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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ชุมชนบ้านโพนไทร
ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ม
ตั ว อย่ า งจ านวน 112 คน การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก กั บ ชาวบ้ า นผู้ใ ห้ ข้ อ มู ลสาคัญ จ านวน 18 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนาเสนอเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ชุมชนบ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย ได้แก่ 1) การส่งเสริมด้านความรู้และประสบการณ์ในการตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2) การส่งเสริมด้านทาเอกสารของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน 3) การส่งเสริมด้านการจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายสินค้า 4) การส่งเสริมอบรมด้านอาชีพอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพภายในชุมชน ตลอด
ทั้งการให้ความรู้กับชุมชนในการกาหนดระเบียบแบบแผนที่เป็นรูปธรรม โดยการนาหลักการทางการ
บริหาร 4M ประกอบด้วย 1) คน 2) เงิน 3) วัสดุหรือวัตถุดิบ และ 4) วิธีปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นรูปแบบ
แนวทางในการนาไปปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น
ภายในครัวเรือนและขยายผลออกไปเป็นธุรกิจได้เป็นอย่างดี
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Abstract
This research aimed to create the occupation promotion models for the Phon
Sai community, Muang Loei Sub-District, Loei Province. This study was a mixed research,
a quantitative research and a survey research method. The quantitative data were
collected by using questionnaires of 112 people, and the qualitative data were from
in-depth interviews of 18 key informants. The qualitative data were analyzed by content
analysis methods, and were presented in descriptive style.
The research results showed that the occupation promotion models for the
Phon Sai community, Muang Sub-District, Loei Province were 1) the promotion of
knowledge and experience in setting up various professional groups, 2) the promotion
of documentation for budget support from agencies, 3) the promotion of the
establishment of the sale of goods, and 4) the promotion of other vocational training
besides careers in the community. The models were done together with providing
knowledge to the community in formulating concrete map regulations by adopting 4M
administrative principles, including: 1) Man, 2) Money, 3) Materials, and 4) Method, which
were guidelines for strengthening the professional groups to be able to generate the
household income, and to well expand the community’s business.
Keywords: Model; Occupation Promotion; Phon Sai Community
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บทนา

เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนคือการพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพ ซึ่งสามารถวัดได้
จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจที่ดีงามและเป็น
คนมีคุณธรรม คือ ประพฤติดีนั้นเอง 1 โดยการพัฒนาคนจะต้องตั้งคนเป็นศูนย์กลาง คือ การพัฒนา
ของคน โดยคนและเพื่อคน เน้นการพัฒนาที่ประโยชน์ส่วนใหญ่ เป็นของคนมาก และเน้นการพัฒนา
ลักษณะองค์รวม คือ พัฒนาทั้งที่เป็นตัวคนและสภาพแวดล้อมรอบตัวคน ไม่ใช่พัฒนาคนเฉพาะเรื่อง
หรือพัฒนาแบบแยกส่วน เน้นการพัฒนาแบบที่ทุกคนทุกฝ่ายหรือที่เรียกว่าภาคี เน้นการพัฒนาตั้งแต่
ต้นจนจบ ซึ่งจะทาให้การพัฒนาอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า “เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา การพัฒนา
ยั่งยืน” ซึ่งจะส่งผลทาให้คนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น2
การพัฒนาชุมชนจึงเป็นกระบวนการพัฒนาคนและกลุ่มคนในชุมชนให้มีศักยภาพเพียงพอ
และร่วมมือกันปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และชุมชนตามแผนและโครงการที่กาหนดไว้
ทั้งการใช้พลังของชุมชนและการสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 3 ดังนั้น การพัฒนาชุมชนจะประสบ
ผลสาเร็จและบรรลุตามเป้าหมายได้จะต้องเริ่มที่ประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่หรือหมู่บ้านนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาชีพ
อาชีพถือเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพราะคุณภาพชีวิตของคนจะ
ดีหรือไม่ดีจะขึ้นอยู่กับอาชีพ คนในชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ยากจน จะต้องมี
กิจกรรมหรือมีอาชีพได้กระทาในแต่ละวัน ชุมชนจึงจะเกิดความเข้มแข็งและมั่นคง ตลอดทั้งไม่เกิด
ปัญหาสังคมในด้านอื่น ๆตามมา ดังที่ เสาวณี เทพหัตถี และสุภาพร เจ็งสุขสวัสดิ์4 กล่าวว่า ผู้ที่มีการ
วางพื้นฐานการประกอบอาชี พที่ดีเท่ากับเป็นเครื่องชี้ว่า เป็นผู้ประสบความสาเร็จในชีวิต ด้านการ
ประกอบอาชีพที่ควรแก่การได้รับการยกย่องจากสังคม
บ้านโพนไทร หมู่ที่ 9 ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2442 อยู่
ห่างจากอาเภอเมืองเลยประมาณ 6 กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด จานวน 642 คน มีครัวเรือน 365
1

สั ญ ญา สั ญ ญาวิ วั ฒ น์ , การพั ฒ นาชุ ม ชนแบบจั ด การ, (กรุ ง เทพมหานคร: ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2541), 9–10.
