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การศึกษาครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากชุมชนต้ นแบบ
ทีมีการพัฒ นานักวิ จัยชุม ชน และ2) เพือสร้ างและพัฒ นารู ปแบบการเสริ มสร้ า งศักยภาพนักวิจัยชุม ชน ผู้วิจัย
ประยุ กต์ ใ ช้ การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ ว มในการศึก ษา โดยแบ่ ง การศึ กษาออกเป็ น 2 ระยะตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั ดําเนินการในพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีนกั วิจยั ชุมชนทีผ่านการคัดเลือกตาม
คุณสมบัติทีกําหนดเป็ นผู้ร่วมวิจยั จํานวน 21 คน ผลการศึกษาพบผลดังนี
ผลการศึกษาพืนทีต้ นแบบ พบกระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน 9 ขันตอน โดยแบ่งกระบวนการ
ได้ เป็ น 3 ขัน ได้ แก่ 1) ขันการเริมคิ ดอย่างมีพลัง ประกอบด้ วย รวมคนทีมีอุดมการณ์ เดียวกัน เสริมสร้ างความ
เชือมันในศักยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไม่ใช่เรื องยาก 2) ขันการลงมือทําอย่างสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย
สร้ างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ: ไปอย่างมวยวัด วิเคราะห์ ตนเองหาพีเลียงมาเติมเต็ม
และปฏิ บัติซําทํ าอย่างมี หลักการและฐานคิ ด และ3) ขันการสังเคราะห์ ผลและส่งต่ อ ประกอบด้ วย ร่วมกันคิ ด
ประมวลผลข้ อมูลรวบยอด และนําเสนอเผยแพร่ส่สู าธารณะ ผลการศึกษากระบวนการสร้ างและพัฒ นานักวิจัย
ชุมชน พบการเปลียนแปลง 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ และด้ านพฤติกรรม
สําหรับ รู ปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน พบ 4 ขันตอนสําคัญ ประกอบด้ วย 1) ค้ นหาตนเอง 2)
กําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ 3) ปฏิ บัติซําและสะท้ อนผล และ 4) ไม่ทําโดยลําพังค้ นหาเครื อข่าย ข้ อเสนอแนะที
สําคัญในการวิจัยครังนี ผลจากการวิจัยรู ปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี เป็ นรู ปแบบทีมาจากผู้
ร่วมวิจยั ทีเป็ นผู้มีพืนฐานและประสบการณ์การวิจัย ดังนันบุคคลหรื อหน่วยงานทีจะนํารูปแบบไปประยุกต์ใช้ ควร
คํ า นึ ง ถึ ง พื นฐานของผู้ ได้ รั บ การพั ฒ นา คื อ ต้ องเป็ นผู้ ที มี ป ระสบการณ์ ในการทํ า วิ จั ย เพื อชุ ม ชนหรื อ มี
ประสบการณ์ในกระบวนการวิจยั มาแล้ ว
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The purposes of this study were as follows: (1) find the process for for the development
of community researchers from the model communities where community researchers are developed
and (2) to create and develop a model for supporting the model community researchers. The
researcher applied participatory action research to the study, which consisted of two phases. There
were twenty-one community researchers who qualified to join the study. The results of the study
were as follows: The results of the study of model areas found nine steps of developing community
researchers that were divided into three processes: (1) starting a powerful thinking process
consisting of gathering people who shared the same ideology, reinforcing the confidence in
potentiality, and rethinking the research; (2) the creative action process consisting of appropriately
creating the questions from the context, self-learning by doing, self-evaluation for fulfilling
supervisors, and repeating with the thinking-based principle. and (3) to synthesize the results and
referring process consisting of brainstorming the summative details and presenting it to the public.
The results of the process for creating and developing community researchers found three changes,
such as the aspects of comprehension, emotion, and behavior. For the model of the support
community for the potentiality of researchers, there were four main processes comprised of the
following: (1) knowing who you are; (2) identifying learning goals; (3) repeating and reflection; and (4)
not working without the network group. With and gard to the suggestions of the present study, the
results of a model for empowering community researchers in this study are based on the participants
who have basic knowledge and experiences in research. Thus, the individual or organization who
would use the findings need to take into consideration about basic knowledge and experiences of
the groups.

Keyword : Community researchers, Potentiality, Participatory Action Research
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การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานอกจากความรู้ และประสบการณ์ในเชิงวิชาการแล้ ว ใน
ระหว่างทางมีบททดสอบมากมายทีให้ เราได้ เรียนรู้และฝ่ าฟั นเพือให้ ถึงจุดหมายปลายทาง สําหรับ
การเรียนแบบเน้ นวิจยั นียิงต้ องอาศัยความอดทน ความรับผิดชอบ เป็ นอย่างมาก เนืองจากส่วนใหญ่
เป็ นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้ องเรี ยน โดยมีปริ ญญานิพนธ์เป็ นบททดสอบหนึงสําหรับการ
เรียนรู้ ภายใต้ การดูแลและให้ คําปรึกษาจากอาจารย์ทีปรึกษาอย่างใกล้ ชิด
ผู้ทีคอยเคียงข้ างและทําให้ ข้าพเจ้ าก้ าวผ่านความกลัว ความท้ อ ความไม่กระจ่างในหลายๆ
อย่าง และอยู่เบืองหลังความสําเร็จในการศึกษาระดับปริญญาเอกของข้ าพเจ้ าในครังนี คืออาจารย์ที
ปรึกษาหลัก ทีคอยชีแนะแนวทางให้ แก่ข้าพเจ้ าในทุกๆอย่างโดยไม่มีเงือนไข ข้ าพเจ้ าขอขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผู้อยู่เบืองหลังความสําเร็จของข้ าพเจ้ าในครังนี เป็ นผู้ชี
ทางสว่าง ชีแนะแนวทางทีเป็ นประโยชน์ในการศึกษาและประสบการณ์ชีวิตแก่ข้าพเจ้ าด้ วยเมตตาจิต
รวมถึงคอยให้ กําลังใจ ประคับประคอง เชือมันในตัวข้ าพเจ้ า และสนับสนุนข้ าพเจ้ าในทุกๆ อย่าง จน
ข้ าพเจ้ าสามารถประสบความสําเร็จได้ ในวันนี
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขําเพชร อาจารย์ทีปรึกษาร่วมทีคอยให้
คําปรึกษามาตังแต่ข้าพเจ้ าเรียนระดับปริญญาตรี จนถึงทุกวันนีด้ วยความเมตตาต่อข้ าพเจ้ า อาจารย์
เปรียบเสมือนสายชาร์ตทีเมือเข้ าไปหาแล้ วจะมีพลังกลับมาทุกครัง
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ไชยจู
กุล ทีกรุณ าเป็ น คณะกรรมการสอบเค้ าโครงปริ ญ ญานิ พนธ์ และให้ ข้อเสนอแนะที เป็ น ประโยชน์
สําหรับข้ าพเจ้ า ขอขอบพระผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา พึงโพธิสภ ทีกรุณ าเป็ นคณะกรรมการ
สอบเค้ าโครงและสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์แก่ข้าพเจ้ า รวมถึงให้ คําปรึกษาและแนะนําสิงทีเป็ น
ประโยชน์แก่ข้าพเจ้ าเสมอมา ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารี ย์ ทีท่านกรุณาเป็ น
ประธานสอบปากเปล่าปริ ญ ญานิพนธ์แก่ข้าพเจ้ า และให้ คําแนะนํ าที เป็ นประโยชน์ งานวิจัย ของ
ข้ าพเจ้ า
ขอขอบพระคุณ นัก วิจัย ชุมชนทุกท่านซึงเป็ น ผู้ร่วมวิจัย และเป็ น ครูที มีส่วนสําคัญ ในการ
นําพาให้ ข้าพเจ้ าประสบความสําเร็จในวันนี ซึงทุกคนให้ ความร่วมมือและมีความตังใจในการพัฒนา
ตนเองจากกิจกรรมทีข้ าพเจ้ าดําเนินการอย่างเต็มความสามารถ ให้ ความร่วมมือและควาเมตตาต่อ
ข้ าพเจ้ าตลอดระระเวลาทีทําวิจยั ร่วมเดินด้ วยกันจนทําให้ ข้าเจ้ ามีวนั นี
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ จ ากสถาบัน วิ จัย พฤติ ก รรมศาสตร์ ทุก ท่า นที คอยประสิ ท ธิ
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ประสาทวิช าแก่ ข้าพเจ้ าจนกระทังข้ าพเจ้ าประสบความสําเร็จ ในการเรี ย น ขอขอบพระคุณ พี ๆ
เจ้ าหน้ าทีในสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านทีคอยให้ การช่วยเหลือ ประสานงานให้ ข้าพเจ้ าทุก
ด้ านอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
ขอขอบพระคุณคุณแม่ คุณพ่อ และครอบครัว ของข้ าพเจ้ าทีสนับสนุนลูกคนนีในทุกๆเรือง
และคอยเป็ นกําลังใจให้ ลกู คนนีก้ าวถึงความสําเร็จได้ อย่างทุกวันนี
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ณสรรค์ ผลโภค อดีตผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร
ศึกษา ทีท่านให้ โอกาสและสนับสนุน ให้ ข้าพเจ้ าก้ าวหน้ าเสมอมา ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และ
บุคลากรศูน ย์ วิท ยาศาสตรศึก ษาทุก ๆคน ที ให้ เวลา ให้ โอกาส ให้ ก ารช่วยเหลือ และกํ าลังใจแก่
ข้ าพเจ้ าเสมอมา
ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านทีไม่ได้ เอ่ยนามในทีนี ทีให้ ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้ า
ทังตอนเก็บข้ อมูล เป็ นกําลังใจ ช่วยเหลือ สนับสนุน ทุกๆ อย่าง และมีสว่ นให้ ข้าพเจ้ าสําเร็จได้ ในวันนี
สุดท้ ายข้ าพเจ้ าขอขอบคุณตัวเองทีอดทน และสู้กับความยากลําบากหลายๆ อย่างทีผ่าน
เข้ ามาในช่วงของการเรียนระดับปริญญาเอกนี จนทําให้ สามารถศึกษาได้ สําเร็จในวันนี

ศิวพร ละม้ ายนิล
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ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
การพัฒนาทีสําคัญ และส่งผลต่อการพัฒนาด้ านอืน ๆ คือการพัฒนาคนให้ มีศกั ยภาพ
และมีความเข้ มแข็ง สามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลียนแปลงทีจะเกิดขึนได้ ดังแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที (พ.ศ.
) ทียังคงยึ ดคนเป็ น ศูนย์ กลางการ
พัฒนา อันเห็นได้ ชดั จากยุทธศาสตร์ที ทีมุง่ เน้ นการเสริ มสร้ างและพัฒนาทุนมนุษย์ โดยผลักดัน
ให้ สถาบั น ทางสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศอย่ า งเข้ มแข็ ง ด้ วยการส่ ง เสริ ม
สถาบันการศึกษาให้ เป็ นแหล่งบริ ก ารความรู้ทางวิชาการทีทุก คนสามารถเข้ าถึ งได้ อีกทังยังให้
ความสําคัญ กับการวิจัยที จะช่วยส่งเสริ มการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ และแก้ ปั ญ หาสังคม โดย
สนับสนุนการทําวิจัยร่วมกับชุมชนทีสอดคล้ องกับศักยภาพและความต้ องการของพืนที เพือช่วย
เสริมสร้ างศักยภาพการวิจยั และพัฒนาของท้ องถิน สามารถนําผลงานวิจยั ไปช่วยสร้ างมูลค่าเพิม
และแก้ ปัญหาต่าง ๆ พร้ อมรับการเปลียนแปลงโลกในยุคศตวรรษที (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
) นอกจากนี ยุท ธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ ปี (พ.ศ.
–
) ก็ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยอาศัย
องค์ค วามรู้ จากการวิจัย ด้ วยเช่น กัน ดังในยุท ธศาสตร์ ที ที ให้ ความสําคัญ กับ การวิจัย และ
นวัตกรรมเพือการสร้ างองค์ความรู้พืนฐานของประเทศโดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ สามารถใช้ องค์
ความรู้พื นฐานทางสังคมและความเป็ น มนุษ ย์ แก้ ปั ญ หาทางสังคมและพัฒ นาสังคมได้ (สภา
นโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ.
)
การพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท้ องถินให้ มีความเข้ มแข็งอย่างยังยืน คนในชุมชนเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการขับเคลือนการพัฒนา องค์กรชุมชนจะมีศกั ยภาพไม่ได้ หากคนในชุมชนขาด
จิตสํานึก ขาดความรู้ความเข้ าใจในการกําหนดประเด็นปั ญ หา การพัฒนาทางเลือกเพือดําเนิ น
กิจกรรม การบริหารจัดการ การจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และขาดการพัฒนาวิสยั ทัศน์ การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือการเตรียมคน จึงเป็ นสิงสําคัญในการสร้ างความสําเร็จของการพัฒนา
ในระดับชุมชน ดังนันการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนจึงควรให้ ความสําคัญกับการพัฒนา
คนในชุมชนด้ วยเช่น กัน กล่าวคื อ ต้ องเสริ มสร้ างให้ คนในชุมชนเป็ น ทรัพยากรที มีคุณ ภาพ มี
ความสามารถในการจัดการกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง นําไปสูก่ ารเรียนรู้ทีจะอยู่ร่วมกัน
กับคนอืนอย่างเอืออาทร เป็ นพืนฐานของการสร้ างความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
วัฒนธรรมประเพณี คุณค่า ความสัมพันธ์ของชุมชนท้ องถิน เกิดความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของร่วมกันของ
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คนในชุมชนเอง (โกวิทย์ พวงงาม.
) ที ผ่านมาการส่งเสริ มศักยภาพของคนในชุมชนมีการ
ดําเนินการหลากหลายวิธีการ เช่น การให้ ความรู้ การฝึ กอบรม การทําวิจัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม
โดยหน่วยงานทีเข้ าไปดําเนินการมีทงหน่
ั วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน ซึง
สามารถสร้ างศักยภาพให้ แก่ชมุ ชนได้ ในระดับหนึง แต่ก็ยงั ไม่อาจทําให้ ชมุ ชนสามารถพึงตนเองได้
อย่างยังยืน (กาญจนา ทองทัว.
)
การวิจยั จัดเป็ นกระบวนการทางปัญญาทีจําเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ เป็ นกระบวนการ
ในการแสวงหาความรู้อย่างเป็ น ระบบ น่าเชือถื อและเป็ นเครื องมือสําคัญ ประการหนึงของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึงควรส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมวิจัยในทุกพืนที ทุกกลุ่มคน
ทุกวัย โดยวัฒนธรรมวิจยั เป็ นผลรวมของความเชือ เจตคติทีมีต่อการวิจัย ซึงสะท้ อนออกมาในรูป
ของการดําเนิน งานทุกอย่างที เกียวข้ องกับ การวิจัย ตังแต่นโยบาย การวางแผน และการบริ ห าร
งานวิ จั ย ในทุ ก ระดับ (Pratt, Margarrit, & Coy.
อ้ า งถึ ง ใน สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื นฐาน.
) จะเห็นได้ ว่าผลงานวิจัยทีมีคณ
ุ ค่าสามารถเป็ นข้ อมูลสําคัญทีเป็ น
ประโยชน์ ต่อการวางแผนเพือพัฒนาหรื อแก้ ปั ญหาของประเทศทังทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
รวมทังเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ เป็ นทรัพยากรบุคคลที เป็ น พลังในการ
สร้ างสรรค์และพัฒนาประเทศ ในปั จจุบนั เป็ นทีปรากฏชัดเจนว่าผู้นําประเทศตลอดจนประชาชน
ตระหนักในความสําคัญของการวิจยั โดยได้ บรรจุประเด็นการวิจยั ไว้ ในนโยบายสําคัญของประเทศ
รวมทังได้ ท่มุ เททรัพยากรทังเงิน ทรัพย์สิน และสติปัญญาของคนในชาติให้ แก่การวิจยั (สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ.
) นอกจากผลงานวิจยั จะนํามาแก้ ปัญหาให้ กบั ประเทศชาติ
สังคม และชุมชนแล้ ว ยังช่วยพัฒนาคนทําวิจัย ให้ มีคุณ ภาพอีกด้ วย โดยเป้ าหมายที สําคัญ อีก
ประการหนึงของการวิจยั คือการพัฒนานักวิจัย ซึงการทําวิจัยเป็ นการพัฒนาวิธีคิดของนักวิจยั ให้
มีคุณ ภาพมากขึน มี วิธีคิ ด แบบมี เหตุผลเป็ น ไปตามตรรกะ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และ
สามารถสังเคราะห์มองเห็นความเชือมโยงของความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสิงต่าง ๆ ทีไม่ปรากฏแก่
สายตาแต่จะมองเห็นได้ ด้วยตาแห่งปั ญญา (กาญจนา แก้ วเทพ.
) การพัฒนาชุมชนท้ องถิน
เองก็เช่น เดี ย วกัน หากสามารถสร้ างวัฒ นธรรมวิจัยให้ เกิดขึนกับ คนในชุมชนควบคู่ไปกับ การ
พัฒนาชุมชนด้ วยจะทําให้ การพัฒนามีความเข้ มแข็งและยังยืนมากยิงขึน เพราะนอกจากชาวบ้ าน
จะสามารถใช้ กระบวนการวิจยั ซึงเป็ นกระบวนการทางปัญญาในการคิดวางแผนเพือการแก้ ปัญหา
อย่างเป็ นระบบแล้ ว การพัฒนาทีมาจากเจ้ าของพืนทีหรื อเจ้ าของปั ญหาเองเป็ นการแก้ ปัญ หาที
ตรงกับสาเหตุทีแท้ จริง เพราะเจ้ าของปัญหาย่อมเป็ นผู้ทีคลุกคลีและรู้ถึง สาเหตุของปัญหาดีทีสุด
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จากพัฒนาการของงานวิจัยที ผ่านมาพบว่า ชาวบ้ านในหลายพื นทีมีประสบการณ์ กับ
งานวิจยั อยู่บ้างทังประสบการณ์โดยตรงในฐานะผู้ร่วมวิจยั และประสบการณ์ในฐานะกลุม่ ตัวอย่าง
ซึงชาวบ้ านส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยได้ เห็นผลจากงานวิจัยทีตนเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักหรื อได้ ใช้ ประโยชน์จาก
งานวิจัยนัน ทังนีประสบการณ์การเข้ าร่วมงานวิจยั ดังกล่าวของชาวบ้ านได้ ทําให้ การรับรู้เกียวกับ
การวิจยั ของชาวบ้ านสะท้ อนในมิติของงานวิจยั เป็ นเรืองยากสําหรับชาวบ้ าน เช่น รับรู้วา่ งานวิจัย
คือของสูง คนทําวิจยั ต้ องเป็ นนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย การทําวิจยั ต้ องมีการซักถาม แล้ วจด
บันทึกหรื ออัดเทป เป็ นสิงทียากสําหรับชาวบ้ านหรือชาวบ้ านไม่สามารถทําได้ เป็ นต้ น (กาญจนา
แก้ วเทพ.
) สิงทีชาวบ้ านรับรู้เกียวกับงานวิจยั นีได้ เป็ นเสมือนสิงทีปิ ดกันให้ ชาวบ้ านรู้สกึ กลัว
ต่อการทําวิจัย เมือมีนักวิจัยเข้ าไปในพืนทีชาวบ้ านจึงมีบทบาทเพียงเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหรื อผู้ปฏิบัติ
ตามทีนักวิจยั วางแผนไว้ เช่นเดียวกับที มานพ ช่วยอินทร์ และคนอืน ๆ ( ) ได้ กล่าวถึงบทบาท
ของชาวบ้ านกับ งานวิจัย ไว้ ว่า ชาวบ้ านส่วนใหญ่ อยู่ในฐานะที เป็ น ผู้ถูก พัฒ นาหรื อผู้ถูก วิจัย
มากกว่าเป็ นนักวิจยั ซึงเป็ นผู้ได้ รับผลกระทบโดยมีบทบาทน้ อยทีจะได้ ในการแสดงความคิดเห็น
หรือตัดสิน ใจ และถึงแม้ ว่าบางกรณีทีเปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ านได้ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรม แต่ก็ มัก พบว่ากิ จ กรรมเหล่านันมาจากบุค คลภายนอกคิดมาก่ อนแล้ วว่าจะทํ าอะไร
เพียงแต่มาแสวงหาการมีส่วนร่วมจากชาวบ้ านในการทําอย่างไรเท่านัน อีกทังการเปิ ดโอกาสให้
ชาวบ้ านมีส่วนร่วมมากขึน ตังแต่ก ารตัดสิน ใจว่าจะทําอะไรหรื อไม่ทํ า ให้ ชาวบ้ านมีเสียงในการ
เลือกทิ ศ ทางการพัฒ นาด้ วยตนเองก็มัก จะพบว่าชาวบ้ านไม่มีความมันใจที จะออกความเห็น
ชาวบ้ านจําเป็ นต้ องสร้ างความรู้ของตนเองขึนมาก่อน โดยเป็ นความรู้ในแง่ของประโยชน์ตอ่ สังคม
เป็ นความรู้ทีอยู่ในตัวคน
แม้ ว่าในปั จจุบันการพัฒนาหรือการแก้ ปัญ หาของชุมชน ให้ ความสําคัญกับ การมีส่วน
ร่วมของผู้ทีอาศัยในชุมชน บนพืนฐานความเชือว่าคนทีรู้ปัญหาและวิธีแก้ ปัญหาได้ ดีทีสุดก็คือคน
ในชุมชนเอง ทําให้ มีงานวิจยั ทีเข้ าไปแก้ ปัญหาของชุมชนโดยอาศัยแบบแผนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่วมเข้ าไปขับ เคลือนดําเนิ น การวิจัยในประเด็น ปั ญ หาที ต้ องการแก้ ไข นักวิจัยจาก
ภายนอกเข้ าไปทําวิจยั ในพืนทีและเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
ในฐานนะผู้มีสว่ นร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิ รวมถึงสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ซึงการมีสว่ นร่วมนียังคงอยู่
ภายใต้ การคิด การกํากับโดยนักวิจยั จากภายนอกหรือนักวิชาการเป็ นสําคัญ หรือแม้ แต่การตังต้ น
ของปั ญ หาส่วนใหญ่ มาจากนัก วิจัย ภายนอกที เห็นปั ญ หาและเข้ าไปกระตุ้น ให้ ชุมชนร่วมแก้ ไข
ปัญหานัน ๆ ดังเช่นในรายงานโครงการสัมมนาวิถีชุมชนบนเส้ นทางงานวิจยั ซึงเป็ นการนําเสนอ
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บทเรี ย นและความรู้จากการทํ างานวิจัย เพื อท้ องถินในพื นที ภาคใต้ พบว่าโครงการวิจัย เด่น คือ
โครงการทีบรรลุเป้าหมายเฉพาะหน้ าตามเกณฑ์ของหน่วยงานทีสนับสนุนทุน แต่การแก้ ปัญหา
หลักทีแท้ จริ งในชุมชนยังไปไม่ถึงเท่าทีควร แต่อย่างไรก็ดีงานวิจยั ดังกล่าวได้ ช่วยสร้ างพลังในการ
แก้ ปัญหาให้ เกิดขึนในชุมชน แม้ วา่ การแก้ ปัญหายังไม่ครอบคลุมปัญหาหลักของชุมชนทังทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมันคง (มานพ ช่วยอินทร์ และคนอืน ๆ.
)
งานวิจัยเพื อท้ องถินที ผ่านมาแม้ ว่าจะพยายามให้ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขันตอน
ของกระบวนการวิจยั แต่บทบาทหลักยังคงเป็ นนักวิชาการทีทําหน้ าทีเป็ นส่วนหนุนเสริมให้ ความรู้
วิชาการ การเรี ยบเรี ย ง การเขีย นรายงาน เมือนัก วิชาการเหล่านันออกจากชุมชนปั ญ หาใหญ่ ที
ตามมาคือขาดคนช่วยเหลือในกระบวนการวิจัย ทําให้ การขับเคลือนงานอาจเกิดความผิดพลาด
หรือก้ าวผิดจังหวะ เช่น เก็บข้ อมูลเยอะเกินไป ทําเครืองมือในการเก็บข้ อมูลไม่เป็ น ขาดความรู้และ
ไม่ร้ ูจะไปประสานกับใคร หาความรู้จากทีไหนได้ บ้าง ทําให้ เสียเวลาและส่งผลทางด้ านจิตใจ รู้สึก
ท้ อ หมดกําลังใจในการทํางานเพือชุมชน (กาญจนา ทองทัว.
) จะเห็นได้ วา่ กระบวนการวิจยั
เป็ นสิงทีสําคัญแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเป็ นช่องว่างของชาวบ้ านทีต้ องการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน หาก
คนในชุมชนสามารถใช้ กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู้เรื องต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง ก็จะทําให้ สามารถ
ดําเนินการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน หรือทําเรืองอืน ๆ ได้ โดยไม่ต้องรอนักวิชาการจากภายนอก
ปั จจุบัน พบว่ามีงานวิจัย เพื อท้ องถินหลายโครงการจะมีช าวบ้ านมีบ ทบาทสําคัญ ใน
กระบวนการวิจัย ทั งในฐานะของการเป็ น ผู้ร่ วมวิ จัย และเป็ น เจ้ า ของโครงการวิจัย แต่ก าร
ดําเนิน การยังคงต้ องมีพีเลียงหรือนักวิชาการเข้ าไปช่วยในการดําเนินการเป็ นหลัก บทบาทของ
นักวิชาการยังคงมีอยู่มากในกระบวนการวิจัย ทังนีส่วนหนึงมาจากการทีชาวบ้ านยังขาดความ
เข้ มแข็งในเรื องของกระบวนการวิจัย การปฏิบัติจึงจําเป็ น ต้ องมีพีเลียงหรื อนัก วิช าการให้ ก าร
ช่วยเหลื ออยู่ใ นทุก ๆ ขันตอน เช่น การวางแผนกิ จ กรรม การเก็ บ ข้ อมูล การสะท้ อนผล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิจยั เมือจบโครงการหรือไม่มีนักวิจัยพีเลียงอยู่ในพืนทีทําให้
กระบวนการเรียนรู้เหล่านีค่อย ๆ หายไป และความรู้จากนักวิจยั ชุมชนทีเคยถูกสร้ างขึนก็ไม่ถกู ส่ง
ต่อไปยังคนอืน ๆ ในชุมชนหรือคนรุ่นใหม่ กระบวนการวิจยั ก็ไม่ถกู นํามาใช้ ในการแก้ ปัญหาในด้ าน
อืน ๆ ดังนัน หนทางหนึงทีจะนําไปสู่ก ารสร้ างชุมชนเข้ มแข็งได้ คือกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน
ควบคู่กับ การปฏิบัติ การพัฒนาโดยมีพืนทีเป็ นตัวตัง ร่วมกับ การบริ ห ารจัดการอย่างเป็ น ธรรม
(กาญจนา ทองทัว.
)
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จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้ อง พบว่ามีงานวิจยั เพือท้ องถินเป็นจํานวนมากทีนอกจาก
มีเป้าหมายหลักในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนแล้ ว ยังให้ ความสําคัญกับกระบวนการวิจัยที
สามารถพัฒนาผู้ร่วมวิจยั ซึงเป็ นคนในชุมชนให้ เป็ นนักวิจยั ชุมชน ส่งเสริมให้ ชาวบ้ านเข้ ามามีสว่ น
ร่วมในกระบวนการวิจัย เป็ นอาวุธทางปั ญ ญาให้ แก่คนในชุมชน โดยการให้ คนในชุมชนเข้ ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั พร้ อม ๆ กับการสอดแทรกทักษะการเป็นนักวิจยั ให้ แก่คนในชุมชนด้วย
ซึงสามารถแบ่งลักษณะของงานได้ เป็ น กลุ่ม ได้ แก่ กลุม่ ทีเป็ นงานวิจัยเพือพัฒนานัก วิจยั ชุมชน
โดยตรง ซึงยังพบไม่มากนัก และกลุม่ ทีพัฒนานักวิจยั ชุมชนโดยสอดแทรกทักษะการเป็ นนักวิจยั ไว้
ในกระบวนการวิจัยเพือแก้ ปัญ หา ซึงนักวิจัย ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ร่วมวิจัย สําหรับ
งานวิจยั ในกลุ่มที ทีเป็ นการพัฒนาการเป็ นนักวิจัยโดยตรงนันเป็ นการพัฒนาหลักสูตรการเป็ น
นักวิจัยชุมชน และการพัฒนาคู่มือการวิจัยเพือแก้ ไขปั ญ หาชุมชน เป็ นงานวิจัยทีมีก ระบวนการ
ขันตอนการพัฒ นานัก วิ จัย ชุม ชนที ชัดเจน เช่ น สํานัก งานกิ จ การสตรี และสถาบัน ครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ( ) ได้ พัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุ มชนด้ าน
ครอบครัว โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลจากการศึกษาทํา
ให้ เกิดหลักสูตรที สามารถนํ าไปใช้ ในการอบรมให้ กับ ผู้ป ฏิบัติงานในศูน ย์พัฒนาครอบครัวให้ มี
ความรู้และทัก ษะเบื องต้ น ในการทํ าวิจัย ซึงสามารถเสริ มสร้ างความรู้และทักษะเบืองต้ นให้ แก่
หน่ วยงานที จะนํ าไปใช้ ประโยชน์ ได้ สมพัน ธ์ เตชะอธิ ก และคนอื น ๆ (
) ได้ สังเคราะห์
กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากโครงการวิจัยทีดําเนินการเพือแก้ ปัญหาชุมชน เพือเป็ นคูม่ ือ
สําหรับนักวิจัยชุมชนในการดํ าเนิน การวิจัยเพือแก้ ไขปั ญ หาชุมชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจเรืองกระบวนการวิจยั เพือแก้ ปัญหาชุมชนให้ แก่นกั วิจยั ชุมชน ซึงงานวิจยั ทังสอง
เรื องได้ แสดงให้ เห็นกระบวนการวิจัยอย่างเป็ นขันตอนทีสามารถพัฒนาคนในชุมชนให้ สามารถ
ดําเนินการวิจยั ตามกระบวนการนันได้
งานวิจยั ในกลุม่ ที เป็ นงานทีสะท้ อนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนทีสอดแทรกอยู่ในการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพือแก้ ปัญหาของชุมชน ชาวบ้ านหรือผู้ร่วมวิจัยเป็ นนักปฏิบัติโดยมี
นักวิชาการเป็ นคนขับเคลือนการดําเนินงานเป็ นหลัก ซึงได้ สอดแทรกทักษะการเป็ นนักวิจยั ชุมชน
ไว้ ในบางส่วนของกระบวนการวิจัย เช่น ทัก ษะการเก็บข้ อมูล การสะท้ อนผล ทักษะการวิเคราะห์
ข้ อมูล เป็ นต้ น แต่ยงั ไม่มีการประเมินผลทีเป็ นผลของการพัฒนานักวิจัยอย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจน
และยังไม่เป็ นการพัฒนานักวิจัยทีครบทุกกระบวนการ เช่น งานวิจัยของ สมคิด แก้ วทิพย์ และคน
อืน ๆ (
) ศึกษาเรื องการพัฒนาระบบและศักยภาพผู้สนับสนุน งานวิจัยเพือท้ องถินรุ่น เยาว์
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(Junior Staff Node Network: JSN) ในศตวรรษที สู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ งานวิจัยของ ทวี สุข
โข และคนอืน ๆ ( ) ศึกษาเรืองการจัดการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมบ้ านดอนข่าโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เป็ นต้ น งานวิ จัยเหล่านีมีวตั ถุประสงค์สําคัญเพือต้ องการพัฒนาหรือแก้ ปัญหาใน
ประเด็นทีต้ องการ โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเป็ นผู้ร่วมดําเนินการ ซึงคนในชุมชนที
เข้ ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้วิจัยร่วมนีจะได้ เข้ ามามีส่วนในการวางแผนการดําเนินกิจกรรม ลงมือ
เก็บข้ อมูลตามแผน วิเคราะห์ข้อมูลทีเก็บมาได้ โดยนักวิจยั เจ้ าของโครงการจะเป็ นผู้คอยนําพาให้
เกิดกระบวนการเหล่านีและสอดแทรกเทคนิคการวิจยั ต่าง ๆ เป็ นระยะๆ ระหว่างการดําเนินการ
จะเห็น ได้ ว่างานวิจัย ที ผ่านมาได้ มีก ารสร้ างนัก วิจัย ชุมชนให้ เกิ ด ขึนในชุมชนอยู่เป็ น
จํานวนมาก ทังนักวิจยั ชุมชนทีเกิดจากกระบวนการสร้ างและพัฒนาโดยตรงจากหลักสูตรและคูม่ ือ
การพัฒนานักวิจยั และนักวิจยั ชุมชนทีเกิดจากการมีสว่ นร่วมในการทําวิจยั ในฐานะผู้ร่วมวิจยั แต่
กระบวนการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพือการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
เป็ นหลัก และกระบวนการสร้ างและพัฒนานักวิจยั เป็ นการพัฒนาทีเน้ นไปตามองค์ประกอบของ
กระบวนการวิจัย เช่น ฝึ กทักษะการตังปั ญหา การเขียนข้ อเสนอโครงการ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ผล และการเขียนรายงาน เป็ นต้ น ซึงกระบวนการเหล่านียังไม่สามารถสร้ างความรู้
ของการเป็ น นัก วิจัย ชุมชนให้ ฝังอยู่ใ นตัวบุคคลได้ อย่ างแท้ จ ริ ง ทีแสดงให้ เห็น ถึงศัก ยภาพของ
นัก วิจัย ชุม ชน ดังองค์ ป ระกอบของศัก ยภาพมนุ ษ ย์ ด้ า น ได้ แ ก่ ศัก ยภาพทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์ ศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ศักยภาพทางสติปัญ ญา และศักยภาพทาง
สังคม-วัฒนธรรม (Libanova.2007; refer to Revko,A. 20 ) อีกทังยังเป็ นการพัฒนานักวิจัย ที
เกิดจากนักวิชาการภายนอกเข้ าไปสร้ างกระบวนการเรียนรู้ ดังนันเมือนักวิจยั จากภายนอกถอนตัว
ออกจากชุมชนแล้ ว นักวิจยั ในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถนํากระบวนการวิจยั มาประยุกต์ใช้ ในเรือง
อืน ๆ ได้ พีเลียงหรือนักวิชาการภายนอกจึงยังต้ องเข้ าไปมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการต่าง ๆ
ของชุมชน ศักยภาพการเป็ นนักวิจยั ชุมชนไม่ได้ ถกู เสริมสร้ างหรือพัฒนาให้ สามารถนําออกมาใช้ ได้
อย่างต่อเนือง และทันต่อการเปลียนแปลงของชุมชน
การสร้ างคนในชุมชนให้ เป็ นนักวิจยั ทีเข้ มแข็ง มีทงความรู
ั
้ และศักยภาพในการขับเคลือน
ชุมชนไปได้ นนั การส่งเสริ มศักยภาพของนักวิจัยชุมชนซึงมีพืนฐานทางด้ านการวิจัยอยู่บ้าง หรื อ
เคยผ่ า นประสบการณ์ การทํ า งานวิ จั ย ชุ ม ชนมาแล้ ว ให้ มี ศัก ยภาพมากยิ งขึน สามารถใช้
กระบวนการวิจัยในการดํ าเนิ น การต่าง ๆ ในชุมชนได้ เป็ น อีก ทางออกหนึงที จะเป็ น อาวุธทาง
ปั ญ ญาให้ แก่ คนในชุมชน โดยที เมือนัก วิช าการหรื อพี เลียงในพื นที ถอนตัวออกมาแล้ ว ชุมชน
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สามารถดําเนินการต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง หรื อลดบทบาทของพีเลียง นักวิชาการลงให้ เป็ นเพียงผู้
คอยอํานวยความสะดวกและช่วยเหลือในส่วนทีเกินศักยภาพของชุมชน รวมทังสามารถถ่ายทอด
การดําเนินการต่อไปยังคนรุ่นหลังได้ สามารถสร้ างที มวิจัยทีเข้ มแข็งในชุมชนของตนเองได้ ด้วย
ตนเอง ซึ งความสํ า เร็ จ ในการแก้ ปั ญ หาต่า ง ๆ นัน ที ม วิ จัย เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที สุด ที มี ผ ลต่ อ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะการมีหัวหน้ าทีมทีมีความสามารถ รองลงมาคือการมีพืนฐานชุมชนที ดี
รองรับ และการมีกัลยาณมิต รภายนอกหนุน ช่วย ตามลําดับ (มานพ ช่วยอิน ทร์ และคนอืน ๆ.
) ซึงศักยภาพนักวิจยั เป็ นสิงสําคัญทีช่วยให้ การดําเนินการวิจยั เพือชุมชนประสบความสําเร็จ
และเป็ นการขับเคลือนโดยนักวิจัยชุมชนเป็ นสําคัญ โดยศักยภาพนันเป็ นพลังความสามารถทีอยู่
ในตัวบุคคลทังทางด้ านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ที พร้ อมสําหรับการพัฒนา ปรับปรุง และ
สามารถดึงออกมาใช้ ได้ หากได้ รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมจากภายนอก (Procter. 1991; เสรีย์ พงศ์
พิศ.
; พิมพิมล พลเวียง.
; สนอง วรอุไร.
) การพัฒนาศักยภาพจึงเป็ นการดึงเอา
ความรู้ความสามารถออกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดทังต่อตนเองและองค์กรอย่างมีกระบวนการ
(ดรุณ ไคร้ ศรี.
) ดังนัน การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนจึงเป็ นการพัฒนา เพิมพูน ความรู้
ความสามารถ ความพร้ อมหรือคุณสมบัติทีแฝงอยู่ในตัวนักวิจัยชุมชนให้ มีมากขึนหรื อทําให้ ดีขนึ
ทังในด้ านความคิดความเชือเกียวกับการทํางานวิจยั ชุมชนความรู้เกียวกับงานวิจยั ชุมชน ทักษะใน
การทํ างานวิจัย ชุม ชน และความสามารถในการทํ างานวิจัย เพื อชุม ชน เพื อให้ นัก วิจัย ชุมชน
สามารถที จะพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ที ใช้ ก ระบวนการวิจัย เพื อการพัฒนาชุมชนได้ อย่างเข้ มแข็ง
นําไปสูค่ วามยังยืนของชุมชนต่อไป
จังหวัด นครนายก เป็ นพื นที ที มี ค วามโดดเด่น หลากหลายด้ า น ไม่ว่า จะเป็ นด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้ องถิน กลุ่มชาติพนั ธุ์ ภูมิปัญญา รวมถึงการมีทรัพยากรบุคคลทีมี
ความสามารถและมี ค วามพร้ อมในการขับ เคลื อนการพั ฒ นา จากการสัง เกตและจาก
ประสบการณ์การลงพืนทีของผู้วิจยั พบว่าสถานการณ์ด้านการพัฒนาของจังหวัดนครนายกทีผ่าน
มาได้ มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ าไปส่งเสริ มและให้ ความช่วยเหลือในหลากหลายด้ าน เช่น การส่งเสริ ม
การท่องเทียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การส่งด้ านด้ านอาชีพ ด้ านการศึกษา จากหน่วยงาน
ภาควิชาการในพืนทีในรูปแบบของการให้ บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการส่งเสริ มให้ ชาวบ้ าน
พยายามค้ นหาตนเองด้ วยกระบวนการวิจัย ของหน่วยงานที เกียวข้ องกับ งานวิจัย เพื อชุมชนใน
ระยะเวลาหนึง ทําให้ คนในพืนทีบางกลุม่ มีประสบการณ์ในการทําวิจยั ชุมชนหรือเป็ นนักวิจยั ชุมชน
ทังในลักษณะของการดําเนินโครงการวิจัย ผลงานวิจยั ของชุมชนทีเคยดําเนินการโดยคนในชุมชน
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เช่น การศึกษาประวัติศาสตร์ไทพวนเพือการจัดการท่องเทียวโดยชุมชนทีเหมาะสมกับบริบทตําบล
เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (จรินทร์ ยอดมิง และคนอืน ๆ .
) เป็ นงานวิจยั ที
คนในชุมชนเป็ นนักวิจัย และมีพีเลียงภาควิชาการเข้ ามาช่วยเสริมกระบวนการวิจัย เช่น การเก็บ
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน เป็ นต้ น อีกทังยังมีการเข้ าไปส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะการเป็ นนักวิจยั ชุมชนในลักษณะของโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานภาควิชาการใน
พืนที โดยการให้ ความรู้และทักษะทีจําเป็ นในการทํางานวิจยั เพือพัฒนาชุมชน เช่น ทักษะการเก็บ
ข้ อมูล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะการนําเสนอ เป็ นต้ น แต่ก็ยงั พบว่ายังไม่สามารถสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ห รื อติดอาวุธทางปั ญ ญาให้ แก่ช าวบ้ านได้ อย่างแท้ จริ ง เนื องจากยังเป็ นการ
สร้ างความรู้โดยนักวิชาการภายนอกเป็ นสําคัญ เมือหน่วยงานภายนอกออกจากพืนทีแล้ วการ
ขับเคลือนการพัฒนาของชาวบ้ านก็จะหยุดชะงักไปด้ วย
จากการทีผู้วิจยั ได้ พดู คุยกับผู้ทีเคยผ่านประสบการณ์การทํางานวิจยั เพือพัฒนาชุมชนใน
พืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พบว่าในขณะทีดําเนินโครงการวิจัยนันชาวบ้ านในฐานะ
นักวิจยั มีบทบาทในการดําเนินการวิจยั โดยเฉพาะการเก็บข้ อมูล และการสะท้ อนผลการเก็บข้ อมูล
ภายใต้ การดูแลและให้ คําแนะนําของนักวิชาการเจ้ าของทุน ซึงในช่วงดําเนินการวิจัยนันได้ มีการ
พูดคุยและให้ ความรู้เกี ยวกับ เทคนิคการเก็บข้ อมูลต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การจดบันทึก แต่
ไม่ได้ ร้ ูถึงกระบวนการทังหมดของการวิจยั การดําเนินการวิจยั ดังกล่าวใช้ ระยะเวลานานเนืองด้ วย
ปัญหาอุปสรรคหลายประการ เช่น เมือนักวิชาการไม่ลงพืนทีให้ การช่วยเหลืออย่างต่อเนืองนักวิจัย
ชุมชนจะไม่สามารถดําเนินการวิจัยต่อได้ เก็บข้ อมูลได้ ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ เองแม้ วา่ จะได้ รับ
ความรู้ เรื องการวิ เคราะห์ ข้ อมูล แล้ ว ก็ ต าม และเมื อปิ ดโครงการวิ จัย ชาวบ้ านก็ ไม่ สามารถ
ดําเนิน การทํ าวิจัย อืน ๆ ต่อด้ วยตนเองได้ ยังคงต้ องอาศัย ความช่วยเหลือจากนัก วิช าการเป็ น
สําคัญ “วิ จัยที พวกป้าทํานะ ทํากันตัง ปี กว่า ช่วงไหนที อาจารย์ เขามาช่วยเราก็ทําได้งานมันก็
เดิ น ช่วงทีเขาไม่มามันก็ช้า เราเก็บได้แต่เก็บข้อมูล .... เขาก็มาสอนนะ มาบอกวิ ธีการเก็บข้อมูล
อยากรู้อะไรก็ไปถาม แล้วก็จดมา....” (นักวิจัยชุมชน) จากเสียงสะท้ อนดังกล่าวได้ สะท้ อนให้ เห็น
ว่านักวิจยั ชุมชนยังคงเห็นงานวิจยั เป็ นเรืองทียาก และยังไม่อยู่ในวิถี แต่ทงนี
ั นักวิจยั ชุมชนก็ยงั เห็น
ความสําคัญและต้ องการได้ รับการเสริมสร้ างศักยภาพการเป็ นนักวิจัย เนืองด้ วยเห็นประโยชน์ที
เกิดขึนจากการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจัย “ความรู้ทางการวิจัยตอนนีเราก็พอมีอยู่
บ้ าง จากทีพวกอาจารย์มาสอน แล้ วเราก็เคยทําวิจยั กันมาแล้ วนะส่วนใหญ่ในนี แต่มนั ก็ยงั ยากอยู่
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สําหรับ หลายคน ผมว่ามัน ต้ องพัฒ นาขึนไปอีก เสริ ม ให้ ชาวบ้ านได้ ร้ ูลึก รู้จริ งเกี ยวกับ วิจัย.....”
(นักวิจยั ชุมชน)
ทีผ่านมาได้ มีหน่วยงานภาควิชาการทีมีภารกิจในการให้ บริ การวิชาการแก่ชุมชน ได้ เข้ า
ไปช่วยเหลือและนํ าพาการดํ าเนิ น การเกี ยวกับ การเป็ น นัก วิจัย ชุมชนให้ แก่ คนในพื นที จังหวัด
นครนายก โดยใช้ พืนทีตําบลเกาะหวายเป็ นพืนทีเริ มต้ น ได้ เข้ าไปฝึ กทักษะการเป็ นนักวิจยั ชุมชน
ให้ แก่ ช าวบ้ าน ด้ วยความเชื อที ว่าหากชาวบ้ านได้ เรี ย นรู้ กระบวนการวิจัย ก็ จ ะสามารถนํ าไป
ประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาด้ านอืน ๆ ได้ ปัจจุบนั ได้ มีนกั วิจัยในพืนทีแล้ วจํานวน รุ่น
แต่ทงนี
ั การอบรมทักษะการเป็ นนักวิจยั ดังกล่าวยังดําเนินการได้ ไม่เต็มรูปแบบ เป็ นการดําเนินการ
ในลักษณะของโครงการบริ การวิชาการทีเข้ าไปให้ ความรู้ และให้ ชาวบ้ านได้ ทดลองฝึ กทักษะการ
เป็ นนักวิจัยในบางทักษะ ยังไม่เป็ นไปตามกระบวนการวิจัยมากนัก แนวทางการส่งเสริ มความรู้
และทักษะต่าง ๆ มาจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม การทีมีหน่วยงาน
เข้ าไปส่งเสริ มหรือพัฒนาคนในชุมชนด้ วยกระบวนการวิจัยนี เป็ นจุดเริมต้ นทีดีของการพัฒนาคน
ในชุมชน ทําให้ คนในชุมชนเริ มเห็นความสําคัญ ของการใช้ กระบวนการวิจัยในการพัฒนาชุมชน
เพียงแต่คนในชุมชนยังไม่ร้ ูวา่ จะดําเนินการด้ วยตนเองได้ อย่างไร
จากสถานการณ์ ดงั กล่าวทําให้ มองเห็นถึงความพร้ อมและความต้ องการในการพัฒนา
ชุม ชนท้ องถิ นของคนในพื นที จังหวัด นครนายก โดยอาศัย กระบวนการวิ จัย เป็ น ฐานในการ
ดําเนินการพัฒนา แต่สิงทีนักวิจยั ชุมชนยังต้ องการเติมเต็มและผู้วิจยั เห็นว่าหากเกิดสิงนีขึนจะเป็ น
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้ มีคณ
ุ ภาพมากยิงขึน นันคือการเสริมสร้ างศักยภาพการเป็ น
นักวิจยั ชุมชน อันเป็ นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักวิจยั ชุมชนทีมีอยู่บ้างแล้ วให้ เพิมมาก
ยิงขึน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักวิจัยชุมชน เป็ นการเสริ มสร้ างทังในด้ านความคิดรู้ความ
เข้ าใจ พฤติกรรม และการส่งต่อองค์ความรู้ส่สู าธารณะ เพือให้ นกั วิจยั ชุมชนสามารถทีจะพัฒนา
ตนเองให้ เป็ น ผู้ที ใช้ ก ระบวนการวิจัย เพื อการพัฒ นาชุมชนได้ อย่ างเข้ มแข็งตามบริ บ ทที มีก าร
เปลียนแปลง นําไปสู่ความยังยืนของชุมชนต่อไป ดังนั น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ในพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยให้ ความสําคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชนให้ เป็นผู้ทีมีทงความคิ
ั
ดความเชือ ความรู้ ทักษะ และสามารถ
ทีจะนํ าความรู้ ทัก ษะไปประยุก ต์ใช้ ได้ รวมถึ งการส่งต่อองค์ความรู้ส่สู าธารณะ สามารถทําได้
อย่างไร อันจะเป็ นการพัฒนาจากคนในชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนากระบวนการวิจัยขึนมา
อย่างเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคลทีเคยผ่านประสบการณ์ การทีเกียวข้ องกับการ
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วิจยั ชุมชนมาแล้ ว เพือให้ สามารถนําศักยภาพนันออกมาใช้ ได้ ด้วยตัวของชุมชนเองเป็ นหลัก ก่อนที
จะขอความร่วมมือจากภายนอก ภายใต้ บ ริ บทของชุมชนและการเปลียนแปลงทางสังคมทีเกิ ด
ขึนอยู่ตลอดเวลา ทังนีภายใต้ ความเชือว่างานวิจัยแบบนีจะช่วยสร้ างการเปลียนแปลงให้ เกิดขึน
โดยการเปลียนแปลงนันผู้วิจัยจะเข้ าใจสาเหตุของการเปลี ยนแปลงโดยอาศัยมุมมองทีเป็ นสห
วิทยาการ อาศัยแนวคิดทฤษฎีทีหลากหลาย ซึงการเปลียนแปลงนีจะช่วยสร้ างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน และจะช่วยสร้ างความยังยืนให้ เกิดขึนเมือนักวิจัยถอนตัว
ออกมา นักวิจยั ชุมชนจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนจากการเป็ นผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมคิด ร่วมระบุ
ปัญหา และดําเนินการร่วมกันจนจบกระบวนการวิจัย โดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่ ว ม (Participatory Action Research) ด้ ว ยความเชื อที ว่า กระบวนการวิ จัย นี จะนํ า ไปสู่ก าร
เปลียนแปลง การเข้ าใจสาเหตุของการเปลียนแปลง เกิดการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ และเกิดความ
ยังยืนเนืองจากการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1.เพือค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนจากชุมชนต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจัย
ชุมชนหรือใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาของชุมชน
2.เพื อสร้ างและพั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนั ก วิ จัย ชุ ม ชน โดยอาศัย
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
2.1 เพือทําความเข้ าใจสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน
2.2 เพือศึกษากระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน
2.3 เพือสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ในครังนี
ความสําคัญของการวิจยั ดังนี
1. ความสําคัญเชิงวิชาการ
1.1 เกิดการต่อยอดทางวิชาการ โดยนํ าผลที ได้ จากการศึกษาครังนีไปต่อยอด
หรือเป็ นฐานสําหรับการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนในพืนทีอืน ๆ ต่อไป
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1.2 จากผลการวิจัย ทํ าให้ เข้ าใจสาเหตุของการเปลียนแปลงศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน โดยอาศัยมุมมองทีเป็ นสหวิทยากร ทังมุมมอแนวคิดทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และแนวคิด
อืน ๆ ในการทําความเข้ าใจสาเหตุของการเปลียนแปลง
2. ความสําคัญเชิงการปฏิบตั ิ
2.1 ผู้ร่วมวิจัยได้ เป็ นทังผู้เรี ยนรู้และผู้ปฏิบัติในการเสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัย
ชุมชน ซึงจะทํ าให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ในกระบวนการวิจัย ที มีพืนฐานมาจากการปฏิบัติของชุมชน
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชน อันจะเป็ นองค์ความรู้ทีติดตัวนักวิจัยชุมชน สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ทังในมิติของการแก้ ปัญหา การพัฒนาชุมชน และมิติของการถ่ายทอด
ความรู้เหล่านีสูค่ นอืน ๆ ในชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ได้ รูป แบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน ที สามารถนํ าไปเพิ มพูน
ศักยภาพแก่นกั วิจยั ชุมชนให้ สามารถนํากระบวนการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาชุมชนได้ ดียิงขึน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของผู้ร่วมวิจัย
การวิจัยครังนี ดําเนินการในพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผู้วิจัยกําหนดผู้
ร่วมวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
ผู้ร่วมวิจยั เพือตอบวัตถุประสงค์ข้อที เพือค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน
จากชุมชนต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจยั ชุมชนหรือใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาของชุมชน
พืนทีต้ นแบบในการค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั เลือกพืนทีต้ นแบบ
แหล่ ง ได้ แก่ ) พื นที ปฐมภู มิ คื อ พื นที ตํ า บลแพรกหนามแดง อํ า เภออัม พวา จั ง หวัด
สมุทรสงคราม และ ) พืนทีทุติยภูมิ คือศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการพัฒนา
นักวิจัยชุมชน โดยมี เรือง คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจั ยชุมชนด้ านครอบครัว มีชุมชน
ต้ นแบบ จํานวน ชุมชน ประกอบด้ วย ชุมชนบ้ านสามขา จังหวัดลําปาง ชุมชนบ้ านดงบัง จังหวัด
ขอนแก่น ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ จังหวัดราชบุรี และชุมชนบ้ านหนองกลางดง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
และบัน ได ของการทํ างานวิจัย ไทบ้ าน โดยเป็ น การถอดบทเรี ย นจากชุมชนริ มเขือนปากมูล
จังหวัดอุบลราชธานี เพือศึกษาความสําเร็จของการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชนว่ามีกระบวนการ
อย่างไร อันนํ ามาเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนของพืนทีอําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
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การเลือกพืนทีต้ นแบบในการศึกษาครังนี ผู้วิจยั เลือกจากพืนทีทีมีการพัฒนานักวิจัย
ชุมชนที ชัด เจน หรื อเป็ น ชุมชนที มีก ารใช้ ก ระบวนการวิจัย ในการแก้ ปั ญ หาหรื อพัฒ นาชุมชน
รวมถึงได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานทีเชือถือได้ วา่ เป็ นชุมชนต้ นแบบ
ผู้ร่วมวิจัย เพือตอบวัตถุประสงค์ข้อที เพือสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน โดยอาศัยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
ผู้ร่วมวิจยั ในพืนทีดําเนินการวิจยั เป็ นผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องและสมัครใจทีจะเข้ าร่วมใน
การวิจยั ครังนี โดยผู้วิจยั ใช้ การเลือกแบบเจาะจง ซึงพิจารณาตามคุณสมบัติเบืองต้ น ดังนี
1. เป็ น ผู้ที มีป ระสบการณ์ ก ารเป็ น นัก วิจัยที เกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชน ท้ องถิ น
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับท้ องถิน หน่วยงานภาควิชา
การ เป็ นต้ น
2. เป็ นผู้ทีเคยเข้ าร่วมกิจกรรมทีเกียวข้ องกับการพัฒนานักวิจยั ชุมชน
3. มีค ุณ สมบัติเบืองต้ นตามแบบสํารวจประสบการณ์ เบืองต้ นประสบการณ์ การมี
ส่วนร่วมในโครงการวิจยั
4. เป็ น ผู้ที อาศัยอยู่ในพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และไม่ได้ ป ฏิบัติงาน
ประจําในพืนทีจังหวัดอืน
5. เป็ นผู้อา่ นออก เขียนได้ และสามารถสือสารกับบุคคลอืนได้
6. เป็ นผู้ทีได้ รับการยอมรับและเชือถือจากคนในชุมชน เนืองจากการดําเนินการวิจัย
โดยอาศัยวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ในระหว่างดําเนินการนันจําเป็ นต้ องอาศัยความ
ร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน ทังในฐานะผู้เข้ าร่วมกิจกรรมและผู้ให้ ข้อมูล
7. มีความสมัครใจเข้ าร่วมการวิจยั ตลอดระยะเวลาทีดําเนินการวิจยั
ขอบเขตด้ านวิธีวทิ ยา
การศึก ษาครังนี เป็ นการวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วมเพื อพัฒนารูป แบบการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ซึงผู้วิจยั ได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น ระยะ ดังนี
ระยะที ก่อนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม

