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 ชือวทิยานิพนธ์ การพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่าย

 ชุมชนแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท 

 เพือทาํสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา 

ผู้เขียน นางสาวลดัดาวรรณ  นวลสงค ์

สาขาวชิา การจดัการระบบสุขภาพ 

ปีการศึกษา 2557 

 

บทคดัย่อ 

 

   การวิจยัเชิงพฒันาครังนีมีวตัถุประสงค ์เพือพฒันาคู่มือปฏิบติัการการทาํแผนทีทุน

มนุษยเ์พือสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายสจัจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพือทาํสวสัดิการภาค

ประชาชน จงัหวดัสงขลา โดยทุกขนัตอนของการพฒันาคู่มือฯ อาศยัการมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารและทีปรึกษาเครือข่ายสัจจะฯ ตวัแทนทุนมนุษยที์ไดรั้บการคดัเลือก

เป็นตวัแทนของโซนพืนที ประธานและแกนนาํของกองทุนสัจจะฯ ทีสมคัรใจทดลองใชคู่้มือฯ 

จาํนวน 4 กองทุน จาก 4 พืนทีโซน เครืองมือทีใชร้วบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบบนัทึกการประชุม 

แบบประเมินคุณภาพคู่มือฯ แบบประเมินคู่มือฯ และแบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของ

ผูว้ิจยั ระยะเวลาทีใชพ้ฒันาคู่มือฯ ตงัแต่เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธนัวาคม 2556 ผลการวิจยั

พบว่า 

   1. กระบวนการพฒันาคู่มือฯ ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1) การศึกษาขอ้มูล

พืนฐานและความตอ้งการคู่มือ พบว่าเครือข่ายตอ้งการให้มีคู่มือฯ เนืองจากสามารถนาํมาใชเ้ก็บ

รวบรวมขอ้มูลทุนมนุษยข์องเครือข่าย และนาํขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาสุขภาวะได ้2) การออกแบบ

คู่มือ ประกอบดว้ย 3 ขนัตอนยอ่ย คือ 2.1) การยกร่างคู่มือฯโดยผูว้ิจยั โดยจดัทาํคู่มือฯฉบบัร่างจาก

การศึกษาเอกสาร การเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือน และการจดัประชุมเพือสาํรวจความตอ้งการคู่มือฯ

2.2) การพฒันาคู่มือฯแบบมีส่วนร่วมจากเครือข่าย โดยการประชุมเพือนาํเสนอคู่มือฯฉบบัร่าง และ

2.3) การตรวจสอบคุณภาพของคู่มือฯ ด้านองค์ประกอบและเนือหา ดา้นภาษา และด้านรูปแบบ 

โดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน 3) การทดลองใชคู่้มือฯ โดยการนาํคู่มือไปทดลองใชก้บักองทุน

สจัจะฯ 4 กองทุน และ 4) การประเมินผล ปรับปรุงแกไ้ขคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ ประเมินผลคู่มือฯโดย

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูว้ิจัย การใชแ้บบประเมินคู่มือฯ และการจัดเวทีการแลกเปลียน

เรียนรู้การใชคู่้มือ และนาํผลการประเมินมาใชพ้ฒันาคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ 
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 2. องคป์ระกอบ เนือหา ภาษา และรูปแบบของคู่มือฯ พบว่า ดา้นองคป์ระกอบและ

เนือหา คู่มือฯมีองคป์ระกอบและเนือหา 2 ส่วน คือ 1) ส่วนนาํของคู่มือฯ ประกอบดว้ย ปก คาํนาํ 

สารบญั และบทนาํ และ 2) สาระสาํคญัของคู่มือฯ มีเนือหาประกอบดว้ย คาํชีแจงแนวทางการทาํ

แผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะ และขนัตอนการทาํแผนทีทุนมนุษย ์ซึงแบ่งเป็น 3 ขนัตอนย่อย คือ 

การเริมต้นค้นหาทุนมนุษย ์การสืบเสาะเชิงลึกในพืนที และการประกอบแผนทีทุนมนุษย ์ซึงมี

เนือหาในแต่ละขันตอนประกอบดว้ย ชือขันตอน วตัถุประสงค์ กิจกรรมในแต่ละขันตอน และ

เอกสารหรืออุปกรณ์ทีจาํเป็นตอ้งใช ้ดา้นภาษา พบว่าคู่มือฯใชภ้าษาทีเขา้ใจง่ายเหมาะสมกบัผูใ้ช้

คู่มือ และดา้นรูปแบบ พบว่ารูปแบบของคู่มือฯเหมาะสม เนืองจากใชต้วัอกัษรทีมีขนาดใหญ่ อ่าน

ง่าย มีขนาดทีพกพาสะดวก มีภาพทีสือความหมายและสอดคลอ้งกบัเนือหา และมีการแทรกกล่อง

ขอ้ความช่วยเตือนและร่วมตดัสินใจอยูใ่นเนือหา 

 3. เงือนไขการนาํคู่มือฯไปใช ้พบว่า ผูใ้ชคู่้มือฯควรเป็นประธานและแกนนาํของ

กลุ่มทีสามารถอ่านออกเขียนได้ และผ่านการอบรมทักษะการสัมภาษณ์ ผูใ้ช้คู่มือฯควรเป็นผู ้

กาํหนดระยะเวลาและสถานทีทีใชใ้นแต่ละขนัตอน การทาํแผนทีทุนมนุษยค์วรแยกจากกิจกรรมอืน 

และควรมีการนาํเสนอขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เนืองจากช่วยใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย  