2
ธรรมรั ก ษ์ การพิ ศิ ษ ฏ์ , ยุ ท ธศาสตร์ ส ร้ า งสรรค์ พลั ง แผ่ น ดิ น เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ ,
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 9-10.
3
สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2545),
หน้า 49.
4
เสาวณี เทพหัตถี และสุภาพร เจ็งสุขสวัสดิ์, การสร้างตนเองด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2551), หน้า 17.
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ครอบครัว แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 307 คน เพศหญิง จานวน 335 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,286 ไร่
ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา ทาไร่ ทาสวน และรับจ้างทั่วไป ถ้าปีไหนไม่แล้ง น้าไม่ท่วมก็จะ
มีรายได้จากพืชผลทางการเกษตรมาเป็นรายได้ในการจุนเจือครอบครัว บางส่วนมีการกู้ยืมเงิ นนอก
ระบบมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
นอกจากการทาเกษตรกรรม จึงประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ5
ในขณะเดียวกันนายวิชัย นนมุด ผู้ใหญ่บ้านโพนไทร ได้ให้ข้อมูลว่า บ้านโพนไทร หมู่ที่ 9 ยัง
ไม่มีหน่วยงานเข้าไปให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านส่วนมากจึง
ประกอบอาชีพตามฤดูกาลเท่านั้น บางครอบครัวมีการกู้เงินนอกระบบมาเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจึงมี
ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว การพัฒนาประเทศจะเกิดความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
ตลอดไป ชุมชนหมู่บ้านซึ่งถือเป็นสถานที่ที่จะต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ชาวบ้านมี
อาชีพต่าง ๆ ได้ใช้ในการทามาหากินเพื่อให้เกิดรายได้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน บ้านโพนไทร หมู่ที่ 9
ถือเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่หน่วยงานควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ ให้กับคนในหมู่บ้าน ซึ่ง
ถือเป็นฐานรากสาคัญต่อการพัฒนาระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งรู ป แบบการส่ ง เสริ ม อาชี พ แก่ ชุ ม ชนบ้ า นโพนไทร
ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนบ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย” เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) ส่ ว นการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ ม เฉพาะ (Focus
Group Discussion) เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. วิธีดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือ
5

คณะกรรมการหมู่บ้านโพนไทร, แผนชุมชน, (เลย: ม.ป.พ., 2549), หน้า 7-8.