ในระยะนี ผู้วิจัย ดํ า เนิ น การค้ น หากระบวนการพัฒ นานัก วิจัย ชุมชนจากชุม ชน
ต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจัยชุมชนหรือใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาของชุมชน จากพืนที
ต้ น แบบที มี ก ระบวนการพั ฒ นานั ก วิ จั ย ชุม ชนหรื อ ชุม ชนที ประสบความสํ า เร็ จ จากการใช้
กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาชุมชน ทังพืนทีปฐมภูมิและพืนทีทุติยภูมิ โดยอาศัย
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การถอดบทเรี ย นจากพื นทีต้ น แบบ ทังในมิติของกระบวนการดําเนิน การพัฒนานักวิจัยชุมชน
ผลลัพธ์จากการพัฒนานักวิจยั ชุมชน และปัจจัยเงือนไขทีทําให้ การดําเนินการพัฒนานักวิจยั ชุมชน
ประสบความสําเร็จ เพือนํามาเป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั ในระยะที คือระยะของการวิจัย
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพือสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ทัง
ในส่วนของการฉายภาพเพือสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่นกั วิจยั ชุมชนและนํามากําหนดเป็ นกิจกรรม
ในการดําเนินการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ระยะที การวิจัย เชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื อพัฒ นารูป แบบการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ในระยะนี ผู้วิจัยได้ ดําเนินการโดยแบ่ งออกเป็ น ช่วง คือ ) ศึกษาสถานการณ์การ
พัฒนานักวิจยั ชุมชน ในพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยศึกษาถึงสถานการณ์ทีเป็ นมา
ในอดีต ทังก่อนการหนุนเสริ มจากภาควิชาการในพืนที สถานการณ์ เมือมีหน่วยงานภาควิชาการ
เข้ าพื นที และสถานการณ์ ด้ านศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน ทังศึก ษาจากเอกสารที เกี ยวข้ อง เช่ น
งานวิจยั ทีชุมชนเคยดําเนินการ การบอกเล่าจากคนในชุมชนทีมีความเกียวข้ องกับการทํางานวิจัย
ชุม ชน รวมทังผู้วิจัย จะได้ ทํ าการค้ น หาและรับ สมัค รนัก วิจัย ชุม ชนที จะเข้ าร่ วมการวิ จัย ตาม
คุณ สมบัติทีกําหนด และนําเสนอผลการถอดบทเรียนจากพื นทีต้ นแบบต่อผู้ร่วมวิจัย ) ช่วงการ
วิจัยเชิ งปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม โดยเริ มต้ น จากผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ร่วมกัน กําหนดประเด็น
ปัญหาทีต้ องการพัฒนา ในการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน และวางแผนการดําเนินกิจกรรม
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน เพือนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิกิจกรรมการอันนํามาซึงการเสริมสร้ าง
ศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน และรูป แบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัย ชุมชน โดยการปฏิบัติก าร
ร่วมกันของนักวิจัยชุมชน รวมถึงร่วมกันสังเกต การสะท้ อนผล และการปรับปรุงแผนเพือนําแผนที
ปรับ ปรุ งไปสู่ก ารปฏิบัติ จ นกระทังเกิ ดการเสริ มสร้ า งศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน และรู ป แบบการ
เสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน โดยระยะที นีผู้วิจัยดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ทังสิน วงรอบ
เมือเสร็จสินวงรอบของการวิจัยทีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจยั เห็นว่ากระบวนการเสริมสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชนทําให้ นกั วิจยั ชุมชนได้ พฒ
ั นา เพิมพูนศักยภาพของตนเอง เกิดแนวทางการ
เสริ มสร้ างศัก ยภาพนักวิจัยชุมชนทีนํ าไปสู่ก ารสร้ างและพัฒนารูป แบบการเสริ มสร้ างศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชนได้ แล้ ว ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนที
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เป็ น ผลรวมจากกระบวนการเสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัย ชุมชนและผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลงที
เกิดขึนจากการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ทังนี หลังจากผู้วิจยั ดําเนินการวิจยั ทัง ระยะแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ถอนตัวออกจากพืนทีการ
วิจัย เพือให้ ผ้ วู ิจัยร่วมได้ ดําเนินการต่อไปเพือให้ เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยผู้วิจัยจะทําหน้ าทีเป็ น
ผู้ให้ การช่วยเหลือ แนะนําตามความเหมาะสม ซึงนักวิจยั ชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมต่างๆ โดย
อาศัยกระบวนการวิจยั ในเป็นส่วนหนึงในการดําเนินการได้ ด้วยตนเองและกลุม่ สามารถขับเคลือน
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรมและมีแนวโน้ มนําไปสูค่ วามยังยืน
ขอบเขตด้ านเนือหา
การวิจัยเชิ งปฏิบัติ ก ารแบบมีส่วนร่วมเพื อสร้ างและพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจัยชุมชน นี มีขอบเขตของเนือหาทีครอบคลุมกระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจาก
พืนที ต้ น แบบทีมีกระบวนการพัฒ นานักวิจัย ชุมชนทังการพัฒนานักวิจั ย ชุมชนโดยตรงและการ
พัฒนาโดยใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปั ญหาชุมชน ซึงพืนทีต้ นแบบในการศึกษาครังนี ผู้วิจัย
ศึกษาทังพืนทีปฐมภูมิใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาของชุมชนและเกิดนักวิจยั ชุมชนในพืนที
โดยทําการศึกษากับทังนักวิจยั ชุมชนและผู้ทีมีบทบาทเป็ นพีเลียงของนักวิจัยชุมชน และพืนทีทุติย
ภูมิ คือการศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน ซึงการ
ค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนนี ทําการศึกษาทังในมิติของกระบวนการพัฒนานักวิจัย
ชุมชน ผลลัพธ์จากการพัฒนานักวิจัย ชุมชน และปั จจัยเงื อนไขทีทําให้ การพัฒนานักวิจัยชุมชน
ประสบความสําเร็จ เพือนํามาเป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั ในระยะที และเป็ นต้ นแบบเพือ
สร้ างแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยชุมชนในการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนของตนเองจากการ
เห็นแบบอย่างทีประสบความสําเร็จ
ในส่วนของเนือหากระบวนการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน ครอบคลุมเนือหาทีเป็น
การเสริมสร้ างศักยภาพทางด้ านความรู้ความเข้ าใจ ด้ านการปฏิบัติ และด้ านการส่งต่อองค์ความรู้
สูส่ าธารณะ อันส่งผลต่อการเปลียนแปลงทังในมิติของความคิด การลงมือปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม และการส่งต่อองค์ค วามรู้ส่สู าธารณะ นํ าไปสู่เนื อหาการสังเคราะห์ รูปแบบการเสริ มสร้ าง
ศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน รวมถึงผลลัพธ์ก ารเปลียนแปลงที เกิ ดขึนกับ นัก วิจัย ชุมชนที ได้ รับ การ
พัฒ นาศัก ยภาพ โดยการมีส่วนร่วมทุก กระบวนการวิจัย ของผู้ร่วมวิจัย ตามวงจรการวิจัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ทังนีโดยอาศัยมุมมองจากแนวคิดทฤษฎีทีเป็ นสหวิทยาการเป็ นแนวทาง
ในการศึก ษาและทํ าความเข้ าใจการเปลียนแปลง ทังในมิติของสังคมวิทยา และจิ ตวิท ยา เช่น
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้ร่วมวิจยั หมายถึง ชาวบ้ านในชุมชนทีอาศัยอยู่ในอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที
สมัค รเข้ าร่วมการวิจัย และมีค ุณ สมบัติตามเกณฑ์ ที ผู้วิจัย กําหนด โดยผู้วิจัยใช้ ก ารเลือกแบบ
เจาะจง ซึงพิจารณาตามคุณสมบัติเบืองต้ น ดังนี ) เป็ นผู้ทีเคยมีประสบการณ์การเป็ นนักวิจัยที
เกี ยวข้ องกับ การพัฒ นาชุมชน ท้ องถิ น ร่ วมกับ หน่ วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานระดับ จังหวัด
หน่วยงานระดับท้ องถิน หน่วยงานภาควิชาการ เป็ นต้ น ) เป็ นผู้ทีเคยเข้ าร่วมกิจกรรมทีเกียวข้ อง
กับ การพัฒ นานัก วิ จัย ชุม ชน ) มีคุณ สมบัติ เบื องต้ น ตามแบบสํ ารวจประสบการณ์ เบื องต้ น
ประสบการณ์ ก ารมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย ) เป็ น ผู้ทีอาศัยอยู่ในพื นที อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก และไม่ได้ ปฏิบตั ิงานประจําในพืนทีจังหวัดอืน ) เป็ นผู้อา่ นออก เขียนได้ และสามารถ
สือสารกับบุคคลอืนได้ ) เป็ นผู้ทีได้ รับการยอมรับและเชือถือจากคนใน และ ) มีความสมัครใจที
จะเข้ าร่วมการวิจยั ตลอดระยะเวลาทีดําเนินการวิจยั
นักวิจัยชุมชน หมายถึง ชาวบ้ านในชุมชนทีดําเนินกิจกรรม โครงการเพือแก้ ปัญหาหรื อ
พัฒนาชุมชนของตนเองโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเข้ าไปแก้ ปัญหาเพือประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อ
ชุมชนของตนเอง เป็ นเป็ นการดําเนินการแบบมีส่วนร่วมหรือการศึกษาวิจัยแบบให้ ชาวบ้ านเป็ น
ศูน ย์ก ลางในการศึก ษา รวบรวม บัน ทึก องค์ความรู้ ไม่ใช่ก ารศึก ษาวิจัย ที ชาวบ้ านเป็ น ผู้ตอบ
คําถามหรื อให้ ข้อมูล แต่คนในชุมชนจะต้ องเป็ น กลุ่มหลักที ร่วมคิดและทํ า ในทุกขันตอนตังแต่
เริ มต้ น จนจบขันตอนสุด ท้ าย ความรู้ที ศึก ษาเป็ น ความรู้ ที มีอยู่ใ นชุมชนท้ องถิ นของตนเอง วิธี
การศึกษาอาศัยวิถีของชุมชน บริ บท และสถานการณ์ ของชุมชนเป็ นหลักในการดําเนินการ หรื อ
อาจกล่าวได้ วา่ คนในชุมชนทีดําเนินการวิจัยเพือชุมชน มีเป้าหมายเพือการสร้ างคน สร้ างความรู้
และสร้ างการเปลียนแปลงให้ กับท้ องถิน นักวิจัยชุมชนต้ องลงมือทําความเข้ าใจกับสถานการณ์
ของชุมชนเอง ทําความเข้ าใจในเหตุแห่งปัญหานัน ๆ และลงมือปฏิบตั ิการร่วมกันเพือนําไปสู่การ
แก้ ปัญหาทีต้ องการ
การเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน หมายถึง การพัฒนา เพิมพูน ความสามารถของ
นักวิจัยชุมชน ทีมีผลต่อการกระทําหรื อการเปลียนแปลงทังในมิติของการคิด การปฏิบตั ิ และการ
ส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ โดยเป็ นการพัฒนา เพิมพูนทังศักยภาพในส่วนทีปรากฏให้ เห็น เช่น
ความสามารถทีปรากฏให้ เห็นผ่านทักษะการเป็ นนักวิจัยชุมชน และความรู้ทีเกียวข้ องการพัฒนา
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ชุมชน ความรู้เกียวกับกระบวนการวิจัย และศักยภาพส่วนทีแฝงอยู่ เช่น ลักษณะส่วนบุคคลของ
นักวิจยั ชุมชน ความคิดความเชือ ทีแฝงอยู่ในตัวนักวิจยั ชุมชน อันนําไปสูก่ ารนําศักยภาพนันมาใช้
ในการพัฒนาหรือแก้ ปัญหาของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจยั
รู ป แบบการเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน หมายถึ ง ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
กระบวนการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชนและผลลัพธ์ก ารเปลียนแปลง อัน ประกอบด้ วย
กระบวนการค้ นหาตนเอง การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การปฏิบัติซําและสะท้ อนผล และการ
ไม่ทํ าโดยลําพัง ค้ นหาเครื อข่าย ซึงนําไปสู่ผลลัพธ์การเปลียนแปลงในมิติของการคิด การลงมือ
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม และการส่งต่อองค์ความรู้ส่สู าธารณะ และนําไปสู่ความยังยืนต่อไปโดยที
นักวิจยั ชุมชนามารถพึงตนเองได้ และเกิดการรวมกลุม่ อย่างมีพลัง
การวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ ว ม (Participatory Action Research) หมายถึ ง
กระบวนการวิจยั ทีใช้ ในการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ทีมุง่ เน้ น
กระบวนการมี ส่ว นร่ วมของผู้ร่วมวิจัย ในทุก ขันตอน ตังแต่ก ารระบุปั ญ หา จนกระทังสิ นสุด
กระบวนการวิจยั เป็ นกระบวนการทีเป็ นพลวัติของเกลียวปฏิสมั พันธ์ทีมีกระบวนการย้ อนกลับและ
นําไปสู่การพัฒนาขันต่อไป จากผลสะท้ อนของสิงที เป็ น ปั ญ หา การเก็บ รวบรวมข้ อมูล และการ
ปฏิบัติ การพัฒนาแผนการดําเนินงานต้ องสามารถนําไปปฏิบัติได้ และมีการนําเสนอผลการวิจัย
ต่อผู้เกียวข้ องซึงขันตอนในการดําเนิ น การวิจัยในการสร้ างและพัฒ นานั กวิจัย ชุมชน มีขนตอน
ั
สําคัญ ดังนี ) ขันการวางแผน (Plan) ผู้ร่วมวิจัย ร่วมกัน วิเคราะห์ และกํ าหนดประเด็น ในการ
พัฒ นาศักยภาพนัก วิจัย ชุมชนร่วมกัน และวางแผนการดําเนิ นการ โดยกํ าหนดระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบทีชัดเจน ) ขันการปฏิบัติ (Action) ผู้ร่วมวิจัยปฏิบัติกิจกรรมตามแผนทีได้ กําหนดใน
ขันของการวางแผน ) ขันสังเกตการณ์ (Observe) ผู้ร่วมวิจัยสังเกตผลการปฏิบตั ิกิจกรรมว่าเป็ น
อย่างไร ส่วนทีสําเร็จ ส่วนทีต้ องปรับปรุง และ ) ขันการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) ผู้ร่วมวิจัย
ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบัติ ว่าเป็ น อย่างไร พร้ อมทังร่ วมกัน วางแผนการดําเนิน กิจกรรมที ต้ อง
เพิมเติม ปรับปรุงเพือดําเนินการในวงรอบต่อไป
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การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ครังนี ผู้วิจยั ได้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวข้ อง เพือเป็ น
แนวทางในการทําความเข้ าใจการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน รวมทังงานวิจยั ทีเกียวข้ อง แต่
ไม่ได้ นํามาเป็ นกรอบทีจํากัดความคิดในการวิจยั ครังนี และสามารถปรับเปลียนได้ ตามข้ อค้ นพบที
เกิ ด ขึ นในสนามวิ จั ย ซึ งการทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที เกี ยวข้ องในการศึ ก ษาครั งนี
ประกอบด้ วย
ส่วนที 1 แนวคิดเกียวกับการวิจยั ชุมชน
ส่วนที 2 แนวคิดเกียวกับการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ส่วนที 3 แนวคิดเกียวกับการพัฒนาชุมชน
ส่วนที 4 แนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
ส่วนที 5 ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมทางสังคม
ส่วนที 6 การเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ
ส่วนที 7 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา
ส่วนที 8 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน
ส่วนที 9 แนวคิดทีเกียวข้ องการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
ส่วนที 10 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ส่ วนที 1 แนวคิดเกียวกับการวิจัยชุมชน
1.1 แนวคิดเกียวกับนักวิจัยชุมชน
หากพูดถึ งนักวิจัยชุมชน หรื อการทีชาวบ้ านเป็ นผู้ลงมือทําวิจัย ทําวิจัยด้ วยตนเอง
มักจะกล่าวถึงควบคู่ไปกับงานวิจยั เพือท้ องถิน เพราะงานวิจยั เพือท้ องถินเน้ นให้ ชาวบ้ านซึงเป็ น
เจ้ าของปั ญหาเป็ น ผู้ลงมือทํางานวิจัยด้ วยตนเอง โดยส่วนใหญ่ จะมีพีเลียง ผู้ประสานงาน และ
นักวิชาการ ร่วมทํางานด้ วย ทังนีโดยมีจุดมุ่งหมายเพือสร้ างนักวิจัยในท้ องถิน สร้ างองค์ความรู้
และสืบสานองค์ความรู้สคู่ นในชุมชน รวมทังสร้ างเครือข่ายการทํางานในชุมชนท้ องถิน ซึงงานวิจัย
เพือท้ องถินพยายามสร้ างนักวิจัยในพืนทีเพื อรวบรวมข้ อมูล มีการวางแผนดําเนินการ วิเคราะห์
ทดลองลงมือปฏิบัติ รวมทังสร้ างทางเลือกในการจัดการต่าง ๆ เพือนําไปปรับแก้ ปัญหาในชุมชน
ท้ องถิน (สินธุ์ สโรบล. 2548) ดังนันแนวคิดทีเกียวข้ องกับนักวิจัยชุมชนนี ผู้วิ จัยจึงนําเสนอใน 3
ประเด็น ได้ แก่ ความหมายของนัก วิจัยชุมชน แนวคิดเกี ยวกับ งานวิจัยเพื อชุมชน และแนวคิด
เกียวกับการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี
1.1.1 ความหมายของนักวิจัยชุมชน
นักวิจยั ชุมชน เป็ นนิยามหนึงทีถูกใช้ เรี ยกคนในชุมชนทีทํางานวิ จยั เพือการ
แก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ซึงยังมีคําเรียกอืน ๆ ทีใช้ เรียกคนทีทํางานในลักษณะนี เช่น นักวิจัย
ชาวบ้ าน ชาวบ้ านวิจยั นักวิจัยท้ องถิน นักวิจยั ไทบ้ าน เป็ นต้ น สําหรับการศึกษาครังนีผู้วิจยั ขอใช้
คําว่า นักวิจยั ชุมชน ซึงได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของนักวิจยั ชุมชนไว้ ในทิศทางเดียวกัน ดังเช่น นักวิจัย
ชุมชน หมายถึง คนในชุมชน ได้ แก่ ผู้นําชุมชน ปราชญ์ ชาวบ้ าน ชาวบ้ านทัวไป หรือผู้ทีสนใจ เป็ น
ผู้ดําเนินการวิจยั โดยเริมตังแต่การค้ นหาสถานการณ์ปัญหา การตังคําถาม การวางแผน การร่วม
เก็บข้ อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล นําไปสูก่ ารจัดทําแผนและแนวทางการแก้ ปัญหาชุมชน
อย่างเป็ นรูปธรรม (สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ. 2560) นักวิจัยชุมชน คือ การทํ างานวิจัยของ
ชาวบ้ าน ชาวบ้ านเป็ นผู้ค้นหาความรู้ทีมีอยู่ในหมูบ่ ้ านโดยตัวของชาวบ้ านเอง ด้ วยวิธีการพืนบ้ าน
และทํ าไปเพื อประโยชน์ แก่ ห มู่บ้ านตัวเอง เป็ นกระบวนการศึกษาวิจัย แบบมีส่วนร่วมหรื อการ
ศึกษาวิจยั แบบให้ ชาวบ้ านเป็ นศูนย์กลางในการศึกษา รวบรวม บันทึกองค์ความรู้ วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชุมชนท้ องถินทีเกียวข้ องผูกโยงกับการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรของชุมชน
นัน ๆ ชาวบ้ านเป็ นผู้ใช้ ความรู้พืนบ้ านในการอธิบาย ตีความข้ อมูลทีได้ จากการศึกษารวบรวมโดย
ชาวบ้ านเอง ยึดหลัก ชาวบ้ านมีส่วนร่วมอย่ างสําคัญ ไม่ใช่ก ารศึกษาวิจัย ทีชาวบ้ านเป็ น ผู้ตอบ
คําถามหรือให้ ข้อมูลเท่านัน แต่คนท้ องถินจะต้ องเป็ นกลุม่ หลักทีร่วมคิดและทําในทุกขันตอนตังแต่
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เริมต้ นจนจบขันตอนสุดท้ าย ความรู้ทีศึกษาเป็ นความรู้ทีมีอยู่ในท้ องถินตนเอง วิธีการศึกษาก็ยึด
หลักภูมิปัญญาท้ องถินเป็ นวิธีการหลัก (INCN ประเทศไทยและองค์กรแม่นําเพือชีวิต. 2555)
จากความหมายของนักวิจยั ชุมชน สรุปได้ วา่ นักวิจยั ชุมชน คือ คนในชุมชนที
ทําการค้ นหาความจริ งในชุมชนอย่างเป็ น ระบบ เป็ นกระบวนการ มีเป้าหมายเพือการแก้ ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชนท้ องถิน ด้ วยการมีสว่ นร่วมตังแต่เริมต้ นกระบวนการจนกระทังสินสุดกระบวนการ
โดยชาวบ้ านเป็ นผู้ลงมือทําความเข้ าใจกับสถานการณ์ของชุมชน ทําความเข้ าใจสาเหตุของปัญหา
นัน ๆ และลงมือปฏิบัติการร่วมกันเพือนําไปสูก่ ารแก้ ปัญหาทีต้ องการ ซึงมีเป้าหมายเพือการสร้ าง
คน สร้ างความรู้ และสร้ างการเปลียนแปลงให้ กบั ชุมชนท้ องถิน
1.1.2 กระบวนการสร้ างและพัฒนานักวิจัยชุมชน
กระบวนการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชนเป็ นเครื องมือสําคัญทีเสริมสร้ าง
ให้ คนในชุมชนมีเรียนรู้การพัฒนาชุมชนด้ วยตนเองอย่างเป็ นระบบ โดยเน้ นให้ เข้ ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัย ซึงกระบวนการสร้ างและพัฒนานักวิจัยชุมชนนันมีขนตอนที
ั
แตกต่างกัน ทังนี
ขึนอยู่กับ บริ บ ทและจุด เน้ น ของแต่ละพื นที ดังเช่น สมพัน ธ์ เตชะอธิ ก และคนอืนๆ (2560) ได้
กล่าวถึ งกระบวนการพัฒ นาศัก ยภาพนั ก วิจัยชุมชนจากสังเคราะห์ ก ระบวนการวิจัย เพื อแก้ ไข
ปัญหาของชุมชน ประกอบด้ วย 1) สร้ างความสนใจและค้ นหานักวิจยั ชุมชน ทีมาจากความสมัคร
ใจ 2) พูดคุยเพือค้ นหาปั ญหาและสาเหตุของปั ญหา 3) อบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาเค้ าโครง
วิจัย โดยเนื อหาการอบรมประกอบด้ ว ย 3.1) การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเรื องการวิ จัย เพื อ
แก้ ปัญหาชุมชนให้ แก่นกั วิจยั ชุมชน โดยให้ ดตู วั อย่างการทําวิจยั ท้ องถินจากสือทีมีบริ บทใกล้ เคียง
กับบริ บทของชุมชน และให้ ค วามรู้เพิมเติมจากผู้เชียวชาญในมิติของความหมาย องค์ประกอบ
และกระบวนการ/วิธีการ/เทคนิคการทําวิจัย ให้ แก่นักวิจัยชุมชน 3.2) คัดเลือกประเด็นวิจัย ทีมา
จากปัญหาของชุมชน ซึงเริมต้ นจากการค้ นหาและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชุมชนรวมถึงการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหา จากนันคัดเลือกปั ญหาทีอยากแก้ ไข เพือนําไปสูก่ ารออกแบบการ
วิจัย 3.3) ออกแบบเค้ าโครงวิจัย โดยผู้ร้ ูและนักวิจัยชุมชนร่วมระดมความคิดและฝึ ก ปฏิบัติใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้ แก่ ชือเรื อง ทีมาและความสําคัญของปั ญหา การตังโจทย์วิจยั วัตถุประสงค์การ
วิจัย 4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาเครืองมือวิจัย พัฒนาเครื องมือเครื องมือสําหรับการวิจัย
และวางแผนดํ าเนิ น การวิ จั ย โดยมีก ระบวนการ ได้ แ ก่ 4.1) ทบทวนเค้ าโครงวิจัย โดยให้ ผู้ที
เกี ยวข้ องได้ แลกเปลียน แสดงความคิดเห็นเพิ มเติม ก่ อนที จะนํ าไปพัฒ นาเป็ น โครงการวิจัย ที
สมบูรณ์ 4.2) การพัฒนาเครืองมือและเก็บข้ อมูลวิจัย โดยผู้มีความรู้ เพือให้ นกั วิจยั ชุมชนได้ เข้ าใจ
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ถึงเครืองมือทีสําคัญสําหรับการเก็บข้ อมูลวิจยั จากนันให้ นกั วิจยั ได้ ออกแบบและพัฒนาเครื องมือ
วิจัย ได้ แก่ แบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึก และแนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ่ม
จากนันให้ ฝึกปฏิบัติโดยใช้ บทบาทสมมติ เพือปรับแก้ ก่อนนําไปใช้ จริง 4.3) ออกแบบแผนการเก็บ
ข้ อมูลวิจัยและแบ่งบทบาทหน้ าที 5) ดําเนินการเก็บข้ อมูลวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกตาม
ประเด็นคําถาม ทังนีเพือให้ นกั วิจยั ชุมชนมีองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จะต้ องทําการอบรม
เรืองการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลให้ กบั นักวิจยั ชุมชนก่อนดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย 6)
จัดเวที ป ระมวลผลข้ อ มูลวิจัย และวางแผนการแก้ ไขปั ญ หาชุม ชน โดยที มนัก วิจัย ชุมชนร่ วม
แลกเปลียนถึงกิจกรรมทีจะทําเพือแก้ ปัญหาชุมชน ภายใต้ ประเด็น ปั ญหา-สาเหตุ วัตถุประสงค์
กิจกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผลทีคาดว่าจะได้ รับ และความ
เสียงทีอาจจะเกิดขึน 7) จัดกิจกรรมแก้ ไขปั ญหาชุมชน 8) จัดเวทีคืนข้ อมูลสูช่ ุมชน เพือให้ คนใน
ชุมชนทราบถึงผลการวิจยั ซึงเกิดจากการมีสว่ นร่วมของทุกคนในชุมชน
นอกจากนี องค์กรแม่นํ าเพือชีวิต ได้ ก ล่าวถึงการพัฒนานัก วิจัยชุมชน
ผ่านการทํางานวิจัย แบบบันได 6 ขัน ตังแต่เริ มต้ นจนถึงขันตอนสุดท้ ายของการทําวิจยั เพือเป็ น
แนวทางสําหรับชุมชนอืน ๆ สามารถเอามาปรับใช้ ในการทํางานวิจยั ท้ องถินตนเองได้ ดังนี (INCN
ประเทศไทยและองค์กรแม่นําเพือชีวิต. 2555) ประกอบด้ วยขันตอนดังต่อไปนี
ขันที 1 สร้ างความร่ วมมื อ และความเข้ า ใจเบื องต้ น บั น ไดขันแรกมี
ความสําคัญในการทําให้ คนในชุมชนเกิดความเข้ าใจและเห็นความสําคัญ กิจกรรมหลัก ๆ คือการ
พูดคุยและประชุมปรึกษาหารื อ เพือให้ เกิดความร่วมมือในการทํางานวิจัย และเพือวางแนวทาง
คร่าว ๆ ในการทํางานเบืองต้ น ผลทีได้ จากขันนี คือ 1) ได้ ข้อตกลงของคนในชุมชนในการทํางาน
วิจยั ร่วมกัน 2) ได้ แนวทางคร่าว ๆ ในการทํางานวิจยั ชุมชน คือ หัวข้ อทีจะทําวิจยั เบืองต้ น ชาวบ้ าน
ทีจะเป็ นหัวหน้ าโครงการวิจยั และรายชือผู้ช่วยนักวิจยั
ขันที 2 เตรี ย มความพร้ อมก่ อนลงมือเก็ บ ข้ อมูล เป็ น การเตรี ย มความ
พร้ อมให้ นักวิจัยชุมชนมีความเข้ าใจขันตอนการทําวิจยั และมีความมันใจในการทําวิจัย และวาง
แนวทางในการทํ างานวิจัย ให้ ชัด เจนขึน กิ จ กรรมที ดําเนิ น การในขันตอนนี คือ การจัดประชุม
ชาวบ้ านทังหมดที จะทํ างานวิจัย ร่วมกัน แบ่ งเป็ น ช่วงเช้ า เป็ น การสร้ างความเข้ าใจเกี ยวกับ
งานวิจัยชุมชน ความหมาย ความสําคัญ และวิธีการทํา งานวิจยั ชุมชน กิจกรรมเป็ นการพูดคุยให้
ความรู้ ซึงเป็ นได้ ทงนั
ั กวิชาการ NGO และชาวบ้ านทีมีประสบการณ์ในการทํางานวิจัยมาแล้ ว มี
การทบทวนและสรุปหัวข้ อวิจยั ทีจะทํา มีการแบ่งกลุ่มย่อยตามหัวข้ อวิจัย ช่วยกันบอกเล่าความรู้

