิจัย
1. บริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) พบว่าได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2554 ได้
ยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 สมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกรที่ประกอบ
อาชีพท�ำนาเป็นอาชีพหลัก และประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต�่ำเกษตรกร ในชุมชนเหล่านี้ จึงได้ปรับเปลี่ยนการ
ท�ำนาข้าวจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี มาเป็นการท�ำนาแบบปลอดภัยจากสารพิษและการท�ำนาอินทรีย์เพื่อ
เป็นการลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม จนปัจจุบันได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนได้รับการยอมรับของผู้บริโภค และจ�ำหน่ายภายใต้แบรนด์“ข้าวสุข” (Khaowsook)
2. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้าน
ผึ้ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท�ำให้ทราบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีอิทธิพลในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด้านการบริหาร
จัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.27) ด้านการบริหารการเงินและทุน ด้านการบริหารบุคคลมีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุดเช่นกัน
(4.25) ส่วนด้านการบริหารการตลาดมีค่าเฉลี่ยระดับสูง (4.11) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
งานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ข้อ
1.
2.
3.
4.

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชุนกลุ่ม
แปรรูปข้าว ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารการเงินและทุน
ด้านการบริหารบุคคล
ด้านการบริหารการตลาด
รวม

X

S.D.

4.27
4.25
4.25
4.11
4.22

0.44
0.44
0.44
0.4
0.43

ระดับความ
เกี่ยวข้อง
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

ความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง การประเมินความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท�ำให้ทราบว่า ความส�ำเร็จทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยด้านประสิทธิภาพการด�ำเนินงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.33) ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ด้าน
พัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้งมีค่าเฉลี่ย (4.31) และด้านประสิทธิผลตามภารกิจมีค่าเฉลี่ย (4.26) ดังตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปข้าว ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ข้อ
1.
2.
3.
4.

ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว
ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ด้านประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
ด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง
ด้านประสิทธิผลตามภารกิจ
รวม

X

S.D.

4.33
4.31
4.31
4.26
4.30

0.47
0.46
0.46
0.44
0.45

ระดับ
ความส�ำเร็จ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3. ผลการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยกับความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
แปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันมีระดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของเพียร์สัน (Pearson’s Multiple Correlation) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ก�ำหนดให้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงานเป็น x ความส�ำเร็จการ
ด�ำเนินงานเป็น y

132

Creative Economy Journal and local community innovation : Vol.2 No.1 January - June 2022
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น

Creative Economy Journal and local community innovation : Vol.2 No.1 January - June 2022
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