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ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่าน
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) และในการวิ เ คราะห์
ข้อมูล เพื่อหาความแตกต่าง ของค่าเฉลี่ยต่างๆ ใช้วิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเป็นจานวน 112 ชุด โดยแบบสอบถามได้จาแนกออกเป็น
3 ตอน ได้ แ ก่ ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิด เห็ น เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพและแนวทางการส่งเสริมอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะการ
ส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน
1.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างภาคสนาม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ได้แก่ ชาวบ้าน
โพนไทร หมู่ที่ 9 ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จานวน 360 ครัวเรือน กระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลซึ่งได้เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกหัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนของแต่ละครอบครัว
ที่สามารถตอบคาถามหรือให้ข้อมูลได้ ครอบครัวละ 1 คน จานวน 180 ครัวเรือน โดยวิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 1
คน กลุ่มแม่บ้าน จานวน 5 คน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จานวน 5 คน รวมจานวน 112 คน
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1) ศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ข้อมูลและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการวิจัย
2) สร้างแบบสอบถามที่สามารถวัดได้อย่างสมบูรณ์ 3) ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้าน
โพนไทร
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาเสนอและสรุปผลการวิจั ยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
สถิติในการวิเคราะห์คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) นอกจากนั้น ยังรวมถึงโดยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Method) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรู ป SPSS เพื่ อ การค านวณทางสถิติ ด้ ว ยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่ อ วิ เคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมาย
2. วิธีดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพนี้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี
ประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ดาเนินการศึกษาสารวจพื้นที่ศึกษาสภาพ
ปัญหา และทาการศึกษาด้านองค์ความรู้เดิม วิถีชีวิต ทุนทางทรัพยากรเดิมที่ชุมชนมีอยู่ โดยมีวิธีการ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้

44

  วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข้อเท็จจริง
ที่จะนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในลาดับต่อไป 2) แบบสนทนากลุ่ม ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อและวัตถุประสงค์ในการวิจัย
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับต่อไปนี้
1) ศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเอกสาร ต ารา บทความ งานวิ จั ย ในลั ก ษณะการวิ จั ย เอกสาร (Document
Research) โดยการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน 2) เก็บรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริง เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนบ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอ
เมื อ งเลย จั ง หวั ด เลย โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth interview) จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ
(Key Informant) จานวน 18 คน เพื่อสรุปเป็นประเด็นก่อนนาไปสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus
Group Discussion) และ 3) สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้แทนจาก
หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มชาวบ้าน เพื่อระดมแนวคิดมุมมองที่มีผลต่อการการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนบ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับต่อไปนี้ 1) ศึกษา
วิเคราะห์ เอกสาร หนังสือ ตารา โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ชุมชน 2) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญมาเป็นกรอบ
แนวคิดในการเสนอรูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เพื่อนาไปสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ และ
3) ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยใช้การสรุปความ
และการตีความ แล้วนาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) เพื่อเสนอ
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนบ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 112 คน และข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 18 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนาเสนอเชิงพรรณนา จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) เพื่อเป็นการระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนบ้าน
โพนไทร ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทาให้ได้รูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนบ้านโพน
ไทร ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ดังนี้
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1. สภาพทั่วไปและปัญหาอาชีพของชุมชน
สภาพปัญหาของชุมชนชุมชนบ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งถือว่า