21

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

เบืองต้ นทีตนเองมีเกียวกับหัวข้ อทีกลุม่ จะศึกษา พร้ อมช่วยกันคิดว่าจะศึกษาจุดไหนบ้ าง และนัด
หมายตารางเวลาทํ างาน จากนันมานําเสนอในกลุ่มใหญ่ ผลที ได้ คือ คนทีจะวิจัยมีความเข้ าใจ
ขันตอนและวิธีการทําวิจัยชัดเจนขึนกว่าเดิม ได้ รายชือนักวิจัยทีชัดเจนมากกว่าเดิม ได้ แผนงาน
วิจยั ว่าจะทําอะไรและเมือไหร่
ขันที 3 การเก็บ ข้ อมูล เพือเก็บ รวบรวมข้ อมูลความรู้ตามหัวข้ อที วางไว้
การเก็ บ ข้ อมูลแต่ละอย่ างจะมีวิธีก ารต่างกัน ซึงต้ องทํ าความเข้ าใจพร้ อมกับ ฝึ ก ทัก ษะการใช้
วิธีการเก็ บ ข้ อมูลที ใช้ กัน ทัวไปในงานวิจัย ชุมชน มี 5 วิธีก ารหลัก คือ การสํารวจ/เก็ บ ข้ อมูลใน
สถานทีจริ ง การประชุมกลุม่ เพือระดมข้ อมูล การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และการสังเกต
ผลทีได้ คือ ข้ อมูลต่าง ๆ ในรูปของการจดบันทึก รูปภาพ วิดีโอ บันทึกเสียง แผนที แผนภาพ สิงของ
และอืน ๆ การเก็บข้ อมูลเป็ นหัวใจสําคัญของการทําวิจยั ดังนันข้ อมูลทีได้ ต้องครบถ้ วน ถูกต้ อง ไม่
เอนเอียง
ขันที 4 สรุปความคืบหน้ างานวิจยั และตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
เพื อประเมิน ดูว่าการทํ าวิจัย ไปถึ งขันไหน และข้ อมูลทีเก็ บ ได้ ครบแล้ วหรื อยัง เพือตรวจสอบว่า
ข้ อมูลทีได้ มานันถูกต้ องมากน้ อยแค่ไหน โดยการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างกันของแต่ละกลุม่ และ
เป็ นการเผยแพร่ข้อมูลเบืองต้ นด้ วย โดยทําการจัดประชุมรายงานผลการวิจัยเป็ นระยะ ผลทีได้ คือ
ร่างรายงานการวิจยั ซึงมีข้อมูลทีถูกต้ องและครบถ้ วนเกือบสมบูรณ์
ขันที 5 การสรุปผลการวิจัยและทําบันทึกความรู้ เพือนําความรู้ทีไปเก็บ
มาทําการสรุปและอธิบายให้ ผ้ อู ืนเข้ า ใจ และนําข้ อมูลทีทําการสรุปมาทําเป็ นบันทึก ความรู้ โดย
นัก วิจัย ชุม ชนมาคุย กัน ว่า จะอธิ บ ายข้ อมูลที ได้ ใ ห้ คนอืนเข้ าใจได้ อ ย่ างไร เช่น ทํ าเป็ น แผนที
แผนภาพ หรือเขียนเป็ นรายงานการวิจัย ซึงชาวบ้ านต้ องช่วยกันคิด ช่วยกันเขียน ซึงอาจมีผ้ ชู ่วย
นักวิจัยช่วยพิมพ์รายงาน ใส่รายชือเฉพาะ รายชือทางวิท ยาศาสตร์ เช็คความถูกต้ องของข้ อมูล
ภาษา เป็ นต้ น ผลทีได้ คือ บันทึกความรู้ของชาวบ้ าน (ฉบับร่างหรื อต้ นฉบับ) ไม่วา่ จะเป็ นในรูปของ
รายงาน บทเพลง กลอน รูปวาด แผนที เป็ นต้ น
ขันที 6 การเผยแพร่ผลการวิจยั นอกจากคนในท้ องถินได้ ร้ ูจกั เข้ าใจ และ
ภูมิใจในตนเองแล้ ว ความสําคัญคือการให้ คนภายนอกได้ เห็นความสําคัญและยอมรับในท้ องถิน
นันด้ วย ดังนันการเผยแพร่ผลงานวิจยั จึงเป็ นสิงสําคัญ เพือเผยแพร่ความรู้ทีได้ จากการวิจยั ให้ แก่
คนในท้ องถินและคนภายนอกได้ รับรู้ เพือสร้ างการยอมรับในความสําคัญด้ านต่างๆ ของชุมชนหรือ
พืนทีนัน ๆ และนํางานวิจยั ไทบ้ านไปใช้ รณรงค์เพือปกป้องพืนทีนันๆ ซึงกิจกรรมทีทําอาจเป็ นได้ ทงั
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การผลิตสือ โดยการเอาบันทึกความรู้ของชาวบ้ านทีเป็ นต้ นฉบับมาทําเป็ น สือเพือแจกจ่าย เช่น
รายงานวิจัยก็อาจทําเป็ นหนังสือ แผ่นพับรายงาน บทเพลงอาจจะเอามาทําเป็ นซีดี มิวสิกวีดีโอ
หรือรูปวาด หรื อรูปถ่ายก็อาจจะเอามาทําเป็ นโปสเตอร์พิมพ์แจกคนทัวไป เป็ นต้ น การจัดกิจกรรม
เผยแพร่งานวิจัยของนักวิจัยชุมชน เช่น จัดประชุมในชุมชน จัดนิทรรศการ ให้ ตวั แทนชาวบ้ านไป
พูดในเวที ป ระชุม ของอําเภอหรื อ จังหวัดหรื อในเวที ป ระชุมทางวิช าการ จัด ส่งสือที ผลิตไปยัง
ห้ องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย สือมวลชน หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง จัดกิจกรรมเปิ ดตัว
หนังสือวิจัยไทบ้ านหรือเปิ ดตัวผ่านสือสารมวลชน การตระเวนแสดงละครหรือลิเกทีแทรกเนือหา
เกียวกับงานวิจยั ทีทําสําเร็จ เป็ นต้ น ผลทีได้ คือ สือรูปแบบต่า ง ๆ เช่น หนังสือ โปสเตอร์ ซีดี แผ่น
พับ และมีคนรับรู้งานวิจยั มากขึน
นอกจากนี ในการบริหารงานวิจยั เพือท้ องถินได้ กล่าวถึงการสร้ างนักวิจัย
ชุมชน ซึงเป็ นเป้าหมายประการหนึงของการบริหารงานวิจยั เพือท้ องถิน ไว้ ว่า การบริ หารงานวิจัย
ในทัศนะนีเป็ น “การสร้ างคนในชุมชนท้ องถิน” ทีขาดโอกาสและด้ อยศักยภาพให้ มีการพัฒนาทาง
ความคิด วิสยั ทัศน์และกระบวนทัศน์ใหม่ตอ่ การพัฒนาสังคมของพืนบ้ าน โดยมมีพืนฐานสอดรับ
กับปั ญ หาชุมชนท้ องถินและสอดรับกับสังคมแห่งการเรี ยนรู้ โดยมองคนในชุมชนท้ องถินอย่างมี
คุณค่า มีศกั ยภาพมากกว่าการยึดถือปัจเจกชนเป็ นหลัก และเป็ นการมองการพัฒนาแบบองค์รวม
มากกว่าการแยกส่วน โดยให้ ค วามสําคัญในการระดมความคิดเห็นร่วมกัน ทํางานร่วมกัน และ
เปลียนข้ อมูลข่าวสารและให้ ความสําคัญ กับข้ อมูลความรู้ความจริ งอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลในการ
ตัดสินใจมากกว่าการใช้ ความรู้สึกส่วนตัว รวมทังการทํางานเป็ นทีมและพัฒนาขีดความสามารถ
ในกระบวนการวิจัย ไม่ว่าการวิเคราะห์ปัญ หาและการวางแผน การประชุมอย่างมีส่วนร่วมและ
อย่างสร้ างสรรค์ การบันทึกข้ อมูล การจับประเด็นและการเชือมโยงข้ อมูล การวิเคราะห์และการ
สรุป ข้ อมูล ตลอดจนการจัด การกับ ระบบฐานข้ อมูลเพื อการพัฒ นาท้ องถิ น และการประสาน
ศักยภาพภายนอกมาหนุนเสริมการทํางานวิจยั เพือท้ องถิน (สินธุ์ สโรบล. 2552)
1.2 แนวคิดเกียวกับงานวิจัยเพือชุมชน
1.2.1 ความหมายของงานวิจัยเพือชุมชน
งานวิจยั เพือชุมชน หรืองานวิจยั เพือท้ องถิน (Community-based research)
เป็ น การเรี ย นรู้ที เป็ น ระบบของคน เป็ น กระบวนการสร้ างและใช้ ความรู้ โดยการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในชุมชน เพือแก้ ปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพของชุมชน และก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงที
ดี ขึนในชุม ชนท้ องถิ น มี นั ก วิช าการ นัก วิ จัย ได้ ก ล่า วถึ งงานวิ จัย เพื อท้ องถิ น ทั งในมิ ติ ของ
ความหมายทีครอบคลุมถึงความสําคัญของงานวิจัยเพือท้ องถินไว้ หลายท่าน ดังเช่น วิจยั ท้ องถิน
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คือ กระบวนการทีคนในชุมชนได้ เข้ ามาร่วมคิด ทบทวนสถานการณ์ ตังคําถาม วางแผน หาข้ อมูล
ทดลองทํา วิเคราะห์ สรุปคําตอบ และถอดบทเรียนเพือปรับปรุงงาน เป็ นเครื องมือทีเน้ นให้ คนใน
ชุมชนเข้ ามาร่วมเรี ยนรู้จากการปฏิบัติการจริง ทําให้ ชุมชนมีกระบวนการเรี ยนรู้อย่างเป็ นเหตุเป็ น
ผล และสามารถใช้ กระบวนการนี ในการแก้ ปั ญ หาอื น ๆ ในท้ องถิ น งานวิ จัย ท้ องถิ นเน้ น
กระบวนการมากกว่าผลงานวิจัย มองงานวิจัยเป็ น กระบวนการในฐานะเครื องมือทีจะเพิ มพลัง
ชุมชน เพือให้ ชุมชนได้ ร่วมกันจัดการชีวิตของตนเอง เป็ นทางหนึงทีจะนําไปสู่การเสริมสร้ างความ
เข้ มแข็งแก่ชุมชนได้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี . 2550.) นอกจากนี ดวงพร รังรองรจิตภูมิ
(2552) ได้ ก ล่าวถึ งงานวิจัย เพื อชุม ชนที สอดคล้ องกัน และกล่า วถึ งจุด เน้ นของงาน กล่า วคื อ
งานวิจยั เพือท้ องถินเป็ นเครืองมือหนึงทีเน้ นการให้ คนในชุมชนเข้ ามาร่วมในกระบวนการวิจยั ตังแต่
การเริมคิด การตังคําถาม การวางแผน และค้ นหาคําตอบอย่างเป็ นระบบ โดยมีการเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั ิจริง (Action Research) ทําให้ ชมุ ชนได้ เรียนรู้ผลงานและมีความสามารถในการแก้ ปัญหา
ของตนเอง ตลอดจนยกระดับการแก้ ปัญหาให้ มีความน่าเชือถือสูงขึนและสามารถใช้ กระบวนการ
นี ในการแก้ ไขปั ญ หาอืน ๆ ในท้ องถิ น มีก ระบวนการศึก ษาเรี ย นรู้อย่ างเป็ น เหตุเป็ น ผล ดังนัน
จุดเน้ นของงานวิจัยเพือท้ องถิน จึงเป็ นการเน้ นทีกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ เพือให้ ชาวบ้ านได้
ประโยชน์ จ ากงานวิจัย โดยตรง ให้ งานวิจัย มีส่วนในการแก้ ปั ญ หาของชาวบ้ านและเกิ ด การ
เปลียนแปลงขึนจริ งในชุมชนซึงจะต้ องอาศัยเวที เป็ นเครื องมือเพือให้ คนในชุมชนได้ มีส่วนร่วม
ดังนัน กระบวนการงานวิจยั เพือท้ องถินจึงหมายถึง การทํางานอย่างเป็ นขันตอนเพือตอบคําถาม
หรื อความสงสัย บางอย่ าง ประเด็น คําถามต้ องคมชัด โดยมีก ารแยกแยะประเด็น ว่าข้ อ สงสัย
ตรงไหน มีการหาข้ อมูลก่อนลงมือปฏิบัติ วิเคราะห์ความน่าเชือถือของข้ อมูล วางแผนการทํางาน
บนฐานข้ อมูลที มีอยู่ และในระหว่างลงมือทํ าการบันทึก มีการทบทวนความก้ าวหน้ า วิเคราะห์
ความสําเร็จและอุปสรรคอย่างสมําเสมอ เพือถอดกระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนออกมาให้ ชดั เจน ใน
ทีสุดก็จะสามารถสรุปบทเรี ยน ตอบคําถามทีตังไว้ แล้ วอาจทําให้ ดีขนึ ตลอดจนสามารถนําไปใช้
เป็ นบทเรี ยนสําหรับเรื องอืน ๆ หรือพืนทีอืน ๆ ต่อไป ซึงทําโดยคนในท้ องถิน อันเป็ นงานวิจยั ทีไม่
ยึ ดติ ด กับ ระเบี ย บแบบแผนทางวิช าการมากนัก แต่เป็ น การสร้ างความรู้ใ นตัวคนท้ องถิ น มุ่ง
แก้ ปัญ หาด้ วยการลองทํ าจริ งและมีก ารบัน ทึกและวิเคราะห์ อย่างเป็ น ระเบีย บ เป็ น เครื องมือที
ชาวบ้ านใช้ เป็ น ประโยชน์ ในชีวิตประจํ าวันได้ ดังเช่น ที กาญจนา ทองทัว. (2552) ได้ ก ล่าวถึ ง
งานวิจัย เพื อท้ องถิ น ว่าเป็ น การสร้ างตัวตนของคนในท้ องถิ น เป็ น งานของคนท้ องถิ น เพื อคน
ท้ องถิน เป็ นงานวิจยั อย่างแท้ จริง ทําให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทังคนนอกและคนใน คน
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นอกจะต้ องเข้ าไปเรียนรู้และเสริมสร้ างสนับสนุนการวิจยั ของคนใน ทําให้ เห็นความสัมพันธ์ของคน
กับคน คนกับธรรมชาติ
นอกจากนี เสรี พงศ์พิศ (2551) ได้ กล่าวถึงงานวิจัยว่าชุมชนว่าเป็ นการวิจัย
ของประชาชน หรือการทําประชาพิจัย เป็ นการวิจยั ทีประชาชนเป็ นผู้ดําเนินการเป็ นหลักตังแต่ต้น
จนจบ คื อคนในท้ องถินทังหมดไม่เพี ย งผู้นํ าชุมชน การวิจัย โดยคนในท้ องถิน หมายถึ งการตั ง
คําถามและหาคําตอบ เป็ นการจัดการความรู้แบบหนึง ซึงคนในท้ องถินลงมือเก็บข้ อมูลในเรืองที
วางเอาไว้ เพื อจะได้ คํ าตอบที ต้ องการ เมือได้ ข้อมูลแล้ วจึงทํ าการวิเคราะห์เพื อเชือมโยงให้ เห็น
ภาพรวมสภาพการณ์ ทีเป็ น จริ งของชุมชน นอกจากนี การทําประชาพิ จัย ท้ องถินต้ องจัดการไป
เรียนรู้ดงู านของกรณีทีเขาทําสําเร็จ ทังระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน เพือจะได้ เรียนรู้วา่ งเขา
ทําสําเร็จเพราะอะไร เป็ นกระจกส่องตัวเองว่าทําไมเราถึงทําไม่สําเร็จ งานวิจยั เพือชุมชนยังมีความ
เชื อมโยงกับ การวางแผนยุทธศาสตร์ ท้ องถิ นด้ วย ซึงการวางแผนยุทธศาสตร์ ท้ องถิ น หมายถึ ง
กระบวนการตัด สิ น ใจในการใช้ ทรัพ ยากรที มี อ ย่ า งจํ า กัด เพื อบรรลุเป้ าหมายที วางไว้ ใ นการ
ตอบสนองปั ญ หาและความต้ องการของท้ องถิ น ที มีอ ยู่จํ านวนมาก การวางยุท ธศาสตร์ ช่ วย
จัด ลํา ดับ ความสํ าคัญ ของปั ญ หาและความต้ องการต่าง ๆ รวมทังลํา ดับ ความเร่ง ด่วน และ
กลุ่มเป้าหมายทีชัดเจน โดยมีก ระบวนการเรี ยนรู้ทีมีประสิทธิภาพเพือให้ เกิดแผนงาน โครงการ
กิจกรรมทีทําให้ วิสยั ทัศน์อนั เป็ นภาพฝันและเป้าประสงค์ทีกําหนดร่วมกันสามารถเกิดเป็ นจริ งได้
ทังนีการทํายุทธศาสตร์ทีดีไม่ใช่การเขียนโครงการเพือของบประมาณ แต่เป็ นกระบวนการวิจยั และ
พัฒนาแบบมีสว่ นร่วม จึงเป็ นการเรียนรู้ในชุมชนท้ องถินร่วมกัน เพือค้ นหาปั ญหา ความต้ องการ
และศักยภาพหรื อความสามารถทียังไม่พัฒนา หรือยังไม่พฒ
ั นาเต็มทีของแต่ละท้ องถิน ค้ นหาทุน
และปั จ จัย เงื อนไขตามสภาพที เป็ น จริ ง เป็ น การระดมพลังให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ทังหมด ตังแต่ทําข้ อมูล การวางแผน การทําประชาพิจารณ์ ไม่ใช่ก ารทําประชาคมเพือเพียงหา
ปัญ หาและความต้ องการของท้ องถิน แต่เป็ นกระบวนการวิจัยของประชาชน โดยประชาชน เพือ
ประชาชนอย่างแท้ จริง จึงต้ องให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการทําข้ อมูลมากทีสุด การวิจัยและพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมเป็ นวิธีการทีเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ทีชุมชนมีสว่ นร่วมในการเก็บข้ อมูล วิเคราะห์
และทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน
1.2.2 คุณลักษณะของงานวิจัยเพือชุมชน
งานวิจยั เพือท้ องถิน เป็ นการผสมผสานงานวิจยั ทังในเชิงวิชาการ งานพัฒนา
และวิถี ชาวบ้ าน ลัก ษณะของงานวิจัย เพื อท้ องถิ นดังที กาญจนา แก้ วเทพ (2552) ได้ ก ล่าวถึ ง
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ลักษณะของงานวิจัยเพือท้ องถินไว้ ดงั นี 1) เป้าหมายของงานวิจัยอยู่ทีการพัฒนาตัวนักวิจัย ส่วน
ความรู้หรือผลงานวิจยั นันต้ องเป็ นความรู้ทีสามารถแก้ ปัญหาหรื อนําไปพัฒนาท้ องถินได้ ความรู้ที
เกิดจากงานวิจัยเพือท้ องถินจะฝังอยู่ในตัวคน การเปลียนแปลงของนักวิจัยชาวบ้ านในช่วงก่อน
และหลังกระบวนการวิจัย เป็ นตัวบ่งชีทีสําคัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจยั เพือ
ท้ องถิ น 2) คนทํ างานวิจัย คื อชาวบ้ าน งานวิจัย เพื อท้ องถินเป็ นการเปลียนบทบาทชาวบ้ านใน
กระบวนการวิจัยจากทีเคยเป็ นกลุ่มตัวอย่างมาเป็ นนักวิจยั 3) เน้ นกระบวนการสร้ างวิธีคิดให้ แก่
ชาวบ้ านทีเข้ ามาร่วมงานวิจยั โดยนักวิจยั ต้ องมีสว่ นร่วมในกระบวนการวิจยั ทุกขันตอน ตังแต่การ
กําหนดปั ญ หาการวิจัย การวางแผน การดําเนิน การ การวิเคราะห์ ข้อมูล จนถึ งขันตอนการนํ า
ผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ 4) มีการออกแบบโครงสร้ างและกลไกเพือการหนุนช่วย เนืองจากเป็ น
งานวิจัยทีชาวบ้ านเป็ นผู้ทําวิจัย จึงจําเป็ นต้ องมีการสร้ างและออกแบบโครงสร้ างตลอดจนกลไก
ต่าง ๆ เพื อการหนุน ช่ ว ยให้ การทํ า วิ จัย ของชาวบ้ านเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่น มี ที ม
นักวิชาการเข้ ามาเป็ นพีเลียงในเชิงวิชาการ เป็ นต้ น 5) งานวิจยั เพือท้ องถินเป็ นการกระจายปัญญา
สู่ท้องถิน กระบวนการวิจั ยอาจถื อได้ ว่าเป็ น การกระจายความรู้ห รื อติดตังวิธีคิดแบบวิจัย ให้ แก่
ชาวบ้ านเพือนําไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยังยืน 6) งานวิจยั เพือท้ องถินมีลกั ษณะเป็ นสห
วิท ยาการ เนื องจากมี จุด เริ มต้ น จากปั ญ หาที ชาวบ้ านนัก วิจัย กํ าลังประสบอยู่ ทังในมิติ ของ
สาขาวิช าการและชุด ความรู้ ของชุม ชนกับ ความรู้ สมัย ใหม่ 7) งานวิ จัย เพื อท้ องถิ นมี ก ารใช้
กระบวนการ KM มาทดแทนการอ่านทบทวนวรรณกรรม ในขันตอนของงานวิจัยจึงมักพบรูปแบบ
การจัด เวที เ สวนาแลกเปลียนระหว่างผู้มี ป ระสบการณ์ การดูง านกรณี ที สํ าเร็ จ การเชิ ญ ผู้มี
ประสบการณ์มาเป็ นวิทยากร เป็ นต้ น 8) เป็ นงานวิจยั ทีใช้ ประโยชน์ได้ จริง เนืองจากเริมจากปัญหา
ในชีวิตของชาวบ้ านนักวิจัย ดังนันหลังจากเสร็จสินกระบวนการวิจยั ผลทีเกิดขึนสามารถนําไปใช้
ได้ จริ ง และเกิดประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรมแก่ชุมชน 9) งานวิจัยเพือท้ องถินมีคณ
ุ สมบัติเป็ นงาน
และวิจยั และพัฒนา แล้ วแต่นําหนักสัดส่วนว่าจะเป็ นงานวิจยั หรืองานพัฒนากว่ากัน 10) เน้ นการ
สร้ างความเข้ าใจร่วมกัน ตลอดกระบวนการ โดยมีกิ จ กรรมที เน้ น การสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน
สําหรับผู้คนทุกกลุม่ ทีเข้ ามามีสว่ นร่วมกับกระบวนการวิจยั
โดยหลักการทํางานวิจยั เพือท้ องถิน ประกอบด้ วย 1) โจทย์ต้องมาจากความ
ต้ องการของชุมชน โดยชุมชนอาจเป็ นผู้คิดริเริมเอง หรือจะเป็ นการจุดประกายจากบุคคลภายนอก
แต่ท้ ายที สุด ชุมชนจะต้ องตัด สิน ใจเองว่าโจทย์วิจัย นันเป็ น ความต้ องการของชุมชนหรื อไม่ 2)
หลักการมีสว่ นร่วม การวิจัยเพือท้ องถินมีหลักการเดียวกับการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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ตลอดทังกระบวนการวิจยั จะถือเสมือนว่าการมีสว่ นร่วมจากทุกส่วนเข้ ามาเกียวข้ องกับงานวิจยั นัน
เป็ นแรงผลักสําคัญให้ งานวิจยั ดําเนินต่อไปได้ 3) การคิดกิจกรรมบนฐานข้ อมูล หลักการข้ อนีจะทํา
ให้ งานวิจัยเพือท้ องถินมีข้อแตกต่างจากวิถีชาวบ้ าน เนื องจากการค้ นคิดกิจกรรมนันไม่ได้ มาจาก
ความคิดเห็นเท่านัน แต่มีพืนฐานมาจากข้ อมูลทีผ่านการจัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ ว จึงเป็ น
การคิดกิจกรรมบนสภาพความเป็ นจริง และ4) หลักความสัมพันธ์ระหว่างการคิดกับการลงมือทํา
เพือแก้ ไขข้ อจํากัดของวิถีชาวบ้ านและวิถีของนักวิชาการ (กาญจนา แก้ วเทพ. 2552)
1.2.3 กระบวนการทํางานวิจัยเพือชุมชน
งานวิจัย เพือชุมชนเป็ นงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการเปลียนแปลงและพัฒนา
ชุมชนท้ องถิน ดังนัน ข้ อมูลจึงเป็ นสิงสําคัญทีทําให้ คนในชุมชนท้ องถินได้ ใช้ เป็ นเครืองมือในการ
จัดการปั ญ หาของตนเอง รวมทั งการนําไปช่วยในการวางแผนเพื อบริ หารการเปลียนแปลงของ
ชุมชน อย่างไรก็ตามงานวิจยั ท้ องถินเป็ นงานทีเกิดขึนภายใต้ บริบทของชุมชนและเกียวข้ องกับการ
มีส่วนร่วมของสมาชิ ก ในชุมชนที เข้ ามาร่วมกัน ออกแบบ ดําเนิ น การวิจัย และสรุ ป ผลงานเพื อ
นําไปใช้ ป ระโยชน์ งานวิจัย เพื อชุมชนท้ องถิ นถูก นํ าไปใช้ เป็ น เครื องมือในการทํ างานกับ ชุมชน
ท้ องถินหลายรูปแบบ การทําความเข้ าใจกับแนวคิดและหลักการพืนฐานของงานวิจัยเพือท้ องถิน
จึงเป็ นสิงทีจะช่วยให้ การออกแบบการทํางานร่วมกันกับชุมชนอย่างสมบูรณ์และมีความเป็ นไปได้
ในการดําเนิน งานวิจัย ตลอดจนทราบถึ งเป้ า หมายของการทํ าวิจัยได้ เป็ น อย่างดี (สินธุ์ สโรบล.
2552) ซึงขันตอนในการขับ เคลือนกระบวนการทํ างานงานวิจัย เพื อท้ องถิ นโดยสรุ ป มี 3 ระยะ
(กาญจนา ทองทัว. 2552; มหาวิท ยาลัย เกริ ก . มปป.) ได้ แก่ ระยะที 1 การเตรี ย มการ เตรี ย ม
ชุมชน เป็ นการหาโจทย์วิจยั รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์กบั ชุมชนทุกกลุม่ ในหมูบ่ ้ าน เพราะเวลา
ทํางานวิจัยในชุมชนจะต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกกลุ่มจึงจะทําให้ งานสําเร็จ ซึงการเตรี ย ม
ชุมชนจะใช้ เวที ทงการประชุ
ั
มชีแจง การพูดคุย ในกลุ่มย่อย หรื อการพูดคุยรายบุคคล ระยะที 2
ขันตอนการดําเนินการวิจัย เป็ นขันตอนของการเก็บข้ อมูล ทังงานเอกสาร การศึกษาบริบทชุมชน
และการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนอย่างเป็ นระบบ เพือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ ของวิธีการ ทิศทางทีจะนํามาแก้ ปัญหา กําหนดแผนงานในการขับเคลือนงานวิจยั ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา งบประมาณทีใช้ ขันตอนการดําเนินงาน แล้ วจึงนําแผนงานนันลงสูก่ ารปฏิบัติ ระหว่าง
ดําเนินงานก็จะมีการติดตามประเมินผลแต่ละขันตอนโดยการประชุมงานเป็ นระยะๆ ระยะที 3 การ
สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย เป็ นการนําข้ อมูลทีมีการเก็บอย่างเป็ นระบบมาเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์
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นอกจากนี เสรี พงศ์พิศ. (2551) ยังได้ กล่าวถึงขันตอนการทําวิจยั เพือชุมชน
ว่าประกอบด้ วย 3 ขันตอน ทีครอบคลุมกระบวนการทํางานวิจยั ใน 3 ระยะดังกล่าวข้ างต้ น แต่ให้
รายละเอีย ดในระยะของการดํ าเนิ นการที แตกต่างออกไป ได้ แก่ 1) วางการดําเนิ น การ เพื อทํ า
ความเข้ าใจร่วมกัน และแต่งตังคณะทํางาน 2) จัดเวทีสําหรับชุมชน ได้ แก่ เวทีที 1 เรียนรู้รากเหง้ า
เวทีที 2 วิถีชมุ ชนเป็ นอย่างไร มีระบบคุณค่า จารีต ประเพณี ปัจจัย 4 มรดกทางวัฒนธรรม ทุนทาง
ปัญญา และทุนทางสังคมต่าง ๆ เวทีที 3 สํารวจสืบค้ นทรัพยากรในชุมชน เวทีที 4 วิเคราะห์รายรับ
รายจ่าย หนีสิน เวทีที 5 ศึกษาดูงาน และกลับมาวิเคราะห์ศกั ยภาพ ปั ญ หาและความต้ องการที
แท้ จริง และเวทีที 6 ร่างแผนชุมชนและประชาพิจารณ์ และ 3) จากการวิเคราะห์ข้อมูลนําไปสู่การ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการ คือ แผนงาน โครงการ กิจกรรม
กล่าวโดยสรุป งานวิจัย เพื อท้ องถิ นเป็ น งานวิจัย ที ชาวบ้ านผู้เป็ น เจ้ าของ
ปัญหาเป็ นคนลงมือทํางานเพือแก้ ปัญหาเป็ นหลัก โดยอาศัยกระบวนการวิจยั ทีเป็ นระบบระเบียบ
เน้ นกระบวนการมีสว่ นร่วมของคนทีเกียวข้ องตังแต่เริมคิด การตังคําถาม การวางแผน และค้ นหา
คําตอบอย่างเป็ นระบบ มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีเป้าหมายหลักทีการพัฒนานักวิจยั ส่ วน
ผลการวิจยั นันต้ องสามารถนําไปแก้ ปัญหา หรือพัฒนาท้ องถินได้ จริง จากแนวคิดเกียวกับงานวิจัย
เพือท้ องถินนีทําให้ เห็นว่านักวิจัยชุมชน นักวิจัยท้ องถิน ได้ รับการพัฒนาขึนจากการเข้ ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัยเพือพัฒนาท้ องถินนีเอง อันเป็ นเป้าหมายสําคัญของการบริ หารงานวิจัย
เพื อท้ องถิ น โดยกระบวนการทํางานวิจัย เพื อท้ องถินแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเตรี ยมการ
ระยะดําเนินการ และระยะสรุปผลการดําเนินการ
จะเห็ น ได้ ว่าแนวคิ ดเกี ยวกับ งานวิจัย เพื อท้ องถิ น ได้ ฉายภาพให้ เห็ น ถึ ง
พัฒนาการของการทํางานวิจัยเพือท้ องถินทีผ่านมา รวมถึงการเกิดกระบวนการวิจัยทีส่งเสริมให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการทังการมีส่วนร่วมทังกระบวนการวิจัย และการมีสว่ นร่วม
ในบางส่วนบางตอนของการวิจยั โดยมีเป้าหมายหลักเพือแก้ ปัญหาของชุมชน ทังนีโดยส่วนใหญ่
เป็ น การสร้ างการพัฒ นาจากบุค คลภายนอกเป็ น ผู้เ ข้ าไปดํ าเนิ น การ โดยส่วนใหญ่ แ บ่ ง การ
ดําเนินการวิจยั อออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะดําเนินการ และระยะสรุปผล
การศึกษาครังนี ผู้วิจยั จึงอาศัยแนวคิดเกียวกับการวิจยั ชุมชนทีครอบคลุมทัง
แนวคิดเกียวกับนักวิจัยชุมชน และแนวคิดเกียวกับการวิจัยเพือชุมชน เป็ นแนวทางในการค้ นหา
กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากพืนทีต้ นแบบทีมีกระบวนการสร้ างนักวิจยั ชุมชนหรือชุมชนที
ประสบความสําเร็ จในการใช้ ก ระบวนการวิจัยในการพัฒนาชุมชน และเป็ น แนวทางในการทํ า
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ความเข้ าใจสถานการณ์ของการเป็ นนักวิจยั ชุมชนและการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน รวมถึง
ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดเกียวกับการวิจัยเพือชุมชน เป็ นแนวทางของกระบวนการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยชุมชน เป็ นการต่อยอดกระบวนการวิจัยหรือกระบวนการพัฒนาชุมชนในอดีตสูก่ ารพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ทีเน้ นการสร้ างคนให้ มีความรู้ มีเจตคติ ทักษะ การปฏิบตั ิ รวมถึงการส่งต่อ
องค์ความรู้ มาวิเคราะห์ร่วมกับการวางแผนการวิจัยของนักวิจัยชุมชน อีกทังอาจนํามาเป็ นส่วน
หนึงของการประเมินศักยภาพนักวิจยั ชุมชนจากการสร้ างสรรค์งานวิจยั เพือชุมชน หรือมีแนวโน้ มที
จะสามารถสร้ างงานวิจยั ชุมชนได้ เช่น เขียนโครงร่างงานวิจัย มีแนวโน้ มทีจะทํางานวิจยั ได้ สํา เร็จ
หรือสามารถทีจะบรรลุการได้ ชินงาน
ส่ วนที 2 แนวคิดเกียวกับการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน เป็ นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของคน
ให้ สามารถนําพลังความสามารถทีอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์และสร้ างสรรค์สิงทีดีใ ห้ แก่
ชุมชน นักวิจยั ชุมชนเป็ นบุคคลทีมีความสามารถ มีทกั ษะ และมีประสบการณ์เกียวกับงานวิจยั มา
บ้ างแล้ ว เพียงแต่ไม่ถกู นําออกมาใช้ อย่างเต็มกําลังความสามารถ รวมทังบางคนอาจห่างหายจาก
การเป็ น นัก วิจัยชุมชนไปนาน ศัก ยภาพที มีก็ ไม่ได้ ถูกนํ าออกมาใช้ และไม่ได้ เพิ มพูน ดังนั นการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนจึงเป็ น การดึงความสามารถของคนในชุมชนที พร้ อมทีจะรับ การ
พัฒนาให้ ได้ รับการพัฒนา ปรับปรุง และพร้ อมทีจะใช้ ศกั ยภาพทีมีให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของ
ตนเอง การศึกษาแนวคิดเกียวกับการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ซึงแต่ละบุคคลมีไม่เท่า กัน
ทังนีการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนในการศึกษาครังนี ผู้วิจัยอาศัยแนวคิดเกียวกับศักยภาพ
(Potential) เป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจและเป็ นแนวทางในการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน ดังต่อไปนี
2.1 แนวคิดเกียวกับศักยภาพ (Potential)
2.1.1 ความหมายของศักยภาพ
ศัก ยภาพ ในภาษาอัง กฤษใช้ คํ า ว่า Potential หรื อ บางแนวคิ ด ใช้ คํ า ว่า
Human Potential หมายถึ ง ความสามารถของแต่ละบุคคลที มีอิท ธิพ ลต่อการกระทํ าหรื อ การ
เปลียนแปลงทางสังคมของแต่ละบุคคล แต่ละบุคคลนันมีวิสัยความสามารถไม่เหมือนกัน เป็ น
ภาวะแฝง อํานาจ หรื อคุณสมบัติทีแฝงในสิงต่าง ๆ อาจทําให้ พฒ
ั นาหรื อปรากฏเป็ นสิงทีประจักษ์
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2542) นอกจากนี ยังมีนักวิชาการได้ ให้ ความหมายของศักยภาพทีสอดคล้ อง
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กัน คือหมายถึง พลังความสามารถทีอยู่ภายในตัวบุคคลทียังไม่แสดออกมาให้ ปรากฏหรือออกมา
บ้ างแต่ไม่หมด เป็ นความพร้ อมในตัวบุคคลทีเอือต่อการพัฒนา ปรับปรุง และสามารถดึงออกมา
ใช้ ได้ หากได้ รับการกระตุ้นจากภายนอก (Procter. 1991; เสรี พงศ์พิศ. 2551; พิมพิมล พลเวียง.
2543; สนอง วรอุไร. 2555) ทังนี ความสามารถทีแสดงหรือปรากฏเป็ นได้ ทงเครื
ั องชีหรื อสะท้ อน
ศักยภาพในอดีต และเป็ นเครืองบ่งบอกศักยภาพในอนาคต การปรากฏของพลังศักยภาพของสิง
ใด ๆ จะเป็ นเช่นใด ขึนอยู่กบั ปัจจัยอย่างน้ อย 2 ส่วน คือ พลังความสามารถของสิงนัน และเงือนไข
บริ บททีเป็ นไปได้ ทงตั
ั วขัดขวางหรื อตัวหนุนเสริม การปรากฏออกมาของศักยภาพนันทีสําคัญคือ
เงือนไขเชิงบริ บททีมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ เพชรน้ อย ม่วงงาม (2539) ซึงศักยภาพของแต่ละ
บุคคลย่อมแตกต่างกันและสามารถดึงเอาพลังคุณลักษณะอันซ่อนเร้ นดังกล่าวมาใช้ ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนของตนเองได้ (สมนึก ปัญญาสิงห์. 2532) นอกจากนี สุรีย์ เข็มทอง และอโณทัย
งามวิชัยกิ จ. (2561) ได้ ให้ ค วามหมาย ศักยภาพ หมายถึง ความพร้ อมหรื อแนวโน้ มที จะแสดง
ความสามารถทีมีอยู่ให้ ปรากฏเมือมีโอกาสทีจะกระทําได้ ในระดับบุคคล ส่วนการพัฒนาศักยภาพ
คือ การพัฒนาความสามารถทีทําให้ บคุ คลทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี คําว่า ศักยภาพ (Potential) มักใช้ สบั สนกับคําว่าสมรรถนะ ทีใช้ คําว่า
Competency ที ให้ ความหมายในมิ ติ ข องความสามารถ (ความรู้ และพฤติ ก รรม) เป็ นขี ด
ความสามารถในการทํางาน เป็ นการค้ นหาสิงทีทําให้ เกิดการปฏิบตั ิงานทีเป็ นเลิศ (Excellence)
หรื อการปฏิบัติ งานที เหนื อกว่า (Superior performance) นอกจากนี ยังได้ ใ ห้ ความหมายของ
สมรรถนะในด้ านอาชีพ (Occupational competency) ว่าหมายถึงความสามารถ (Ability) ในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพือให้ การปฏิบัติงานเป็ นไปตามมาตรฐานทีได้ ถกู คาดหวังไว้ อัน
หมายถึ งองค์ ป ระกอบของความสามารถรวมกับ เกณฑ์ ก ารปฏิ บัติ งานและขอบเขตของงา น
(Dale&Hes. 1995) ทังนี สมรรถนะเน้ น ที ผลความสําเร็ จ ของงานตามเกณฑ์ ที กํ าหนดไว้ อย่ าง
ชัดเจนตามสายงานทีปฏิบัติ ทังสมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง และสมรรถนะตามสายงาน อัน มี
ความแตกต่างจากคําว่า ศักยภาพ หรือ ศักยภาพของมนุษย์ ทีเป็ นพลังความสามารถในตัวบุคคล
ทีพร้ อมจะแสดงออกมาหากได้ รับการส่งเสริมทีเหมาะสม โดยไม่ได้ มีเกณฑ์มาตรฐานมากําหนด
ชัดเจน
ศักยภาพมีหลายระดับด้ วยกันทังระดับบุคคล ระดับองค์กร และศักยภาพใน
การบริ หาร การพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนในครังนี ให้ ความสําคัญ กับ
การพัฒ นาศักยภาพระดับ บุค คล โดยมีนัก วิชาการกล่าวถึ งศัก ยภาพระดับ บุคคล ว่าเป็ น พลัง
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ความสามารถของบุ ค คลที ซ่ อ นเร้ นอยู่ภ ายในของบุค คล หากมี ก ารกระตุ้น ของบุค คลหรื อ
สิงแวดล้ อมจะสามารถแสดงพลังหรื อความสามารถที มีอยู่ออกมาได้ หรื อยับยังพลังที มีอยู่มิให้
เกิดขึน ทังนีขึนอยู่กบั สมรรถภาพของแต่ละบุคคล (Longman. 1987) ศักยภาพระดับบุคคล เป็ น
ความสมบูรณ์ ทังร่างกายและจิตใจ ทีมีความพร้ อมจะตอบสนองต่อสิงใดสิงหนึงทางด้ านร่างกาย
ได้ แก่ วุฒิภาวะ ซึงหมายถึง การเจริญเติบโตอย่างเต็มทีของร่างกายและจิตใจ ได้ แก่ ความพอใจที
จะสนองต่อสิงเร้ าหรือพอใจจะกระทําสิงต่าง ๆ ดังนันองค์ประกอบทีจะทําให้ เกิดศักยภาพในระดับ
บุคคล วุฒิภาวะ หมายถึงความเจริญเติบโตทังด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ รวมถึง
ประสบการณ์ท างสังคม หรื อความรู้เดิม ผู้มีป ระสบการณ์เดิมมากย่อมมีแนวโน้ มทีจะเรี ย นรู้ได้
ดีกว่าผู้มีประสบการณ์ เดิมน้ อย ทังนีศักยภาพระดับ บุคคลสามารถนําออกมาใช้ เพือดําเนินการ
หรื อประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึงในขอบเขตได้ เป็ น ผลสําเร็จ จะมีลกั ษณะที ไม่ตายตัวแต่
อาจจะทําให้ มีมากขึน หรือแข็งแรงขึนจากการพัฒนา (เยาวลักษณ์ ศิริสวุ รรณ. 2539) นอกจากนี วิ
ชุก ร กุห ลาบศรี (2541) ยังกล่าวถึ ง ศักยภาพระดับ บุคคลว่าเป็ น สภาวะความสมบูรณ์ ทังด้ าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ของบุคคลทีพร้ อมจะตอบสนองต่อสิงใดสิงหนึง ด้ วยวิธีการ
เพือให้ เกิดการกระทําทีมีแนวโน้ มจะทําให้ เกิดความสําเร็จ ความพร้ อมจะเกิดขึนได้ ขนอยู
ึ ่กับวุฒิ
ภาวะ ประสบการณ์ทางสังคม ความรู้เดิม ความสนใจ หรือแรงจูงใจ
กรอบแนวคิ ดของศัก ยภาพมนุษ ย์ (Human Potential) เป็ น ธรรมชาติของ
มนุษย์มีการกระทําทีแสดงออกมาในสถานการณ์ตา่ งๆ 3 ส่วน คือ 1) จุดประสงค์ (Purposive) 2)
สัญลักษณ์ (Symbolic) และ 3) สังคม (Social) ซึงการกระทําต้ องสะท้ อนมาตรฐาน ค่านิ ยม หรื อ
ความเชือเดิมทีมีติดตัวอยู่ และขณะเดียวกันก็แสดงถึงสิงใหม่ทีต้ องสร้ างขึน ทังนีคําว่าศักยภาพ
ต้ องสะท้ อนลักษณะความโดดเด่นของการเจริ ญงอกงามของมนุษย์ (Human Growth) กล่าวคือ
เป็ น เครื องบ่งชีการตอบสนองตามแนวทางทีศึกษา ประสบการณ์ และการเลียงดูที ได้ รับตังแต่
แรกเริม สําหรับแนวคิดว่าด้ วยศักยภาพมี 3 แนวคิดสําคัญ ได้ แก่ (Israel. Scheffler. 1985)
1) ศั ก ยภาพเป็ นขี ด ความสามารถที เกิ ด ขึ น (Potential as Capacity to
become) ศักยภาพในด้ านนีต้ องปรากฏให้ เห็น และมีการตีความตามเงือนไขทีกําหนดขึน ซึงขีด
ความสามารถ (Capacity) เป็ นสิงทีคัดแยกความสามารถทีเป็ นไปได้ และเป็ นไปไม่ได้ ตามข้ อจํากัด
ในบริบท ทังนีการได้ มาซึงศักยภาพในแนวคิดนีต้ องสามารถขับเคลือนได้ ด้วยตนเอง การเรียนรู้สู่
การขับเคลือนทีหลากหลาย รู้จกั ปฏิเสธ และรู้จกั ยอมรับตามเงือนไข
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2) ศัก ยภาพเป็ นนิ สั ย ความชอบที เกิ ด ขึ น (Potential as Propensity to
become) ศักยภาพในแนวคิดนีมีลกั ษณะจากพืนฐานความชอบเพือการพัฒนาทักษะ ทังนีเกิด
จากแรงจูงใจในสิงทีตนสนใจ ซึงอยู่นอกเหนือรูปแบบ capacity แบบแรกทีเป็ นขีดความสามารถ
เพือการพัฒนาทักษะ ซึงนิสยั ความชอบนีเป็ นสิงทีบ่งชีทีนํามาซึงการพัฒนาความสามารถซ่อนเร้ น
ที แฝงอยู่ โดยมี เงื อนไขบริ บ ทที มี ความสําคัญ ในการพัฒ นา การคาดการณ์ ตามเงือนไขสร้ าง
ศัก ยภาพได้ นิ สัยความชอบนีอาจกลายเป็ น ลัก ษณะพิ เศษบางอย่ าง โดยลัก ษณะการพัฒ นา
ศักยภาพตามแนวคิดนี คือ 1) ไม่ได้ เกิดจากการพัฒนาเป็ นกระบวนการแบบเส้ นตรงแต่เป็ นการ
พัฒนาแบบหลากหลายทิศทาง ซึงต้ องกําหนดจุดเริมต้นและจุดสุดท้ าย 2) สร้ างข้ อกําหนดผลลัพธ์
ทังแบบทางตรงและทางอ้ อ ม ทังแบบกํ าหนดชัด แจ้ งและมี นัย สํ าคัญ 3) ใช้ การติด ตามโดย
พยายามสร้ างความตระหนักและให้ คําแนะนํา 4) อธิบายหรือสร้ างสัญลักษณ์ทีแสดงการเกิดการ
เปลียนแปลงตังแต่เริ มต้ นจนถึงเป้าหมายของจุดสุดท้ าย 5) พิจารณาภายในตัวตนและเงือนไขใน
บริบท
3) ศัก ยภาพเป็ นสมรรถนะที เกิดขึน (Potential as Capability to become)
ความยากในศักยภาพตามแนวคิดนีคือการออกแบบผลลัพธ์ ทักษะทีเป็ นการแสดงถึงสมรรถนะ
(Capability) จะเหนื อกว่าขีด ความสามารถที แสดงออก (Capacity) สมรรถนะ (Capability) มี
อํานาจคาดการณ์ตามเงือนไข สมรรถนะ (Capability) ในความหมายนีเชือมโยงถึงความเป็ นอิสระ
กล่าวคือ บุค คลมีอิสระในการลงมือทํ า การให้ อํานาจบุคคล (empower) ทังในการเรี ย นรู้ การ
ตัด สิ น ใจ การเลื อ กสรร การพั ฒ นาศัก ยภาพตามแนวคิ ด นี มี ดังนี 1) ต้ อ งเข้ า ใจสมรรถนะ
(Capability) รายย่อยหรือรายละเอียด ทีต้ องการพัฒนาให้ เกิดเป็ นคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ
บางประการ 2) สิงทีบ่งชีสมรรถนะควรอ้ างถึงผลลัพธ์ทีเป็นสมมติฐานเริมต้น 3) ผลลัพธ์ทีตังไว้ ควร
พิจารณาผลดีและผลเสีย คุณค่าเชิงบวกและลบ รวมทังการให้ อํานาจในการเรียนรู้ 4) สมรรถนะ
(Capability) ไม่ได้ เกิดขึนจากภายในตัวบุคคล สามารถพัฒนาหรือลดลงได้ ตามกาลเวลา 5) หลัก
ความสัมพัน ธ์ของศักยภาพ ประสิท ธิภาพของบุคคลในการเรี ย นรู้ขนอยู
ึ ่กับความหนัก แน่น ของ
สังคมและสภาพแวดล้ อมทางการเรี ย นรู้ศึก ษา ศัก ยภาพต้ อ งสะท้ อ นความรู้ และบริ บ ทตาม
สมมติฐาน
2.1.2 องค์ ประกอบของศักยภาพ
ศักยภาพทีมีองค์ประกอบสําคัญ 2 ส่วน ประกอบด้ วย 1) ศักยภาพทีปรากฏ
ให้ เห็น (visible) ได้ แก่ ความสามารถ (Ability) ปรากฏให้ เห็น ผ่านทัก ษะ (Skills) และความรู้
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(knowledge) 2) ศั ก ยภาพที แฝงอยู่ (Hidden) ได้ แก่ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Personality) ซึ ง
หมายถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลในแง่ ความคิดความเชือแห่งตน (Self-concept) แรงขับ จาก
ภายใน (Motives) และอุป นิ สัย (Traits) โดยศัก ยภาพของนั ก วิ จัย ชุม ชนสามารถมองได้ ทั ง
ศัก ยภาพส่วนที ปรากฏให้ เห็นและศัก ยภาพส่วนทีแฝงอยู่ ทังนี ศัก ยภาพยังมีความสัมพัน ธ์ กับ
สมรรถนะ (Competency) โดยศักยภาพสามารถปรากฏให้ เห็นผ่านสมรรถนะ เช่น ทักษะ ความรู้
ความคิดความเชือ เป็ นต้ น (Chen & Chang. 2010)
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ภาพประกอบ 1 ความสอดคล้ องระหว่างศักยภาพ สมรรถนะ และสมรรถนะหลัก
ศักยภาพของนักวิจยั ชุมชนมีทงศั
ั กยภาพทีปรากฏให้ เห็นเด่นชัด และทีแฝง
อยู่ โดยปรากฏให้ เห็นผ่านสมรรถนะ เช่น ทักษะ ความรู้ อารมณ์ ความรู้สึก ดังที ได้ มีผ้ กู ล่าวถึ ง
ศักยภาพทีปรากฏผ่านสมรรถนะโดยผ่านองค์ประกอบพืนฐานของสมรรถนะของบุคคลในด้ าน
ต่างๆ ได้ แก่ (McClelland, 1973; Chisholm and Ely, 1976)
1) ด้ านความรู้ (knowledge) คือ ข้ อมูลต่าง ๆ ทีนักวิจัยชุมชนมีความรู้ความ
เข้ าใจทีเกียวข้ องกับการวิจยั เพือชุมชน และกระบวนการวิจยั เช่น ความรู้เรืองกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม รู้วา่ กระบวนการวิจยั สามารถใช้ แก้ ปัญหาชุมชน เป็ นต้ น
2) ด้ านทักษะ (Skills) คือ ความสามารถทังทางกายภาพและจิตใจทีนักวิจัย
ชุม ชนจะปฏิ บั ติ ง านเพื อพัฒ นาตนเอง ชุม ชนท้ องถิ นโดยอาศัย กระบวนการวิจัย ให้ ประสบ
ความสําเร็จ ทัง ความสามารถทางกายภาพทีสะท้ อนให้ เห็นถึงความพร้ อมทางกายทีจะปฏิบตั ิงาน
และความสามารถทางจิตใจทีจะสะท้ อนด้ านของทักษะเชิงความคิดต่างๆ
3) ด้ านความคิดความเชือแห่งตน (Self-Concept) เป็ นส่วนประกอบรวมของ
เจตคติ (Attitude) ค่านิ ย ม (Value) และความเป็ น ตัวตนของนัก วิจัย ชุมชน ในส่วนของอารมณ์
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ความรู้สึก ซึงแสดงให้ เห็นถึงผลรวมทังหมดของลักษณะประจําตัวของนักวิจยั ชุมชนแต่ละบุคคล