133

วารสารวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู ้เพื่อปวงชน

อภิปรายผลการวิจัย
1. บริบทและการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครพนม นี้มีความน่าสนใจตรงที่หลักการและจุดประสงค์การก่อตั้งตลอดจนรูปแบบการด�ำเนินงานตรงกับแนวคิด
ของวิสาหกิจชุมชน เป็นรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็นการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
สร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ อันจะเกี่ยวข้องให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เน้นการพึ่งตนเองทางการผลิตที่ไม่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง
เกินไปหรือเป็นอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจะเป็นการเปิดโอกาสในการพัฒนาไปพร้อม ๆ
กันระหว่างเครือข่ายทั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
2. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบล
บ้านผึ้ง ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน มีอิทธิพลในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเรียงล�ำดับจากมากที่สุด
ไปถึงมากด้านรายข้อดังนี้
2.1 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (4.27) กล่าวคือ มีการคัดเลือกคณะกรรมการโดย
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมและเป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมการพัฒนาชุมชน (2560) ที่ว่าการ
บริหารจัดการกลุ่มหรือองค์กรชุมชนจะต้องประกอบไปด้วยกลุ่ม กรรมการ โดยมีคณะกรรมการท�ำหน้าที่บริหาร
จัดการกลุ่ม มีการประชุมอยู่เป็นประจ�ำ สอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง ต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยอริญชยา อดุลย์เดช และพรรณนา
ไวคกุล (2558) ที่พบว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านช่องโครุ่งเรือง ต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีคือมีการจัดตั้งคณะกรรมการโดยแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน มีการพูดคุยกัน
สม�่ำเสมอ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ มีกฎระเบียบกติกา มีการจัดโครงสร้างของกลุ่มอย่างชัดเจน มีการประชุมสม�่ำเสมอ สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการก�ำหนด นโยบาย และวางแผนการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชน การประเมินแผนการปฏิบัติงาน มีการ
ก�ำหนดต้นทุน ราคาขายเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสมาชิกมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้น�ำและคณะกรรมการ
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ทุกครั้ง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการ
2.2 ปัจจัยด้านการบริหารบุคคล มีค่าเฉลี่ยที่ (4.25) กล่าวคือ ด้านผู้น�ำคณะกรรมการมีความรับผิดชอบ
เสียสละและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานสูง ผู้น�ำสามารถแก้ไขปัญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องวิทูร เจียมจิตต์ตรง (2553) ศึกษาเรื่องปัจจัยภาวะผู้ประกอบการที่มีต่อผลประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สรุปได้ว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำของผู้ประกอบการ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้าง
ไกล มีความเป็นตัวของตัวเองและ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์การให้สามารถด�ำเนินกิจการได้อย่างต่อ
เนื่อง มีการพัฒนาอย่างสม�่ำเสมอ โดยการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้งมีการบริหารบุคคลโดยการเน้นความส�ำคัญของผู้น�ำและคณะ
กรรมการ โดยผู้น�ำคณะกรรมการมีความรับผิดชอบ เสียสละและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานสูง เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ในการประกอบธุรกิจ สามารถติดต่อประสานได้กับผู้เกี่ยวข้องได้ดี สามารถแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างต่อ
เนื่อง
2.3 ปัจจัยด้านการบริหารการเงินและเงินทุน มีค่าเฉลี่ยที่ (4.25) กล่าวคือ ด้านการท�ำบัญชีการเงินที่
ชัดเจนและโปร่งใส แสดงให้เห็นว่ามีผลต่อการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชนฯ ค่อนข้างมากสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของพนา กบค�ำ (2550) ที่ได้ท�ำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านเชตะวัน ต�ำบลหัวทุ่ง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ด้านการจัดการเงิน คือ เงินที่ได้จากการระดมหุ้น และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้น�ำไปใช้ในกลุ่ม โดยมีการ
จัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการปันผลก�ำไรให้แก่สมาชิก
วิสาหกิจชุมชุนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง มีการบริหารการเงินและทุน ตามหลักธรรมา ภิบาล กลุ่มมี
การท�ำบัญชีการเงินที่ชัดเจนและโปร่งใส กลุ่มมีการจัดท�ำงบประมาณรายรับ รายจ่ายเป็นประจ�ำปีทุกปี กลุ่มให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านการเงิน ของกลุ่มทุกครั้ง ท�ำให้ได้พบแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้
ประสบความส�ำเร็จนั้นต้องเริ่มจากการสร้างฐานรากที่แข็งแรงในความเป็นผู้ประกอบการให้กับวิสาหกิจชุมชน โดย
เน้นด้านการบริหารการเงินสร้างความเชื่อมั่นทางการเงินให้แก่สมาชิก
2.4 ปัจจัย ในด้านการบริหารการตลาด มีค่าเฉลี่ยที่ (4.11) คือมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่านสื่อต่าง
ๆ เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ วิภาดา มุกดา (2560) ได้ให้ข้อคิดในการด�ำเนินกิจกรรมทางการตลาดด้วยการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้มาก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง มีการบริหารด้านการตลาด คือการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง
กลุ่มลูกค้า โดยมีการประชาสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่านสื่อต่าง ๆ เสมอ มีการวางแผนการจัดจ�ำหน่าย
การหาตลาด การติดต่อประสานงาน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
3. ความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง การประเมินความส�ำเร็จในการด�ำเนิน
งานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท�ำให้ทราบว่า ความส�ำเร็จทั้ง 4 ด้านอยู่
ในระดับมากที่สุดโดยเรียงล�ำดับจากมากที่สุดด้านรายข้อดังนี้
3.1 ด้านประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.33) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้าน
ผึ้งใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก สามารถในการลดต้นทุนการผลิต และลดการผิดพลาดและสูญเสียในระบบการ
ผลิตได้
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3.2 ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ มีค่าเฉลี่ยที่ (4.31) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง
สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย กระบวนการและบริการได้รับการรับรองคุณภาพ สร้างสรรค์สินค้า
และบริการมีเอกลักษณ์ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าและเป็นที่ต้องการของการตลาด
3.3 ด้านพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้งมีค่าเฉลี่ยที่ (4.31) มีการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม บน
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีการจ้างแรงงาน
ในชุมชน สมาชิกมีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสมาชิกมีความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับจากวิสาหกิจฯ
3.4 ด้านประสิทธิผลตามภารกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้งมีค่าเฉลี่ยที่ (4.26)
คือ สมาชิกด�ำรงชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ได้อย่างพอเพียง มีคุณภาพที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้ วิสาหกิจชุมชนและ
สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการด�ำเนินงาน วิสาหกิจชุมชนสามารถลดรายจ่ายในการด�ำเนินงานและวิสาหกิจชุมชน
ท�ำให้สมาชิกมีหนี้สินที่ลดลง
ข้อเสนอแนะ
1. การสร้างนวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation) โดยการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างคนรุ่นใหม่
(New Generation) ให้เข้ามาบริหารงานวิสาหกิจชุมชนฯให้มากยิ่งขึ้น เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหาร
จัดการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่การเลือกให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของวิสาหกิจ
2. การสร้างนวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) ขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายแบบออนไลน์ (Online Marketing) การจ�ำหน่ายในตลาดกลุ่มใหญ่และสร้างเอกลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์
ที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของสินค้า
3. ขยายพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้า (Business Network) โดยสร้างความ
ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจหรือธุรกิจชุมชนหลาย ๆ แห่ง ในรูปแบบต่างๆ เช่น การท�ำ MOUในการรวมตัวเพื่อให้ได้ป
ระโยชน์เท่ากับวิสาหกิจขนาดใหญ่
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสากลให้ครอบคลุม ให้มีขีด
ความสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีมาตรฐานระดับสากลให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการขยายตลาด
ได้แก่ การขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO, GHP/HACC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงมหาดไทย. (2560). ประมวลสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน.
จักรพันธ์ โสมะเกษตริน. (2551). การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นศรีสะเกษเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ: 		
ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พนา กบค�ำ. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรเกษตรกร		
บ้านเชตะวัน ต�ำบลหัวทุ่ง อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 		
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง.
วิทูร เจียมจิตต์ตรง. (2553). ปัจจัยภาวะผู้ประกอบการที่มีต่อผลประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและ		
ขนาดย่อม. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