ยังอยู่ในพื้นที่ชนบท มีข้อเสนอแนะโดยการใช้กระบวนการอบรมชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและใช้นโยบายของรัฐ ดังนี้
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างทางเลือกอาชีพ มี 4 ประเด็น ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทาอาชีพอะไรและจะทาอย่างไร
2. การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาอาชีพ รวมทัง้ ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตดั สินใจ
3. การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากอาชีพ
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอาชีพที่ทา
ขั้นตอนการมีสว่ นร่วมของชุมชน ขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมกับชุมชนมี 6 ขั้นตอน ได้แก่
1. การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไข
2. ตัดสินใจกาหนดความต้องการ
3. ลาดับความสาคัญ
4. วางแผนกาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดาเนินงาน ทรัพยากร
5. ดาเนินงานตามโครงการหรือสนับสนุนการดาเนินงาน
6. ประเมินผล
รูปแบบการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการเลือกอาชีพ มี 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่รัฐเป็นผู้นา การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เป็นการมองมาจาก
เบื้องบนหรือมาจากรัฐ ประชาชนเป็นเพียงผู้คอยรับนโยบายและปฏิบัติตามที่กาหนดอาชีพให้
2. การมีส่วนร่วมที่เกิดจากความต้องการอาชีพของประชาชนด้วยความสมัครใจ โดยที่รัฐคอย
ช่วยเหลือให้คาแนะนาหรือคอยอานวยความสะดวก
2. แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
แนวทางการส่ ง เสริ ม อาชี พ ให้ กั บ ชุ ม ชน เป็ น การสร้ า งรายได้ และแก้ ปั ญ หาการว่ า งงาน
ของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่
หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนา
สินค้ามาจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุ นเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณ
ใกล้เคียงมาใช้บริการเช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน
การส่งเสริมให้กินของไทย ใช้ของไทย ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
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ทั่วถึง และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไ ขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพความ
เข้มแข็งต่อชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนได้ มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริม สามารถครองตนเองให้อยู่ได้ สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพที่มีอยู่ให้ได้รับการต่อยอด เพื่อความเจริญเติบโตสามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับ
หนึ่ง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
3. รูปแบบแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
รูปแบบแนวทางการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนที่สาคัญ คือ สร้างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนให้
ได้รับการส่งเสริมและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ผู้ที่ว่างงาน ผู้ที่ตกงาน มีอาชีพรองรับ และบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน ตลอดถึงส่งเสริมสนับ สนุ นให้เกิด ผลิต ภัณ ฑ์ชุม ชน พัฒนาให้มีคุณภาพไปสู่ต ลาด
ภายนอกอย่างมีมาตรฐานสากล สร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคี และเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ของชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพเดิม เพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิด
การสร้ า งรายได้ แ ละทุ น หมุ น เวี ย นภายในชุ ม ชน ให้ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ใ นกลุ่ ม อาชี พ
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP เปิดกว้างออกสู่ตลาดสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศ
4. ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมอาชีพให้กบั ชุมชน
โดยส่วนมากชาวบ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย จะประสบปัญหาอุปสรรค
ของการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ในเรื่องของการขาดองค์ความรู้ ที่เป็นแนวทางในการดาเนินการ
พัฒนาให้เกิดการรวมกลุ่มกัน ตั้งกลุ่มอาชีพโดยยกประเด็นสภาพของปัญหา หรือพบเห็นวัตถุดิบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ หรื อ พื้ น ที่ มี ค วามเหมาะสมในการเพาะปลูก เองได้ เช่ น การเพาะเห็ ด
การปลูกมะนาว การปลูกผักปลอดสารพิษ การทาไร่สวนผสม ซึ่งในบางครั้งชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีองค์
ความรู้ พอที่จะขยายผลเรื่องทางการเกษตรให้เป็นแนวทางที่มั่งคั่ง ยั่งยืนได้
ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเฉพาะเรื่อง ที่ทาเป็นบางช่วงตามระยะเวลาของสิ่งที่ทา
เช่น การเพาะเห็ดใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนได้เก็บผลผลิต หลังจากนั้นค่อยอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ส่งเสริมอาชีพแบบใหม่ไปเรื่อยๆ และนอกจากนั้นยังเชิญกลุ่มการตลาดที่รองรับสินค้าทางการเกษตร
เพื่อนาไปขยายผลสร้างได้ให้กับชาวบ้านต่อไป
5. การป้องกันปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
ให้ ป ระธานกลุ่ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั บ พั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดาเนินการ เชิญวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างอาชีพ
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ที่อาศัยวัตถุดิบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาแปรสภาพให้เป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น เห็ด ถ้ามีมากก็นาไป