เช่น คนที ทีค วามเชือมันในตนเองก็ จ ะแสดงให้ เห็น ถึงความคิด ความเชื อและเจตคติว่าเขาจะ
สามารถนําพาการพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการวิจยั ให้ เกิดความสําเร็จได้
4) ด้ า นอุป นิ สัย (Traits) เป็ น ลัก ษณะทางกายภาพของนั ก วิจัย ชุม ชนที
แสดงออกอย่างสมําเสมอในการตอบสนองต่อข้ อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ ทีต้ องเผชิญใน
ชีวิตประจําวัน
5) แรงขับจากภายใน (Motives) เป็ นสิงทีนักวิจยั ชุมชนชนมีความต้ องการให้
เกิดขึนอย่างสมําเสมอ ซึงเป็ นปัจจัยผลักดันให้ นกั วิจยั ชุมชนแสดงออกซึงพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึงเพือตอบสนองต่อเป้าหมายของตนเอง
เช่ น เดี ย วกั บ ชนกนารถ บุ ญ วัฒ นะกุ ล . (2557) ได้ กล่ า วถึ ง การพั ฒ นา
ศัก ยภาพของคนที สะท้ อนถึงการแสดงออกผ่านสมรรถนะด้ านต่างๆ จากการปรับ เปลียนและ
แสดงออกทางพฤติกรรม โดยเห็นว่าการปรับเปลียนพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคลทีก่อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ คุณภาพ เช่น การลงมือทําทันที การพัฒนาตัวเอง การพัฒนางาน คิดใหม่ ทําใหม่
การวิเคราะห์แก้ ปัญหา การคิดนอกกรอบ การเขียน การพูด การนําเสนอ การทํางานร่วมกับคนอืน
เป็ นต้ น ซึงสรุปแล้ ว ศักยภาพคือ ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสยั ทีจําเป็ นต่อการทํางานของบุคคลให้
ประสบความสําเร็จ สูงกว่ามาตรฐานทัวไป ซึงประกอบด้ วยองค์ป ระกอบหลัก 3 ประการ คื อ
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skill) และพฤตินิสยั ทีพึงปรารถนา (attributes)
นอกจากนี ยังมีผ้ กู ล่าวถึ งองค์ป ระกอบของศักยภาพมนุษ ย์ ที เชือมโยงถึ ง
โครงสร้ างสํ า คัญ ทางสังคม 4 องค์ ป ระกอบหลัก ประกอบด้ วย 1) ศัก ยภาพทางสังคมและ
ประชากรศาสตร์ รวมทังจํานวนของประชากร เพศ ความสมดุล เงือนไขสุขภาพ วิถีชีวิต และระดับ
การศึกษาของประชากร 2) ศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึงหมายถึงในระดับของโครงสร้ าง
ทางเศรษฐกิจ และการจ้ างงานของประชากร คุณภาพและความเชียวชาญของวิชาชีพ ลักษณะ
ของเงือนไขแรงงาน มาตรฐานคุณภาพชีวิต ระดับของอุปสงค์อปุ ทานและการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 3) ศักยภาพทางสติปัญ ญา ซึงว่าด้ วยบทบาทด้ านนวัตกรรม การประกอบการธุรกิจและ
ความคิดสร้ างสรรค์ของปัจเจก โอกาสทีเอือให้ เกิดตามสถานการณ์ความเป็ นจริง 4) ศักยภาพทาง
สังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural) ซึงขึนอยู่หลักวิทยาศาสตร์ การศึกษา และวัฒนธรรม ทังนีการ
ตัดสิน ขึนอยู่กับ ภาพรวมจากกระแสการเปลียนแปลงของโลก และความสามารถทางจิ ตของ
ประชากร การสร้ างแรงจูงใจ ค่านิยม และการบูรณาการทางสังคมกับกลุม่ ประชากรทีหลากหลาย
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ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของศักยภาพมนุษย์
ทีมา: Libanova. 2007:35; refer to Revko. 2016
นอกจากนี ศักยภาพของนักวิจัยชุมชนยังสามารถอาศัยมุมมองตามแนวคิด
จิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic psychology) ในการทําความเข้ าใจและนํามาอธิบายการ
เกิดและการบรรลุศกั ยภาพได้ อีกด้ วย โดยมุมมองด้ านศักยภาพตามแนวคิดจิตวิทยากลุ่มมนุษย
นิยม ให้ ความสําคัญ กับศักยภาพของบุคคลทีเน้ น ส่วนรวมของอารมณ์ และลักษณะเฉพาะของ
บุคคล มุง่ ศึกษาและให้ ความสําคัญกับคุณค่าของแต่ละบุคคล โดยความเชือทีสําคัญประการหนึง
คือ ความสนใจสูงสุดอยู่ทีคุณค่าและศักดิศรีของมนุษย์ และสนใจในการพัฒนาศักยภาพซึงอยู่ใน
ตัวมนุษย์ทุกคน แนวคิดนีให้ ความสําคัญกับบุคคลทีค้ นพบตัวเองและความสัมพันธ์กบั ผู้อืนและ
กลุม่ ต่างๆ ในสังคม โดยหลักการทางจิตวิทยามนุษยนิยม มนุษย์จะอยู่ในกระบวนการรู้จักตนเอง
อย่ างแท้ จ ริ งจนถึ งวาระสุด ท้ ายของชี วิต หลัก การดังกล่าวจะมีความเกี ยวข้ องโดยตรงกับ การ
แสวงหาของมนุษย์ที จะไปให้ ถึงสภาพการบรรลุตนหรือศักยภาพแห่งตน และสอดคล้ องกับการ
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เคลือนไหวในด้ านการส่งเสริมศักยภาพของบุคคล ลักษณะของการศึกษาของนักจิตวิทยาในกลุม่ นี
สะท้ อนให้ เห็นว่ามีความสนใจในลักษณะเฉพาะของคนด้ วยการรวบรวมข้ อมูลทังจากการสังเกต
บุคคล และการพิจารณาภายใน (introspection from inside) โดยใช้ ข้อมูลจากการรายงานตนเอง
และความรู้ สึก ต่ า ง ๆ เช่ น ความประทั บ ใจ ความหวัง ความกลัว ความใฝ่ ฝั น ข องผู้ได้ รั บ
ประสบการณ์ ซึงเป็ นการแสดงตัวตนภายในทีแท้ จริงของบุคคล (จรรจา สุวรรณทัต. 2532)
จิตวิทยามนุษยนิยม ยังได้ กล่าวถึงทฤษฎีแรงจูงใจทีขันสุดท้ ายนําไปสู่ก าร
บรรลุศกั ยภาพ โดยการสร้ าง the pyramid of needs โดยกล่าวว่ามนุษ ย์มีพฤติกรรมทีเกิดจาก
ความจําเป็ นทีจะต้ องมี need ตามลําดับขัน ซึงมาสโลว์ เสนอไว้ มี 5 ขัน แต่ละขันจะต้ องได้ รับการ
ตอบสนองตังแต่ขนต้
ั นและค่อย ๆ ไต่ขนไปถึ
ึ
งขันสุดท้ าย เป็ น การไต่เต้ าที ละขัน ได้ แก่ ขันที 1
ความจํ าเป็ น ที จะต้ องมีเกี ยวกับ ทางกาย (Physiological needs) ขันที 2 ความต้ องการที จะมี
ความปลอดภัยและมันคงในชีวิต (Safety and Security needs) ขันที 3 ความต้ องการทางสังคม
(Belonging and love needs) ขันที 4 ความต้ องการที จะรั ก ษาตัว ตนของตนเองและความ
ต้ องการที จะได้ รับการนับ ถื อ (Ego and Esteem needs) และขันที 5 การบรรลุศักยภาพ (Selfactualization) ทังนีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน ให้ ความสําคัญ ในขันที 4 และขันที 5 คือ
ความต้ องการทีจะได้ รับการนับถือ ซึงวิธีการทีจะได้ รับการนับถือทีเป็ นแก่นแท้ คือการนับถือตัวเอง
ซึงจะไม่มีใครมาแย่งได้ อันได้ มาจากการแสดงศักยภาพทําความดีตอ่ ตนเองและต่อสังคมด้ วย คน
ทีมี Self-esteem ตําจะมี sensitive ego หรือมีจิตใจอ่อนไหวง่าย เพราะอยากให้ มีคนนับถือ ทังนี
เพราะลึกลงไปไม่ได้ สร้ างศักดิศรี ให้ แก่ตนเองในทางที ถูกที ควรหรื อสร้ างความภาคภูมิใจให้ แก่
ตนเอง สําหรับขันที 5 การบรรลุศกั ยภาพ (Self-actualization) ได้ กล่าวถึงการบรรลุศกั ยภาพแห่ง
ตน ว่าคนเราทุกคนมีศกั ยภาพ แม้ ว่าจะไม่ได้ มีความเสมอภาคทางยีนส์และพรสวรรค์ การบรรลุ
ศักยภาพคือการได้ แสดงความสามารถเท่าทีตนมี มาสโลว์ได้ กล่าวถึงลักษณะของคนทีจะบรรลุ
ศักยภาพไว้ ดงั นี 1) รู้จกั ปรับตัวให้ เข้ ากับความเป็ นจริง 2) ยอมรับตนเอง ยอมรับผู้อืน และยอมรับ
ธรรมชาติ ม ากขึน 3) มี ค วามแน่วแน่ ไม่ฝืน ใจทํ า 4) สนใจปั ญ หามากขึน โดยวางศูน ย์ ก ลาง
วิจารณญาณไว้ ที ปั ญ หา ไม่วางศูน ย์ก ลางทีตนเอง 5) มีความเป็ นส่วนตัวมากขึน ไม่ยึดติดกับ
บุคคลหรือสภาวะใดเกินไป 6) เป็ นอิสระมากขึนและรู้จกั ต่อต้ านปทัสถานทางสังคมทีเข้ มงวดมาก
เกินไป 7) แสดงความชืนชมได้ เร็วขึนและมีอารมณ์ออ่ นหวานมากขึน 8) มีประสบการณ์สดุ ยอดใน
เรื องต่าง ๆ มากขึน 9) ร่วมเอกลัก ษณ์ กับ มนุษ ยชาติมากขึน 10) มีมนุษ ยสัมพัน ธ์ที ดี 11) เป็ น
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ประชาธิปไตยมากขึน 11) มีความสร้ างสรรค์เพิมมากขึน 12) มีระบบค่านิยมทีเป็ นระเบียบ (จิรา
ภา เต็งไตรรัตน์ และคนอืน ๆ. 2554)
จากแนวคิ ด เกี ยวกั บ ศั ก ยภาพ สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ศัก ยภาพ ( Potential) คื อ
ความสามารถหรือคุณสมบัติทีมีแฝงอยู่ในตัวบุคคล สามารถทําให้ พัฒนาและทําให้ ประจักษ์ แจ้ ง
ขึนได้ โดยสามารถนําสิงทีแฝงนันมาพัฒนาให้ เกิดสิงทีดีขนกว่
ึ าทีเป็ นอยู่ ซึงศักยภาพมีทงศั
ั กยภาพ
ทีปรากฏให้ เห็นชัดและศักยภาพทีแฝงอยู่ และสามารถปรากฏให้ เห็นผ่านสมรรถนะด้ านต่างๆ เช่น
ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ ด้ านความคิดความเชือ บุคคลทีมีศกั ยภาพหรื อคนทีมีความสามารถซ่อน
อยู่ภายในหากได้ รับการส่งเสริมอย่างเต็มทีและถูกทางความสามารถสูงสุดก็จะปรากฏขึน
การเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนครังนี ผู้วิจัยใช้ แนวคิดเกียวกับศักยภาพเป็ น
แนวทางในการทําความเข้ าใจศักยภาพของนักวิจัยชุมชนเบืองต้ นว่าเป็ นอย่างไร ทังศักยภาพที
ปรากฏให้ เห็น และศัก ยภาพที แฝงอยู่ในตัวนัก วิจัย ชุมชน รวมถึ งองค์ป ระกอบของศักยภาพที
สะท้ อนในด้ านความรู้ ทักษะ อารมณ์ ความรู้สึก และองค์ประกอบของศักยภาพทีเป็ นโครงสร้ าง
ทางด้ านสังคมและประชากรศาสตร์ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสติปัญญา และด้ านสังคมวัฒนธรรม และ
ผู้วิจัย ใช้ แนวคิ ด เกี ยวกับ ศัก ยภาพนี ไปเที ย บเคีย งกับ ข้ อค้ น พบที สะท้ อนถึ งการเปลียนแปลง
ศัก ยภาพของนั ก วิ จัย ชุม ชนว่า เมื อผ่า นการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพแล้ วนั ก วิ จัย ชุม ชนเกิ ด การ
เปลียนแปลงศักยภาพอย่างไรเมือเทียบเคียงกับแนวคิดและองค์ประกอบของศักยภาพ
ส่ วนที 3 แนวคิดการพัฒนาชุมชน
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน มีเป้าหมายเพือการพัฒนาคน
ให้ สามารถใช้ กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ อย่างเป็ นระบบระเบียบ ทังนีผู้วิจยั
อาศัยแนวคิดการพัฒนาชุมชนเป็ นแนวทางในการศึกษาครังนีด้ วย โดยแนวคิดเกียวกับการพัฒนา
ชุมชนมีหลักพืนฐานดังเดิมว่าเป็ นกระบวนการให้ การศึกษา (Education Process) แก่ประชาชน
เพื อพัฒนาความรู้ ความคิด ให้ สามารถพึงตนเองได้ (Self-Reliance) หรื อช่วยตนเองได้ (SelfHelp) ทังในการคิด ตัดสินใจ และดําเนินการแก้ ปัญหาตนเอง ดังนันการพัฒนาชุมชนจึงเป็ นการ
พัฒนามนุษย์ให้ ครบถ้ วนถึงความพร้ อมทุกด้ านเพือจัดการกับปั ญหาและความต้ องการต่าง ๆ ที
เกิดขึน
3.1 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
การพัฒ นาชุมชน ถูก นํ ามาใช้ เพื อพัฒ นาให้ ป ระชาชนเกิดความกระตือรื อร้ นที จะ
ช่วยเหลือตนเอง (Self-help) นันคือการ “พัฒนาคน” หรือประชาชนทีอยู่ในชุมชนในฐานะทีคนเป็ น
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ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนมาจากหลักการแห่งธรรมชาติ
และภาวะทางกายภาพของมนุษ ย์ ที แต่ล ะคนมี ความแตกต่างระหว่างบุคคลทังรูป ร่าง สมอง
สติปั ญ ญาและจิต ใจ ภาวะธรรมชาติ และภาวะกายภาพนี ทําให้ มนุษ ย์ไม่สามารถทีจะประสบ
ความสําเร็จของชีวิตได้ เท่าเทียมกัน ถึงแม้ วา่ มนุษย์ทกุ คนมีสิทธิและความเสมอภาคในโอกาสทีจะ
กระทําสิงต่าง ๆ ได้ อย่างเท่าเทียมกันก็ตาม พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์ (2517) กล่าวถึงหลักปรัชญามูล
ฐานของงานพัฒนาชุมชนเอาไว้ 5 ประการ ดังนี 1) บุคคลแต่ละคนย่อมมีความสําคัญและมีความ
เป็ นเอกลักษณ์ทีไม่เหมือนกัน จึงมีสิทธิอนั พึงได้ รับการปฏิบตั ิด้วยความยุติธรรมและอย่างบุคคลมี
เกียรติในฐานะทีเป็ นมนุษย์ปถุ ชุ นคนหนึง 2) บุคคลแต่ละคนมีสิทธิและสามารถทีจะกําหนดวิถีการ
ดํ า รงชี วิต ของตนไปในทิ ศ ทางที ตนต้ อ งการ 3) บุ ค คลแต่ล ะคนถ้ าหากมี โอกาสแล้ ว ย่ อ มมี
ความสามารถที จะเรี ยนรู้ เปลียนแปลงทัศนะ ประพฤติและพัฒนาขีดความสามารถให้ มีความ
รับ ผิ ด ชอบต่อสังคมสูงขึนได้ 4) มนุษ ย์ ทุก คนมีพ ลังในเรื องความคิดริ เริ ม ความเป็ น ผู้นํ าและ
ความคิดใหม่ ๆ ทีซ่อนเร้ นอยู่ พลังความสามารถเหล่านีสามารถเจริญเติบโตและนําออกมาใช้ ได้
ถ้ าพลังทีซ่อนเร้ นเหล่านีได้ รับการพัฒนา 5) การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชนในทุก
ด้ านเป็ น สิงที พึงปรารถนาและมีค วามสําคัญ ยิงต่อชีวิตของบุคคล ชุมชน รัฐ จีรพรรณ กาญจน
จิตรา (2523) ได้ อธิ บ ายเกี ยวกับ ปรัช ญาของการพัฒนาชุมชนเอาไว้ ว่า การดําเนิ น งานพัฒ นา
ชุมชนนันถือว่าพลังสําคัญทีจะบันดาลให้ งานบรรลุผลสํา เร็จสมความมุง่ หมายมาจากประชาชน
โดยเชือว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน ตําต้ อยหรือด้ อยการศึกษาเพียงใด ก็ยังมีพลังและ
ความปรารถนาทีจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนให้ มีมาตรฐานสูงขึน การกระตุ้นเตือนและการสะกิด
พลังดังกล่าวจะเป็ น ผลให้ มีก ารขุดค้ น และนํ าเอาทรัพยากรที มี อยู่ในชุมชนชนบทไปใช้ ใ ห้ เกิ ด
ประโยชน์ เพือการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึงเป็ นการสร้ างสรรค์ความเจริ ญ
ให้ แก่ชมุ ชนในทุก ๆ ด้ านพร้ อมกัน ปรัชญาการพัฒนาชุมชนจึงยึดถือว่า ถ้ าเรายิงช่วยให้ ประชาชน
ได้ บ รรลุถึ งความปรารถนาหรื อความสุขในชี วิต ได้ มากเท่ าใดก็ ยิ งเป็ น สิงที ดีงามเท่ านัน การ
ช่วยเหลือในลักษณะนีถือว่าเป็ น หน้ าทีของเพือนมนุษย์ในสังคมด้ วยกัน ยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี (2534)
กล่าวถึงปรัชญาของการพัฒนาชุมชนว่า ตังอยู่บนพืนฐาน 2 ประการ ดังนี 1) การพัฒนาชุมชนนัน
ให้ ความศรัท ธาในตัวมนุษ ย์ เชื อมันในตัวบุค คลว่าเป็ นทรัพ ยากร (Human Resources) ที มี
ความสําคัญทีสุดในความสําเร็จของการดําเนินงานทังปวงและเชืออย่างแน่วแน่วา่ มนุษย์ทกุ คนมี
ความสามารถทีจะพัฒนาตัวเองได้ ตามขีดความสามารถทางกายภาพของตนหากโอกาสอํานวย
และมีผ้ คู อยชีแนะทีถูกทาง 2) การพัฒนาชุมชนนันให้ ความศรัทธาในเรื องความยุติธรรมของสังคม
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มีความต้ องการความยุติ ธรรมทีจะมีชีวิตอยู่ในสังคม (Social Justice) ต้ องการอยู่ในสังคมด้ วย
ความสุขกาย สบายใจ (Social Satisfaction) และต้ องการอยู่ร่วมในสังคมให้ เป็ น ทียอมรับ ของ
สังคมด้ วย (Social Acceptability) การใช้ กําลังบังคับเป็ นอุปสรรคทีสําคัญยิงต่อความสําเร็จของ
การพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน (2547) ได้ กล่าวถึ งการพัฒนาชุมชนว่ามีพืนฐานความเชือ 3
ประการ คือ 1) เชือว่ามนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิศรีในความเป็ นคน 2) เชือว่ามนุษย์ทุกคนมี
ความสามารถหรื อศัก ยภาพ 3) เชื อว่าความสามารถของมนุษ ย์ สามารถพัฒ นาได้ ถ้ ามีโอกาส
ฉะนันจึงเห็นได้ ว่าปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนัน ประการแรก ตังอยู่บนพืนฐานอันมันคงแห่ง
ความศรัทธาในตัวคนว่าเป็ นทรัพยากรทีมีความหมายและมีความสําคัญทีสุด ประการทีสอง การ
พัฒนาชุมชน ก็คือความศรัทธาในเรืองความยุติธรรมของสังคม (Social Justice) การมุง่ ขจัดความ
ขัดแย้ งและความเหลือมลําทีเห็นได้ ในหมู่มวลชนนันเป็ นเรืองทีอารยะ สังคมพึงยึดมัน ประการที
สาม ความไม่ร้ ู ความดือดึงและการใช้ กําลังบีบบังคับเป็ นอุปสรรคทีสําคัญอย่างยิงต่อความสําเร็จ
ของการพัฒ นา และความเจริ ญ รุดหน้ าจะเกิ ดขึนได้ ก็ ด้ วยวิ ธีก ารให้ ก ารศึก ษาเท่านัน การให้
การศึกษาและให้ โอกาสจะช่วยดึงพลังซ่อนเร้ นในตัวคนออกมาใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และ
การพัฒนาจะมีประสิทธิภาพได้ ก็จะต้ องยึดหลักการทํางานรวมกลุ่ม เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม
การอยู่รวมกันเป็ นกลุม่ และทํางานร่วมกันเป็ นกลุม่ จะช่วยให้ คนเจริญเติบโตโดยเร็วทีสุด
นอกจากนี นิรันดร์ จงวุฒิเวศน์. (2550) ได้ กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนว่าเป็ นกลไก
อัน สํ าคัญ ที กํ า หนดทิ ศ ทาง นโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพั ฒ นา เพื อนํ า ไปสู่
จุดมุ่งหมายเบืองหน้ า คือ ชุมชน (ประชาชน) ทีสุขสมบูรณ์ เป็ นเรืองทีมีความเกียวข้ อ งกันอย่าง
เป็ นระบบ อัน ประกอบด้ วย ปั จ จั ย ภายใน ได้ แก่ สภาพทั วไปของปั ญหา ความต้ องการ
กระบวนการแก้ ไขปัญหา และผู้เกียวข้ องในระบบ และปัจจัยภายนอก อันได้ แก่ กระแสโลกาภิวตั น์
และการเปลียนแปลงทางธรรมชาติ เป็ นการบริหารจัดการชุมชนทีมีกลไกการขับเคลือนการพัฒนา
ทังองคาพยพ อันมีองค์ประกอบ ทังภาครัฐ ท้ องถิน ภาคเอกชน และประชาสังคม โดยท้ องถินเป็ น
องค์กรหลัก และประชาสังคมเป็ นผู้รับประโยชน์ทีสุขสมบูรณ์ การพัฒนาชุมชน จึงเป็ นภาระหน้ าที
ของคนทุกคนทีจะต้ องร่วมกัน คิด ร่วมกันทํา และร่วมกันรับผิดชอบเพือให้ ได้ มาซึงประโยชน์สุข
ร่วมกัน
จากปรัชญาการพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสรุปได้ ว่า ปรัช ญาของการ
พัฒนาชุมชนตังอยู่บนพืนฐานของความศรัทธาในศักยภาพหรือ พลังความสามารถของมนุษย์ คน
แต่ละคนมีความสามารถในการพัฒนาตนเองได้ ถ้ามีโอกาส การพัฒนาชุมชนจึงต้ องพัฒนาบุคคล
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ให้ มีความคิด และความสามารถเพิ มขึน ให้ บุคคลได้ รับ ความยุติธรรม มีอิสรภาพ เสรี ภาพและ
ความเสมอภาคในการดํารงชีวิต
3.2 แนวความคิดพืนฐานในการพัฒนาชุมชนท้ องถิน
การพัฒนาชุมชนนันมีแนวคิดพืนฐานอยู่ทีการสรรหากระบวนการ แนวทาง รูปแบบ
ของกิจกรรมหรือโครงการทีหนุนเสริมการพัฒนาโดยเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมพัฒนา
ชุมชน ของตนเอง ซึงการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน เป็ นกระบวนการ
หนึงในการเสริมสร้ างให้ คนในชุมชนได้ ใช้ ศกั ยภาพของตนเองในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
โดยอาศัยกระบวนการวิจยั เป็ นตัวขับเคลือนการดําเนินการ ซึงแนวคิดพืนฐานการพัฒนาชุมชนกับ
การพัฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพชุม ชนมี ค วามเชื อมโยงและสอดคล้ อ งกัน ซึงให้
ความสําคัญ กับคนในชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการขับเคลือนการพัฒนาชุมชน เพือนําไปสู่การ
แก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุมชนอย่ างยังยื น บนฐานของทุน ชุมชน โดยมีแนวคิดพื นฐานดังต่อ ไปนี
(โกวิทย์ พวงงาม. 2553)
จากแนวคิดพืนฐานการพัฒนาชุมชน จะเห็นได้ วา่ มีความเชือมโยงกับการเสริมสร้ าง
ศัก ยภาพนักวิจัย ชุมชน ดังต่อไปนี 1) เชือมันในศักยภาพคนในชุมชน การเสริ มสร้ างศัก ยภาพ
นักวิจัยชุมชน ให้ ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของคน คนในชุมชนมีความสําคัญ ทีสุด มี
ความเชื อมันในพลังความสามารถของคนในชุมชนว่าจะสามารถนํ าศักยภาพที มีมาใช้ ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองได้ ทังนี โดยอาศัยฐานคิดของการวิจัยในการเสริ มสร้ างศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองและชุมชน รวมทังสร้ างมาตรฐานในการ ดํารงชีวิตหรื อมีคณ
ุ ภาพชีวิตที ดี มีความ
พร้ อมที จะพัฒ นาชุมชนของตนเอง 2) การมีส่วนร่ วมของคนในชุม ชน (People Participation)
กล่าวคือ การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเป็ นหัวใจสําคัญของ
การดําเนินการ โดยยึดหลักการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนตังแต่ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติ งาน ร่ วมประเมิ น ผล และร่ วมรับ ผลประโยชน์ ที เกิ ด ขึน ซึงอาจจะกล่าวได้ ว่า การ
เสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัยชุมชนเพือให้ คนในชุมชนสามารถใช้ กระบวนการวิจัย ในการพัฒนา
ชุม ชน โดยคนในชุม ชน และเพื อชุม ชน 3) การช่ วยเหลื อ ตนเอง (Aided Self-help) และการ
พึงตนเอง (Self-Reliance) การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนเป็ นแนวทางหนึงของการพัฒนา
ให้ ประชาชนเรียนรู้ทีจะพึงตนเอง โดยมีหน่วยงานภายนอกให้ การช่วยเหลือสนับสนุนในส่วนทีเกิด
ขีดความสามารถของชุมชนตามความเหมาะสม 4) ความคิดริเริมของประชาชน (Initiative) เป็ น
แนวคิดในการทํางานกับคนในชุมชนโดยยึด หลักการทีว่า ความคิดริเริมต้ องมาจากประชาชน ซึง
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ต้ องใช้ วิถีแห่งประชาธิ ป ไตยและหาโอกาสกระตุ้น ให้ การศึก ษา ให้ ป ระชาชนเกิ ดความคิดและ
แสดงออกซึงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน เป็ นแนวความคิดทีเชือมันในสิทธิเสรีภาพของ
คน การพัฒนาชุมชนต้ องเกิดจากความต้ องการทีแท้ จริ งของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนเป็ นผู้
ริเริมในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหา จัดทําแผนและโครงการ การดําเนินงานพัฒนาในขันตอนต่าง ๆ
ต้ องให้ ค นในชุมชนเป็ นผู้ริเริ มและรับผิดชอบ หน่วยงานนอกชุมชนอืน ๆ เป็ นหน่วยที สนับ สนุน
ส่งเสริมเท่านัน 5) ความต้ องการของชุมชน (Felt-Needs) การเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
เป็ นการพัฒนาให้ คนรู้จกั การแก้ ปัญหาอันเป็ นปัญหาทีมาจากความต้ องการของชุมชนเอง ซึงการ
พัฒนาชุมชนนันต้ องให้ ประชาชนคิดและตัดสินใจบนฐานความต้ องการของชุมชนเอง เพือให้ เกิด
ความคิ ด ที ว่างานเป็ น ของ ประชาชนและจะช่วยกัน ดูแลรัก ษา 6) การใช้ ท รัพยากรในชุมชน
(Community Natural Resources Utilize) การเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุม ชน ดํ าเนิ น การ
ภายใต้ ทรัพยากรทีมีอยู่ของชุมชน เพือให้ คนเกิดการเรียนรู้ วางแผนการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
ของชุมชนก่อนการพึงพาจากภายนอก 7) ขีดความสามารถของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน
ทีมีความพร้ อมมากก็พึงตนเองให้ มาก ชุมชนทีมีความพร้ อมน้ อยรัฐก็ให้ การสนับสนุนมากขึน ขีด
ความสามารถของชุมชนและรัฐนีจะต้ องได้ สดั ส่วนและสอดคล้ องซึงกันและกัน ซึงการเสริมสร้ าง
ศักยภาพนักวิจัยชุมชน เป็ นการเพิมขีดความสามารถของคนในชุมชนให้ มีกระบวนการคิด การ
วางแผนเพือพัฒนาชุมชนด้ วยตนเอง ลดการพึงพาจากภาครัฐเนืองจากคนมีความพร้ อม การคิด
การแก้ ปั ญ หาหรื อพัฒนาต่าง ๆ ย่อมมีความพร้ อมด้ วยเช่นกัน 8) การร่วมมือกันระหว่างรัฐกับ
ประชาชน ซึงตังอยู่บนพืนฐานของการช่วยเหลือตัวเอง การใช้ ทรัพยากรในชุมชน การมีส่วนร่ วม
ของประชาชน และการสนับสนุนส่งเสริมของรัฐบาลอย่างเหมาะสมเป็ นสําคัญ 9) การพัฒนาแบบ
บูรณาการ คื อดํ าเนิ น การไปพร้ อม ๆ กัน หลาย ๆ ด้ าน จะมุ่งเพี ย งด้ านใดด้ านหนึงไม่ได้ เพราะ
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้ องสอดคล้ องและเป็ น
แนวทางเดียวกันเพือการ ประหยัดแรงงาน งบประมาณ และเวลาทีใช้ การดําเนินงานพัฒนาชุมชน
จึงต้ องประสานงานกับคน หน่วยงาน องค์กรต่าง และงบประมาณจึงจะประสบความสําเร็จ 10)
ความสมดุลในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนต้ องดําเนินการไปพร้ อมกันทุกด้ านไม่มงุ่ ในเรืองใดเรือง
หนึงโดยเฉพาะ เพราะกิจกรรมมีความเกียวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด จึงต้ องคํานึงถึงความสมดุลในการ
พัฒนาด้ วย เช่น ความสมดุลระหว่างการพัฒนาคนกับสิงแวดล้ อม ความสมดุลระหว่างสิงทีเป็ น
รูปธรรมกับนามธรรม ความสมดุลระหว่างการพัฒนาวัตถุกบั การพัฒนาจิตใจของคน ความสมดุล
ระหว่างเพศและวัย ความสมดุลระหว่า งภูมิปัญ ญาท้ องถินกับภูมิ ปั ญญาสากล เป็ นต้ น ซึงการ
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เสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัยชุมชนเป็ นการพัฒนาคนในเกิดกระบวนการคิดเกี ยวกับ การพัฒนา
อย่างสมดุล บนฐานบริ บทของชุมชน 10) การพัฒนาชุมชนเป็ นการศึกษาภาคชีวิต คือมีลกั ษณะ
เป็ นการให้ คําปรึกษาแก่ประชาชนทุกเพศวัยอย่างต่อเนื องกันไปตลอดชีวิต เป็ นการให้ การศึกษาที
เน้ น ให้ ร้ ูจักตนเอง รู้จักโลก และเรี ยนรู้ทีจะอยู่ร่วมกับสรรพสิงทังที เป็ นมนุษ ย์ ธรรมชาติ หรื อสิง
เหนือธรรมชาติ อันก่อให้ เกิดปั ญญาเพือปรับสภาพความเป็ นอยู่ให้ สอดคล้ องสมดุล เป็ นเครืองมือ
สําคัญทีจะทําให้ มีความสามารถปรับตัวเองอยู่ในชุมชน
โดยสรุปแนวคิดการพัฒนาชุมชนคือกระบวนการในการหนุนเสริ มให้ พืนทีและกลุ่ม
คนทีอาศัย อยู่ในพืนทีนันมีพัฒนาการทีดีขนทั
ึ งในด้ านบริ บทในการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิตของ
ผู้คน โดยมี กระบวนการในการพัฒนาผ่านคนทีอาศัยอยู่ในชุมชน ผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม การ
เรี ยนรู้ร่วมกัน และร่วมกันพัฒนาโดยอาศัยทรัพยากรและทุนที มีอยู่ในชุมชน และการหนุนเสริ ม
จากหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะการมีส่วนร่วมจากภายในและภายนอก ซึงหากกระบวนการใน
การพัฒนามีการจัดการทีดีย่อม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนทีอยู่ในชุมชนและนําไปสูค่ วามเจริ ญ
ด้ านกายภาพในเชิงพืนทีด้ วย การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนในครังนี จึง
มีความเชื อมโยงกับ หลัก การพัฒ นานาชนที มีฐ านคิดของการพัฒ นาคนเพื อให้ คนสามารถใช้
กระบวนการวิจัย ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ภายใต้ ก ระบวนการมีส่วนร่วมและบริ บ ทของ
ชุมชน
3.3 เป้ าหมายของการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนนันแม้ จะมีกระบวนการ วิธีการทีหลากหลาย รวมถึงมีเป้าหมายของ
การพัฒนาทีหลากหลาย แต่โดยหลักการแล้ วมีเป้าหมายสําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาคนให้ มี
ความสุข และการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง (โกวิทย์ พวงงาม. 2553) การพัฒนาคนให้ มีความสุข
คือ ให้ เป็ นคนทีมีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ธรรม มีความสุขสงบ จิตใจที เยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มันคง ไม่มี
ความเครียด สุขมุ มีเมตตา กรุณา เอืออาทรต่อผู้อืน รู้จักประมาณ ตน มีความพอเพียง เข้ าใจใน
สัจ ธรรมของชี วิต มองโลกในแง่ดี มี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เป็ น ต้ น ส่วนการพัฒ นาชุม ชนให้
เข้ มแข็งนัน คือการพัฒนาคนให้ มีจิตสํานึกชุมชน มีจิตวิญญาณชุมชน เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที
สมาชิกร่วมกันเรี ยนรู้หรื อเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม มีองค์กรชุมชนเข้ มแข็ง สมาชิกรวมตัวกันอย่าง
เหนียวแน่นด้ วยจิตสํานึกชุมชนและ จิตวิญญาณชุมชน มีการจัดการชุมชนทีดี สมาชิกของชุมชนมี
ความสามารถในการจัดการตนเอง กลุ่ม และชุมชนได้ วางแผน จัดกระบวนการดําเนิ นงานและ
ประเมินผลการพัฒนาชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื อข่ายชุมชนทีมีกระบวนการเชือมโยง
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สมาชิก ในกลุ่มและองค์ก รชุมชนต่าง ๆ เข้ าด้ วยกัน มีภาวะผู้นําชุมชน เป็ น ชุมชนพึงตนเอง ได้
สมาชิกของชุมชนมีความเข้ มแข็งทีจะช่วยเหลือหรือพึงตนเองได้ ทงในทางเศรษฐกิ
ั
จ การเมือง การ
ปกครอง สังคมและวัฒนธรรมทังในยามปกติและเมือประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทําให้ สามารถ
ดํารงรักษาชุมชนเอาไว้ ได้ เป็ นชุมชนสงบสุข และมีความยังยืน
จะเห็น ได้ ว่าเป้ าหมายของการพั ฒนาชุมชนเน้ น ที การสร้ างความสุขให้ เกิ ดขึนใน
ชุมชน และความเข้ มแข็งของชุมชน ซึงการจะเกิดทังสองประการนีขึนได้ นนั คนในชุมชนเป็ นผู้ขบั
เคลือนทีสําคัญ การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนเป็ นการพัฒนาคนให้ สามารถนําชุมชนไปสู่
เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนได้ ประการหนึง ทังนีเมือคนมีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการ
คิดวิเคราะห์ ก่อนที จะลงมือดํ าเนิ น การใด ๆ แล้ วการพัฒนาชุมชนย่ อมเป็ น ไปอย่ างถูก ทิ ศทาง
สอดคล้ องกับ ความต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริ ง ไม่ว่าจะเป็ น การพัฒนาหรื อการแก้ ปั ญ หา
ความร่วมมือต่าง ๆ ก็จะเกิดขึน ความสุขและความเข้ มแข็งของชุมชนก็จะตามมา
3.4 การพัฒนาชุมชนแบบพึงตนเอง
มุมมองของการพัฒนาชุมชนมีหลากหลายมิติ เช่น มิติทางวัฒนธรรม มิติธรุ กิจชุมชน
มิติเศรษฐกิจพอเพียง มิติภมู ิปัญญาท้ องถิน และมิติการพึงตนเอง เป็ นต้ น ซึงในการศึกษาครังนีใช้
มุมมองการพัฒนาชุมชนบนมิติแบบพึงตนเองเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจการพัฒนารูปแบบ
การเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัยชุมชน ซึงการพัฒนาแบบพึงตนเอง คือการพัฒนาที นําไปสู่การ
พึงตนเองของทังสังคม ชุมชน หรื อปั จเจกชน และสิงทีต้ องสร้ างตังแต่เริ มแรกคือสร้ างระบบการ
เรียนรู้เพือจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดํารงชีวิต การพัฒนาชุมชนบนมิติแบบพึงตนเอง
มีฐานคิดและเป้าหมายคือ การมุง่ พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้ ชมุ ชนเกิดทักษะในการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาพึงพาตนเองได้ ในระยะยาว สามารถพึงตนเองได้ ในชุมชนท้ องถินในด้ านต่างๆ โดย
อาศัยสภาวะแวดล้ อมในชุมชนเป็ นสําคัญ ด้ วยความตระหนักชัดเจนว่าการพัฒนาทีชีนําหรือรอรับ
การช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพัฒนาทีไม่ยงยื
ั นและไม่ตงอยู
ั ่บนพืนฐานของความต้ องการของ
ชุมชน ชุมชนขาดทักษะและประสบการณ์การดําเนินงาน ขาดทักษะการเรียนรู้ ขาดพลังสร้ างสรรค์
เพราะรัฐหรื อนักวางแผนการพัฒนาจากภายนอกเป็ นผู้หยิบยืนให้ เมือนักพัฒนาเหล่านันก้ าวออก
จากชุมชนปรากฏว่าชุมชนยิงประสบปั ญหามากขึน จากศักยภาพของชุมชนเองทีไม่เพียงพอต่อ
การรับช่วงงานเหล่านัน เพราะขาดการเรียนรู้ และร่วมปฏิบตั ิการในงานพัฒนาต่าง ๆ
กระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมสมัยใหม่ตระหนักถึงการพึงตนเองเป็ นประการสําคัญ
เพราะการพึงตนเองไม่ว่าจะเป็ น ด้ านใดล้ วนแต่เป็ น สิงทีนํ าไปสู่ความเข้ มแข็งได้ ในอนาคต ใน
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ระยะแรกอาจต้ องพึงพาจากภายนอกบ้ าง แต่เป็ นการพึงพาเพือให้ เกิดการพึงตนเอง ดังนันการ
พึงตนเองของชุมชนจึงเป็ นภูมิค้ มุ กันทีสําคัญของชุมชนต่อแรงเสียดทานและกระแสหรือแรงเหวียง
ในทางลบจากภายนอก แนวคิด การพัฒ นาชุมชนแบบพึงตนเอง เป็ น แนวคิดเชิงอํานาจในการ
ตัดสินใจ หมายถึงการทีองค์กรชุมชนหรือชุมชนสามารถตัดสินใจด้ วยตัวเอง มีความเป็ นตัวของ
ตัวเองในทางความคิด ทัศนะในการมองปั ญหาต่าง ๆ ซึงย่อมจะมองความสํานึกอย่างถ่องแท้ ถึง
สาเหตุของวิกฤตการณ์แห่งปัญหา อันสืบเนืองมาจากปัญหากลยุทธ์การพัฒนาทีสร้ างภาวะพึงพา
ต่อภายนอก การวิเคราะห์ปั ญ หาของชุมชน เป็ น การตัดสินใจดําเนิ นการโดยองค์ก รชุมชน เพื อ
ประโยชน์ของชุมชน ทังในการแก้ ไขปั ญหา และในด้ านการพัฒนาความเข้ มแข็งของชุมชน นําไปสู่
การพึ งตนเองของชุมชนได้ ทังในด้ านเศรษฐกิ จ สังคมการเมื อง วัฒ นธรรม และสิงแวดล้ อ ม
(โกวิทย์ พวงงาม. 2553)
3.5 องค์ ประกอบของการพัฒนาชุมชน
องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชนทีสําคัญ โกวิทย์ พวงงาม. (2553) ได้ กล่าวไว้ 10
องค์ป ระกอบ ประกอบด้ วย 1) คนในชุม ชน ซึงเป็ น องค์ ป ระกอบสํ าคัญ ที สุด ของการพัฒ นา
เนืองจากการพัฒนาชุมชนเป็ นการพัฒนาคน โดยความร่วมมือของคน เพือประโยชน์ของคนใน
ชุมชน ทังเป็ นบุคคล กลุม่ และองค์กรต่าง ๆ 2) ทุนของชุมชน ทังทุนทางสังคม ได้ แก่ คุณภาพของ
คน การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม เป็ นต้ น ทุนทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ อาชีพ
รายได้ แหล่งทุนของชุมชน เป็ นต้ น และทุนทางสิงแวดล้ อม ได้ แก่ ป่ าไม้ แม่นํา นําตก เป็ นต้ น ซึง
เป็ นส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้ การพัฒนาชุมชนประสงความสําเร็จ 3) วัสดุอปุ กรณ์ทีเกียวข้ อง
กับการพัฒนาชุมชน เช่น เครืองอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เครื องจักร เครื องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ต้ องมีคณ
ุ ภาพ เหมาะสม และเพียงพอ 4) ยุทธศาสตร์หรือวิธีการพัฒนา เช่น ให้ การอบรม การจัด
ระเบียบชุมชน การสร้ างผู้นํา การวางแผนและโครงการ เป็ นต้ น ต้ องให้ มีความเหมาะสมกับชุมชน
5) กระบวนการพัฒ นาชุม ชน คื อ มี ลํ าดับ ขันตอนการทํ า งานตังแต่เ ริ มต้ น จ นกระทังสิ นสุด
กระบวนการ 6) การสนับสนุนช่วยเหลือจากภายนอก เป็ นการช่วยเหลือเฉพาะสิงทีจําเป็ น 7) การ
บริ ห ารจัด การที ดี เป็ น การบริ ห ารจัดการเกียวกับ บุคคล กลุ่ม องค์กร การเงิน เป็ น ต้ น อย่างมี
ประสิท ธิ ภาพ 8) นัก พัฒ นาชุม ชน ทํ าหน้ าที กระตุ้น เตือน จูงใจ ประสานงาน ระดมพลังหรื อ
ศัก ยภาพของชุมชนมาใช้ ในการพัฒ นา 9) การประสานงาน เพื อเชือมประสานบุคคล กลุ่ม ที
เกียวข้ องให้ ดําเนิ นกิจกรรมสอดคล้ องกัน และ 10) ผลของการพัฒนาต้ องเป็ น ผลทีเกิดจากการ
ดําเนินงานของคนในชุมชน
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จะเห็น ได้ ว่า แนวคิ ดเกี ยวกับ การพัฒ นาชุม ชนมี ความสอดคล้ องกับ การพั ฒ นา
รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ทังปรัชญาของการพัฒนา แนวคิดพืนฐาน เป้าหมาย
การพัฒนาชุมชนแบบพึงตนเอง และองค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน ทีสามารถเชือมโยงการ
พัฒนาศักยภาพของคนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยเพือนําไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยอาศัยการมี
ส่วนร่ วมและการดํ าเนิ น การโดยคนในชุม ชนเป็ น หลัก ทังนี ก็ ยังไม่ได้ ตัด ขาดจากภาครัฐ หรื อ
หน่วยงานภายนอก แต่เป็ นเพียงหน่วยหนุนเสริมการดําเนินงานพัฒนาของคนในชุมชนเท่านัน
ในการศึกษาครังนี ผู้วิจัยจึงได้ อาศัยแนวคิดเกียวกับ การพัฒนาชุมชนเป็ น แนวคิด
สําคัญเป็ นแนวทางในการดําเนินการ ทังในส่วนของการถอดบทเรี ยนจากชุมชนต้ นแบบทีประสบ
ความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจัยในการพัฒนาหรือแก้ ปัญหาของชุมชน ว่ามีความเกียวข้ อง
เชือมโยงกับแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างไร เป็ นแนวทางในการตังคําถามการถอดบทเรียนว่ามี
กระบวนการอย่างไร ทังประเด็นของการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผลลัพธ์จากการใช้ กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาชุมชน และปัจจัยเงือนไขทีทําให้ ประสบความสําเร็จในการพัฒนานักวิจยั ชุมชน และ
ใช้ เป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจสถานการณ์การเป็ นนักวิจัยชุมชนของพืนทีเป้าหมายทีจะ
ดําเนินการวิจยั ว่าเป็ นอย่างไร มีความเกียวข้ องกับแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างไร ทังในส่วนของ
สถานทีทางด้ านดีและสถานการณ์ ทีเป็ นปั ญหา รวมถึงนํ ามาเป็ นแนวทางในการขับเคลือนการ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน โดยตระหนักถึงศักดิศรีของความเป็ นมนุษย์
ให้ ความสําคัญกับคนในชุมชน และการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเป็ นสําคัญ
ส่ วนที 4 แนวคิดเกียวกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential learning)
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์เป็ นการเรียนรู้ทงในทางปฏิ
ั
บัติและทฤษฎี ต่างมีมมุ มองที
สอดคล้ องกับสถานการณ์ทีแต่ละคนเผชิญอยู่ในชีวิตประจําวัน ดังนัน การเรียนรู้จากประสบการณ์
(Experiential Learning) เป็ นกระบวนการสร้ างความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ ด้ วยการนํ า เอา
ประสบการณ์ เดิ ม มาบูรณาการเพื อสร้ า งการเรี ย นรู้ ใหม่ ๆ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ห ลายทฤษฎี ได้
ประยุก ต์ ใช้ รูป แบบการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ เช่น ทฤษฎีของการเรี ย นรู้ห ลายทฤษฎี จ าก
ประสบการณ์ ของ อับ ราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) หรื อทฤษฎีของฌองเพี ย เจท์ (Jean
Piaget) ซึงมีบทสรุปในงานวิจัยว่าพัฒนาการของมนุษ ย์นนมาจากการที
ั
มนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กับ
สิงแวดล้ อมรอบ ๆ ตัวของเขาเอง อย่างไรก็ตามผู้ทีถือว่าเป็ นผู้นําซึงจุดประกายให้ กําเนิดทฤษฎี
การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ที สําคัญ ๆ ได้ แก่ จอห์ น ดิวอี (John Dewey) ฌองเพี ย เจท์ (Jean
Piaget) เคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) และเดวิท โคล์บ (David Kolb) ต่อเนืองกันมาตามลําดับ ความ