136

Creative Economy Journal and local community innovation : Vol.2 No.1 January - June 2022
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุ มชนท้องถิ่น
วิภาดา มุกดา. (2556). แนวทางการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดตาก. 		
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
เสรี พงศ์พิศ. (2548). เครือข่ายยุทธวิธี เพื่อประชาคมเข้มข้น ชุมชนเข้มแข็ง. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
สุกัญญา อธิปอนันต์ และคณะ. (2550). กลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองปี 2550. กรุงเทพฯ:
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
อริญชยา อดุลย์เดช และพรรณนา ไวคกุล. (2558). ความส�ำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด บ้านช่องโค		
รุ่งเรือง ต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ 			
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก�ำแพงแสน ครั้งที่ 9 หน้า 2087-2094. นครปฐม: มหาวิทยาลัย		
เกษตรศาสตร์.
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - นามสกุล 		
วันเดือนปีเกิด 		
ที่อยู่ 			
			
เบอร์โทรศัพท์ 		
อีเมล 		
สถานที่ท�ำงาน 		
ประวัติการศึกษา
			

นางสาวนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย
20 มกราคม พ.ศ 2511
138 หมู่ 10 บ้านสุขเจริญ ต�ำบลบ้านผึ้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวันครพนม 48000
08 1262 0474
khaowsook@gmail.com
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวต�ำบลบ้านผึ้ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

Creative Economy Journal and local community innovation : Vol.2 No.1 January - June 2022
วารสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

137

www.life.ac.th

มูลนิธิสถาบันสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

ภาคีรวมกอตั้ง

สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน

13/2 หมู 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
โทร. 034-757-452-4