แปรสภาพทาเป็นส้มเห็ด อัดห่อไว้ขาย และสามารถเก็บไว้ได้นานหลายวัน ฉะนั้นความจาเป็นที่จะต้อง
รีบเร่งดาเนินการก็คือ หมั่นแสวงหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยาย และนาพาปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความจาเป็นที่ต้องมีการสร้างรูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ก็เพื่อที่จะทาให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม และก่อให้เกิดการขยายผลการ
ด าเนิ น งานในวงกว้ า ง พลั ง ในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมไม่ ไ ด้ หมายถึ ง เฉพาะประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างอานาจในการต่อรอง และสร้างกระบวน
ทัศน์ วิสัยทัศน์ และเปิดมุมมองใหม่ ๆ จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
เป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพด้วย
ฉะนั้นรูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนจาเป็นที่จะต้องมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบกลุ่ม
เรียนรู้ เป็นกลุ่มที่มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง เช่น มีความสนใจที่
จะเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้าสกัดชีวภาพ ก็เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน ความสัมพันธ์ของกลุ่ม
ในลักษณะนี้จะเป็นไปอย่างหลวม ๆ ชั่วครั้งชั่วคราว การถ่ายทอดเทคโนโลยีของหน่วยงานภาครัฐใน
ปัจจุบันเป็นการสร้างกลุ่มประเภทนี้ 2) รูปแบบกลุ่มกิจกรรม เป็นกลุ่มที่มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางพาณิชย์ หรือหลาย ๆ กิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งอาจมี
กิ จ กรรมการเรียนรู้ผ สมผสานด้ วยก็ไ ด้ การรวมกลุ่ม มี ความสัมพั น ธ์ที่ค่อ นข้ างเหนี ย วแน่ น มี ก าร
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่พัฒนาต่อเนื่อง มากกว่ากลุ่มเรียนรู้ในการ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ กลุ่มประเภทนี้หมายถึงกลุ่มที่นากระบวนการเรียนรู้มาพัฒนาเพื่อดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมอาชีพ แก่ ชุมชนบ้านโพนไทร ตาบลเมือง ตาบลเมือง
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย” มีผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผลการวิจัย
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนบ้านโพนไทร ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย มีอยู่
4 ด้านคือ
1) รูปแบบการส่งเสริมด้านความรู้และประสบการณ์ในการตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2) รูปแบบการส่งเสริมด้านทาเอกสารขอประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
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  วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

3) รูปแบบการส่งเสริมด้านการจัดตั้งสถานที่จาหน่วยสินค้า เช่น ตลาด OTOP ในชุมชนหรือ
ตลาดประจาตาบล
4) รู ป แบบการส่ ง เสริ ม การอบรมด้ า นอาชี พ อื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากอาชี พ ภายในกลุ่ ม
เช่น จัดอบรมการทาเห็ดฟาง การทาขนมไทย การทาน้ายาล้างจาน
นอกจากนั้นยังมีรูปแบบการกาหนดระเบียบแบบแผนที่เป็นรูปธรรม เช่น นาหลักการทางการ
บริหาร 4’M มาใช้กาหนดรูปแบบการดาเนินงานด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย
1) คน (Man) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด เพราะการรวมกลุ่มอาชีพจะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยความคิดของคน มีคนเป็นผู้ดาเนินการหรือจัดการทาให้เกิดกิจกรรมทางอาชีพหลายรูปแบบ
เพื่อให้ประสบความสาเร็จในกลุ่มอาชีพนั้นๆ
2) เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพอีกชนิ ดหนึ่ง ที่ต้องนามา
ประกอบเพื่อให้เกิดการมีอาชีพ ซึ่งแต่ละกลุ่มอาชีพจะใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่ากลุ่ม
อาชีพนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ่
3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ซึ่งในการผลิตสินค้า ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น
ประธานกรรมการกลุ่มต้องรู้จักบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่า และทาให้สินค้า
ได้ผลกาไรสูงสุด
4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซึ่งการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการดาเนิน การของกลุ่ม
อาชีพ ควรมีการวางแผน และควบคุมให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวเบื้องต้นเป็นรูปแบบแนวทางในการนาไปปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้
มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในครัวเรือน และขยายผลออกไปเป็นธุรกิจได้เป็น
อย่างดี
2. อภิปรายผล
รูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนให้กาหนดเป็นระเบี ยบแบบแผนที่เป็นรูปธรรม เช่นนา
หลักการทางการบริหาร 4M ซึ่งประกอบด้วย 1) คน (Man) 2) เงิน (Money) 3) วัสดุหรือวัตถุดิบ
(Material และ 4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวเบื้องต้นเป็นรูปแบบแนวทางในการ
นาไปปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นภายในครัวเรือน
และขยายผลออกไปเป็นธุรกิจได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เรดคริฟ บราวน์ (RedcliffeBrown) 6 ได้กล่าวถึงโครงสร้างหน้าที่ว่า สังคมเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มีชีวิต ที่ว่าร่างกายของคนเราจะ
ประกอบด้วยระบบอวัยวะต่าง ๆ ที่แต่ละระบบจะมีโครงสร้าง และทางานตามหน้าที่แต่ละส่วนของ
6

Redcliffe Brown, เนื้ อ หาและแนวคิ ด ทฤษฏี , [ออนไลน ], แหล่ ง ที่ ม า: http://cyberlab.
Ih1.ku.ac.th/elearn.faculty.social.soc65/4_2.html, [25 ตุลาคม 2560].