45

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

เชือของ จอห์น ดิวอี (John Dewey) ในเรื อง “Learning by doing” “หรือการเรี ยนรู้โดยการปฏิบัติ
จริง”
การเรียนรู้โดยใช้ ประสบการณ์ เป็ นฐาน มีแนวคิดทีเชือว่าหากไม่มีประสบการณ์อาจไม่
เกิดการเรี ย นรู้ทีแท้ จ ริ งหรื อเกิดความเข้ าใจที แท้ จริ งของแนวคิดนัน ขณะเดียวกันประสบการณ์
เพี ยงอย่ างเดียวก็ ไม่สามารถนํ าไปสู่ความหมายการเรี ยนรู้ทีจะเกิ ดขึนได้ อย่างแท้ จ ริง อีก ทังถ้ า
ต้ องการให้ บรรลุผลสัมฤทธินีจําเป็ นต้ องดําเนินการอย่างต่อเนือง การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชนเป็ นการดําเนินการทีต้ องอาศัยประสบการณ์ของผู้ร่วมวิจยั ซึงเป็ นคนในชุมชนทีจะเข้ ามามี
ส่วนร่ วมในกระบวนการวิจัย ตังแต่เ ริ มต้ นจนสิ นสุด กระบวนการวิ จัย ดังนั นการเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์จึงมีความเกียวข้ องกับการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ทังประสบการณ์ทีเป็ น
รู ป ธรรม ประสบการณ์ จ ากการนึ ก คิ ด ไตร่ ต รอง ซึ งกระบวนการเรี ย นรู้ จากประสบการณ์
ประกอบด้ วย (Enfield. 2001; Kolb. 1984; Pfeiffer & Jones. 1981)
1.ประสบการณ์ทีเป็ นรูปธรรม (Concrete Experience) นักวิจัยชุมชนจะต้ องมีส่วน
ร่วมหรือประสบกับสิงทีเกิดขึนจริงหรือดําเนินการร่วมทํากิจกรรม โดยในการศึกษาครังนีใช้ เนือหา
การพัฒ นานัก วิจัย ชุมชนจากฐานของบริ บ ททาด้ านสังคมวัฒนธรรม ด้ านเศรษฐกิ จ และด้ าน
สิงแวดล้ อม ซึงเป็ นสิงทีนักวิจยั ชุมชนทุกคนล้ วนมีประสบการณ์โดยตรงในบริบทพืนทีของตนเอง
2. ขันการไตร่ ต รอง (Contemplation Phase) นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนมุ่ง ทํ า ความเข้ าใจ
ประสบการณ์ทีได้ รับโดยการพิจารณาไตร่ตรองผ่านเวทีสะท้ อนคิด (Reflection Stage) ทีอภิปราย
และวิเคราะห์ร่วมกัน ซึงในขันนีจะเป็ นการไตร่ตรองการทํางานชุมชนโดยใช้ กระบวนการวิจยั จาก
ประสบการณ์การทํางานพัฒนาชุมชนทีผ่านมาของผู้ร่วมวิจยั
3. ขั น ส ร้ า งแ น ว ค วา ม คิ ด แ ล ะ นํ าไป ป ระยุ ก ต์ ใช้ ( Conceptualization and
Application Phase) จะช่วยให้ นักวิจัยชุมชนมีความเข้ าใจทีลึกซึงยิ งขึนและขยายขอบเขตของ
แนวคิดผสมผสานกับประสบการณ์ทีได้ รับ
4. ขันการทดลองปฏิบตั ิและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ กบั ปรากฏการณ์จริง ซึงเป็ น
ขันตอนทีนักวิจยั ชุมชนจะได้ มีโอกาสลงมือปฏิบตั ิผา่ นกระบวนการคิดวิเคราะห์
ขันตอนสําคัญ ของกระบวนการเรี ย นรู้จ ากประสบการณ์ ข้างต้ น เป็ น วงจรการเรี ย นรู้ ที
เกิ ดขึนอย่ า งต่อเนือง (Recurring Cycle) ซึง คอล์บ (Kolb.
) กล่าวว่า เป็ น ผลมาจากการ
สะท้ อนและการประยุกต์ใช้ ประสบการณ์ หรื อสถานการณ์ อย่างต่อเนืองจนเป็ นขันตอนของการ
ตังสมมติฐาน การเกิดแนวคิดใหม่ ซึงผลทีเกิดขึนเหล่านีได้ รับการแก้ ไขอย่างต่อเนือง ขณะทีจอห์น
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ดิ ว อี (John Dewey.
) กล่ า วถึ ง การจุ ด ประเด็ น ประสบการณ์ และการศึ ก ษ าจาก
ประสบการณ์ ก่อนหน้ าส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ปัจจุบันซึงเป็ นเรื องธรรมดาทีมีอิทธิพลต่อ
ประสบการณ์ในอนาคต การเรี ยนรู้ทีเกิดขึนมีวิวฒ
ั นาการตามลําดับเวลา ดังนันรูปแบบการเรียนรู้
ทีหลากหลายและความแตกต่างกันตามประสบการณ์ รวมถึงการใช้ รายละเอียดในแต่ละขันตอน
นันอาจแตกต่างกันไป แต่ขนตอนที
ั
ควรให้ ความสําคัญคือ ขันตอนของการลงมือทํา การสะท้ อน
คิดและการประยุกต์ใช้ นอกจากนี ขันตอนของการสะท้ อนคิดและการประยุกต์ใช้ เป็ นสิงทีทําให้
เกิดประสบการณ์ การเรีย นรู้ ทีแตกต่างกัน และมีประสิท ธิภาพมากกว่าการเรี ยนรู้แบบทีเรี ยกว่า
"การเรี ย นรู้ โดยการทํ า (Learn-by-doing)" หรื อ "การเรี ยนรู้ ด้ วยสองมือ" (Hands-on learning)'
(Proudman. 1995)
แนวคิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ทีถูกพัฒนาขึนโดย David Kolb ในปี 1975 ได้ ถูก
นํามาใช้ อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุก
มิติ เนืองจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ ไม่วา่ จะเป็ นประสบการณ์ในรูปแบบใด ความรู้ทีเกิดขึน
เป็ นการผสานกันของรูปแบบประสบการณ์ทีบุคคลได้ รับกับวิธีการแปลงประสบการณ์ การพัฒนา
รูปแบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนักวิจัย ชุมชนจึงอาศัยการเรี ย นรู้จากประสบการณ์ ของ David
Kolb นี มาเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจกระบวนการเสริมสร้ างศักยภาพของนักวิจยั ชุมชน ว่า
มีความเกียวข้ องกับประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างไร และประสบการณ์นนส่
ั งผลให้ เกิดการ
เปลียนแปลงศัก ยภาพของนั ก วิจัย ชุมชนอย่างไร กล่าวคือ ประสบการณ์ ที นักวิจัย ชุมชนนํ ามา
แปลงเป็ น ความรู้ โดยแบ่ งได้ เป็ น 2 รูป แบบ คือ การได้ รับประสบการณ์ เชิงรู ปธรรม (Concrete
Experience: CE) และการได้ รับ ประสบการณ์ จ ากการสร้ างแนวความคิดนามธรรม (Abstract
Conceptualization: AC) ในขณะกระบวนการแปลงประสบการณ์ ให้ เป็ น ความรู้ก็แบ่ งได้ เป็ น 2
วิธีการ คือ วิธีการสังเกตอย่างพิจารณาไตร่ตรอง (Reflective Observation: RO) จากนันพยายาม
สะท้ อนสิงที เกิด ขึนตามความเข้ าใจผ่านการทดลองปฏิบัติจ ริ ง (Active Experimentation: AE)
เป็ นการเข้ าไปมีส่วนร่วมหรื อริ เริ มทดลองทําสิงต่างๆ ด้ วยตนเอง แล้ วจึงสรุปเป็ นความเข้ าใจของ
ตนเอง (Kolb & Kolb. 2008) ทังนีนักวิจยั ชุมชนอาจได้ รับประสบการณ์ทีแตกต่างกันและมีวิธีการ
แปลงประสบการณ์เป็ นความรู้ทีแตกต่างกัน แต่เมือนํามาเชือมโยงกันจะทําให้ ได้ รูปแบบการเรียนรู้
4 รูปแบบทีเอือต่อการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ดังภาพ
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ภาพประกอบ 3 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์
ทีมา: Kolb and Kolb (2008)
จากภาพประกอบ 3 จะเห็น ได้ ว่าการเรี ย นรู้จ ากประสบการณ์ ตามแนวคิดของ David
Kolb สามารถอธิบายรูปแบบการเรียนรู้ 4 รูปแบบ ซึงการเรียนรู้ของนักวิจยั ชุมชนสามารถเรียนรู้ได้
ทัง 4 รูปแบบ หรื ออาจเทียบเทียงได้ กบั บางรูปแบบทีปรากฏจากข้ อค้ นพบ ทังนีรูปแบบการเรี ยนรู้
ทัง 4 รูปแบบ ประกอบด้ วย 1) รูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Accommodation) เป็ นวิธีการที
นักวิจัยชุมชนได้ รับ ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (CE) และแปลงประสบการณ์ เป็ นความรู้ด้วยการ
ทดลองปฏิบตั ิจริง (AE) นักวิจัยชุมชนทีมีรูปแบบการเรี ยนรู้แบบปฏิบตั ินีจะเรียนรู้ได้ ดีจากการได้
ลงมือปฏิบัติด้ วยตนเอง การได้ ทดลองทํ าด้ วยตนเอง ชอบทํ างานเป็ น กลุ่ม ลองผิดลองถูก หา
โอกาสใหม่ๆ สามารถปรับตัว ได้ ดีต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลอย่างรวดเร็ว ตัดสินใจโดยใช้ การ
สอบถามข้ อมูลจากผู้ร้ ูและนํามาคิดวิเคราะห์ ก่อนตัดสินใจ 2) รูป แบบการเรี ยนรู้แบบอเนกนัย
(Diverging) เป็ น วิ ธีก ารที นัก วิจัย ชุมชนได้ รับ ประสบการณ์ อ ย่ างเป็ น รูป ธรรม (CE) เช่น จาก
การศึกษาดูงาน การได้ เรียนรู้จากทีอืน และแปลงประสบการณ์เป็ นความรู้ด้วยวิธีการสังเกตอย่าง
ไตร่ตรอง (RO) ซึงการเรี ยนรู้แบบอเนกนัยนีสามารถเรี ยนรู้ได้ ดีได้ ดีจากการระดมความคิด สนใจ
ในเรืองของบุคคลและวัฒนธรรม มีจินตนาการและชอบใช้ ความรู้สกึ การสืบค้ นและรวบรวมข้ อมูล
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ต่างๆ มีความคิดสร้ างสรรค์ ให้ ความสนใจกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผู้อืน ชอบทํางาน
เป็ นกลุ่มเป็ นทีม เปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็น 3) รูปแบบการเรี ยนรู้แบบเอกนัย (Converging) เป็ น
วิธีการที นัก วิจัยชุมชนได้ รับ ประสบการณ์ จากการสร้ างแนวความคิดนามธรรม (AC) นึกคิดจน
กลายเป็ นมโนทัศน์ เป็ นแนวความคิด และแปลงแนวความคิดทีเป็ นนามธรรมให้ เป็ นประสบการณ์
เป็ นความรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง (AE) นักวิจัยชุมชนสามารถเรี ยนรู้จากการประยุกต์แนวคิด
มาใช้ ในการปฏิบัติ การแก้ ปั ญหา และการตัดสินใจ สามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์
ยินดีทีจะเผชิญกับงานและปัญหา เรียนรู้ จากจําลองสถานการณ์ หรื อได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้ทีเป็ น
แนวคิดทฤษฎี 4) รูปแบบการเรี ย นรู้แบบซึมซับ (Assimilating) เป็ นวิธีก ารทีนักวิจัยชุมชนได้ รับ
ประสบการณ์จากการนึกคิดจนเกิดเป็ นแนวความคิดนามธรรม (AC) และแปลงประสบการณ์เป็ น
ความรู้ด้วยวิธีการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (RO) นักวิจยั ชุมชนทีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบซึมซับนีจะ
เรี ย นรู้ได้ ดี จ ากการได้ อ่านได้ ฟั งบรรยาย สังเคราะห์ข้อมูลที ได้ อ่านได้ ฟังมา เพื อวิเคราะห์ และ
เทียบเคียงกับแนวคิดต่างๆ และหากมีสถานการณ์ปัญหาจะต้ องอาศัยเวลาในครุ่นคิดจนแจ่มแจ้ ง
ในประเด็นปัญหาและหนทางแก้ ไขอย่า งมีเหตุผล สนใจเรืองของแนวคิดรวบยอด เข้ าใจในสิงทีมี
ความแตกต่างกันและสามารถรวบรวมอธิบายความหมายได้
กล่าวโดยสรุป การเรี ย นรู้จากประสบการณ์ เป็ น การเรี ย นรู้ที ความรู้ที เกิ ดขึนเป็ นการ
ผสานกันของรูปแบบประสบการณ์ทีบุคคลได้ รับกับวิธีการแปลงประสบการณ์เพือสร้ างการเรียนรู้
ใหม่ๆ ซึงมีทงการเรี
ั
ยนรู้จากการปฏิบัติ การเรี ยนรู้แบบอเนกนัย การเรี ยนรู้แบบซึมซับ และการ
เรียนรู้แบบเอกนัย โดยมีวิธีการแปลงประสบการณ์โดยการสังเกตอย่างไตร่ตรองและการทดลอง
ปฏิบตั ิจริง
ผู้วิจัย จึงอาศัยแนวคิด การเรี ยนรู้จ ากประสบการณ์ เป็ น แนวทางในการทําความเข้ าใจ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ของนักวิจัยชุมชนว่าเป็ นอย่างไร ทังก่อนการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุม ชนและหลังผ่ า นการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนั ก วิ จัย ชุม ชน นั ก วิ จัย ชุ ม ชนมี ก ารเรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ด้วยรูปแบบใดบ้ าง นํามาเทียบเคียงเพืออธิบายประสบการณ์ของนักวิจยั ชุมชนทั ง
ประสบการณ์เชิงรูปธรรมและประสบการณ์ทีเกิดจากการสร้ างแนวความคิดนามธรรมว่ามีความ
เกียวข้ องอย่างไรกับพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน

49

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

ส่ วนที 5 ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคม
ทฤษฎี วัฒ นธรรมทางสั ง คม ตามแนวคิ ด ของ เลฟ เซเมโนวิ ช ไวก็ อ ตสกี ( Lev
Semenovich Vygotsky) เชือว่าพัฒนาการและการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการทางสังคม ผู้เรี ยนคือ
ผู้สร้ างความรู้ด้วยตนเองโดยการให้ ความสําคัญกับบทบาททางสังคมต่อการพัฒนาทางสติปัญญา
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและมุมมองทางวัฒนธรรมของผู้เรี ยนเป็ นเงือนไขสําคัญของพัฒนาการทาง
ปัญญา (สุราง โค้ วตระกูล. 2541) ทังนี ไวก็อตสกี ได้ กล่าวถึงการเรียนรู้ในพืนทีรอยต่อพัฒนาการ
(Zone of Proximal Development) และแนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ ซึงอธิบายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการเรี ยนรู้และพัฒนาการ ให้ ความสําคัญ กับ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ซึงไวก็อตสกี มีความเชือว่าพฤติกรรมทางสังคมนําไปสูพ่ ัฒนาการในการใช้ ภาษาและการ
เพิมพัฒนาการทางความคิด ในการจัดการเรียนรู้สิงทีจะต้ องคํานึงถึงคือระดับพัฒนาการ 2 ระดับ
คือ ระดับพัฒนาการทีเป็ นจริ ง (Actual Development Level) และระดับพัฒนาการทีสามารถจะ
เป็ นไปได้ (Potential Development Level) ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการทีเป็ นจริงและระดับ
พั ฒ นาการที สามารถจะเป็ นไปได้ เรี ย กว่ า พื นที รอยต่ อ พั ฒ นาการ ( Zone of Proximal
Development) พืนทีรอยต่อพัฒนาการเป็ นระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการทีเป็ นจริงกับระดับ
พัฒนาการทีสามารถเป็ นไปได้ ผู้เรียนสามารถแก้ ปัญหาทียากเกินกว่าระดับพัฒนาการทีแท้ จริ ง
ของเขาได้ หากได้ รั บ การแนะนํ า ช่ ว ยเหลื อ หรื อ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ที เชี ยวชาญที มี
ความสามารถมากกว่า พืนทีรอยต่อพัฒนาการ เป็ นการทําหน้ าทีหรือทํางานอย่างใดอย่างหนึงที
ในปั จจุบันทีบุคคลยังไม่มีความสามารถจะทําได้ แต่อยู่ในกระบวนการทีจะทําให้ บุคคลมีความ
พร้ อม สามารถทําหน้ าทีหรือทํางานได้ อย่างสมบูรณ์ในอนาคต เป็ นกระบวนการทียังอยู่ในระหว่าง
การเริ มต้ น (Embryonic State) ซึงไวก็อตสกีเปรี ยบเทีย บว่าเป็ น “ดอกตูม ” (Buds) หรื อ ดอกไม้
(Flowers) ของพัฒนาการมากกว่าทีจะเป็ น “ผล” (Fruits) ของพัฒนาการ (Vygotsky. 1978)
พื นที รอยต่อ พัฒ นาการจะอยู่ระหว่า งระดับ ของการแสดงพฤติ ก รรมโดยได้ รับ การ
ช่วยเหลือ กับ การทํางานทีผู้เรียนทําอย่างอิสระตามลําพัง พืนทีรอยต่อของพัฒนาการนีไม่มีความ
คงที และไม่แน่นอน ซึงในความแปรเปลียนนันทําให้ ผ้ เู รียนกลายเป็ นผู้ทีมีความสามารถในการ
เรี ยนรู้มากขึนและมีความเข้ าใจในความซับซ้ อนของมโนทัศน์และทักษะต่างๆ มากยิงขึน อะไรก็
ตามทีได้ รับการช่วยเหลือในอดีต จะกลายมาเป็ นการทํางานอย่างอิสระตามลําพังในปัจจุบัน และ
เมือเผชิญกับสถานการณ์การเรียนรู้ ใหม่ จากทีเคยทํางานอย่างอิสระตามลําพัง ก็จะกลับกลายมา
เป็ นการทํางานทีต้ องได้ รับความช่วยเหลือจากผู้เชียวชาญกว่า วงจรนีก็จะเกิดขึนต่อเนืองซําไปซํา
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ภาพประกอบ 4 การเปรียบบทบาทของปฏิสมั พันธ์ทางสังคมทีมีตอ่ พัฒนาการ
ทีมา: Wing & Putney. 2002: 88
การเสริมต่อการเรียนรู้จากพืนทีรอยต่อทีผู้เรี ยนมีศกั ยภาพพร้ อมทีจะสามารถเรี ยนรู้ได้
เป็ นแนวคิดการเสริมต่อการเรี ยนรู้ (Scaffolding) ไวก็อตสกี เชือว่าผู้เรียนรู้มีศกั ยภาพพร้ อมทีจะ
สามารถเรียนรู้ได้ แต่ยงั ต้ องการความช่วยเหลือจากผู้ทีมีประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถที
มากกว่า ซึ งการชี แนะหรื อการช่วยเหลื อเป็ น การร่ วมมือ ทางสังคม (Social Collaborative) ที
สนับสนุนให้ พฒ
ั นาการทางความรู้ความเข้ าใจเกิดการเจริญงอกงาม โดยจําเป็ นต้ องมีผ้ เู ชียวชาญ
กว่าให้ ความช่วยเหลือ ซึงเปรียบการช่วยเหลือดังกล่าวเป็ นเสมือนนังร้ าน (Scaffold) ทีทําหน้ าทีใน
การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ซึงการเสริมต่อการเรียนรู้ เป็ นบทบาทเชิงปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
ผู้ส อนกับ ผู้เ รี ย นโดยการจัด เตรี ย มสิ งที เอื ออํ านวย การให้ คํ าแนะนํ า การช่ วยเหลื อและการ
สนับ สนุนในขณะที ผู้เรี ย นรู้ กําลังอยู่ในพื นที รอยต่อพัฒ นาการ จนกระทังผู้เรี ย นสามารถสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจภายในตน (Internalization) เป็ นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรี ยนให้ ก้าวไปสู่
ขันหรือระดับพัฒนาการทีสูงขึนไป ซึงจะทําให้ สามารถกํากับ ตนเองในการเรี ยนรู้และสามารถมี
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ความเชือมันในตนเองในการเรียนรู้ทีเพิมมากขึน ดังนันการสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้ทีมีศกั ยภาพ
มากกว่ากับผู้ทีมีศกั ยภาพน้ อยกว่าให้ ก้ าวไปสูจ่ ุดทีสูงขึนได้ อนั เนืองมาจากเขามีศกั ยภาพอยู่แล้ ว
การปฏิสมั พันธ์นีเป็ นการให้ ความช่วยเหลือจากผู้ทีมีประสบการณ์สงู กว่าไปยังผู้ทีมีประสบการณ์
น้ อยกว่า และเมือเกิดการเรี ยนรู้แล้ วการ Scaffolding จะค่อยๆ ลดลงตามระดับของการเรี ยนรู้ที
ค่อยๆ เพิมขึน (Raymond. 2000)
ผู้วิจัยอาศัยแนวคิด การสร้ างการเรี ย นรู้ด้วยตนเองของไวก็อตสกี เป็ นแนวทางในการ
ดําเนินกิ จกรรมเพื อเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ซึงแต่ละคนมีพืนฐานความรู้ ทัก ษะ และ
ประสบการณ์ทีแตกต่างกัน ด้ วยพืนฐานการมีศกั ยภาพและพร้ อมได้ รับการพัฒนา จึงทําให้ การ
เสริมต่อการเรียนรู้ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามพืนฐานประสบการณ์และศักยภาพของแต่
ละบุคคล ทังนีเมือนักวิจัยชุมชนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ วผู้วิจัยจะค่อยๆ ถอนการช่วยเหลือ
ออกเพือให้ นกั วิจยั ชุมชนสามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง รวมถึงผู้วิจยั ใช้ แนวคิดนีเที ยบเคียงข้ อค้ นพบ
ทีเกิดจากการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนว่าแต่ละคนได้ รับการเสริมสร้ างศักยภาพทีแตกต่าง
กันอย่างไร
ส่ วนที 6 แนวคิดการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ (Intentional Change Theory)
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงทัง
ในระดับ ของการรับ รู้ อารมณ์ ค วามรู้สึก และการเปลียนแปลงในระดับ ของพฤติก รรม ซึงการ
เปลียนแปลงที เกิ ดขึนนันมาจากทังส่วนทีอยู่ภายในจิตใจและส่วนทีมาจากสภาพแวดล้ อมหรื อ
สถานการณ์ทางสังคม ซึงแนวคิดเรืองการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจได้ เสนอการเปลียนแปลงที
สามารถเทียบเคียงได้ กับการเปลียนแปลงของนักวิจัยชุมชน โดยทีแนวคิดการเปลียนแปลงด้ วย
ความตั งใจ (Intentional change theory : ICT) ตามแนวคิ ด ของ โบยาตซิ ส (Boyatzis) ได้
กล่า วถึ งระบบที มี ค วามซั บ ซ้ อนในระดับ ปั จ เจกบุ ค คล (Individual level) และได้ อ ธิ บ ายถึ ง
องค์ ป ระกอบสํ าคัญ และกระบวนการของการออกแบบการเปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึนภายในทัง
พฤติกรรม ความคิ ด ความรู้สึก และการรับรู้ในระดับ บุคคลได้ อย่างยังยืน ทังนีการเปลียนแปลง
(Change) อาจเกิดในการกระทําส่วนตัว นิสยั หรื อสมรรถนะ อาจเกิดเป็ นแรงบันดาลใจหรือเป็ น
ความรู้สกึ ภายในทีมีตอ่ สถานการณ์หรือผู้คนรอบข้ าง หรืออาจเปลียนแปลงมุมมองในวิถีชีวิต ทังนี
แนวคิดนีออกแบบเพือปรารถนาให้ บุคคลเกิดความชอบ เชือมันในบางอย่างและจะคงไว้ ซึงความ
ยังยืนและยาวนาน (Boyatzis.2006)
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แนวคิดการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจใช้ ในการอธิบายการเรี ยนรู้ที ค่อยๆ ก่อรูป การ
ปรับ เปลียนจัด เป็ น การเรี ยนรู้แบบนํ าตนเอง (self-directed learning) (Boyatzis. 2000) ซึงการ
เปลียนแปลงด้ วยความตังใจตามแนวคิดนี เป็ นแนวทางในลักษณะทีไม่จําเป็ นต้ องเกิดขึนอย่าง
ต่อเนืองตลอดเวลาหรือตลอดกระบวนการของทังระบบก็ได้ พฤติกรรมหรื อวิถีการดําเนินใดใดของ
บุคคลที มีก ารเปลียนแปลงด้ วยความตังใจนันสามารถเกิ ดขึนเป็ น ช่วงๆ ได้ ไม่จํ าเป็ น ต้ องเป็ น
กระบวนการทีต่อเนืองแต่สามารถสร้ างการเปลียนแปลงอย่างยังยืนในบุคคลได้ เช่นกัน โบยาตซิส
(Boyatzis.2006) ได้ กล่าวถึงเงือนไขสําคัญของปรากฏการณ์ 5 ประเด็นสําคัญทีนําสูล่ กั ษณะของ
การเปลียนแปลงด้ วยความตังใจว่าด้ วยระบบแห่งความซับซ้ อน ทังนีกระบวนการเปลียนแปลงที
แท้ จริงสามารถเกิดความไม่ตอ่ เนืองเป็ นลําดับก็ได้ เรียกว่า “ข้ อค้ นพบ” ของตนเองซึงมีหน้ าทีนําสู่
การก่อเกิดการเปลียนแปลงเพือให้ เกิดความยังยืนในระดับปั จเจกบุคคล ดังได้ นําเสนอต่อไปนี
1) จุดประกายความต้ องการการเปลียนแปลง เป็ นการสร้ างความปรารถนาในการ
เปลียนแปลง ให้ แก่นักวิจัยชุมชนด้ วยการค้ น หาตัวตนของตนเองในอุดมคติ (Ideal self) ซึงเป็ น
ภาพความต้ องการหรื อเป้าหมายทีคิดว่าตนเองสามารถไปถึ งได้ เป็ น การสร้ างจิน ตนาการและ
วิสยั ทัศน์หรือความคาดหวังของตนเอง ซึงอาจเกียวข้ องกับวิถีชีวิต สิงแวดล้ อม ความสัมพันธ์กับ
บุคคลคนรอบข้ าง ซึงการมีความต้ องการในการเปลียนแปลงนีจะเป็ นสิงทีช่วยขับ เคลือนให้ เกิ ด
กระบวนการเปลียนแปลง ซึงมาจากความพร้ อมในการเปลียนแปลงที อาศัยอารมณ์ ค วามรู้สึก
ความชืนชอบเป็ นแรงขับหรือเป็ นพลังเพือนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงนันตามจินตนาการหรือวิสยั ทัศน์
ทีตนเองปรารถนา
2) การเผชิญหน้ ากับตัวตนทีแท้ จริ งของตนเอง ด้ วยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของ
ตนเองแบบองค์รวม ทังทางด้ านร่างกาย ด้ านจิตใจและจิตวิญญาณ ทังนีรวมถึงการวิเคราะห์วา่ จุด
แข็งที มี และต้ องการเก็ บ ไว้ คื ออะไร จุดอ่อนหรื อข้ อจํ ากัดที ต้ องการปรับ ปรุงเปลี ยนแปลงเป็ น
อย่างไร ซึงกระทําด้ วยความมีสติ ความตระหนักรู้ และความเต็มใจ เปิ ดใจในการพิจารณาจุดแข็ง
จุดอ่อนทีมีผลกับความตัวตนในอุดมคติ ทังนี การทีบุคคลจะเปิ ดใจให้ กบั จุดอ่อนของตนเองอาจ
เป็ นสิงทียาก ดังนันการมีบุคคลอืนมาช่วยในการวิเคราะห์จะช่วยให้ ยอมรับในจุดอ่อนของตนเอง
ได้ มากขึน และการเปิ ดใจภายใต้ ความเชือว่าบุคคลสามารถเปลียนแปลงและพัฒนาตนเองได้ ก็
เป็ นอีกแนวทางหนึงในการช่วยให้ เปิ ดใจยอมรับในจุดอ่อนของตนเอง
3) การสร้ างแนวทางการเรี ย นรู้ เพื อสิงใหม่ใ นอนาคต เป็ น ส่ว นของการกํ า หนด
เป้ าหมายและแผนของกิจ กรรมที จะนํ าไปสู่ก ารเปลียนแปลงทีคาดหวัง ซึงกิจกรรมทีจะนําไปสู่
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เป้าหมายนีประกอบด้ วยหลายกิจกรรม มีการกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละกิจกรรมซึง
อาจใช้ แตกต่างกัน ทังนีการดําเนินการจําเป็ นต้ องมีพีเลียงคอยให้ คําปรึกษาและกระตุ้นให้ เกิดการ
ดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง บุคคลไม่สามารถทําได้ โดยลําพัง การมีพีเลียงนีจะช่วยให้ การดําเนิน
กิจกรรมนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายได้ มากขึน รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศการเรียนรู้
ทีกระตือรือร้ น และเหมาะสม
4) การสร้ างประสบการณ์ ด้ วยการปฏิ บั ติ ซํ า การปฏิ บั ติ ซํ าเป็ นการสร้ างการ
เปลียนแปลงที ยังยื น เนื องจากเป็ น การพัฒ นาที เกิ ดขึนอย่ างต่อเนื องจากการทํ าซํ าๆ การรู้ จัก
ควบคุมตนเองให้ ป ฏิบัติ อย่ างไม่ย่ อท้ อและทํ าซํ าๆ จึงเป็ น สิงสําคัญ และทํ าให้ เกิ ดการพัฒ น า
ศัก ยภาพได้ ซึงการอดทนกับ การปฏิบัติซํ าๆ ปฏิบัติใหม่นี เป็ น เงื อนไขสําคัญ ที ทํ าให้ เกิ ด การ
เปลียนแปลง นอกจากนีสิงทีสําคัญอีกประการคือผู้ปฏิบัติจะต้ องมีการสะท้ อนคิด (Reflect) ถึงสิง
ทีได้ ป ฏิบัติ ไปแล้ วโดยต้ องสะท้ อนคิดอย่ างต่อเนื องทุก ครังหลังการปฏิบัติ และทุก ครังที มีก าร
สะท้ อนคิดต้ องเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมสะท้ อนคิด ไม่วา่ จะเป็ นผู้ปฏิบตั ิด้วยกัน พีเลียง
เพือให้ เกิดการนําไปปรับปรุงการปฏิบตั ิให้ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิงขึน
5) การไม่ทําตามลําพัง ความยังยืนของการเปลียนแปลงไม่อาจเกิดขึนได้ จากการทํา
เพียงลําพัง แต่มีความเกียวข้ อง สัมพันธ์กับบุคคลหลากหลายส่วนตังแต่การปฏิบตั ิเพือสร้ างการ
เปลียนแปลงและหลังการปฏิบัติ โดยบุคคลทีมาเกียวข้ องเปรียบเสมือนเป็ นตัวชีวัดความสําเร็จ
ของการปฏิบตั ิประการหนึงทีสําคัญ และให้ มมุ มองถึงสิงทีปฏิบัติวา่ มีความเหมาะสมเพียงใด การ
เปลียนแปลงจึงดําเนินไปในลักษณะของการมีเครือข่ายและเป็ นเครือข่ายมีมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อ
กัน สามารถช่วยเหลือและให้ มุมมองเพื อนําไปสู่ก ารเปลียนแปลงได้ พร้ อมที จะแลกเปลียนรู้ รู้
ระหว่างกัน ทังนี ผู้ปฏิบัติเองต้ องเป็ นบุคคลที เปิ ดใจยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน ซือสัตย์ต่อ
ข้ อเท็จจริ งทีปรากฏและมีค วามพร้ อมทีจะนําไปปรับปรุงการดําเนินการเพือนํ าไปสู่การบรรลุผล
แห่งความสําเร็จ