 เพือให้ไดแ้ผนทีทุนมนุษยเ์พือสุขภาวะของเครือข่ายสัจจะฯทีสมบูรณ์ เครือข่าย

สจัจะฯควรนาํคู่มือฯฉบบัสมบูรณ์ทีไดจ้ากการวิจยั ไปใชใ้นทุกกองทุนสัจจะฯทีเป็นสมาชิกของ

เครือข่าย โดยปฏิบติัตามเงือนไขการใชคู่้มือฯ 
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ABSTRACT 

 

  The objective of this research was to develop an operating manual of human 

capital mapping for well-being of the Cooperative Songkhla Sajja One-Baht-Pledge Saving per 

Day Network for the People’s Welfare Sector. All stages of manual development relied on the 

involvement of stakeholders, including the board of directors and advisors of the network and 

agents of human capital, who had been selected to represent the zone. The volunteer president and 

leaders of the network fund used the guide with 4 funds from 4 zones. Instruments used for data 

collection were the sessions recording form, assessment form of manual quality, assessment form 

of manual, and the observation form for the involved researchers. The duration for manual 

development was from January 2013 to December 2013. The results showed that. 

  The manual development process. This consisted of four stages. 1) Studying of 

the basics and the manual needs. It was found that the networks required the manual because it 

could be used to collect data on human capital network. The data should be used in the well-being 

development. 2) Designing the guide, the consisting of three sub-stages, which were 2.1) drafting 

the manual by the researcher. This was done by the preparation of the draft documents. In the 

manual attending monthly meetings, and setting up conventions to explore the needs of the 

manual, 2.2) developing the manual with involvement from the network, a conference was set up 

to present the draft manual, and 2.3) ensuring the quality of the manual by three luminaries, the 

quality covered the composition, language and form. 3) Testing the guide with four funds. 4) 

Evaluation of the complete revision of the manual. The manual was rated by observation of the 
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involved researchers, using the assessment guide and providing a platform for knowledge sharing 

about using the manual. The results were used to develop the complete manual. 

  The composition, content, language, and format of the guide. It was found 

that the composition and content consisted of two parts: the first part of the manual contained a 

cover, a table of contents, preface, and introduction, and the second past was essence of the 

manual containing statement of human capital mapping for well-being and the process of 

mapping the human capital, which was divided into three sub-stages, starting to search for human 

capital, in-depth inquiry, and human capital entrepreneurship. The content of each step contained 

the name of the step, the purpose of the activity of that stage, and the required documentation or 

materials. The language of the guide was easy to understand and suitable for the user. The form of 

the manual was suitable because the characters were large, easy to read, and portable. In addition, 

the content included meaningful pictures, which were relevant to the content, and  a warning text 

and decision-making boxes. 

  Manual using. The manual's users should be the president and leaders who can 

read and write, and have been trained to develop interview skills. Each user should determine the 

time and place for each stage. Mapping the human capital should be separated from other 

activities and should be presented using the program that can access the data easily. 

  In order to map the human capital for health of the networks completely, the 

networks should use the complete manual of the research in all network groups that are members 

of the network by following the terms of the manual. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณา และความช่วยเหลืออย่างดียิง

จาก ผศ.ดร.สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที

กรุณาให้คาํปรึกษาชีแนะแนวทางทีถูกตอ้งอนัเป็นประโยชน์ จุดประกายความคิดอนัทรงคุณค่า 

คอยสนบัสนุนใหก้าํลงัใจ ใหโ้อกาสแก่ผูว้ิจยั รวมถึงให้ขอ้คิดเห็นในการแกไ้ขขอ้บกพร่องในทุก

ขนัตอนของการทาํวิทยานิพนธม์าโดยตลอด ผูว้ิจยัซาบซึงและประทบัใจในความกรุณาเป็นอย่างยิง 

จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์ ประธานกรรมการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ ์และผศ.จาํนงค ์แรกพินิจ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.

นัยนา หนูนิล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรศ.ดร.ปิยะนุช จิตตนูนท์ กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ์ทีกรุณาสละเวลาและใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันีให้

มีความสมบูรณ์มากยงิขึน ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ สร้าง

ปัญญาใหก้บัผูว้ิจยัอนัเป็นพืนฐานในการทาํวิทยานิพนธแ์ละการทาํงาน ขอขอบพระคุณผูรู้้ทงัหลาย

ซึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดของท่านผา่นตาํรา และเอกสารวิชาการในการทาํวิทยานิพนธค์รังนี 

 ขอขอบพระคุณ ผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบเครืองมือในการทาํ

วิจยัรวมถึงขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์และมีคุณค่ายงิ ขอขอบพระคุณผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัจาก

เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวนัละ 1 บาท เพือทาํสวสัดิการภาคประชาชน จงัหวดัสงขลา ทุกท่านที

เสียสละ ใหโ้อกาสและความร่วมมืออยา่งดียงิ 

 ขอขอบพระคุณบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสถาบันการ

จดัการระบบสุขภาพภาคใต ้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ทีสนับสนุนทุนวิจยัส่วนหนึงในการทาํ

วิทยานิพนธ ์ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีของสถาบนัการจดัการระบบสุขภาพภาคใต ้พีๆน้องๆและ

เพือนๆ หลกัสูตรการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ทุกท่านทีคอยช่วยเหลือ

และเป็นกาํลงัใจใหก้นัตลอดมา 

 ทา้ยทีสุดขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และกลัยาณมิตรทุกท่านทีเป็นแรงบนัดาล

ใจ กาํลงัใจและให้การดูแลสนับสนุนในทุกๆดา้น ทาํให้ผูว้ิจ ัยมีความมุ่งมนัตงัใจในการเรียนจน

ประสบผลสาํเร็จ ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยงิว่างานวิจยันีจะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ 

  

 ลดัดาวรรณ  นวลสงค ์
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