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ตนเอง ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งทางานบกพร่องหรือหยุดการทางาน ร่างกายก็จะมีอาการผิดปกติ ในสั งคม
หรือชุมชนก็เช่นเดียวกันจะประกอบไปด้วยหน่วยหรือระบบต่าง ๆ เช่น ระบบของครอบครัว เศรษฐกิจ
ศาสนา การเมือง เป็นต้น แต่ละระบบก็จะมีโครงสร้างและหน้าที่เฉพาะ ที่จะทาหน้าที่เพื่อให้สังคม
ดาเนินไปอย่างราบรื่น ถ้าระบบใดระบบหนึ่งทางานบกพร่องหรือล้มเหลว ก็จะมีผลกระทบต่อส่วนใหญ่
ของชุมชนหรือสังคมตามไปด้วยที่สาคัญ
ในขณะเดียวกันรูปแบบดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับ สุเมธ ตันติเวชกุล7 กล่าวว่า ต้องมี
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย นั่นหมายถึงความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ
ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ได้ โดยจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ต้อง
พึ่งพาปัจจัยต่าง ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถใน
การดารงชีวิตได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน กาหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ
และที่สาคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่มีพัฒนาการอยู่กับสิ่งใด
หากกล่าวโดยสรุปก็คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลางในการดารงชีวิตที่ส่งผลให้สามารถพึ่งตนเองได้
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญรุ่ง โนใจ และวีระกุล ชายผา8 ได้ศึกษารูปแบบ
การส่งเสริมอาชีพช่างฝีมือระดับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหางานหรืออาชีพช่างฝีมือระดับชุมชน ศึกษาความต้องการและความจาเป็นของ
ช่ า งฝี มื อ ระดั บ ชุ ม ชนและเสนอรู ป แบบการส่ ง เสริ ม อาชี พ ช่ า งฝี มื อ ระดั บ ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ขอนแก่น ซึ่งพบว่า สภาพทั่วไปของช่างฝีมือระดับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเป็นลักษณะกิจการ
เล็ก ๆ ทากันในครัวเรือน ส่วนใหญ่จะทาในฤดูว่างจากการทาการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นช่างซ่อม
จักรยานยนต์และช่างเชื่อมเหล็กดัด ช่างชุมชนขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ ขาดเงินลงทุ น ทางานได้
เฉพาะระดับพื้นฐานทั่วไป ความต้องการและความจาเป็นของช่างฝีมือระดับชุมชน ต้องเป็นช่าง
สามารถทางานได้หลากหลายสาขาช่างที่เกี่ยวข้อง ส่วนรูปแบบการส่งเสริมอาชีพช่างฝีมือระดับชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการ มีการ
จัดทาโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับช่างชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ช่างฝีมือระดับชุมชนงานอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีลักษณะในการจัดการ 2 แบบคือ แบบที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ และแบบที่ช่างฝีมือระดับชุมชนเป็นผู้ดาเนินการเอง และควรจะมีกฎ ระเบียบ
7

สุ เ มธ ตั น ติ เ วชกุ ล , การด าเนิ น ชี วิ ต ในระบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามแนวพระราชด าริ ฯ ,
(กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาชุมชน, 2542), หน้า 53.
8
บุญรุ่ง โนใจ และวีระกุล ชายผา, “รูปแบบการส่งเสริมอาชีพช่างฝีมือระดับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัด
ขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557).
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  วารสาร มจร นครน่านปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

ที่สาคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพช่างให้เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก
รวดเร็ว
3. ข้อเสนอแนะ
- ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ปฏิบัติ
1) ชาวบ้านยังขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อยากให้มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือวิทยากรมาให้ความรู้ในการทาอาชีพต่าง ๆ และการจัดตั้งกลุ่ม
2) อยากให้มีหน่วยงานมาสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการรวมกลุม่ อาชีพ
3) อยากให้มีการจัดตัง้ สถานที่ในการจัดจาหน่ายสินค้า เช่น ตลาด OTOP ในชุมชนหรือ
ตลาดประจาตาบล
4) อยากให้มีการจัดอบรมในเรือ่ งอาชีพอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอาชีพภายในกลุ่ม เช่น จัดอบรม
การทาเห็ดฟาง การทาขนมไทย การทาน้ายาล้างจาน เป็นต้น
- ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัย
1) ควรมีการศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
2) ควรมีการวิจยั และพัฒนาความร่วมมือ ในการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพในชุมชนร่วมกับ
หลายชุมชน เพื่อที่จะได้เห็นข้อแตกต่างของแต่ละชุมชน
3) ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับการติดตามและประสิทธิผลการดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ
ภายในชุมชน
4) ควรมีการวิจยั แนวทางการพัฒนาที่คลอบคลุมในทุกอาชีพของชุมชน เพื่อให้เกิดองค์
ความรู้นาไปสู่การกาหนดนโยบายปฏิบัติในพื้นที่จริง
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