54

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

ภาพประกอบ 5 แนวคิดทฤษฎีการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ
ทีมา: Boyatzis (2006)
ผู้วิจัย อาศัย แนวคิ ด การเปลียนแปลงด้ วยความตังใจของ โบยาตซิส (Boyatzis) เป็ น
แนวทางในการทําความเข้ าใจกระบวนการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนว่ามีความเกียวข้ องกับ
การเปลียนแปลงด้ วยความตังใจในแต่ละกระบวนการอย่ างไร ไม่ว่าจะเป็ น ในช่วงของการจุด
ประกายความต้ องการการเปลียนแปลง การเผชิญหน้ ากับตัวตนทีแท้ จริ ง การสร้ างแนวทางการ
เรี ยนรู้เพื อสิงใหม่ในอนาคต การสร้ างประสบการณ์ ด้วยการปฏิบัติซํา และการไม่ทําตามลําพัง
รวมถึงการเทียบเคียงข้ อค้ นพบจากการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนว่า
มีความเกียวข้ องกับกระบวนการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจอย่างไร
ส่ วนที 7 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (The Ecological System Theory)
ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (The Ecological System Theory) เป็ นทฤษฎีทีกล่าวถึงปัจจัยที
ก่อให้ เกิดพฤติกรรม ถูกพัฒนาขึนโดย ยูรี บรอนเฟน เบรนเนอร์ (Bronfenbrenner. 1994) ซึงเป็ น
นักจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีนีมาจากความเชือทีว่าการเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์เกิดจาก
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสิงแวดล้ อมทีอยู่รอบตัว เริ มตังแต่บ้าน โรงเรี ยน ชุมชน จนถึง
โครงสร้ างสังคมทีใหญ่ขนึ แนวคิดนีได้ แสดงถึงสิงแวดล้ อมทีเป็ นระบบต่อเนืองกัน แต่ละระบบมี
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ปฏิสมั พันธ์กับบุคคลและมีป ฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน เป็ น การทําความเข้ าใจพัฒนาการของมนุษ ย์
โดยคํานึงถึงระบบต่างๆ ทีอยู่รอบตัวและมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์กบั ระบบต่างๆ เหล่านัน ทังในระดับ
ใกล้ ตวั และระดับไกลตัว โดยแต่ละระบบมีลกั ษณะซ้ อนกันเป็ นชันๆ โดยรูปแบบชีวนิเวศวิทยาของ
การพัฒนามนุษย์ หรือรูป แบบทีเป็ นความสัมพันธ์ของกระบวนการ บุคคล บริ บทแวดล้ อม และ
เวลา ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบทีสําคัญดังนี (Bronfenbrenner. 2005)
1) กระบวนการ (Process) เป็ น ปฏิ สมั พัน ธ์ ระหว่างบุคคลกับ บริ บ ทแวดล้ อมของ
บุคคล ซึงมีความเกียวข้ องและเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการพัฒนาของบุคคลในอนาคต เนืองจากเป็ น
กระบวนการทีมีความใกล้ ชิด โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนใกล้ ชิดโดยตรง เช่น พ่อแม่กบั เด็ก เด็กกับ
เด็ก ทังนีขึนอยู่กบั คุณลักษณะส่วนบุคคล บริบทของสภาพแวดล้ อม และเวลา
2) บุคคล (Person) เป็ นคุณลักษณะส่วนบุคคลเมือเข้ าสู่สถานการณ์ทางสังคม โดย
ทีบุคคลถูกวางไว้ เป็ นศูนย์กลางของระบบ ทังนีสามารถพิจารณาตามคุณลักษณะของบุคคล เช่น
1) ด้ านความต้ อ งการ เป็ น เรื องของศัก ยภาพของบุคคลที สะท้ อนการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ บริ บ ท
แวดล้ อม เช่น การร้ องขอ การขัดขวาง 2) ทรัพยากรภายใน เป็ นทรัพยากรทีอยู่ภายในตัวบุคคลที
ยากต่อการมองเห็นและประเมินได้ หากบุคคลไม่แสดงออกมา เช่น ประสบการณ์ ทักษะ 3) การ
แสดงออก เป็ นการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลเพือสะท้ อนการสร้ างและคงไว้ ซึงปฏิสมั พันธ์
กับสภาพแวดล้ อม
3) บริบทแวดล้ อม (Context) คือสิงแวดล้ อมทีอยู่รอบตัวของบุคคล ซึงการทําความ
เข้ าใจพัฒนาการของมนุษย์ พิจารณาจากระบบนิเวศทังหมดทีมนุษย์เติบโตมา ซึงประกอบด้ วย
ระบบย่อย 4 ระบบ ทีสนับสนุนส่งเสริมการเติบโตของมนุษย์ โดยมนุษย์จะมีปฏิสมั พันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ จากสิงแวดล้ อมทีอยู่รอบๆ ตัว ทังนีความสัมพันธ์แต่ละระบบสามารถเปลียนแปลงได้ เมือ
บุคคลเติ บโตขึนและพัฒนาขึน ระบบย่อยทัง 4 ประกอบดังนี 1) ระบบจุลภาค (Microsystem)
เป็ น ระบบที สิ งแวดล้ อ มมี ค วามใกล้ ชิ ด และให้ ประสบการณ์ กับ ตัวบุค คลได้ ม ากที สุด ได้ แ ก่
ครอบครัว โรงเรี ยน เพือนบ้ าน โดยบุคคลสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลในสังคมและสิงแวดล้ อม
ใกล้ ตวั ซึงจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมและตัวตนของบุคคลนัน ถึงแม้ วา่ ลักษณะของบุคคลจะ
ขึนอยู่กบั ผลทางพันธุกรรม แต่บคุ ลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ยังคงขึนอยู่กบั สิงแวดล้ อมใน
ระบบนีเป็ นสําคัญ 2) ระบบกลาง (Mesosystem) เป็ นการเชือมโยงสิงแวดล้ อมในระบบจุลภาค
ตังแต่ 2 ระบบเข้ าไว้ ด้ วยกัน เช่น ความสัมพัน ธ์ ระว่างเครื อญาติ กับ ครอบครัว ความสัม พัน ธ์
ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน ความสัมพันธ์ในระบบนีจะเกียวข้ องกับการสร้ างประสบการณ์ทีจะ
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ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 3) ระบบภายนอก (Exosystem) เป็ นระบบของสังคมทีใหญ่ขนซึ
ึ ง
บุคคลไม่เข้ าไปเกียวข้ องหรือมีปฏิสมั พันธ์โดยตรง แต่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและพัฒนาการของ
บุคคล ความสัมพันธ์ในระบบนีมีทงแบบเป็
ั
นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น การประกอบอาชีพ
ของพ่อแม่ทีมีผลต่อลูก สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อรายได้ ของครอบครัว ความสัมพันธ์ของลูกจ้ างกับ
นายจ้ าง และ4) ระดับมหภาค (Macrosystem) เป็ นระบบนิเวศวิทยาทีใหญ่ทีสุด และอยู่ไกลจาก
ตัว บุ ค คลมากที สุด แต่ก็ ส ามารถส่ ง ผลต่อ การแสดงออกของพฤติ ก รรมได้ เช่ น ความเชื อ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒ นธรรม การเมืองการปกครอง ซึงในระบบนี จะสะท้ อนให้ เห็น ถึ ง
ความสัมพันธ์ ของทัง 3 ระบบ ผ่านคุณ ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยาของสังคมนันๆ เกิดเป็ น
มาตรการทางสังคมหรือวัฒนธรรมทีทุกคนให้ การยอมรับ
4) เวลา (Time) เป็ นสิงที สะท้ อนช่วงความสัมพันธ์การเปลียนแปลงทีเกียวข้ องกับ
พัฒนาการของบุคคล ทังช่วงเวลาปกติ เช่น การเข้ าโรงเรียน การมีชีวิตครอบครัว และช่วงเวลาทีมี
การเปลียนแปลง เป็ น ช่วงเวลาที นอกเหนื อจากวิถี ชีวิตปกติของบุคคล เช่ น ช่วงการมีกิ จกรรม
พัฒนา
กล่าวโดยสรุ ป ทฤษฎีระบบนิ เวศวิท ยา เป็ น ทฤษฎีที ใช้ ในการอธิ บ ายการพัฒ นาของ
บุคคลทีเป็ นผลจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิงแวดล้ อมรอบๆตัวของบุคคลทีมีความซับซ้ อน โดยบริบท
แวดล้ อ มมี ระบบย่ อย 4 ระบบ ประกอบด้ วย ระบบจุลภาค ระบบกลาง ระบบภายนอก และ
ระบบมหภาค ซึงเป็ นระบบทีมีค วามสัมพันธ์กับ บุคคลตังแต่ใ กล้ ชิดจนกระทังไกลออกไป ทังนี
พัฒนาการของบุคคลสามารถเปลียนแปลงได้ ตลอดเวลาภายใต้ สภาพแวดล้ อมทีอยู่รอบตัวของ
บุคคล
ผู้วิจยั อาศัยทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาในการทําความเข้ าใจการเปลียนแปลงศักยภาพของ
นักวิจยั ชุมชน ทีมาจากความสัมพันธ์ของทังจากกระบวนการ บุคคล บริ บท และเวลา ว่ามีความ
เกี ยวข้ องกับการเสริ มสร้ างศักยภาพของนักวิจัย ชุมชนอย่างไร รวมทังระบบย่อยภายใต้ บ ริ บ ท
แวดล้ อม มีระบบย่อยอะไรบ้ างทีมีผลต่อการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนักวิจัย ชุมชน และมีผลต่อการ
เปลียนแปลงอย่างไร
ส่ วนที 8 งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการสร้ างนักวิจยั ชุมชน
งานวิจัย ที เกียวข้ องกับ การสร้ างนัก วิจัยชุมชนหรื องานวิจัย ที เกี ยวข้ องกับ การพัฒ นา
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ยังพบได้ น้อย ส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนานักวิจยั หรือศักยภาพนักวิจยั ทีเป็ น
นักวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย และดําเนินการในลักษณะของโครงการพัฒนา สําหรับงานวิจยั ที
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เกียวข้ องกับการสร้ างนักวิจยั ชุมชน พบจํานวน 4 เรือง เป็ นการวิจยั เพือพัฒนาหลักสูตรและคู่มือ
นักวิจยั จํานวน 2 เรือง และเป็ นโครงการวิจยั เพือพัฒนานักวิจยั จํานวน 2 เรือง ดังแสดงให้ เห็นใน
ตาราง 1 การวิเคราะห์งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการสร้ างและพัฒนานักวิจัยชุมชน นอกจากนี ยังมี
งานวิจยั ทีมีการพัฒนานักวิจยั ชุมชนทีแฝงอยู่ในการดําเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ ซึงส่วนใหญ่เป็ น
การวิจัยเพือพัฒนาหรือแก้ ปัญหาของชุมชน โดยอาศัยวิธีการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมใน
การดําเนินการ ผู้วิจยั ร่วมถูกพัฒนาทักษะการเป็ นนักวิจยั ชุมชนในขณะทีเข้ าร่วมกระบวนการวิจัย
ดังได้ นําเสนอให้ เห็นภาพต่อไปนี
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ตาราง 1 งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน
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จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการสร้ างหลักสูตร คูม่ ือการพัฒนานักวิจยั ชุมชนยัง
พบไม่มากนัก โดยพบงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการสร้ างและพัฒนานักวิจัยโดยตรง ได้ แก่ งานวิจยั ที
เป็ นการสร้ างหลักสูตร คูม่ ือเพื อพัฒนานักวิจยั ชุมชน และงานวิจัยทีเป็ นโครงการวิจยั เพือพัฒนา
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน งานวิจยั ในกลุม่ แรกทีเป็ นการสร้ างหลักสูตร คูม่ ือการพัฒนานักวิจยั ชุมชน
นัน ใช้ รู ป แบบการวิจัย เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ ว มและการสังเคราะห์ คู่มื อ การวิ จัย จาก
โครงการวิจัยทีดําเนินการเพือแก้ ไขปั ญหาชุมชน ซึงพบ 2 เรือง คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
วิจัยชุมชนด้ านครอบครัว (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์. 2553) ใช้ การวิจัย
เชิงปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบ กระบวนการวิจัย ชุมชน รวมถึ ง
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินการแก้ ไขปัญหาในชุมชนให้ ประสบความสําเร็จเพือพัฒนาหลักสูตรการ
วิจยั ชุมชนด้ านครอบครัว เพือใช้ สําหรับการฝึ กอบรมให้ แก่ตวั แทนชุมชน คณะทํางานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน และจัดทําคู่มือการดําเนินงานวิจัยชุมชนด้ านครอบครัว ให้ คณะทํางานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนใช้ สําหรับวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์ด้านครอบครัวในชุมชน
ของตนเอง ผลการศึกษา ผลการวิจยั ครังนีทําให้ เกิดหลักสูตรทีสามารถนําไปใช้ ในการอบรมในกับ
ผู้ป ฏิบัติ งานในศูน ย์พัฒ นาครอบครัว ให้ มีความรู้และทัก ษะเบื องต้ น ในการทํ าวิจัย โครงสร้ าง
หลักสูตรประกอบด้ วยกิจกรรม 8 กลุม่ ในแต่ละกลุม่ กิจกรรมได้ ผา่ นการทดลองใช้ แล้ ว และอีกเรือง
หนึงเป็ นการพัฒนาคู่มือการวิจัยแก้ ไขปั ญหาชุมชน ซึงสังเคราะห์จากการดําเนินโครงการวิจัยที
ดําเนิน การ โดยมีวตั ถุป ระสงค์ เพือเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื องกระบวนการวิจัยเพื อแก้ ไข
ปัญหาชุมชนจนสามารถดําเนินการวิจัยได้ และเพือส่งเสริมให้ เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
นํางานวิจยั ไปใช้ แก้ ปัญหาและการพัฒนาชุมชน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการดําเนินการวิจัย
เพือแก้ ไขปั ญหาชุมชนของนักวิจัยชุมชน ประกอบด้ วยกระบวนการวิจัย 8 ขันตอน ได้ แก่ 1) การ
สร้ างความสนใจและค้ นหานักวิจยั ชุมชน 2) พูดคุยเพือค้ นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหาในชุมชน 3)
อบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาเค้ าโครงวิจัย 4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพือพัฒนาเครื องมือวิจัย 5)
ดําเนินการเก็บข้ อมูลวิจัย 6) ประมวลผลข้ อมูลและวางแผนการแก้ ปั ญหาชุมชน 7) จัดกิจกรรม
แก้ ปัญหาชุมชน และ 8) จัดเวทีสาธารณะเพือคืนข้ อมูลสูช่ ุมชน (สมพันธ์ เตชะอธิก และคนอืน ๆ.
2560)
สําหรับกลุม่ ทีสอง เป็ นงานวิจัยทีเป็ นโครงการวิจยั เพือพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชน พบ
2 เรื อง คื อ ปั ญ ญา ธี ระวิท ยเลิศ และคนอืน ๆ. (2556) ศึก ษาเรื องการพัฒนาศัก ยภาพนักวิจัย
ท้ องถินภาครัฐ จังหวัดชัยนาท โดยใช้ การวิจยั และพัฒนา ดําเนินการกับบุคลากรท้ องถินภาครัฐ
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จังหวัดชัยนาท ผลการศึกษาพบว่า หลัก สูตรการอบรมประกอบด้ วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
โดยกําหนดเป็ น 4 ระยะ ระยะที 1 อบรมพืนฐานความรู้และเลือกประเด็นปัญหาการทําวิจยั พร้ อม
พัฒนาโครงร่างการวิจัย ระยะที 2 ออกแบบการวิจัยและสร้ างเครื องมือ และเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ระยะที 3 เก็ บ รวบรวมข้ อมูล ระยะที 4 เขีย นรายงานและบทความวิจัย ผลการประเมิ น การ
ฝึ กอบรม ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมพึงพอใจต่อโครงการอบรมและสามารถเรียนรู้ได้ จริง ผลการทดสอบ
ความรู้หลังการอบรมเพิมขึนกว่าก่อนการอบรม และเพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล (2548) ได้ ทําการ
วิจยั เรืองการพัฒนานักวิจยั รุ่นเยาว์ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือพัฒนาทักษะการวิจัยของเยาวชน
วัย เรี ย น ใช้ ก ารวิจัย เชิ งปฏิบัติ ก ารแบบมี ส่วนร่ วม กับ นัก เรี ย นประถมปลายและมัธยมศึก ษา
ผลการวิจยั พบว่า พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะของการเป็ นนักวิจยั คือ ตังคําถาม การเขียนโครงการวิจัย
ขันพืนฐาน การวางแผน การดําเนินโครงการวิจัยด้ วยการสํารวจ การตรวจสอบ การทดลอง การ
ประดิษฐ์ การสังเกต การบันทึกสิงจําเป็ น วิเคราะห์เชือมโยงอย่างเป็ นระบบ และเป็ นเหตุเป็ นผล
รวมทังสรุปงานเผยแพร่ตอ่ สารธารณชน
นอกจากนี ยั ง มี ง านวิ จั ย ที เป็ นการพั ฒ นานั ก วิ จั ย ชุ ม ชนที ซ่ อ นอยู่ ใ นการดํ า เนิ น
โครงการวิจัยเพือแก้ ปัญหาชุมชน แต่ไม่ได้ มีกระบวนการพัฒนาทีชัดเจน รวมถึงการแสดงผลการ
พัฒนานักวิจยั ชุมชนเหล่านันออกมาให้ เห็นอย่างเป็ นขันตอน ส่วนใหญ่พบในงานวิจยั เพือชุมชน ที
อาศัยกระบวนการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการขับ เคลือนการแก้ ปัญ หาหรื อพัฒนา
ชุมชนในประเด็น ต่าง ๆ เช่น คี รีบูน จงวุฒิ เวศย์ (2550) ศึก ษาเรื อง การสืบ ค้ น ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมท้ องถิน : การเรี ยนรู้กระบวนการเสริมศักยภาพการวิจัยชุมชนในพืนทีอําเภอหว้ านใหญ่
และอําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ในกระบวนการวิจัยสอดแทรกทักษะการวิจยั ต่าง ๆ ให้ แก่
นัก วิ จัย ชุม ชนด้ วย ผลการวิจัย พบว่า นัก วิจัย ชุม ชนมี ศัก ยภาพในการสืบ ค้ น ประวัติศ าสตร์
วัฒนธรรมท้ องถิน สามารถเก็บ ข้ อมูล วิเคราะห์และตรวจสอบข้ อมูลได้ โดยใช้ กระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรมผ่านงานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนซึงเป็ นรูปแบบทีไม่เป็ นทางการ
เกิดนักวิจยั ชุมชนหลายกลุม่ ต่างวัย (เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่า ผู้อาวุโส) ต่างอาชีพ (ครู สมาชิก
อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวไร่ ชาวนา คนหาปลา คนทอผ้ า พระ นักเรียน หมอยา เป็ นต้ น) ทวี สุข
โข และคนอืน ๆ (2560) ศึกษาเรือง การจัดการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมบ้ านดอนข่าโดยการมีสว่ น
ร่วม ของชุมชน หมู่ 7 ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่ น พบกระบวนการเรี ยนรู้ ทีได้
นักวิจัยได้ จากการวิจัย คือ การเรียนรู้บริบทชุมชุนตัวเอง การสืบค้ นเพือให้ ได้ มาซึงข้ อมูลที ถูกต้ อง
และแม่น ยํา การเป็ น นักวิจัยทํ าให้ ได้ เรี ย นรู้ว่านักวิจัย ต้ องหาข้ อมูลอย่างไร รู้วิธีตรวจสอบความ
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ถูกต้ องของข้ อมูลด้ วย เช่น การถามประวัติชุมชน จะต้ องตังคําถามเดียวกันกับหลายๆคน เมือได้
คําตอบทีซําแล้ ว ก็แสดงว่าคําตอบนันถูกต้ อง การใช้ เครื องมือในการวิเคราะห์ ข้อมูล แนวทางการ
ใช้ งานวิจัยเพือการแก้ ไขปั ญหา ในการทํางานวิจัยทุกครังทีเมือพบปั ญหา จะคํานึงเสมอว่าจะหา
แนวทางในการแก้ ปัญหาอย่างไร และการทํางานทีเป็ นระบบ นักวิจยั ท้ องถินบ้ านดอนข่า ได้ เรียนรู้
ในการทํางานทีเป็ นระบบมากขึน ตังแต่ระบบการจัดเก็บเอกสาร ระบบการจัดทําการเงินและบัญชี
ระบบการทํางานร่วมกัน แต่ละครังต้ องมีการเตรียม การทํางาน และการสรุปผล ในทุกกิจกรรม
สุทธิพงษ์ โพงจ่าม และคนอืน ๆ. (2559) ศึกษาเรื อง การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
การละเล่น ของชุม ชนต่อ เด็ก และเยาวชน บ้ านหัว ฝาย ตําบลโปงนํ าร้ อน อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โยดดําเนินการกับชาวบ้ านในชุมชน โดยมีการ
สอดแทรกการให้ ความรู้เรืองการวิจยั ในแต่ละระยะของการวิจยั เช่น การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูล การเขียนรายงานผลการวิจยั เป็ นต้ น การเปลียนแปลงในระดับของทีมวิจยั พบว่า ทีมวิ จยั ที
คิดอะไรเป็ นระบบขันตอนมากขึน หากเมือเทียบเมือก่อนการทํางานเพือแก้ ไขก็จะยึดตามนโยบาย
ส่วนกลางเป็ นสําคัญแต่เมือได้ เรียนรู้กระบวนการพบว่าสิงสําคัญทีสุดก็คือคนในชุมชนต้ องเข้ าใจ
สถานการณ์ ของชุมชนก่ อน เข้ าใจบริ บ ทของชุม ชน มองหาทรัพยากร ศัก ยภาพของชุม ชนที
สามารถนํามาใช้ เพือแก้ ไขปัญหาในชุมชน
ภาสกร บัวศรี และศักรินทร์ ซาเสน (2560) ศึกษาเรือง รูปแบบการพัฒนาความเข้ มแข็ง
กลไกชุมชนในการป้ องกันปั จจัยเสียงของเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลําภู ใช้ การวิจัยเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ ว ม โดยดํ า เนิ น การกั บ แกนนํ า ยาวชน พื นที 4 แห่ ง เป็ นกรณี ศึ ก ษา
กระบวนการหนุนเสริมโครงการวิจัยย่อยประกอบด้ วยกิจกรรมสําคัญ คือ เวทีพัฒนาแนวคิดและ
ออกแบบเครืองมือวิจยั เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นําเยาวชนวิจยั การติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
รายพืนที 5) เวทีติดตามความก้ าวหน้ างานวิจัย เวทีประชุมประชุมเชิงปฏิบัติก ารวิเคราะห์ข้อมูล
และเขียนรายงานวิจยั ความก้ าวหน้ า เวทีรายงานความก้ าวหน้ าการวิจยั การติดตามสนับสนุนช่วง
การทดลองปฏิบัติการ เวทีสรุป บทเรี ย นและเวทีนํ าเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ ผลการทํางาน
ร่วมกันทําให้ เกิดรูป แบบการทํางานกลไกทีสอดคล้ องกับพืนทีของตนเองและเป็ นกลไกที ทํางาน
ต่อเนืองยังยืน นอกจากนีจากการประเมินผลการพัฒนาเด็กและเยาวชนของกลไกในแต่ละพืนที
พบว่า เด็กและเยาวชนมีพฒ
ั นาการในทางทีดีขนึ เกิดกลุม่ เยาวชนทีจะเป็ นหน่วยกลไกในการเชือม
ประสานให้ เยาวชนเข้ ามาทํากิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนือง ทีสําคัญกลุม่ องค์กรของ
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เยาวชนทําให้ เยาวชนมีศกั ยภาพในการเข้ าไปร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนาท้ องถินร่วมกับภาคี
กลไกทีเป็ นผู้ใหญ่ได้ ทงในระดั
ั
บชุมชน ตําบล และระดับเครือข่ายในจังหวัด
นอกจากนี ยังพบงานวิจัยในลักษณะเดียวกันอีกหลายโครงการทีดําเนินการโดยอาศัย
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพือแก้ ปัญหาของชุมชน โดยคนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมใน
ฐานะผู้ร่วมวิจัย หรือนักวิจยั ชุมชน หรือบางโครงการคนในชุมชนก็เป็ นนักวิจยั หลักและทีมวิจัยก็
เป็ น คนในชุมชน เช่น งานวิจัยของ จํ าปา ทองโสภา และคนอืน ๆ (2558) ศึก ษาเรื อง การเพิ ม
ประสิท ธิภาพการจัด การท่อ งเที ยวเชิงอนุรัก ษ์ หาดทรายสูงบ้ านลาดเจริ ญ ตําบลนาแวง อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยของ ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง และคนอืน ๆ (2558) ศึกษา
เรือง การบริหารจัดการนําเพือการเกษตรทีเหมาะสมกับพืชฤดูแล้ งโดยการมีสว่ นร่วมของเกษตรกร
และภาคีเครือข่ายในเขตพืนทีชลประทานอ่างเก็บนําห้ วยค้ อ ตําบลเต่างอย อําเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร งานวิจัยของ การสร้ างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยของ
ชาญชัย วิทยาพูน และคนอืนๆ (2560) ศึกษาเรือง การศึกษาพืชสมุนไพร ภูมิปัญญากลุม่ ชาติพนั ธุ์
เพือการอนุรักษ์ ฟืนฟู อย่างมีสว่ นร่วมของกลุ่มสมุนไพรแปรรูปบ้ านหัวนําแม่สะกึด ตําบลผาบ่อง
อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานวิจัยของ ถวัลย์ พวงบุบ ผา (2560) ศึกษาเรื อง การพัฒนา
รูปแบบการขยายผลการจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วมในเขตเทศบาล ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดลําพูน งานวิจัยของ ไฉน นารมย์และคนอืน ๆ (2558) ศึกษาเรื อง รูปแบบการสร้ าง
รายได้ ของครอบครัวเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์ ตําบลกําแมด อําเภอกุดชุม จังหวัด
ยโสธร งานวิจยั ของ บัวขาว สีเฒ่าและคนอืน ๆ (2558) ศึกษาเรื อง การพัฒนารูปแบบตลาดชุมชน
เพือสร้ างความปลอดภัยด้ านการผลิ ต และการบริ โภคอาหาร กรณีตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม เป็ นต้ น
จากงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการสร้ างนักวิจัยชุมชน จะเห็นได้ ว่าทีผ่านมาได้ มีหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้ ความสําคัญและสร้ างนักวิจัยชุมชนไว้ หลากหลายกลุม่ ทังในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
ผู้ใหญ่ กลุ่มผู้สงู อายุ กลุ่มผู้นําชุมชน เป็ นต้ น ทังการวิจยั เพือพัฒนานักวิจยั ชุมชนโดยเฉพาะ และ
การพัฒนานักวิจัยชุมชนผ่านการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาชุมชนในประเด็นทีต้ องการ แต่จะเห็นได้ ว่า
ยังมีช่องว่างของการศึกษาหลายประเด็น เช่น งานวิจยั ทีพัฒนานักวิจยั โดยเฉพาะจะเน้ นทีคนกลุ่ม
ใดกลุม่ หนึง เช่น กลุ่มทีทํางานด้ านครอบครัว กลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียน เป็ นต้ น ทําให้ ประเด็น
การพัฒนา เครืองมือในการฝึ กนักวิจัยอาจเหมาะสมกับคนเฉพาะกลุ่ม การได้ มาซึงรูปแบบหรื อ
คูม่ ือการพัฒนามาจากการถอดบทเรียนจากกลุ่มทีดําเนินการสําเร็จแล้ ว และนํามาทดลองใช้ กั บ
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กลุ่มเป้าหมายที ต้ องการพัฒนา ซึงอาจมีข้อจํากัดในเรื องของการมีส่วนร่วมในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาที เหมาะสมกับ กลุ่มที ดําเนิ น การ และสําหรับ งานวิจัย ที ดําเนิ น การพัฒนาหรื อ
แก้ ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ แต่สอดแทรกการการพัฒนานักวิจัยชุมชนไปด้ วยนัน ส่วนใหญ่พบว่า
สามารถแก้ ปัญ หาหรื อพัฒนาในประเด็นทีต้ องการได้ และนักวิจัย ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในทุก
กระบวนการของการดําเนินการวิจยั ซึงทังงานวิจยั ทีเป็ นการสร้ างนักวิจยั โดยเฉพาะ และการสร้ าง
นักวิจัยผ่านการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ผลทีเกิดขึนคือเกิดนักวิจยั ชุมชนทีมีความรู้ ทักษะ ใน
การทํางานวิจัยชุมชนหรื อนํากระบวนการวิจัยมาใช้ ในการแก้ ปัญ หาหรื อพัฒนาชุมชนได้ แต่อีก
ประการหนึงทียังพบว่าเป็ นช่องว่างของการศึกษา คือการเสริ มสร้ างให้ นักวิจัยทีสร้ างขึนนีได้ เกิด
การพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนือง บางโครงการเมือเสร็จสินแล้ วนักวิจัยชุมชนก็ไม่ ได้
ดําเนินการวิจัยในประเด็นอืน ๆ ต่อ ทําให้ ศกั ยภาพทีเคยมีไม่ได้ ถูกนํามาใช้ หรื อพัฒนาให้ เพิมขึน
ซึงหากคนกลุ่มนี ได้ รับ การเสริ มสร้ างศัก ยภาพที เคยมีให้ มีมากยิง ๆ ขึนไป จะช่วยเสริ มให้ เขา
สามารถนําศัก ยภาพมาใช้ ในการแก้ ปั ญ หาหรื อพัฒนาชุมชนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
รวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้สบู่ คุ คลอืน ๆ อีกด้ วย
ส่ วนที 9 แนวคิดทีเกียวข้ องกับการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action
Research)
การศึกษาครังนี มุ่งเสริ มสร้ างศักยภาพของการเป็ นนักวิจยั ชุมชนของผู้ทีมีปะสบการณ์
การทํางานวิจยั หรื องานพัฒนาชุมชนมาแล้ ว เพือเสริมสร้ างศักยภาพทีมีอยู่ในตัวบุคคลออกมาให้
เกิ ดประโยชน์ ต่อการพั ฒ นาชุมชนของตนเองให้ เข้ ม แข็งยิ งขึนไป ซึ งสิ งที จะช่ วยให้ เ กิ ดการ
เปลียนแปลงขึนในการศึกษาครังนีนัน ระเบียบวิธีวิจยั ทีเหมาะสมมีสว่ นสําคัญทีจะช่วยเสริ มสร้ าง
ให้ ความมุง่ หมายนีประสบความสําเร็จ ซึงผู้วิจัยเห็นว่าการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม เป็ น
แนวทางการศึกษาทีเหมาะสมทีจะนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนใน
ครังนี เนืองจากเป็ นกระบวนการวิจยั ทีทีเน้ นกระบวนการแสวงหาความจริ งอย่างเป็ นระบบ คนที
อยู่ในสถานการณ์ห รือบริ บทนัน ๆ ได้ มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ ปัญ หาหรือพัฒนาของตนเอง
โดยผู้วิจัย จะได้ นํ าเสนอให้ เห็ น ภาพของการวิ จัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ วมโดยละเอี ย ด
ดังต่อไปนี
9.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
การวิจัย ปฏิบัติ ก ารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory action research) หรื อ PAR มี
ประวัติ ค วามเป็ น มาที ยาวนานในการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ ทีเกี ยวข้ องกับ ชุมชน สังคม ระบบ
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อุตสาหกรรม และองค์ ก ารต่างๆ การวิจัย ปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วมต้ องมีก ารทําความเข้ าใจที
ชัดเจนร่วมกับชุมชนและสังคม และมีจดุ เน้ นของการวิจยั ทีส่งเสริมให้ คนในชุมชนมีความเป็ นอิสระ
หรื อมีส่วนร่วมกับ การเปลียนแปลงในสังคม การวิจัย ในลักษณะนีมัก จะเก็ บรวบรวมข้ อมูลเชิ ง
คุณภาพ และอาจจะเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณร่วมด้ วยก็ได้ (Creswell, 2002) การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีส่วนร่ วม เป็ น กระบวนการวิจัยเพื อแก้ ปั ญ หาบางอย่ างในบริ บ ทนันๆ เน้ น กระบวนการ
แสวงหาความจริ งอย่างเป็ นระบบ คนทีอยู่ในสถานการณ์ทีมีปัญหาได้ มีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ ปัญ หานันๆ โดยการร่วมมือกับนักวิจัยในการตัดสินใจกําหนดองค์ความรู้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
และวิเคราะห์ ข้ อมูล ดํ าเนิ น การปรับ ปรุ งและแก้ ไขสถานการณ์ ปั ญ หาของตน (Deshler and
Ewert. 1995) หัวใจของการเปลี ยนแปลงอยู่ที กระบวนการวิ จัย ซึงใช้ แ นวทางความร่ วมมื อ
(Collaborative approach) ระ ห ว่ า งนั ก วิ จั ย กั บ กั บ ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย ( Stakeholders)
กระบวนการวิจยั มีความเป็ นประชาธิปไตย ยุติธรรม อิสระ และส่งเสริมคุณค่า ของชีวิต ผู้มีส่วนได้
เสียจะเข้ าร่วมสังเกต ตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ สะท้ อนความต้ องการของตน ทรัพยากรทีมีอยู่
ปัญหาอุปสรรคทีปรากฏ ทางเลือกทีเป็ นไปได้ และมีการเปลียนแปลงอย่างมีจิตสํานึกไปสูท่ ิศทาง
ใหม่ (Stringer. 1996; Smith. 1997) ซึงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมนีเป็ นทางเลือกหนึง
ของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีรากฐานมาจากการปลดปล่อย และแนวคิดมาร์กซิสต์ใหม่ (NeoMarxist) ทีนําไปสู่การพัฒนาชุมชน เคมมิส และแมคทาคกาท (Kemmis & Mc Taggart, 2007)
ได้ กล่าวถึงความแตกต่างของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับงานวิจัยทัวไป 3 ประการ
ได้ แก่ ประการแรก ผู้มีสว่ นร่วมเป็ นเจ้ าของโครงการวิจยั ประการทีสอง ชุมชนหรือคนในพืนทีเป็ นผู้
วิเคราะห์ปัญหา และประการทีสาม ชุมชนเป็ นผู้วางแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพือแก้ ปัญหา
หรื อพัฒนา ซึงเป็ นการตอบสนองการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ อย่ างรอบด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง ทีมาจากความเห็นและความต้ องการของชุมชน การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วม เป็ นรูปแบบของการวิจัยทีนักวิจยั มีความเกียวข้ องในฐานะเป็ นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนหนึงขององค์การและการเป็ นนักวิจยั เป็ นการนําแนวคิดและวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาใช้ ใน
การศึกษา โดยผู้ที มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยช่วยกัน แสวงหารูปแบบของการพัฒนาหรื อหา
วิธีการแก้ ปัญ หา มีการพัฒนาความสํานึกในการวิเคราะห์วิจารณ์ ของผู้ทีเกียวข้ องเพือปรับปรุง
สภาวะความเป็ น อยู่และวิถี ชีวิต ตลอดจนการเปลียนแปลงสภาพโครงสร้ างและความสัมพัน ธ์
พืนฐานในสังคมของตนเอง
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การวิจยั ลักษณะนี ทีมีคณ
ุ ลักษณะหลายประการแตกต่างไปจากการวิจยั แบบปกติ
ทัวไป เช่น กระบวนการทีใช้ สามารถปรับเปลียนไปตามสถานการณ์ มีพนั ธะกรณีระหว่างนักวิจัย
กับชุมชน กรอบของการดําเนินงานกําหนดขึนโดยกลุม่ คนในพืนทีวิจัย จุดเน้ นของการวิจยั เริมทีคน
เป็ น หลัก โดยทํ าให้ คนมี ค ุณ ค่า มี ความภูมิใ จในการกระทํ า เป้ าหมายของการวิจัย สามารถ
ปรับเปลียนได้ ตามความต้ องการของกลุม่ คนในพืนทีตามเงือนไขทีเหมาะสมและตามความจําเป็ น
เน้ น การมีส่วนร่ วมของคนในชุม ชนถึ งแม้ ว่าแต่ละคนจะแตกต่า งในด้ านพื น ฐาน ทัก ษะและ
โครงสร้ างทางสังคม แต่นักวิจัยเชือมันในความสามารถที จะเรี ยนรู้ได้ ของคน จึงต้ องการให้ คน
เหล่านันมีสว่ นร่วม โดยนักวิจยั จะไม่กําหนดกรอบทีตายตัว แต่ผอ่ นสันผ่อนยาวตามลักษณะของ
ชุม ชน ใช้ วิธีก ารดํ าเนิ น การที เรี ย บง่ายซึงคนในชุม ชนรู้จัก คุ้น เคยและมีท างเลือกหลากหลาย
นักวิจยั มองชุมชนอย่างองค์รวมในลักษณะประสานสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
เฉพาะพืนทีนัน ๆ ข้ อมูลทีศึกษา มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ค่านิยม ความรู้สกึ และความพอใจของ
คนในชุมชน การดําเนินการใช้ หลักประชาธิปไตยโดยให้ กลุม่ คนในพืนทีมีการตัดสินใจร่ วมกัน มี
การสร้ างกําลังและอํานาจในการคิดและการต่อรองให้ ได้ รับความสําเร็จในสิงทีคนในชุมชนอยาก
ทํา ส่งเสริ มวัฒนธรรมการพึงตนเอง ผู้ได้ รับผลประโยชน์ต้องเป็ นผู้ลงมือกระทําหรือมีสว่ นร่วมให้
โครงการประสบผลสําเร็จ ผลลัพธ์ทีได้ ไม่เน้ นวัตถุ แต่เน้ นความสามารถของคนในชุมชน เน้ นการ
เรียนรู้ และความพอใจของผลทีได้ รับ (พันธุ์ทิพย์ รามสูตร. 2540)
เคมมิ ส และแมคทากกาท (Kemmis & Mc Taggart.1988) กล่าวว่า การวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติ ก ารเป็ น รูป แบบหนึ งของการวิจัย ที ไม่ได้ แตกต่างไปจากการวิจัย อืนๆ ในเชิ งเทคนิ คแต่
แตกต่างในด้ านวิธีการ ซึงวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ การทํางาน ทีเป็ นการสะท้ อนผล
การปฏิบตั ิงานของตนเองทีเป็ นวงจรแบบขดลวด (Spiral of Self-Reflecting) โดยเริมต้ นทีขันตอน
การวางแผน (planning) การปฏิ บั ติ (action) การสัง เกต (observing) และการสะท้ อนกลับ
(reflecting)เป็ นการวิจัยทีจําเป็ นต้ อง อาศัยผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการสะท้ อนกลับเกียวกับการ
ปฏิบตั ิเพือให้ เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการทํางานให้ ดีขนึ
องอาจ นัยพัฒน์ (2551) กล่าวว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการวิจยั ทีทําโดยนักวิจยั
และคณะบุคคลทีเป็ นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กร หรื อชุมชน โดยมี จุดมุง่ หมายหลักเพือนํา
ผลการศึก ษาวิจัยที ค้ น พบหรื อสรรค์สร้ างขึนไปใช้ ป รับ ปรุงแก้ ปั ญ หา หรื อพัฒนาคุณ ภาพการ
ปฏิบัติงานได้ อย่างทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้ องกับสภาพ ปัญหาทีต้ องการแก้ ไข รวมทังกลมกลืน
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กับ โครงสร้ างการบริ ห ารงาน ตลอดจนบริ บ ททาง ด้ านสังคมและวั ฒ นธรรมและด้ านอื นๆ ที
แวดล้ อมหรือเกิดขึนในสถานทีเหล่านัน
จากทีกล่าวมาสามารถสรุปได้ วา่ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการศึกษารวบรวม หรื อ
การแสวงหาข้ อเท็จจริ งเพือให้ ได้ มาซึงข้ อสรุปอันจะนํ าไปสู่ก ารแก้ ปั ญ หาที เผชิญ อยู่ ทังในด้ าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในขอบข่ายทีรับผิดชอบ โดยผู้วิจัย สามารถดําเนิน การได้
หลายๆ ครัง จนกระทังผลการปฏิบัติงานนันบรรลุวตั ถุประสงค์ห รื อแก้ ไขปั ญ หาทีประสบอยู่ได้
สําเร็จโดยกําหนด ขันตอนของการวิจยั ประกอบด้ วยการวางแผน (plan) การปฏิบตั ิ (action) การ
สังเกต (observation) และการสะท้ อนกลับ (reflection)
9.2 จุดมุ่งหมายของการวิจัยปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
การวิจัย ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่วนร่วม มี จุด มุ่งหมายเพื อปรับ ปรุ งคุณ ภาพองค์ก าร
ประชาชน ชุมชน และชี วิต ครอบครัว (Stringer. 1999; Cited in Creswell. 2002) สิงสําคัญ คือ
การใช้ กระบวนการวิจัยเพือส่งเสริ มจุดมุ่งหมายของความเสมอภาค และความเป็ นประชาธิปไตย
เปิ ดกว้ างให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมในการวิจยั เกิดความร่วมมือในการตัดสินใจ มีความเห็นร่วมกันทังในฐานะ
ผู้ทีมีสว่ นเกียวข้ องกับองค์การและเป็ นผู้ร่วมกระทํากิจกรรมการวิจยั บนพืนฐานของความเท่าเทียม
กัน นอกจากนีในทางการเมือง การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น ร่วมยังมีจดุ เน้ นทีการกระจายอํานาจ
ทางการเมืองไปสูป่ ระชาชนให้ มสี ว่ นร่วมในการออกแบบ และกําหนดวิธีการปฏิบตั ิในโครงการวิจยั
นัน การร่วมกันปฏิบตั ิในการดําเนินการวิจยั เป็ นส่วนประกอบทีสําคัญของการวิจยั รูปแบบนี ดังนัน
การมีสว่ นร่วมของแต่ละบุคคลในการวิจยั จะทําให้ คนส่วนใหญ่เกิดความเข้ าใจในรายละเอียดและ
ทําให้ เกิดข้ อปฏิบัติทีชัดเจน ซึงจะนําไปสูก่ ารควบคุมวิถีชีวิตในส่วนทีเกียวข้ องตลอดจนวิธีการที
จะต้ องปฏิบัติ ทงหมด
ั
(Merriam. 2002) โดยพืนฐานแล้ วการวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม
เป็ นการวิจัยทีให้ ผ้ เู กียวข้ องทุกฝ่ ายได้ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทีจะตรวจสอบการกระทําใน
ปัจจุบนั ทีพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็ นปัญหาเพือทีจะเปลียนแปลงและปรับปรุงการกระทําเหล่านันให้ ดี
ขึนในอดีต (Wadsworth. 1998) เมือพิจารณาบทบาทของนักวิจยั จะพบว่า นักวิจยั มีบทบาทเป็ น
สมาชิ ก ในบางด้ านของชุมชน เป็ น ผู้มีส่วนร่วมตลอดกระบวนการของวิจัย ในชุมชนนัน โดยมี
เป้ าหมายเพื อทํ าให้ เกิดการเปลียนแปลงในชุมชน นักวิจัย จะเป็ น ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทังใน
สถานะภาพของสมาชิ กในชุมชนและการเป็ นนักวิจัย บทบาทเหล่านีจะกํ าหนดให้ นักวิจัย ต้ อง
พัฒนาข้ อสรุป ทีถูกต้ องตรงตาม ความเป็ นจริ ง (Valid Conclusions) เพือนําไปสู่การสร้ างความ
เข้ าใจลักษณะเฉพาะของกลุม่ คนในชุมชน และเกิ ดความพอใจต่อการเปลียนแปลงนัน
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9.3 ลักษณะของการวิจยั ปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
การวิจัย ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบที แตกต่างกันและมีชือเรี ยกต่าง ๆ กัน
เช่น การวิจัยโดยมีชุมชนเป็ นฐาน (Community-Based Inquiry) การวิจยั ปฏิบัติการแบบร่วมมือ
(Collaborative Action Research) การวิ จัย ปฏิ บั ติ ก ารเพื อการเปลี ยนแปลง (Critical Action
Research) เป็ นต้ น คุณค่าของการวิจยั แบบนีคือ กระบวนการของความร่วมมือ (Stringer. 1999;
Kemmis & McTaggart. 2000; Mills. 2000. cited in Creswell. 2002) ลัก ษณะของการวิ จัย
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ประกอบด้ วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกต การสะท้ อนการปฏิบตั ิ
และการปรับปรุงแผนเพือนําไปปฏิบตั ิในวงจรต่อไป จนกว่าจะได้ รูปแบบของการปฏิบัติงานทีพึง
พอใจ ซึงต้ องมีความยืดหยุ่นสูงและไม่ควรกําหนดเวลาในการวิจัยหรือกิจกรรมไว้ ลว่ งหน้ า รวมทัง
ตระหนักถึงภูมิปัญญาของชาวบ้ านว่ามีความสําคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่าภูมิปัญญาของนักวิชาการ
นอกจากนี เครสเวลล์ (Creswell. 2002) ได้ สรุ ป ลัก ษณะสํ า คัญ ของการวิ จั ย
ปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม ประกอบด้ วย 1) มีจุดเน้ นไปสูก่ ารนําไปปฏิบัติ 2) การดําเนินการวิจยั มี
การปฏิบัติ ร่วมกันระหว่างนักวิจัย และผู้ทีเกียวข้ อง 3) เป็ นความร่วมมือกันระหว่างนักวิจัยและ
ผู้เข้ าร่วมการวิจัย 4) เป็ นกระบวนการทีเป็ นพลวัติของเกลียวปฏิสมั พันธ์ทีมีกระบวนการย้ อนกลับ
และนําไปสูก่ ารพัฒนาขันต่อไป จากผลสะท้ อนของสิงทีเป็ นปัญหา การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการ
ปฏิบตั ิ 5) การพัฒนาแผนการดําเนินงานต้ องสามารถนําไปปฏิบัติได้ 6) มีการนําเสนอผลการวิจัย
ต่อผู้เกียวข้ อง
เคมมิ ส และวิลคิ น สัน (Kemmis.& Wilkinson, 1988 cited in Creswell, 2002) ได้
สรุปลักษณะทีสําคัญของการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ไว้ 6 ประการ คือ 1) เป็ นกระบวนการ
ทางสังคมทีนักวิจยั มีเจตนาขยายความสัมพันธ์ของบุคคลแต่ละบุคคลกับบุคคลอืน ๆ เพือทําความ
เข้ าใจว่าแต่ละบุค คลสร้ างความสัม พัน ธ์ ห รื อพฤติก รรมผ่านปฏิสัม พัน ธ์ ท างสังคมอย่ างไร 2)
รูปแบบของการวิจัยเน้ นการมีส่วนร่วม หมายความว่าแต่ละคนจะเกิดความเข้ าใจในสิงทีตนทํ า
แล้ วเสนอความรู้และความคิ ดเห็นสู่บุคคลอืน รวมทังผลัก ดัน ให้ เกิ ดการกระทํ าร่ วมกัน 3) เป็ น
ความร่วมมือในการปฏิบตั ิร่วมกัน เพราะการวิจยั จะมีความสมบูรณ์ต้องเกิดจากการกระทําของผู้ที
เกียวข้ อง มีการปฏิบัติเพือขยายผลไปสู่ชุมชน หรื อสร้ างความรู้ให้ กับองค์การทางสังคม เพือลด
ความไม่สมเหตุสมผล ความล้ มเหลว และความไม่ยตุ ิธรรม ในการปฏิบตั ิ หรือจากปฏิสมั พันธ์ทีไม่
น่าพึ งพอใจ 4) การดํ าเนิ น งานไม่มี ก ารบังคับ ทุก คนมี อิส ระจากกฎเกณฑ์ ที ไม่มี เหตุผลและ
โครงสร้ างทีไม่ยุติธรรม ซึงเป็ นข้ อจํากัดในการพัฒนาตนเอง 5) ช่วยให้ ทุกคนทีเกียวข้ องมีความ
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เป็ นอิสระในตัวเอง จากข้ อกําหนดต่าง ๆ เช่น สือ ภาษาและกระบวนการทํางาน เป็ นต้ น 6) การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถเกิดขึนซํา ๆ กันได้ อีก โดยการพิจารณาผลทีสะท้ อนกลับ
และเหตุผลทีเหมาะสม เพราะเป็ นกระบวนการทีมีจุดมุ่งหมายเพือนํ าการเปลียนแปลงไปสู่ก าร
ปฏิบตั ิ
พั น ธุ์ทิ พ ย์ รามสูต (2540) ได้ เสนอกระบวนการของการวิ จั ย แบบมี ส่ว นร่ ว มที
ประกอบด้ วยขันตอนต่าง ๆ ดังนี 1) การเตรี ยมชุมชน เพือทีจะให้ ชุมชนมี ความพร้ อมในการเข้ ามี
ส่วนร่วมในการวิจัยในระดับทีเสมอภาคกัน 2) อบรมนักวิจยั ร่วมจากชุมชน เพือเตรี ยมนักวิจยั ใน
ท้ องถินให้ มีความรู้เกียวกับสถานการณ์ในท้ องถิน บทบาทของผู้ทําหน้ าทีเป็ นนักวิจัยท้ องถิน การ
จัดองค์การชุมชน รูป แบบของผู้นําการสนับสนุน และมนุษยสัมพั นธ์ 3) กํ าหนดรูป แบบการวิจัย
โดยกลุ่มนัก วิจัย ชุมชนจะร่วมกัน กําหนดรูป แบบการวิจัย เช่นการพิ จารณารายละเอีย ดปั ญ หา
ทัวไปทีชุมชนได้ เลือกขึนมา การจําแนกออกเป็ นปั ญ หาย่อยๆ เพือทีจะสามารถทํ าการวิจัยเพื อ
แก้ ปัญหาได้ ทีละส่วน กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลทีต้ องการเครืองมือทีจะใช้ รูปแบบคําถาม
วิธีการถาม กลุ่มและขนาดของตัวอย่าง เป็ นต้ น 4) ลงมือเก็บรวบรวมข้ อมูล 5) ประมวลผลและ
วิเคราะห์ ข้อมูล กลุ่มนัก วิจัย ท้ องถิ นจะร่ วมกัน ประมวลผลและสรุป ข้ อมูลให้ ข้อสังเกตหรื อข้ อ
วิจารณ์สิงทีพบ วิเคราะห์วา่ เหตุใดจึงได้ ข้อมูลเช่นนัน เขียนสรุ ปสิงทีพบออกอย่างกว้ าง ๆ พร้ อมทัง
ให้ ข้อเสนอแนะประกอบ 6) หารื อข้ อค้ นพบกับชุมชน เพือนําข้ อมูลทีได้ จากการศึกษาเสนอคืนต่อ
ชุมชน ให้ มีโอกาสตรวจสอบและแก้ ไขให้ เกิดความถูกต้ อง ตลอดจนทําการวิเคราะห์ สรุปประเด็น
หรื อชี แนะประเด็น สําคัญ ให้ แก่ ก ลุ่มนัก วิจัย 6) วางแผนชุมชน โดยการอบรม กลุ่มที ทํ าหน้ าที
วางแผนให้ สามารถเขียนโครงการได้ รวมทังมีความสามารถในการจัดองค์การชุมชนด้ วย โครงการ
ทีกลุม่ วางแผนเขียนขึนนีจะต้ องนํามาปรึกษาหารือกับชุมชน ให้ ชมุ ชนตรวจสอบแก้ ไขและรับรอง
ก่อนนําไปเสนอขอรับ การสนับ สนุน จากองค์การที เกียวข้ องต่อไป 7) นํ าแผนไปปฏิบัติ โดยการ
ระดมทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดจนองค์การประชาชนต่าง ๆ ในชุมชนมาร่วมปฏิบตั ิตามแผนทีจัดวาง
ขึน จากพืนฐานข้ อมูลทีเป็ นผลมาจากการศึกษาร่วมกัน 8) ติดตามกํากับและประเมินผลในชุมชน
โดยกลุม่ นักวิจยั ร่วมกับชุมชน
โดยในการเลือกชุมชนเป้าหมายควรมีเกณฑ์ทีชัดเจนในการคัดเลือก มีการพิจารณา
ศักยภาพของชุมชน และศึกษาข้ อมูลทีสําคัญของชุมชนนันมาก่อน การเข้ าสู่ชุมชนต้ องทําความ
รู้จกั ชุมชน หาความร่วมมือจากผู้ทีเกียวข้ อง สร้ างความคุ้นเคยกับบุคคลผู้นําชุมชน และกลุม่ ต่างๆ
ในชุมชน การเลือกทีมนักวิจัยชุมชนทีสามารถเข้ าร่ วมกระบวนการวิจยั ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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ได้ ตลอดโครงการ จากนันนักวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ท้ องถินจะทําการเก็บข้ อมูลพืนฐานต่างๆ ทีจําเป็ น
หลังจากทําการวิเคราะห์และสรุปผลข้ อมูลเสร็จแล้ ว ต้ องนําข้ อมูลเหล่านันเสนอให้ ชุมชนรับทราบ
มีการแนะนํากระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมให้ แก่ประชาชนทําการพัฒนาเจตคติของ
ประชาชนให้ ร้ ูจกั การทํางานร่วมกัน และช่วยเหลือซึงกันและกัน จัดลําดับความสําคัญของปัญหาที
ต้ องการทําการวิจยั จัดกิจกรรมการวิจยั ขนาดเล็กเพือทําให้ ประชาชนได้ เรียนรู้ทกั ษะในการทําการ
วิจัยซึงทุกคนจะต้ องเกียวข้ องตลอดกระบวนการในการพัฒนา เลือกปั ญ หาทีจะทําการวิจัยซึง
ปัญหานันต้ องสามารถจะหาคําตอบมาแก้ ปัญหาได้ จากนันจึงหาทางเลือกและวิธีการต่าง ๆ มาใช้
ในขันตอนต่อ ไปจะมี ก ารวางแผนการวิ จัย การวางแผนการปฏิ บัติ การกํ ากับ ดูแ ล ติ ด ตาม
ความก้ าวหน้ า การประเมินผล การเขียนรายงานการวิจัย ถ้ าการดําเนินการประสบความสําเร็จ
เป็ นอย่างดี ประชาชนในชุมชนนันสามารถนํากระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมกลับมาใช้
ใหม่ โดยไม่ต้ องมีนัก วิจัย จากภายนอกมาช่วยดําเนิ น การ และเป็ น การเริ มต้ น วงจรต่อไปของ
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนืองของชุมชนนันเอง
9.4 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
ระบบโดยผู้ทีปฏิบัติ มีส่วนเกี ยวข้ องในการใช้ เทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพือปรับปรุงการดําเนินงานของตน ลักษณะของการวิจยั มีจุดมุง่ หมายเพือหาคําตอบของปั ญหา
ทัว ๆ ไปในระดับย่อยหรือเฉพาะท้ องถิน โดยอาจศึกษาจากกลุม่ เฉพาะเล็ก ๆ ซึงการวิ จยั ลักษณะนี
ไม่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์และรูปแบบเหมือนกับวิธีการวิจัยตามปกติ การวิจยั ปฏิบตั ิการเป็ นสิงทีมี
ประโยชน์ เป็ นงานวิจยั ทีมีเป้าหมายเพือเชือมโยงสิงทีดีจากข้ อค้ นพบทีมีคณ
ุ ภาพจากข้ อมูลในการ
วิจยั เข้ ากับประสิทธิผลของระบบทีเกียวข้ องในกระบวนการวิจยั นัน และใช้ ข้อค้ นพบนันไปปรับปรุง
หรือแก้ ปัญหาทีเกิดขึนจากการพิจารณากระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการจะพบว่า มีลกั ษณะเป็ นเกลียว
ของการคิดการพิจารณา และการกระทํา ซึงเรียกว่า “เกลียวปฏิสมั พันธ์ (Interacting Spiral)” ซึง
สตริ งเกอร์ (Stringer. 1999 cited in Creswell. 2002) ประกอบด้ วย ระยะ คือ ดูว่ามีปั ญ หา
อะไร (Look) คิ ด พิ จ ารณา (Think) และลงมื อปฏิบัติ (Act) ซึงรู ป แบบลัก ษณะนี จะนํ าไปสู่ก าร
ปฏิบตั ิทีไม่จําเป็ นต้ องเป็ นแนวเส้ นตรง กระบวนการทังหลายสามารถเกิดขึนได้ ซําอีกและจะมีการ
ปรับปรุงกระบวนการและการให้ ความหมายในขันตอนต่อไป
นอกจากนี Walter (2009) ยังได้ ก ล่าวถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์ แบบมี
ส่วนร่วม ว่าการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการณ์แบบมีส่วนร่วมก็ยงั มีความจําเป็ นทีจะต้ องถูกประยุกต์ในการ
วิจยั มากกว่าการใช้ แนวทางทีเป็ นมาตรฐานทัวไปในการวิจยั การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการณ์เป็ นการวิจัย
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ทีเป็ นเป็ นวงรอบ กระบวนการวิจัยจะถูกทําซํา 4 ขันตอนคือ วางแผน ปฏิบัติ สังเกต และสะท้ อน
ผล โดยวงจรนีเป็ นลักษณะพืนฐานของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการณ์แบบมีสว่ นร่วม โดยวงจรการวิจัย
เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมีส่ว นร่ วมมี ก ารทํ างานเป็ น ขันตอนดังนี 1) กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล (community
research of interest) ระบุปัญหา ประเด็น หรือความปรารถนาในการเปลียนแปลง 2) สร้ างความ
ร่วมมือในขันต้ น ระหว่างกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลกับ ผู้วิจัย และเริ มต้ น วางแผนงานในการแก้ ปั ญ หา 3)
พัฒนาแผนงานสูก่ ารปฏิบัติ 4) การปฏิบัติและผลลัพธ์จะถูกสังเกตโดยกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลและผู้วิจัย
5) ในขันสุดท้ ายของวงรอบแรกคือการสะท้ อนการปฏิบัติและผลลัพธ์ของมัน 6) ถ้ าในการสะท้ อน
เพือประเมินวงรอบแรกผลออกมามีประสิทธิภาพ ให้ เริมกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ สังเกตการณ์
และการสะท้ อนอีกครัง โดยสร้ างแนวทางบนพืนฐานจากความสําเร็จของวงรอบแรก 7) แต่ถ้าหาก
คิดว่าผลจากการสะท้ อนการดําเนิ นการในวงรอบแรกไม่ประสบความสําเร็จ หรือไม่เป็ นไปตาม
ความคาดหวัง ให้ นํ าผลลัพธ์ที เกิ ดขึนจากวงรอบแรกมาพิ จารณาในการวางแผนงานใหม่ห รื อ
วางแผนให้ แตกต่างจากเดิม 8) วงจรจะต่อเนืองอีกหลายครังเท่าทีต้ องการจนกว่าจะสามารถแก้ ไข
ปั ญ หาได้ หรื อ บรรลุวัต ถุ ป ระสงค์ 9) การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสามารถอธิ บ ายได้ ในรู ป ของ
กระบวนการที เป็ น วงจร (Cyclical process) ที มีห ลายขันตอน (องอาจ นัยพัฒ น์ , 2551) ได้ แก่
การวินิจฉัยปั ญหา วางแผนการกระทําเพือแก้ ไขปั ญหาหรือเพือปรับปรุงการปฏิบัติการนําแผนไป
ปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแผนใหม่ทงนี
ั โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ร่วมวิจัย
ทุกฝ่ ายกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีความแตกต่างจากกระบวนการแก้ ไขปัญหาในรูปแบบเดิม
(Systemic problem solving) ซึ งยึ ด ถื อ ว่า ปั ญ หาต่ า งๆได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย มาแล้ วและวิ ธี ก าร
ตลอดจนผลที จะได้ รับ ก็มัก จะกํ าหนดตายตัว กระบวนการทํ าวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารประกอบด้ วย
ขันตอนดําเนินกิจกรรมการวิจยั ทีมีลกั ษณะเป็ นเกลียวเวียนหรือวงจรต่อเนืองกันไป
เค ม มิ ส แ ล ะ แ ม ค ต า ร์ ก า ร์ ต ( Kammis; & McTaggart.1988) ได้ ก ล่ า ว ถึ ง
กระบวนการวิจัย โดยขันตอนหลักของกระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยการทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จําแนกกิจกรรมการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการออกเป็ น 4 ขันตอนหลัก คือ 1) การวางแผนงาน (Planning)
2) การลงมือปฏิบัติงาน (Action) 3) การสังเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation) 4) การสะท้ อน
กลับการปฏิบตั ิงาน (Reflection) ดังภาพวงจรปฏิบตั ิการ
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ภาพประกอบ 6 วงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart
ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า งกิ จ กรรมการวิ จัย หลัก ที หมุน เคลื อนไปเป็ นวัฏ จัก รของ
กระบวนการวิจัยดังกล่าว จึงเป็ นเสมือนแหล่งทีก่อให้ เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและกลไกการนe
ความรู้ทีได้ รับไปใช้ แก้ ไขปั ญหาอย่างต่อเนือง ซึงกล่าวอีกนัยหนึง คือ เป็ นการดําเนินงานวิจัยทีไม่
แยกกิจกรรมการสืบค้ นหาความรู้ ความจริ งออกจากกิจกรรมการพัฒนา (องอาจ นัยพัฒน์. 2548)
ซึงกิจกรรมการวิจยั หลักแต่ละขันตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. การวางแผน (Planning) เป็ นการกําหนดแนวทางปฏิบัติการไว้ ก่อนล่วงหน้ า
โดยอาศัยการคาดคะเนแนวโน้ มของผลลัพธ์ทีอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามแผนทีวางไว้ ประกอบ
กับ การระลึกถึงเหตุการณ์ หรื อเรื องราวในอดีตที เกียวข้ องกับประเด็นปั ญหาทีต้ องการแก้ ไขตาม
ประสบการณ์ ทังทางตรงและทางอ้ อมของผู้ วางแผน ภายใต้ ก ารไตร่ ตรองถึ งปั จ จัย สนับ สนุน
ขัดขวางความสําเร็จในการแก้ ไข ปั ญ หาการต่อต้ าน รวมทังสภาวการณ์ เงือนไขอืนๆ ทีแวดล้ อม
ปั ญ หาอยู่ในเวลานัน โดยทัวไปการวางแผนจะต้ องคํานึงถึงความยืดหยุ่น ทังนี เพือจะสามารถ
ปรับเปลียนให้ เข้ ากับเหตุการณ์ทีเกิดขึนในอนาคต
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2. การปฏิบัติการ (Action) เป็ นการลงมือดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไว้ อย่าง
ระมัดระวังและควบคุมการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในแผน อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริ ง
การปฏิบัติตามแผนทีกําหนดไว้ มีโอกาสแปรเปลียนไปตามเงือนไขและข้ อจํากัดของสภาวการณ์
เวลานันได้ ด้ วยเหตุนีแผนปฏิบัติการทีดีจะต้ องมีลกั ษณะเป็ นเพียงแผนชัวคราว ซึงเปิ ดช่องให้ ผ้ ู
ปฏิบัติก ารสามารถปรับเปลียนได้ ตามเงือนไขและปั จจัยทีเป็ นอยู่ในขณะนัน การปฏิบัติการที ดี
จะต้ องดําเนินไปอย่างต่อเนืองเป็ นพลวัตรภายใต้ การใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจ
3. การสั ง เกตการณ์ (Observation) เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เกี ยวกั บ
กระบวนการและผลทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิงานทีได้ ลงมือกระทําลงไป รวมทังสังเกตการณ์ปัจจัย
สนับ สนุน และปั จจัยอุป สรรคการดําเนิน งานตามแผนทีวางไว้ ตลอดจนประเด็นปั ญ หาต่างๆ ที
เกิดขึนระหว่างปฏิบัติการตามแผนว่ามีสภาพหรื อลักษณะเป็ นอย่างไร การสังเกตการณ์ทีดีจะต้ อง
มีการวางแผนไว้ ก่อนล่วงหน้ าอย่างคร่าวๆ โดยจะต้ องมีขอบเขตไม่แคบหรือจํากัดจนเกินไป เพือจะ
ได้ เป็ นแนวทางสําหรับการสะท้ อนกลับกระบวนการและผลการปฏิบตั ิทีจะเกิดขึนตามมา
4. การสะท้ อนกลับ (Reflection) เป็ น การให้ ข้ อมูลถึ งการกระทํ าตามที บัน ทึ ก
ข้ อ มูล ไว้ จ ากการสังเกตในเชิ งวิ พ ากษ์ ก ระบวนการและผลการปฏิ บัติ งานตามที วางแผนไว้
ตลอดจนการวิเคราะห์ เกียวกับ ปั จจัย สนับ สนุนและปั จจัย อุป สรรคการพัฒ นา รวมทังประเด็น
ปัญ หาต่างๆ ทีเกิดขึนว่าเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การสะท้ อนกลับโดยอาศัยกระบวนการ
กลุ่มในลักษณะวิพากษ์ วิจารณ์ หรื อประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างบุคคลทีมีสว่ นร่วมในการ
วิจยั จะเป็ นวิธีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานตามแนวทางดังเดิมไปเป็ นการปฏิบัติงานตามวิธีการ
ใหม่ ซึ งใช้ เป็ นข้ อ มูล พื นฐานสํ า หรั บ การทบทวนและปรับ ปรุ ง วางแผนปฏิ บั ติ ก ารในวงจร
กระบวนการวิจยั ในรอบหรือเกลียวต่อไป
ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยอาศัยกระบวนการวิจัย
ตามแนวทางของ เคมมิ ส และแมคตาร์ ก าร์ ต (Kammis & McTaggart. 1988) ในการพั ฒ นา
ศักยภาพของนักวิจัยชุมชนในครังนี เนืองจากมีขนตอนการดํ
ั
าเนิน กิจกรรมการวิจั ยที ชัดเจน มี
ลักษณะเป็ นเกลียววงจรต่อเนืองกันไป โดยเริมตังแต่การวางแผน การปรับปรุงแผน การปฏิบตั ิและ
การสังเกต การสะท้ อนผลการปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัยจะเข้ ามามีส่วนร่วมในทุกขันตอนของเกลียววงจร
และเมือสะท้ อนผลการปฏิบัติแล้ วก็จะร่วมกันวางแผนและดําเนินการต่อไปในสิ งทีทุกคนเห็นว่า
น่าจะปรับปรุง หรือเพิมเติมในสิงทียังขาด และหมุนตามเกลียววงจรในรอบต่อไป จนกว่าผู้ร่วมวิจัย
เห็นเห็นว่าสิงทีดําเนินการนันประสบความสําเร็จแล้ วจึงจะหยุดเกลียววงจรนัน
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ส่ วนที 10 กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึก ษาครังนี มุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน โดยอาศัย การวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็ นวิธีวิทยาการนําไปสูก่ ารพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพของ
นักวิจัยชุมชน ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ การกระบวนการวิจัยตามแนวทางของ เคมมิสและแมคตาร์การ์ ต
(Kammis & McTaggart.
) ในการดําเนิ น การตามเกลีย ววงจรที ต่อเนื องในช่วงของการ
ดําเนินการในช่วงการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม ซึงมี 4 ขันตอน ประกอบด้ วย การวางแผน
งาน (Planning) การลงมื อปฏิ บัติ (Action) การสังเกตผลการปฏิ บัติ งาน (Observation) การ
สะท้ อนกลับ การปฏิบัติ งาน (Reflection) นอกจากนี ก่อนดําเนิ น การวิจัย ในช่วงปฏิบัติก าร ใน
ระยะแรก ผู้วิ จั ย ได้ ทํ า การค้ นหากระบวนการพั ฒ นานั ก วิ จัย ชุ ม ชน จากพื นที ต้ นแบบที มี
กระบวนการสร้ างนักวิจัยชุมชนหรื อชุมชนทีประสบความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจัยในการ
พัฒ นาชุมชน เพื อเป็ น แนวทางสําหรับ การเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน และเป็ น การจุด
ประกายการทํางานเพือชุมชนให้ แก่นักวิจัยชุมชน ก่อนเข้ าสู่การวิเคราะห์ปัญหาทีจะนําไปสู่การ
วางแผนการปฏิบัติและดําเนินการตามเกลียววงจรการวิจัย ผู้วิจัยได้ กําหนดกรอบแนวคิดเพือใช้
เป็ นแนวทางในการดําเนินการวิจยั ดังนี
1. ค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน จากพืนทีต้ น แบบทีมีกระบวนการสร้ าง
นักวิจัยชุมชนหรือชุมชนทีประสบความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาชุมชน เป็ น
ขันตอนแรกของการดําเนินการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ ทํ าการศึกษาพืนทีต้ นแบบทังพืนทีปฐมภูมิ คือ
พืนทีตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และพืนทีทุติยภูมิ คือ ศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
2. การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
2.1 ในขันตอนนีเป็ น ขันตอนของการทํ าความเข้ าใจสถานการณ์ การสร้ างและ
พัฒนานักวิจยั ชุมชน และรับสมัครนักวิจยั ชุมชนทีมีคณ
ุ สมบัติตามทีกําหนดและผู้ทีสมัครใจทีจะ
ร่วมเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน เป็ นผู้ร่วมวิจยั
2.2 เมือได้ ผ้ รู ่วมวิจัย แล้ ว ผู้ร่วมวิจัย และผู้วิจัย ร่วมกัน กํ าหนดประเด็น ปั ญ หา
ความต้ องการในการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน และร่วมกันวางแผนการปฏิบตั ิ (Planning)
โดยผลลัพธ์จากการวางแผนในขันนีคือ กิจกรรมทีไปสู่การเริ มดําเนินการในขันการลงมือปฏิบัติ
(Action) การสังเกตผลการปฏิบัติงาน (Observation) และการสะท้ อนผลการปฏิบัติ (Reflection)
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เพือนําไปสูก่ ารวางแผนการปฏิบตั ิในวงรอบต่อไป โดยการดําเนินการวิจยั ในครังนีผู้วิจยั ดําเนินการ
ทังสิน วงรอบ
2.3 ขันการสังเคราะห์รูปแบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนักวิจัย ชุมชน หลังจาก
ดําเนินการตามวงรอบการวิจยั ปฏิบตั ิการแล้ ว ผู้วิจยั ได้ เก็บหลักฐานเกียวกับผลของการปฏิบตั ิจาก
ผู้ร่วมวิจัย ก่อนเข้ าสู่การสังเคราะห์ โดยทําการสังเคราะห์ผลจากกิจกรรมทีประสบความสําเร็จ
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากกระบวนการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน เพือให้ ได้ รูปแบบการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ทีสะท้ อนการเปลียนแปลงการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
จากการศึกษาครังนี ผู้วิจยั ได้ สร้ างภาพกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพประกอบ 7
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ภาพประกอบ 7 กรอบแนวคิดการวิจยั
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การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ครังนี ผู้วิจัย นําเสนอวิธีก ารดําเนิ นการวิจัย เพื อให้ เห็น
รายละเอียดการดําเนินในประเด็นต่างๆ ดังนี
ส่วนที 1 พืนทีดําเนินการวิจยั และผู้มีสว่ นเกียวข้ องในการดําเนินการวิจยั
ส่วนที 2 ขันตอนการดําเนินการวิจยั
ส่วนที 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
ส่วนที 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที 5 การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้ อมูล
ส่วนที 6 จรรยาบรรณการวิจยั
ส่ วนที 1 พืนทีดําเนินการวิจยั และผู้มีส่วนเกียวข้ องในการดําเนินการวิจยั
พืนทีในการดําเนินการวิจัยครังนี มี 2 พืนที ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ แก่ พืนที
ต้ นแบบเพือค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน และพืนทีในการดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีสว่ นร่วม ดังได้ นําเสนอรายละเอียดของแต่ละพืนทีดังต่อไปนี
1.1 พืนทีต้ นแบบเพือค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน
พืนทีต้ นแบบเพือค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนในการศึกษาครังนี คือพืนที
ทีประสบความสําเร็จในการสร้ างหรื อพัฒนานักวิจัยชุมชน หรือเป็ นพืนทีทีประสบความสําเร็จใน
การใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนทีดําเนินการโดยนักวิจยั ชุมชนหรือคนใน
ชุมชนสําหรับพืนทีทีผู้วิจยั เลือกเป็ นพืนทีต้ นแบบในการค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนใน
ครังนี มี 2 พืนทีสําคัญ ประกอบด้ วย
1.1.1 พื นที ปฐมภูมิ ได้ แ ก่ พื นที ตํ าบลแพรกหนามแดง อํ าเภออัม พวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึงเป็ นพืนทีทีเริมต้ นการใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งเรืองการ
จัดการนํา จนเกิดนักวิจัย ชุมชนขึนในพืนที และต่อมาสามารถขับเคลือนโครงการเพื อแก้ ปัญหา
และพัฒนาชุมชนโดยอาศัย กระบวนการวิจัยอีก หลายโครงการ เช่น การจัดตังกลุ่มสัจจะสะสม
ทรัพย์ โครงการอนุรัก ษ์ ปูแสม เป็ นต้ น สําหรับพื นที ปฐมภูมินี ผู้วิ จัยทํ าการศึกษากับ ทังนักวิจัย
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ชุมชน และพีเลียงหรือผู้ทีมีบทบาทสําคัญในการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน เพือให้ เห็นมุมมอง
การพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากทังผู้สร้ างและนักวิจยั ท้ องถินในชุมชน
1.1.2 พืนทีทุติยภูมิ ได้ แก่ พืนทีจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีได้ มีการศึกษา
ชุมชนทีมีการพัฒนานักวิจยั ชุมชนหรือชุมชนทีอาศัยกระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาของชุมชน
โดยผู้วิจัยทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน
จํานวน 2 เรือง คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้ านครอบครัว มีชมุ ชนต้ นแบบ จํานวน
4 ชุมชน ประกอบด้ วย ชุมชนบ้ านสามขา จังหวัดลําปาง ชุมชนบ้ านดงบัง จังหวัดขอนแก่น ชุมชน
บ้ านหนองอ้ อ จังหวัดราชบุรี และชุมชนบ้ านหนองกลางดง จั งหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และเอกสาร
บันได 6 ขัน ของการทํางานวิจยั ไทบ้ าน ทีเกิดจากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การทําวิจยั ใน
พืนทีต่างๆ ของชุมชนริมฝังแม่นํามูล
ทังนีทังพืนทีปฐมภูมิและพืนทีทุติยภูมิทีผู้วิจัยเลือกเป็ นพืนทีต้ นแบบในการศึกษาครังนี
เป็ น พื นที ที ได้ รับ การยอมรับ จากหน่ วยงาน องค์ ก ร ภายนอกว่าเป็ น ชุมชนต้ น แบบที ประสบ
ความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน ทีดําเนินการโดยนักวิจัย
ชุมชนหรือคนในชุมชน ทังการสะท้ อนจากการเป็ นพืนทีเรียนรู้สําหรับหน่วยงาน องค์กร กลุม่ ต่างๆ
และสะท้ อนจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที เกี ยวข้ อง โดยผู้วิจัยทําการถอดบทเรี ยนในมิติของ
กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผลลัพธ์ทีเกิดจากการใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาชุมชน
และปัจจัยเงือนไขทีทําให้ การพัฒนานักวิจยั ชุมชนหรือการใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ เพือเป็ น แนวทางในการนําความเข้ าใจกระบวนการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน และนํามาส่งต่อแก่นกั วิจยั ชุมชนในพืนทีดําเนินการวิจยั ของผู้วิจยั เพือสร้ าง
แรงบันดาลใจในการเสริมสร้ างศักยภาพของนักวิจยั ชุมชนต่อไป
1.2 พืนทีในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
พื นที ดํ าเนิ น การวิจัย หลัก ในการศึก ษาครังนี คื อ พื นที อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก โดยข้ อมูลพื นฐานของพื นที โดยสังเขปดังนี ที ตังอยู่ท างทิ ศตะวัน ออกของจังหวัด
นครนายก ตังขึนเมือ พ.ศ. 2436 มีเนือทีประมาณ 590 ตร.กม. ประกอบด้ วย 7 ตําบล 51 ชุมชน
ประกอบด้ วย ตําบลเกาะหวาย ตําบลปากพลี ตําบลท่าเรือ ตําบลเกาะโพธิ ตําบลโคกกรวด ตําบล
หนองแสง และตําบลนาหินลาด อาชีพหลักของคนในชุมชน คือ การทํานา ทําสวน และประมงนํา
จืด อาชีพเสริมมีหลากหลายอาชีพ เช่น ปลาร้ า ปลาดุกแดดเดียว การทําไม้ กวาด การทอผ้ าด้ วย
มือ เป็ นต้ น มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง ประชากรประมาณ 25,000 คน ทังนีการศึกษาการสร้ าง
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และพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้วิจยั มีเกณฑ์ในการคัดเลือกสนามวิจัย
และผู้ร่วมวิจยั ดังนี
1.2.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกสนามวิจยั
สนามวิจัย หลักในครังนี คือ อําเภอปากพลี จัง หวัดนครนายก โดยผู้วิจัย เลือก
พืนทีตําบลเกาะหวายและพืนทีตําบลหนองแสง เป็ นพืนทีหลักในการดําเนินการวิจยั เนืองจากเป็ น
พืนที ทีเป็ นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกพื นทีดําเนิ นการวิจัย คือ เป็ นพืนทีทีมีนักวิจัย ชุมชน และมี
ความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพ เป็ นพืนที เคยมีโครงการวิจยั เพือพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะ
งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับวัฒนธรรม และการท่องเทียว ทังงานวิจยั ทีบุคคลภายนอกเข้ ามาดําเนินการ
และงานวิจัย ทีชาวบ้ านเป็ นผู้ร่วมวิจัย หรื อได้ แสดงบทบาทในฐานะนัก วิจัย ชุมชนทีดําเนิน การ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อีกทังคนในชุมชนยัง เป็ นผู้ทีได้ รับการเสริมสร้ างทักษะการเป็ นนักวิจัย
ชุมชน จากโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานภาควิชาการ นอกจากนี เป็ นพืนทีทีผู้วิจยั ได้ เคย
ลงพืนทีเพือให้ บริการวิชาการแก่ชมุ ชนเป็ นเวลาติดต่อกันหลายปี จึงทําให้ มีความสัมพันธ์อนั ดีกับ
คนในพื นที มองเห็นถึงความร่วมมือและศักยภาพของชุมชนในการเข้ าไปดําเนินการวิจัย ดังนัน
พืนทีอําเภอปากพลี โดยเฉพาะตําบลเกาะหวายและตําบลหนองแสง จึงเป็ นพืนทีทีมีศกั ยภาพและ
มีความพร้ อมได้ รับการส่งเสริมศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
1.2.2 ผู้มีสว่ นเกียวข้ องกับการวิจยั
ผู้มีส่วนเกียวข้ องกับ การวิจัยในครังนี แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้ร่วมวิจัย ซึง
เป็ นผู้เกียวข้ องหลักในการดําเนินการวิจัยในครังนี เป็ นผู้ทีร่วมดําเนิ นการวิจัยไปกับผู้วิจัยตังแต่
เริ มต้ นจนเสร็จสินกระบวนการวิจัย และผู้ให้ ข้อมูลในการวิจัย เป็ นผู้ให้ ข้อมูลทีเกียวข้ องกับ การ
ดําเนิ นการวิจัยและผู้ร่วมกิจกรรมทีผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจัยได้ ดําเนินการตามวงรอบของการวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ผู้ร่วมวิจยั หลักในการศึกษาครังนี คือ นักวิจยั ชุมชนในพืนทีตําบลเกาะหวาย และ
พืนทีตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จํานวน 21 คน โดยผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ร่วมวิจัย ในการดํ าเนิ น การวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วมเพื อพัฒ นารู ป แบบการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ดังนี
ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยประยุกต์จากนิยามของการเสริ มสร้ างศักยภาพกับการ
เป็ นนักวิจยั ชุมชน เพือเป็ นแนวทางในการคัดเลือกผู้ร่วมวิจยั ดังนี
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1) เป็ นผู้ทีเคยมีประสบการณ์การเป็ นนักวิจยั ทีเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชน
ท้ องถิน ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับท้ องถิน เป็ นต้ น
2) เป็ นผู้ทีเคยเข้ าร่วมกิจกรรมทีเกียวข้ องกับการพัฒนานักวิจยั ชุมชน
3) มีคณ
ุ สมบัติเบืองต้ นตามแบบสํารวจประสบการณ์เบืองต้ นประสบการณ์
การมีสว่ นร่วมในโครงการวิจยั
4) เป็ น ผู้ที อาศัย อยู่ใ นพื นที อํ าเภอปากพลี จัง หวัด นครนายก และไม่ได้
ปฏิบตั ิงานประจําในพืนทีจังหวัดอืน
5) เป็ นผู้อา่ นออก เขียนได้ และสามารถสือสารกับบุคคลอืนได้
6) เป็ นผู้ที ได้ รับ การยอมรับ และเชื อถื อ จากคนในชุ ม ชน เนื องจากการ
ดําเนิ น การวิจัย โดยอาศัย วิธีก ารวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม ในระหว่างดําเนิ น การนัน
จําเป็ นต้ องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน ทังในฐานะผู้เข้ าร่วมกิจกรรมและผู้ให้ ข้อมูล
7) มีความสมัครใจเข้ าร่วมการวิจยั ตลอดระยะเวลาทีดําเนินการวิจยั
1.3 บทบาทของผู้วจิ ัย
การศึกษาครังนี ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ แนวทางการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม ใน
การพัฒนารูป แบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน โดยลัก ษณะสําคัญ ของการวิจัย เชิ ง
ปฏิ บัติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ ว ม (Creswell. 2002) คื อ 1) มี จุด เน้ นไปสู่ก ารนํ า ไปปฏิ บัติ 2) การ
ดําเนิ น การวิจัย มีก ารปฏิบัติ ร่วมกัน ระหว่ างนัก วิจัย และผู้ที เกี ยวข้ อง 3) เป็ น ความร่วมมือกัน
ระหว่างนักวิจัยและผู้เข้ าร่วมการวิจัย 4) เป็ นกระบวนการทีเป็ นพลวัติของเกลียวปฏิสมั พันธ์ที มี
กระบวนการย้ อนกลับและนําไปสูก่ ารพัฒนาขันต่อไป จากผลสะท้ อนของสิงทีเป็ นปัญหา การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล และการปฏิบัติ 5) การพัฒนาแผนการดําเนินงานต้ องสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ และ
6) มีการนํ าเสนอผลการวิจัยต่อผู้เกียวข้ อง ดังนันบทบาทของผู้วิจัย จึงไม่ใช่เพี ยงผู้ทีเข้ าไปเก็ บ
ข้ อมูล ไปสร้ างกิจกรรมให้ นักวิจยั ชุมชน และนําผลมาวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยดังเช่น
งานวิจยั รูปแบบอืน บทบาทของนักวิจยั ชุมชนในการดําเนินการวิจยั ครังนี ดังต่อไปนี
1.3.1 กระตุ้นให้ เกิดการดําเนินการในแต่ละขันตอนของการวิจยั แม้ วา่ การวิจัยครังนี
บทบาทสําคัญ อยู่ที ผู้ร่วมวิจัย ในการคิด การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการสะท้ อนผลการ
ปฏิบัติเพือนํ าไปสู่การปรับปรุงการดําเนินกิจ กรรมเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัยชุมชน แต่ผ้ วู ิจัย มี
บทบาทในการกระตุ้นให้ กิจกรรมเหล่านันสามารถดําเนินการไปได้ โดยเฉพาะในระยะเริ มต้ นทีผู้
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ร่วมวิจัยยังไม่ค้ นุ เคยกับการนําพาการดําเนินการทังหมดด้ วยตนเอง ผู้วิจัยจึงมีสว่ นสําคัญในการ
เริมต้ นและสร้ างการเรียนรู้ให้ แก่ผ้ รู ่วมวิจยั
1.3.2 เป็ นพีเลียงหนุนเสริมการปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละวงรอบของการวิจัย เมือผู้ร่วม
วิจัยได้ วางแผนกิจกรรมแล้ ว เมือสู่วงจรปฏิบัติการ ผู้วิจัยทําหน้ าทีเป็ นพี เลียงให้ แก่ผ้ รู ่วมวิจัยใน
การหนุน เสริ มการดํ าเนิ น กิ จ กรรม โดยมี บ ทบาทเป็ น ผู้ให้ คําปรึก ษา ให้ กํ าลังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมแก่ผ้ รู ่วมวิจยั ร่วมแลกเปลียนความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะในการดําเนินกิจกรรมแก่ผ้ ู
ร่วมวิจัย ประสานภาคี เครื อข่ายที ผู้ร่วมวิจัย ไม่สามารถเข้ าถึ งได้ เช่น หน่วยงานระดับ จังหวัด
หน่วยงานภาควิชาการ และสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการทีผู้ร่วมวิจยั ต้ องการ เช่น องค์ความรู้
เรื องการวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม องค์ความรู้ในกระบวนการวิจัย องค์ค วามรู้ด้านการ
นําเสนอองค์ความรู้สสู่ าธารณะ เป็ นต้ น
1.3.3 สังเกตและร่วมสะท้ อนผลการปฏิบัติ ผู้วิจัยมีบทบาทในการสังเกตการดําเนิน
กิจกรรมในระหว่างทีผู้ร่วมวิจัยปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวงรอบ และร่วมสะท้ อนผลการปฏิบัติใน
มุมมองของผู้วิจยั เพือเป็ นแนวทางในการนําไปปรับปรุ งกิจกรรมในวงรอบต่อไป
อย่ างไรก็ ต าม บทบาทของผู้วิจัย ค่อยๆ ลดลงเมือผู้ร่วมวิจัย สามารถดํ าเนิ น
กิ จ กรรมได้ ด้ วยตนเอง ผู้วิจัย เข้ า ไปมี บ ทบาทมากในวงรอบที 1 พร้ อมๆ กับ การฝึ ก ฝนและ
เสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ รู ่วมวิจัยให้ สามารถดําเนินการได้ ด้วยตนเอง เช่น การเป็ นผู้นําในการ
วางแผน การสะท้ อนผลการปฏิบัติ เพือในวงรอบต่อไปผู้วิจัยค่อยๆ ลดบทบาทในแต่ละส่วนของ
ตนเองลงเพือให้ ผ้ รู ่วมวิจัยได้ แสดงบทบาทได้ อย่างเต็มความสามารถ และเมือผู้วิจยั ถอนตัวออก
มาแล้ วผู้ร่วมวิจยั สามารถดําเนินบทบาทในการขับเคลือนการพัฒนาต่อไปได้ ด้วยตนเอง ผู้วิจยั อยู่
ในฐานะเป็ นทีปรึกษาและหนุนเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการทีผู้ร่วมวิจยั ต้ องการ
ส่ วนที 2 ขันตอนดําเนินการวิจัย
ขันตอนการดําเนินการวิจัยครังนี ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะตามระยะเวลาของการวิจัย
คือ ก่อนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม และระยะการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพือ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี
2.1 ระยะที 1 ก่ อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
การศึกษาในระยะที 1 นี เป็ นการศึกษาก่อนเข้ าสู่การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่ ว มเพื อพั ฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน เป็ นระยะของการค้ นหา
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กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากพืนที ต้ นแบบทีมีกระบวนการสร้ างนักวิจยั ชุมชนหรือชุมชนที
ประสบความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาชุมชน
ในขันตอนนี ผู้วิจัยดําเนินการเลือกพืนทีต้ นแบบทีมีกระบวนการสร้ างนักวิจัยชุมชน
หรือชุมชนทีประสบความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาชุมชน โดยเลือกจากพืนทีที
ประสบความสําเร็จในการใช้ กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนทีชัดเจน หรื อเป็ นชุมชนทีมีการใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานทีเชือถือได้ ว่า
เป็ นชุมชนต้ นแบบ โดยผู้วิจัยทําการศึกษาทังพืนทีปฐมภูมิ คือ พืนทีตําบลแพรกหนามแดง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และพืนทีทุติยภูมิ คือศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ทีทําการศึกษา
พืนทีต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจัยชุมชนหรือใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาของชุมชน โดย
ผู้วิจัยได้ ทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน
จํานวน 2 เรือง คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้ านครอบครัว มีชมุ ชนต้ นแบบ จํานวน
ชุมชน ประกอบด้ วย ชุมชนบ้ านสามขา จังหวัดลําปาง ชุมชนบ้ านดงบัง จังหวัดขอนแก่ น ชุมชน
บ้ านหนองอ้ อ จังหวัดราชบุรี และชุมชนบ้ านหนองกลางดง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และบันได
ของการทํ า งานวิ จั ย ไทบ้ าน โดยเป็ นการถอดบทเรี ย นจากชุม ชนริ ม เขื อนปากมูล จั ง หวัด
อุบ ลราชธานี เพื อศึก ษาความสํ าเร็ จ ของการสร้ างและพัฒ นานัก วิจัย ชุมชนว่ามี ก ระบวนการ
อย่างไร เมือได้ พืนทีต้ นแบบทังพืนทีปฐมภูมิและพืนทีทุติยภูมิแล้ ว ผู้วิจยั ได้ กําหนดประเด็นในการ
ถอดบทเรี ยน โดยกําหนด 3 ประเด็นหลัก ได้ แก่ 1) กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน 2) ผลลัพธ์
การเปลียนแปลงจากการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญ หาหรื อพัฒนาชุมชน และ 3) ปั จจัย
เงือนไขที ทํ าให้ การพัฒนานักวิจัยชุมชนหรือการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญ หาของชุมชน
ประสบความสําเร็จ
สําหรับพืนทีปฐมภูมิ ผู้วิจยั ทําการติดต่อประสานงานไปยังผู้ทีเกียวข้ อง เพือนัดหมาย
การถอดบทเรี ยนและแลกเปลียนเรี ยนรู้กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน โดยกําหนดผู้ร่วมถอด
บทเรี ยนให้ มีทงผู
ั ้ ทีมีบทบาทในการสร้ างและพัฒนานักวิจัยชุมชน หรือพีเลียง และนักวิจัยชุมชน
ซึงเป็ นผู้ทีลงมือปฏิบตั ิการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจยั เมือประสานงาน
และนัดหมายได้ แล้ ว ผู้วิจยั ได้ ลงพืนทีเพือถอดบทเรียนความสําเร็จจากการพัฒนานักวิจั ยชุมชน
โดยใช้ ก ารสนทนากลุ่มกับนักวิจัย ชุมชนในพื นที ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม และทํ าการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับ ผู้ที มีบ ทบาทในการพัฒนานักวิจัย ชุมชน หรื อที
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นักวิจัยชุมชนเรี ยกว่าพีเลียง จากนันทําการจัดระเบียบข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็น ที
ศึกษาทัง 3 ประเด็น
สําหรับ พื นที ทุติ ย ภูมิ ผู้วิจัย ทํ าการคัด เลือกเอกสารงานวิจัย ที มีก ารศึก ษาชุมชน
ต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจยั ชุมชน หรืองานทีสะท้ อนการเป็ นต้ นแบบของการใช้ กระบวนการวิจยั
ในการแก้ ปั ญ หาหรื อ พัฒ นาชุม ชน ที มี ก ระบวนการดํ า เนิ น การที ชัด เจน ซึ งพบว่ามี 2 เรื อง
ประกอบด้ ว ย 5 พื นที ที มี ก ารใช้ กระบวนการวิ จั ย ในการแก้ ปั ญ หาชุม ชน จากนันผู้วิ จัย ได้
ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าวโดยละเอียด และทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
เพือค้ นหากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ตามประเด็นการศึกษาทีกําหนด
เมือได้ ข้อมูลจากทังพืนทีปฐมภูมิและพืนทีทุติยภูมิแล้ ว ผู้วิจยั นําข้ อมูลจากทัง 2 ส่วน
มาวิเคราะห์ร่วมกันตามประเด็นทีศึกษาทัง 3 ประเด็น คือ 1) กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน 2)
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปั ญหาหรือพัฒนาชุมชน และ 3)
ปั จจัยเงือนไขทีทําให้ การพัฒนานักวิจัย ชุมชนหรื อการใช้ กระบวนการวิจัย ในการแก้ ปัญ หาของ
ชุมชนประสบความสําเร็จ เพือนําข้ อค้ นพบทีได้ จากการศึกษามาส่งต่อสูน่ กั วิจยั ชุมชนทีเป็ นผู้ร่วม
วิจัย โดยฉายภาพให้ ผ้ รู ่วมวิจัยเห็น ภาพความสําเร็จและการเปลียนแปลงที เกิ ดขึนจากนักวิ จัย
ชุมชน อัน เป็ น การสร้ างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการดําเนิน การพัฒนา
นักวิจยั ชุมชน โดยนําเสนอให้ เห็นภาพตังแต่ต้นทางของกระบวนการและปลายทางเมือดําเนินการ
พัฒนาจนประสบความสําเร็จ แล้ ว รวมถึงปั ญ หา/อุป สรรคทีเกิดขึนระหว่างทาง เพื อเป็ นข้ อควร
ระวังในการดํ าเนิ น การเสริ มสร้ างศัก ยภาพวิจัย ชุมชนเป็ น แนวทางในการเสริ มสร้ างศัก ยภาพ
นัก วิจัย ชุมชนในครังนี และนํ าข้ อค้ น พบมาเป็ น แนวทางในการดําเนิ น การเสริ มสร้ างศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชนในพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2.2 ระยะที 2 การวิจั ย เชิงปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ วนร่ วมเพื อพั ฒ นารู ป แบบการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
การศึกษาในระยะที 2 นี ผู้วิจยั แบ่งการดําเนินการออกเป็ น 2 ช่วง คือ
2.2.1 ศึ ก ษาสถานการณ์ การพั ฒ นานั ก วิจั ย ชุ ม ชนและระบุ ป ระเด็ นความ
ต้ องการในการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
การศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนและระบุประเด็นความต้ องการใน
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั ดําเนินการดังนี
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1) ผู้วิจยั ลงพืนทีเพือแนะนําตัวกับนักวิจยั ชุมชนในฐานะผู้ทีเข้ าไปดําเนินการ
วิจยั ในพืนที สร้ างความคุ้นเคยกับสนามวิจยั และสร้ างสัมพันธภาพกับพืนทีดําเนินการวิจยั รวมทัง
เตรียมความพร้ อมเชิงพืนทีสําหรับการดําเนินการวิจยั
2) ศึกษาข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับการพัฒนานักวิจัยชุมชน และโครงการวิจัย
ในพื นที ทังจากการสัมภาษณ์ ผ้ ทู ีเกียวข้ องและการศึกษาจากเอกสาร รวมทังการสํารวจจํานวน
นักวิจยั ชุมชนในพืนทีวิจยั เป็ นการเบืองต้ น
3) สํ า รวจคุณ สมบั ติ เ บื องต้ นตามแบบสํ า รวจประสบการณ์ เบื องต้ น
ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย กับ นักวิจัยชุมชนในพื นที ทังจากตําบลเกาะหวาย
และตําบลหนองแสง เพือให้ เห็นประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับการเป็ นนักวิจัยชุมชน และเป็ นข้ อมูล
เบื องต้ นในการนําไปคัดเลือกผู้ร่วมวิจัย และทํ าการสัมภาษณ์ เพิมเติมจากข้ อมูลที ได้ จ ากแบบ
สํ า รวจเพื อให้ ได้ ข้ อมูล เชิ ง ลึ ก ที สะท้ อนความคิ ด ความเชื อ ความรู้ สึ ก รวมถึ ง ความรู้ และ
ประสบการณ์ของนักวิจยั ชุมชน เพือนํามาเป็ นข้ อมูลสถานการณ์ และประกอบการตัดสินใจในการ
คัดเลือกผู้ร่วมวิจยั
4) ศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน โดยดําเนินการ ดังนี
4.1) ทํ าการสนทนากลุ่มกับ นัก วิจัย ชุมชน เพื อให้ นักวิจัย ชุมชนได้
ร่วมกันสะท้ อนถึงสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนในพืนที ทังสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์
ในปัจจุบนั และการพัฒนานักวิจยั ชุมชนในอนาคตทีต้ องการเห็น รวมถึงสถานการณ์ด้านศักยภาพ
ของนักวิจยั ชุมชนทีเป็ นอยู่ในปัจจุบนั ว่าเป็ นอย่างไร
4.2) สัมภาษณ์ เชิงลึก กับนักวิจัยชุมชน และคนในชุมชนทีมีความ
เกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชนและเกียวข้ องกับนักวิจยั ชุมชน เพือศึกษาบริบทของชุมชนอย่างรอบ
ด้ าน ทังด้ านเศรษฐกิ จ สังคมวัฒนธรรม สิงแวดล้ อม การศึก ษา การเมืองการปกครอง รวมถึ ง
ศึกษาสถานการณ์การพัฒนาชุมชนในอดีตว่าเป็ นอย่างไร การพัฒนานักวิจยั ชุมชนเกิดขึนช่วงไหน
และเกิดขึนได้ อย่างไร โดยทํ าการสัมภาษณ์ นัก วิจัยชุมชน และผู้นําชุมชนทังผู้นําที เป็ นทางการ
และผู้นําทีไม่เป็ นทางการ
5) ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาบริ บทและสถานการณ์ พัฒนา
นักวิจยั ชุมชน ก่อนสะท้ อนผลการศึกษาสูน่ กั วิจยั ชุมชน
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6) ผู้วิจยั สะท้ อนผลการศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน ทังในมิติ
ของสถานการณ์ในอดีต สถานการณ์ปัจจุบนั สถานการณ์ด้านศักยภาพนักวิจยั ชุมชน และความ
ต้ องการในการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
7) คัดเลือกผู้ร่วมวิจัยและกําหนดประเด็นความต้ องการในการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ในขันตอนนี ผู้วิจยั รับสมัครและคัดเลือกนักวิจยั ชุมชน จากเกณฑ์ทีกําหนด
และทําการสัมภาษณ์เพิมเติมถึงความพร้ อมในการเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั โดยนักวิจยั ชุมชนทีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้ า มีจํานวน 21 คน จากจํานวนนักวิจัยชุมชนทีทําแบบสํารวจและ
ร่วมรับฟังการสะท้ อนผลการศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนทังสิน 36 คน เมือได้ ผ้ รู ่วม
วิจยั ทีจะร่วมกันดําเนินการวิจยั แล้ ว ผู้วิจัยดําเนินการเพื อนําไปสูก่ ารระบุปัญหาและสิงทีต้ องการ
พัฒนา ดังนี
7.1) ผู้ร่วมวิจัยร่วมกัน กําหนดประเด็น ความต้ องการในการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน จากผลการศึกษาสถานการณ์ในอดีตหรือสถานการณ์ทีเป็ นอยู่ นําไปสูส่ ิงที
อยากพัฒนา โดยผู้ร่วมวิจยั ได้ กําหนดประเด็นทีเป็ นสิงทีอยากพัฒนา ได้ แก่ 1) พัฒนากระบวนการ
คิดของนักวิจัยชุมชน 2) พัฒนาการปฏิบตั ิทีดําเนินการตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่วม ทีครอบคลุมถึงการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ3)
พัฒนาการส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ ทังในมิติของเนือหาองค์ความรู้ วิธีการส่งต่อองค์ความรู้
พืนทีในการส่งต่อองค์ความรู้ และการเชือมโยงหรือการสร้ างเครือข่าย
7.2) ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันกําหนดการเปลียนแปลงทีต้ องการเห็น เพือนําไปสู่
การบรรลุประเด็นทีต้ องการพัฒนา โดยผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันวิเคราะห์และกําหนดการเปลียนแปลง
ทีต้ องการผ่านการเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้ใน 3 ประเด็น ได้ แก่ 1) ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการ
เพื อขอทุน จากแหล่งทุน 2) มีก ารทํ าโครงการวิจัย เพื อแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุมชนได้ อย่ างเป็ น
รูปธรรม และ3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน
เมือผู้ร่วมวิจยั ได้ ประเด็นทีต้ องการเปลียนแปลงแล้ ว ผู้วิจยั จึงได้ เริมเข้ าสูก่ ารดําเนินการในช่วงที 2
คือ ช่วงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ดังได้ นําเสนอในหัวข้ อถัดไป
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2.2.2 ช่ วงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
ในช่วงของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการดังนี
1) ขันการวางแผน
ผู้วิจัยเริมต้ นการวางแผนในวงรอบที 1 โดยการฉายภาพประเด็นทีผู้ร่วมวิจัย
ต้ องการเห็นเพือนําไปสู่การเปลียนแปลงทัง 3 ประเด็น คือ 1) ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการ
เพื อขอทุน จากแหล่งทุน 2) มีก ารทํ าโครงการวิจัย เพื อแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุมชนได้ อย่ างเป็ น
รูปธรรม 3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน เพือเป็ นการทบทวนประเด็ นที
ต้ องการเสริมสร้ างศักยภาพ และนําเสนอผลการถอดบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบให้ แก่นกั วิจยั ชุมชน
ได้ เ ห็น ชุม ชนต้ น แบบที มี ก ารสร้ างและพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชน เห็ น ภาพความสํ าเร็ จ ในการใช้
กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาชุมชน เพือให้ นกั วิจยั ชุมชนเห็นกระบวนการดําเนินการ และกระตุ้น
ให้ นกั วิจยั ชุมชนเห็นความสําคัญของกระบวนการวิจยั เกิดพลังในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพือนําศักยภาพมาใช้ ในการพัฒนาชุมชน
จากนันผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ได้ ร่ วมกัน วางแผนโดยเริ มจากการกํ าหนด
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงในแต่ละประเด็นทังผลลัพธ์ระยะสันและผลลัพธ์ระยะยาว และกําหนด
กิจกรรมทีต้ องการดําเนินการเพือนําไปสู่การเปลียนแปลงทีต้ องการทัง 3 ประเด็น โดยในขันนี ผู้
ร่วมวิจัยได้ ร่วมกันกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ รายละเอียดของกิจกรรม ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ โดยกิจ กรรมการเรี ยนรู้ทีนํ าไปสู่ผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีคาดหวังที ผู้ร่วมวิจัย ได้
ร่วมกัน วางแผนในช่วงเริ มต้ น วงจรการปฏิบัติการมี 6 กิ จกรรม เพื อนําสู่ขนของการปฏิ
ั
บั ติและ
สังเกตต่อไป ดังแสดงในตาราง 2
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มีการทําโครงการวิจยั เพือ
แก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้
อย่างเป็ นรูปธรรม
มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของ
ชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน

กิจกรรม
กิจกรรมสร้ างแรงบันดาลใจในการแก้ ปัญหาชุมชน
กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจยั เพือ
ชุมชน
กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนาโครงการวิจยั อย่างมีพลัง
กิจกรรมบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบสูก่ ารการมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน
กิจกรรมสร้ างความเข้ าใจการ “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วม”
กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่ นร่วม: ศูนย์การเรียนรู้ของฉัน

2) การปฏิบัติ ก ารและสังเกต (Action and Observe) เป็ น ขันตอนที ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย เริ มปฏิ บัติ ก ารตามแผนที วางไว้ โดยในขันนี นัก วิจัย ชุม ชนปฏิ บัติกิ จ กรรมเพื อ
เสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนตามกิจกรรมการดําเนินการ โดยในขณะทีปฏิบัติกิจกรรมเพื อ
เสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัย ชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ได้ ทํ าการสังเกตพฤติ ก รรมของผู้เข้ าร่ วมกิ จ กรรม
รวมถึ งเงื อนไขต่าง ๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ การเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพนัก วิ จัย ชุม ชน ตลอดจนปั ญ หา
อุป สรรคต่าง ๆ ที เกิ ด ขึนระหว่างการดําเนิ น กิ จกรรมว่าเป็ น อย่างไร โดยการศึก ษาครังนี ผู้วิจัย
ดําเนินการ 3 วงรอบ โดยเมือเสร็จสินแต่ละวงรอบ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ ร่วมกันสะท้ อนผลจาก
กิจกรรมว่าผลลัพธ์ เป็ นอย่างไร นํ าไปสู่ผลลัพธ์ การเปลียนแปลงที คาดหวังหรื อไม่ อย่างไร เพื อ
นํ า ไปสู่ก ารวางแผนและกํ า หนดกิ จ กรรมการดํ า เนิ น การในวงรอบถัด ไป โดยแต่ล ะวงรอบ
ประกอบด้ วยกิจกรรมดังต่อไปนี
วงรอบที 1 กิจกรรมสร้ างแรงบันดาลใจในการแก้ ปัญหาชุมชน กิจกรรม
เสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจัยเพื อชุมชน และกิจกรรมเรี ยนรู้ปัญ หาและพัฒนา
โครงการวิจัยอย่างมีพลัง กิจกรรมบทเรี ยนจากพืนทีต้ นแบบสู่การการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
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กิ จ กรรมสร้ างความเข้ าใจการ “การวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่ วม” และลงมือปฏิ บัติก าร
กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่ นร่วม: ศูนย์การเรียนรู้ของฉัน
วงรอบที 2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สกู่ ารถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
กิจกรรมศึกษาดูงานพืนทีต้ นแบบ
วงรอบที 3 กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสูก่ ารนํามา
ปฏิบตั ิ และกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สกู่ ารเป็ นแหล่งเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั
3) การสะท้ อนผลจากการปฏิบตั ิ (Reflect) เป็ นการสะท้ อนผลของผู้ร่วมวิจัย
หลังจากการปฏิบัติ นี เป็ น การสะท้ อนทังระดับ บุคคลและระดับ กลุ่ม เพื อนํ าไปสู่ก ารวางแผน
กิจกรรมในวงรอบต่อไป จากนันจึงเข้ าสูก่ ารปฏิบัติ การสังเกต และสะท้ อนผลการปฏิบตั ิอีกครังใน
วงรอบที 2 และวงรอบที 3
สําหรับการดําเนินการในระยะที 2 นีผู้วิจัยดําเนินการ 3 วงรอบ จนมันใจว่าเกิดการ
เสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ทังนี หลังจากผู้วิจัยดําเนินการวิจัย ได้ ดําเนินการ 2 ระยะแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ ถอนตัวออกจากพืนทีการวิจยั เพือให้ ผ้ วู ิจยั ร่วมได้ ดําเนินการต่อในวงรอบต่อไปเพือให้ เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้วิจยั ทําหน้ าทีเป็ นผู้ให้ การช่วยเหลือ แนะนําตามความเหมาะสม ซึงนักวิจัย
ชุมชนต้ องดําเนินกิจ กรรมได้ ด้ วยตนเอง เพือขับเคลือนการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุ มชนได้
อย่างเป็ นรูปธรรมและยังยืนต่อไป
เมื อเสร็ จ สิ นวงรอบของการวิจัย ที ผู้วิจัย และผู้ร่ วมวิจัย เห็ น ว่า เกิ ด แนวทางการ
เสริ ม สร้ างศัก ยภาพนั ก วิ จัย ชุม ชนที เหมาะสม สามารถนํ า ไปปฏิ บัติ ได้ จ ริ ง แล้ ว ผู้วิ จัย จึ ง ได้
ดําเนินการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
2.3 การสังเคราะห์ รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
ในขันของการสัง เคราะห์ รูป แบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุม ชน ผู้วิจั ย
ดําเนินการดังนี
2.3.1 วิเคราะห์กิจกรรมทีประสบความสําเร็จและผลลัพธ์จากกิจกรรมเพือนําผลลัพธ์
การเปลียนแปลงจากกิจกรรมทีดําเนินการแล้ วประสบความสําเร็จเพือนํามาสังเคราะห์เป็ นรูปแบบ
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
2.3.2 สังเคราะห์ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากการดําเนินกิจกรรมทัง 3 วงรอบ โดย
เชือมโยงกับกระบวนการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน รวมถึงเชือมโยงกับข้ อค้ นพบจากพืนที
ต้ นแบบทีนํามาเป็ นส่วนหนึงในการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
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ส่ วนที 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครืองมือทีใช้
3.1 แนวทางการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อมูล ในการวิ จัย ครังนี ดํ าเนิ น การโดยอาศัย แนวทางการเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน โดยมุ่งเน้ นให้
เกิ ดการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน อันเป็ น การเปลียนแปลงความรู้ความเข้ าใจ อารมณ์
ความรู้สึก และพฤติกรรม เกิดองค์ความรู้เกียวกับการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลมีลกั ษณะเป็ นพลวัตร และใช้ เครืองมือทีหลากหลายเพือให้ ได้ ข้อมูลทีครบถ้ วน
สมบูรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี
ตาราง 3 แนวทางการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือค้ นหา
กระบวนการพัฒนา
นักวิจยั ชุมชน จากพืนที
ต้ นแบบมีกระบวนการ
สร้ างนักวิจยั ชุมชนหรือ
ชุมชนทีประสบ
ความสําเร็ จในการใช้
กระบวนการวิจยั ในการ
พัฒนาชุมชน

ผู้มีสว่ นร่ วม

เทคนิคทีใช้

- ผู้วิจยั
- นักวิจยั ชุมชนจากชุมชน
ต้ นแบบ
- ผู้มีสว่ นเกียวข้ องในการสร้ าง
และพัฒนานักวิจัยชุมชน จาก
ชุมชนต้ นแบบ
- งานวิจยั ทีเกียวข้ องกับการ
พัฒนานักวิจยั ชุมชน

- การสนทนากลุม่
(FGD)
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- การสังเกตบริบทที
เกียวข้ อง
- การสังเคราะห์งานวิจยั

เครืองมือในการ
เก็บข้ อมูล
- แ น ว คํ า ถ า ม
สํ า ห รั บ ก า ร
สนทนากลุม่
- แ น ว คํ า ถ า ม
การสัมภาษณ์
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วัตถุประสงค์การวิจัย

ผู้มีสว่ นร่ วม

เทคนิคทีใช้

เครืองมือในการ
เก็บข้ อมูล
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2. เพือสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีสว่ นร่วม
2.1 เพือศึกษา
- ผู้วิจยั
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- แ น ว คํ า ถ า ม
- นักวิจยั ชุมชน
- การสนทนากลุม่
การสัมภาษณ์
สถานการณ์การพัฒนา
- สมาชิกในชุมชน (ผู้ให้ ข้อมูล - สุนทรี ยสนทนา
- แ น ว คํ า ถ า ม
นักวิจยั ชุมชน ในพืนที
ในการวิจยั )
(Dialogue)
การสนทนากลุม่
อําเภอปากพลี จังหวัด
- การสังเกตบริบทที
นครนายก
เกียวข้ อง
- เทคนิค AIC
- ศึกษาเอกสารที
เกียวข้ องในพืนทีวิจยั
2.2 เพือศึกษา
- ผู้วิจยั
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- แ น ว คํ า ถ า ม
- ผู้ร่วมวิจัย
- การทบทวนผลหลังการ การสัม ภาษณ์ เชิ ง
กระบวนการสร้ างและ
ปฏิบตั ิ (AAR)
ลึก
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั
- การสังเกตบริบทที
- แ น ว คํ า ถ า ม
ชุมชน
เกียวข้ อง
ก ารท บ ท วน ผ ล
หลังการปฏิบตั ิ
2.3 เพือสังเคราะห์
รูปแบบการเสริมสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน

- ผู้วิจยั
- ผู้ร่วมวิจัย

- การสะท้ อนผลกิจกรรม
ทีประสบความสําเร็ จ
- การสร้ างตารางเมท
ริกซ์การสังเคราะห์เพือ
พิจารณาองค์ ความรู้ที
ร่วมกัน

- แนวคํ า ถามการ
ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร
ปฏิบตั ิ
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3.2 เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวมรวมข้ อมูล
การศึกษาครังนี ผู้วิจยั ใช้ เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลทีหลากหลาย โดยเฉพาะ
เครืองมือในการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ เพือให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึกและกว้ าง เพียงพอต่อการนํามา
วิเคราะห์ผลการวิจยั โดยผู้วิจยั มีเครืองมือในการเก็บรวมรวมข้ อมูลเพือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังนี
3.2.1 แนวคําถามในการค้ นหากระบวนการพั ฒ นานั ก วิจัย ชุม ชนจากพื นที
ต้ นแบบ
การศึกษาพืนทีต้ นแบบ สําหรับพืนทีปฐมภูมิทีผู้วิจยั ได้ ลงพืนทีเพือถอดบทเรียน
กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการสนทนากลุม่ กับนักวิจยั ชุมชนในพืนทีต้ นแบบ
และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทีเป็ นพีเลียงให้ กบั นักวิจยั ชุมชน โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคําถามในการถอด
บทเรียน ดังนี
1) แนวคําถามการสนทนากลุม่
ตาราง 4 แนวคําถามการสนทนากลุม่
ประเด็นหลัก
ตัวอย่างแนวคําถาม
สถานการณ์ ของชุมชนก่อ นการใช้ - สภาพการณ์ของชุมชนก่อนใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาเป็ น
กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหา อย่างไร
การใช้ กระบวนการวิจยั แก้ ปัญหา - ชุมชนเกิดการเรียนรู้การใช้ วิจยั เพือแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้
อย่างไร
- นักวิจยั ชุมชนได้ ดําเนินการวิจยั เพือแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
อย่างไร
- นักวิจยั ชุมชนได้ เรียนรู้อย่างไรบ้ างจากการทําวิจยั ชุมชน
- ผลจากการทําวิจยั ในเพือแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนเป็ นอย่างไร
ทังผลต่อตนเอง และผลต่อชุมชน
ปั จจัยเงือนไขความสําเร็จ
- อะไรเป็ นเหตุปัจจัยให้ การแก้ ปัญหาจากการทําวิจยั ประสบ
ความสําเร็ จ
- อะไรเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินการวิจยั และมีวิธีการแก้ ปัญหานัน
อย่างไร
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ประเด็นหลัก
ตัวอย่างแนวคําถาม
สถานการณ์ ของชุ ม ชน ก่ อ น การใช้ - สภาพการณ์ของชุมชนก่อนใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหา
กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหา
เป็ นอย่างไร
การใช้ กระบวนการวิจยั แก้ ปัญหา
- จุดเริมต้ นของการใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาเป็ น
อย่างไร
- นักวิจยั ชุมชนมีบทบาทในการดําเนินการวิจยั อย่างไร
- ผลจากการใช้ การวิจัยในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนเป็ น
อย่างไร ทังผลต่อตนเอง และผลต่อชุมชน
การพัฒนานักวิจยั ชุมชน
- การพัฒนานักวิจยั ชุมชนทําอย่างไร
- ใครมีบทบาทในการพัฒนานักวิจยั ชุมชนบ้ าง และทําอย่างไร
- ผลจากการพัฒนานักวิจยั ชุมชนเป็ นอย่างไร
ปั จจัยเงือนไขความสําเร็จ
- อะไรเป็ นเหตุปัจจัยให้ การพัฒนานักวิจยั ชุมชนประสบ
ความสําเร็ จ
- อะไรเป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินของนักวิจัยชุมชน และมีวิธีการ
แก้ ปัญหานันอย่างไร

3.2.2 แนวคําถามเพือศึกษาสถานการณ์ การพัฒนานักวิจัยชุมชน
การศึกษาถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั ทําการศึกษาทังสถานการณ์
ในอดีต สถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนในปัจจุบนั และสถานการณ์ด้านศักยภาพของนักวิจัย
ชุมชน โดยผู้วิจัยใช้ เครืองมือในการศึกษาสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน ได้ แก่ แบบสํารวจ
ประสบการณ์ ก ารมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย แนวคําถามการสัมภาษณ์ เชิงลึก แนวคําถามการ
สนทนากลุ่ม แนวคําถามการสร้ างสุนทรียสนทนา โดยตัวอย่างเครืองมือในการศึกษาสถานการณ์
การพัฒนานักวิจยั ชุมชน ดังนําเสนอต่อไปนี

98

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

ภาพประกอบ 8 แบบสํารวจประสบการณ์การมีสว่ นร่วมในโครงการวิจยั
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ประเด็นหลัก
ตัวอย่างแนวคําถาม
แนวคําถามการสนทนากลุ่ม
สถานการณ์ชมุ ชนในอดีต - ความเป็ นมาของชุมชนในอดีตเป็ นอย่างไร
- การพัฒนาชุมชนในอดีตเป็ นอย่างไร ใครมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนา
- ทีผ่านมาท่านมีสว่ นร่ วมหรือเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชน
อย่างไรบ้ าง
สถานการณ์การพัฒนาชุมชนในปั จจุบนั - ปั จจุบนั ท่านมีสว่ นร่วมหรือเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชน
อย่างไรบ้ าง
- ปั ญหา อุปสรรค หรือข้ อจํากัดในการพัฒนาชุมชนเป็ น
อย่างไร
สถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน - คําว่า การวิจัยชุมชน เริมเข้ ามาในชุมชนตังแต่เมือไหร่ และ
เข้ ามาได้ อย่างไร
- ชาวบ้ านเข้ ามามีส่วนร่วมในการเป็ นนักวิจยั ชุมชนได้ อย่างไร
- บทบาทของนักวิจัยชุมชนเป็ นอย่างไร
- สิงทีควรพัฒนาเพิมเติมเพือให้ การทําวิจัยเพือชุมชนประสบ
ความสําเร็ จมีอะไรบ้ าง และทําอย่างไร
แนวคําถามการสัมภาษณ์ เชิงลึก
สถานการณ์การเป็ นนักวิจยั ชุมชน - ในมุมมองของตนเองคิดว่านักวิจยั ชุมชนคืออะไร
- ท่านเคยมีสว่ นร่ วมในการทําโครงการวิจยั เพือพัฒนาชุมชน
อย่างไรบ้ าง
- ท่านเคยเข้ าร่วมหรือได้ รับการพัฒนาทักษะ ความรู้เกียวกับ
การเป็ นนักวิจยั ชุมชนอย่างไรบ้ าง
- บทบาทของท่านในฐานะนักวิจัยชุมชนเป็ นอย่างไร
- อะไรทีคิดว่าตนเองทําได้ ดีในการเป็ นนักวิจัยชุมชน
- อะไรทีอยากเพิมเติมเพือให้ การทํางานวิจัยเพือชุมชนของ
ตนเองดีขนึ
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- อยากให้ การพัฒนานักวิจยั ชุมชนของเราเป็ นอย่างไร
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3.2.2 แนวคําถามสําหรับการระบุปัญหา โดยใช้ เทคนิค A-I-C
ก่อนเข้ าสู่วงจรปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยให้ ผ้ รู ่วมวิจัยได้ ร่วมกันกํ าหนด
ประเด็นทีต้ องการนําไปสู่การบรรลุสิงทีต้ องการพัฒนา โดยนําผลจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทีผู้
ร่วมวิจยั อยากเห็นการพัฒนาหรือการเปลียนแปลงมาชวนให้ นกั วิจยั ชุมชนร่วมกันกําหนดประเด็น
การพัฒนา โดยผู้วิจัยอาศัยเทคนิค A-I-C ในการให้ ผ้ วู ิจัยระบุประเด็น ดังกล่าว ซึงได้ ดําเนิ นการ
ดังนี
1) ขันตอนการสร้ างความรู้
A1 ร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ ของการพัฒนานักวิจัยชุมชน หรื อการใช้
กระบวนการวิจยั เพือพัฒนาหรือแก้ ปัญหาชุมชนทังในอดีตและปัจจุบนั
ตัวอย่างแนวคําถามเพือระบุปัญหา
- การพัฒนานักวิจยั ชุมชนในอดีตเป็ นอย่างไร
- การพัฒนานักวิจยั ชุมชนในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
- สิงทีอยากเห็นจากการพัฒนานักวิจยั ชุมชนเป็ นอย่างไร
A2 ร่วมกันกําหนดอนาคตทีต้ องเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนว่าต้ องการ
อย่างไร
- สถานการณ์ทีเป็ นอยู่ทีนําไปสูส่ ิงทีอยากพัฒนาเป็ นอย่างไร
- ผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีอยากเห็นทีจะนําไปสูก่ ารบรรลุสิงทีอยากพัฒนา
เป็ นอย่างไร
2) ขันตอนการสร้ างแนวทางการพัฒนา
I1 ร่วมกันกําหนดประเด็นการทีอยากดําเนินการ และคิดกิจกรรมโครงการที
จะทําให้ บรรลุสิงทีต้ องการสร้ างและพัฒนา
- กิ จ กรรมที จะนํ า ไปสู่ก ารบรรลุป ระเด็น การเปลี ยนแปลงที คาดหวัง มี
อะไรบ้ าง
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I2 จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม
- กิจกรรมทีเห็นว่าควรดําเนินการเป็ นลําดับต้ นเพือนําไปสูก่ ารบรรลุประเด็น
การเปลียนแปลงทีคาดหวังมีกิจกรรมอะไรบ้ าง
3) ขันตอนการสร้ างแนวปฏิบตั ิ
C1 มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม
- จากกิจกรรมทีได้ กําหนดเพือนํ าไปสู่การบรรลุประเด็นการเปลียนแปลงที
คาดหวัง แต่ละกิจกรรมมีใครเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก และบทบาทของผู้รับผิดชอบหลักเป็ นอย่างไร
C2 กําหนดรายละเอียดและวิธีก ารดําเนินกิ จกรรมโดยละเอียด และจัดทํ า
เป็ นแผนปฏิบตั ิการของแต่ละกิจกรรม
- จากกิจกรรมทีกําหนด รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมเป็ นอย่างไร
- ขันตอนการดําเนินกิจกรรมเป็ นอย่างไร
- ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม มีเข้ าร่วมกิจกรรม วัสดุอปุ กรณ์ ทีต้ องใช้
เป็ นอย่างไร
3.2.3 แนวคําถามการสะท้ อนผลการปฏิบัติ
การศึกษาครังนี ผู้วิจัยเน้ นการสะท้ อนผลการปฏิบัติจากผู้ร่วมวิจัย เพือสะท้ อน
ผลลัพธ์การเปลียนแปลง ทังในมิติของการดําเนินกิจกรรม กระบวนการสร้ างและพัฒนานักวิจัย
ชุมชน เพือนําไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยผู้ร่วมวิจัยทํา
การสะท้ อนผลทังหลังการปฏิบัติรายกิ จกรรม และสะท้ อนผลเมือเสร็จ สินแต่ละวงรอบของการ
ปฏิบัติการเพือนําไปสูก่ ารวางแผนกิจกรรมการดําเนินการในวงรอบถัดไป โดยผู้วิจยั มีแนวคําถาม
เพือให้ ผ้ รู ่วมวิจัยได้ สะท้ อนผลการปฏิบัติ 3 ประเด็นหลัก ทีสะท้ อนทังความรู้ อารมณ์ ความรู้สึก
และการนําไปใช้ ประโยชน์หรือการปรับปรุงการปฏิบตั ิให้ ดีขนึ ได้ แก่
1) ได้ เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมทีผ่านมา
2) รู้สกึ อย่างไรกับกิจกรรมนัน
3) จะนําสิงทีได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ประโยชน์อย่างไร/หากจะปรับปรุงการดําเนินกิจกรรม
ทีผ่านมาให้ ดีขนึ จะทําอย่างไร
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ส่ วนที 4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการเพือเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ครังนี ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขันตอนของการศึกษา ดังนี
4.1.1 ถอดบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบทีมีกระบวนการสร้ างนักวิจยั ชุมชนทีประสบ
ความสําเร็จ ทังจากพืนทีปฐมภูมิและพืนทีทตุ ิยภูมิ เป้าหมายของการถอดบทเรี ยนเพือนํามาเป็ น
แนวทางในการดําเนินการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนและเป็ นต้ นแบบเพือสร้ างแรงบันดาล
ใจให้ แก่ ผ้ วู ิจัยร่วมในการทํากิจกรรมเพือสร้ างและพัฒนานักวิจัยชุมชน การวิเคราะห์ข้องมูลใน
ประเด็น นี ผู้วิ จัย โดยการตังประเด็น หลัก ที ได้ ทํ า การถอดบทเรี ย น (Theme) ประกอบด้ วย
กระบวนการในการพัฒนานักวิจัยชุมชน ผลลัพธ์จากการใช้ กระบวนการวิจัยในการปั ญ หาหรื อ
พัฒนาชุมชน ปัจจัยเงือนไขทีทําให้ การดําเนินงานนันประสบความสําเร็จ จากนันตังเป็ นประเด็น
ย่อย (Sub-theme) จากข้ อมูลทีปรากฏจากการถอดบทเรี ยน จากนันการหาข้ อสรุป การตีความ
และการตรวจสอบความถูกต้ องตรงประเด็นของผลการวิจยั
4.1.2 ทําความเข้ าใจสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน และวางแผนเพือการ
ดําเนินกิจกรรมตามวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม เมือผู้วิจยั ดําเนินการเก็บข้ อมูล
สถานการณ์ พ ร้ อมกับ วางแผนกิ จ กรรมด้ วยเทคนิ ค A-I-C แล้ ว ผู้วิจัย ทํ าการวิเ คราะห์ ข้อ มูล
สถานการณ์จากข้ อมูลทีปรากฏตามประเด็นการทํา A-I-C ผู้วิจัยทําการจัดกลุ่ม จัดประเภทของ
ข้ อ มูล จากนันการหาข้ อสรุ ป การตี ค วาม และการตรวจสอบความถูก ต้ องตรงประเด็น ของ
ผลการวิจยั
4.1.3 ขันการปฏิบัติการตามวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ใน
ขันนีผู้วิจยั นําข้ อมูลจากการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิในแต่ละวงรอบของกิจกรรม และการสังเกต การ
จดบัน ทึก และการสัมภาษณ์ ของผู้วิจัย มาวิเคราะห์ ผล เพื อหาข้ อสรุป ตีความ และตรวจสอบ
ความถูกต้ องตรงประเด็นของผลการวิจยั
4.2 การตรวจสอบความน่ าเชือถือของการให้ รหัสข้ อมูล
ในขณะที ผู้วิ จั ย ทํ า การวิ เคราะห์ ข้ อมูล และให้ รหั ส ข้ อ มูล แล้ ว ผู้วิ จัย ได้ ทํ า การ
ตรวจสอบความเชือถือของการให้ รหัสข้ อมูล เพือให้ แน่ใจว่าการให้ รหัสข้ อมูลของผู้วิจยั นันมีความ
เข้ าใจตรงกันกับผู้อืน ซึงผู้วิจัย ตรวจสอบความถูก ต้ องและเชื อถือได้ ของข้ อมูลด้ วยผู้เชียวชาญ
(Peer debriefing) ได้ แก่ อาจารย์ ทีปรึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ) และ
เพือนักวิชาการ (ดร.ธีรดา หลงศิริ) ทังนีผู้วิจยั ได้ ดําเนินการโดย ผู้วิจยั ทําการลงรหัสข้ อมูล จัดกลุ่ม
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ข้ อมูลและให้ ความหมาย จากนันส่งให้ ผ้ เู ชี ยวชาญได้ อ่านและตีความรหัสข้ อมูลนันว่ามีความ
เข้ าใจตรงกันหรือไม่ หากมีรหัสทีเข้ าใจหรือให้ ความหมายไม่ตรงกัน ผู้วิจยั ดําเนินการพิจารณารหัส
นันอีกครัง และอาจทําการตัดข้ อความนันออกไม่นํามาเป็ นรหัสในการวิเคราะห์
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ส่ วนที 5 การตรวจสอบความน่ าเชือถือของข้ อมูล
การศึกษาครังนี ผู้วิจยั ทําการตรวจสอบความเชือถือของข้ อมูลโดยอาศัยการตรวจสอบ
วิธี ได้ แก่ ) ตรวจสอบด้ วยวิธีก ารสามเส้ า (Triangulation) และ ) ให้ สมาชิก ตรวจสอบข้ อมูล
(Member Checking) ในการตรวจสอบความน่าเชือถือของข้ อมูล โดยผู้วิจยั ดําเนินการดังนี
. ตรวจสอบด้ วยวิธีการสามเส้ า (Triangulation)
ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความน่าเชือถือของข้ อมูลด้ วยวิธีการตรวจสอบแบบสาม
เส้ า โดยใช้ การเก็ บ รวบรวมข้ อมูลมากกว่า วิธี และใช้ แหล่งข้ อมูลมากกว่า แหล่ง ดังแสดง
รายละเอียดดังนี
. . วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลมากกว่า วิธี
การศึกษาครังนีผู้วิจยั ใช้ วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการทีหลากหลาย ได้ แก่
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม่ และการสังเกต โดยผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลจากการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลด้ วยวิ ธีก ารที หลากหลายนี มาตรวจสอบความถูก ต้ อ ง สอดคล้ องของข้ อ มูล ว่ามี ความ
สอดคล้ องกันหรื อไม่จากทัง วิธี หากพบประเด็น ที ไม่ได้ เป็ น ไปในทางเดี ย วกัน ผู้วิจัย ทํ า การ
ตรวจสอบข้ อมูลจนได้ ข้อสรุปทีใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง
. . ใช้ แหล่งข้ อมูลมากกว่า แหล่ง
การศึก ษาครังนี ผู้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้ อมูล จากแหล่ง ข้ อ มูล ทังจากผู้ร่วมวิ จัย
สมาชิกในชุมชน และมีมีส่วนเกียวข้ องกับผู้ร่วมวิจยั เพือตรวจสอบความน่าเชือถือของข้ อมูล โดย
ผู้วิจัยดําเนินการสอบถาม สัมภาษณ์ กับมีมีส่วนเกียวข้ องในประเด็นเดียวกันแล้ วนําข้ อมูลทีได้
จากหลากหลายแหล่งนีมาตรวจสอบร่วมกัน
. การให้ สมาชิกตรวจสอบข้ อมูล (Member Checking)
การให้ สมาชิ กตรวจสอบข้ อมูล เป็ น การให้ ผ้ รู ่วมวิจัย และผู้ให้ ข้อมูลได้ ตรวจสอบ
ข้ อมูลขณะทีให้ ข้อมูล โดยผู้วิจยั ทําการสะท้ อนผลของข้ อมูลไปยังผู้ร่วมวิจัยในขณะทีผู้วิจัยทําการ
เก็บข้ อมูล โดยเมือทําการพูดคุยไปได้ ระยะหนึง ผู้วิจัยทําการพักการสนทนาเพือทบทวนคําตอบที
ผู้ให้ ข้อมูลได้ ตรวจสอบว่าคําตอบทีผู้วิจยั เข้ าใจนันถูกต้ องและสอดคล้ องกับทีผู้ให้ ข้อมูลต้ องการ
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ข้ อมูล เพือความถูกต้ องและความน่าเชือถือของข้ อมูลการวิจยั
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ส่ วนที 6 จริยธรรมการวิจัย
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสียในชุมชน ซึงผู้วิจยั คํานึงถึงความเปราะบาง ความแตกต่างระหว่างบุคคลของคนใน
ชุมชนทีมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัย ได้ ดําเนิน การออกแบบการวิจัย ด้ วยความระมัดระวังในเรื อง
ผลกระทบที อาจเกิ ด ขึนต่อผู้ร่วมวิจัย ทังผลกระทบทางร่างกายและผลกระทบทางจิ ตใจตาม
หลักการพิ ทักษ์ สิทธิ ผู้ให้ ข้อมูล ผู้วิจัย ได้ ดําเนิ นการขอจริ ยธรรมการวิจัย ในมนุษ ย์ จากสถาบัน
ยุทธศาสตร์ ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ตามหนังสือรับรองจริ ยธรรมการ
วิจัย หมายเลขรับรอง SWUEC/E- /
ด้ วยความเคารพในความเป็ นส่วนตัว ศักดิศรี สิท ธิ
และความปลอดภัยของนักวิจยั ชุมชนและผู้มีสว่ นร่วมในการวิจยั ทุกคน
นอกจากนี ผู้วิจัยมีการพิทกั ษ์ สิทธิของผู้ร่วมวิจัยและผู้มีสว่ นเกียวข้ องในการดําเนินการ
วิจัย โดยการขออนุญาตเก็บ ข้ อมูลอย่างเป็ นทางการ และชีแจงกระบวนการในการทําวิจัย มีการ
สร้ างสัมพันธภาพทีดีระหว่างผู้วิจยั กับผู้ร่วมวิจยั และคนในชุมชน ทําการสอบถามความสมัครใจ
ในการเป็ นผู้ร่วมวิจยั ผู้ให้ ข้อมูลการวิจยั ก่อนดําเนินการวิจยั และเก็บข้ อมูล ก่อนทําการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ทําการขออนุญาตบันทึกเสียง บันทึกภาพจากผู้ร่วมวิจัยและผู้ให้ ข้อมูลทุกครัง และแจ้ ง
ผู้ให้ ท ราบทุก ครังว่ามีอิสระในการให้ ข้อมูล และมีสิท ธิตอบหรื อไม่ตอบคําถามในประเด็น ทีไม่
ต้ องการเปิ ดเผย เมือได้ ข้อมูลมาแล้ วผู้วิจัยทําการเก็บ ข้ อมูลไว้ ในที ปลอดภัย และไม่เปิ ดเผยแก่
ผู้อืนหากไม่ได้ รับ ความยิ น ยอมหรื อได้ รับ อนุญ าตจากผู้ร่วมวิจัย และผู้ให้ ข้อมูล รวมทังผู้วิจัย
นําเสนอข้ อมูลทีได้ อย่างตรงไปตรงมาตามข้ อค้ นพบทีได้ จากการศึกษา
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
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การศึกษาครังนี ผู้วิจัยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
research) ในการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน พืนทีอําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก โดยให้ ความสําคัญกับบริบทพืนทีและนักวิจยั ชุมชนในพืนทีเป็ นสําคัญในการขับเคลือน
การดําเนินการวิจยั สําหรับในบทนีผู้วิจยั นําเสนอข้ อค้ นพบจากการวิจยั ใน 3 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที 1 ผลการศึกษาต้ นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชนสู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ตอนที 1.1 ข้ อมูลพืนฐานพืนทีต้ นแบบ
ตอนที 1.2 ผลการศึกษาพืนทีต้ นแบบการพัฒนานักวิจยั ชุมชน
ส่วนที 2 ผลการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ตอนที 2.1 บริบทอําเภอปากพลีและข้ อมูลพืนฐานของผู้ร่วมวิจยั
ตอนที 2.2 สถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน
ตอนที 2.3 กระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ส่วนที 3 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ตอนที 3.1 ผลการวิเคราะห์ความสําเร็จจากการดําเนินกิจกรรม
ตอนที 3.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ตอนที 3.3 ผลลัพธ์การเปลียนแปลงศักยภาพของนักวิจัยชุมชนจากการใช้ รูปแบบ
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
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ส่ วนที 1 ผลการศึกษาต้ นแบบการพัฒนานักวิจยั ชุมชนสู่การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วน
ร่ วมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
พืนทีต้ นแบบในการศึกษาครังนี ผู้วิจยั ศึกษาทังพืนทีปฐมภูมิทีใช้ กระบวนการวิจยั ในการ
แก้ ปัญหาของชุมชนและเกิดนักวิจัยชุมชนในพืนที คือ พืนทีตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ทําการศึกษากับชาวบ้ านทีเป็ นนักวิจยั ชุมชนและผู้ทีมีบทบาทเป็ นพีเลียง
หรือผู้สร้ างนักวิจยั ชุมชน และศึกษาจากแหล่งทุติยภูมิ คือจากเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องกับ
การสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน จํานวน 2 เรือง คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจยั ชุมชนด้ าน
ครอบครัว มีชมุ ชนต้ นแบบ จํานวน 4 ชุมชน ประกอบด้ วย ชุมชนบ้ านสามขา จังหวัดลําปาง ชุมชน
บ้ านดงบัง จังหวัด ขอนแก่ น ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ จังหวัดราชบุรี และชุมชนบ้ านหนองกลางดง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบัน ได 6 ของการทํางานวิจัยไทบ้ าน โดยเป็ น การถอดบทเรี ยนจาก
ชุมชนริมเขือนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี เพือศึกษาความสําเร็จของการสร้ างและพัฒนานักวิจัย
ชุมชนว่ามีกระบวนการอย่างไร อันนํามาเป็ นแนวทางในการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนของ
พืนที อําเภอปากพลี จัง หวัดนครนายก ผลการศึก ษาต้ นแบบการพัฒนานักวิจัย ชุมชนดังจะได้
นําเสนอต่อไปนี
ตอนที 1.1 ข้ อมูลพืนฐานพืนทีต้ นแบบ
1.1.1 พื นที ปฐมภู มิ : ตํ า บลแพรกหนามแดง อํ า เภออั ม พ วา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
พืนทีต้ น แบบที เป็ น พืนทีจริงที ผู้วิจัยทําการศึกษาในครังนี คือพืนที ตําบลแพรก
หนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุท รสงคราม พื นที ตําบลแพรกหนามแดง อยู่ติดกับ จังหวัด
ราชบุรี มีลําคลองทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ เมือสมัยก่อนเรียกคลองทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติว่า
"แพรก" ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณนําฝนมาก นําก็จะไหลจากทีสูงของจังหวัดราชบุรี ผ่านลงมาตาม
ลําคลองต่างๆ ซึงนําทีไหลมาตามลําคลองนันจะเป็ นสีแดง อาจเนืองมาจากดินตะกอนลูกรังต่างๆ
ทีไหลมากับนํา เมือนําไหลผ่านมาตามลําคลองถึงชุมชนแห่งนี นําตาม "แพรก" ต่าง ๆ ทีชาวบ้ าน
เห็นเป็ นสีแดง จนชาวบ้ านในเขตพื นที เรี ยกชุมชนนีว่า "แพรกนําแดง" และต่อมาหลายสิบปี จึง
เพี ยนมาเป็ น "แพรกหนามแดง" จนถึงปั จ จุบัน นี พื นที เป็ นที ราบลุ่มชายฝังทะเล มีเนื อที 36.23
กิโลเมตร หรื อ 22,641 ไร่ ทิศ เหนื อ ติดกับ ตําบลปลายโพงพาง ตําบลวัดประดู่ อําเภออั มพวา
จัง หวัด สมุท รสงคราม ทิ ศ ใต้ ติ ด กับ ตํ าบลยี สาร อํ าเภออัม พวา จังหวัด สมุท รสงคราม ทิ ศ
ตะวันออก ติดกับ ตําบลยีสาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลห้ วย
โรง อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี
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บริบทของพืนทีแห่งนีคือเป็ นพืนทีทีมีสามนําคือ นําจื ด นําเค็ม และนํากร่อย เป็ น
พืนทีทีมีทรัพยากรธรรมชาติทีอุด มสมบูรณ์ ประชาชนตําบลแพรกหนามแดงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเพาะปลูกและเพาะเลียงสัตว์นํา โดยส่วนมากเลียงปลาสลิดและเลียงกุ้งเป็ นอาชีพหลัก และ
มีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพทําสวนและทํานา
การเลือกพืนทีแพรกหนามแดงเป็ นพืนทีต้ นแบบในการศึกษาครังนี เนืองจากเป็ น
พืนทีทีมีนกั วิจยั ชุมชนทีมีความเข้ มแข็ง มีกระบวนการสร้ างนักวิจยั ชุมชนให้ สามารถขับเคลือนการ
แก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม เป็ นพืนทีเรียนรู้ให้ แก่หลายหน่วยงาน หลายกลุ่ม
ทังภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการเรียนรู้การแก้ ปัญหาโดยใช้ กระบวนการวิจยั และการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน โดยชุมชนแพรกหนามแดง เป็ นชุมชนทีมีความเข้ มแข็งตังแต่ปี 2545 เป็ นต้ นมา จาก
การเข้ าร่วมกระบวนการทํางานอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน ภายใต้ แนวคิดงานวิจยั เพือท้ องถิน โดย
มีแกนนําชุมชนทีตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหาการจัดการนําในลําคลองตําบลแพรกหนาม
แดงทีมีทงปั
ั ญหานําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและคุณภาพนําในลําคลอง ส่งผลให้ เกิดความ
ขัดแย้ งที มีของคน 2 ฝั งนํ าจื ด และฝั งนํ าเค็มมายาวนาน จากปั ญ หาการเปิ ด – ปิ ดประตูกันนํ า
บทเรียนจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ ปัญหาดังกล่าวนํามาซึงการเกิดนักวิจัยชุมชนใน
พืนที ซึงชาวบ้ านเป็ นผู้ใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาทีเกิดขึนจนสามารถจัดการกับปัญหา
ดังกล่าวได้ อย่างยังยืน
1.1.2 พื นที ทุ ติ ย ภู มิ: ศึก ษาจากงานวิจั ย ที เกี ยวข้ อ งกั บ การพั ฒ นานั ก วิจั ย
ชุมชน
พื นที ทุ ติ ย ภู มิ ใ นการศึ ก ษาครั งนี ผู้ วิ จั ย เลื อ กจากเอกสารและงานวิ จั ย ที
ทําการศึกษาพืนทีต้ นแบบทีประสบปั ญหาและใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาได้ สําเร็จ โดย
ผู้วิจยั ทําการศึกษาจากเอกสารงานวิจยั จํานวน 2 เรือง คือ โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจยั ชุมชน
ด้ านครอบครัว ซึงโครงการวิจัยนีได้ ศึกษาผลการความสําเร็จจากการใช้ กระบวนการวิจัยในการ
แก้ ปั ญ หาชุมชน จากชุมชนต้ น แบบ 4 ชุมชน ประกอบด้ วย ชุมชนบ้ านสามขา จังหวัดลําปาง
ชุมชนบ้ านดงบัง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ จังหวัดราชบุรี และชุมชนบ้ านหนองกลาง
ดง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และเอกสารบันได 6 ขัน ของการทํางานวิจยั ไทบ้ าน ทีเกิดจากการถอด
บทเรียนจากประสบการณ์การทําวิจยั ในพืนทีต่างๆ ของชุมชนริมฝังแม่นํามูล
พืนทีปฐมภูมิและพืนทีทุติยภูมิทีผู้วิจยั เลือกเป็ นพืนทีต้ นแบบในการศึกษาครังนี
เป็ น พื นที ที ได้ รับ การยอมรับ จากหน่ วยงาน องค์ ก ร ภายนอกว่าเป็ น ชุมชนต้ น แบบที ประสบ
ความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน ทีดําเนินการโดยนักวิจัย
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ชุมชนหรือคนในชุมชน ทังการสะท้ อนจากการเป็ นพืนทีเรียนรู้สําหรับหน่วยงาน องค์กร กลุม่ ต่างๆ
และสะท้ อนจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที เกี ยวข้ อง โดยผู้วิจัยทําการถอดบทเรี ยนในมิติของ
กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผลลัพธ์ทีเกิดจากการใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาชุมชน
และปัจจัยเงือนไขทีทําให้ การพัฒนานักวิจยั ชุมชนหรือการใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนประสบความสําเร็จ เพือเป็ น แนวทางในการนําความเข้ าใจกระบวนการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน และนํามาส่งต่อแก่นกั วิจยั ชุมชนในพืนทีดําเนินการวิจยั ของผู้วิจยั เพือสร้ าง
แรงบันดาลใจในการเสริมสร้ างศักยภาพของนักวิจัยชุมชนต่อไป ผลการศึกษาพืนทีต้ นแบบการ
พัฒนานักวิจยั ชุมชนดังได้ นําเสนอในหัวข้ อถัดไป
ตอนที 1.2 ผลการศึกษาพืนทีต้ นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชน
ผลการศึกษาพืนทีต้ นแบบการพัฒนานักวิจยั ชุมชน เป็ นการวิเคราะห์ทงพื
ั นทีปฐมภูมิ
และพื นทีทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้ ฉายภาพให้ เห็น ตังแต่ก่อนก่ อเกิดนักวิจัยชุมชน กระบวนการพัฒนา
นักวิจัยชุมชน ผลจากการพัฒนานักวิจยั ชุมชน และปัจจัยเงือนไขทีทําให้ การพัฒนานักวิจยั ชุมชน
ประสบความสําเร็จ ดังได้ นําเสนอต่อไปนี
1.2.1 ก่ อนก่ อเกิดนักวิจัยชุมชน
ก่อนก่อเกิดนักวิจยั ชุมชน จากการศึกษาพบว่าสิงทีทําให้ เกิดการสร้ างและพัฒนา
นัก วิจัย ชุมชนมาจากความต้ องการแก้ ปั ญ หาของชุมชน ซึงทัง 6 ชุม ชนต้ น แบบมีบ ริ บ ท และ
สถานการณ์ของปั ญหาทีแตกต่างกัน แต่สิงทีมีความคล้ ายกันคือได้ ผ่านวิธีการแก้ ปัญหามาอย่าง
หลากหลายและไม่ประสบความสําเร็จในการแก้ ปัญหาจากวิธีการเหล่านัน ความต้ องการในการ
แก้ ปัญหาของชุมชน ส่วนใหญ่พบว่าชุมชนหรือพืนทีนันประสบกับปัญหาทีเป็ นปัญหาสะสมมาเป็น
ระยะเวลานาน และไม่สามารถหาหนทางในการแก้ ปัญหานันได้ อย่างแท้ จริ ง เป็ นปั ญหาทีส่งผล
กระทบต่อวิถีชี วิตความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ ส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ส่งผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมของชุมชน เป็ นต้ น ผลกระทบที
เกิดขึนนีเป็ นแรงผลักดันให้ ชาวบ้ านหรือผู้นําในชุมชนเกิดความต้ องการในการแก้ ปัญหาได้ อย่าง
แท้ จริง โดยมีเป้าหมายเพือปลดปล่อยความทุกข์ทีเกิดขึนในชุมชนและคนในชุมชน ดังเช่น
ชุมชนแพรกหนามแดง ก่อนทีจะเกิดนักวิจยั ชุมชนในพืนทีตําบลแพรกหนาม
แดง เริ มต้ นจากในพืนทีประสบปั ญ หาเรื องนํ าจากการก่อสร้ างเขือน เกิดการแบ่งโซนนําจืดและ
นําเค็ม ส่งผลกระทบต่อระบบการไหลเวียนนําของชุมชน มีการสร้ างประตูกนนํ
ั า ทําให้ เกิดนําเค็ม
หนุนรุกลําพืนทีทําสวน ทํานาของชุมชนฝังนําจืด นาข้ าวล้ มตาย คนในชุมชนทังสองฝังทะเลาะกัน
เมือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที เกียวข้ องก็ เ ข้ ามาแก้ ปั ญ หาให้ แต่เป็ น การแก้ ปั ญ หาได้
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เพียงชัวคราว ไม่ยังยืน และไม่ใช่การแก้ ปัญหาทีต้ นทาง เช่น การกําหนดช่วงเวลาของการเปิ ดปิ ด
ประตูนําตามระบบของชลประทาน ทําให้ เกิดตะกอนดิน สิงปฏิกูล ไปพร้ อมกับนําทีปล่อยออกมา
รวมทังระบบดังกล่าวไม่สามารถทําให้ นําส่วนเกินไหลผ่านไปตามธรรมชาติได้ ทําให้ สมดุลของการ
ไหลและการผสมผสานของนําจืด นําเค็ม และนํากร่อย เปลียนแปลงไป ประกอบกับลักษณะของ
การประกอบอาชี พ ของคนในชุม ชนมี ค วามต้ อ งการนํ าที แตกต่ างกัน กล่า วคื อ พื นที นํ าจื ด
ประชาชนประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา ปลูกผัก และเลียงปลานําจืด โดยใช้ นํ าจืด และไม่ต้องการ
นําเค็ม ส่วนพื นทีนํ าเค็ม ชาวบ้ านประกอบอาชี พการเกษตร เพาะเลียงสัตว์นํ าชายฝั ง มีความ
ต้ องการนํ าจื ด ที สะอาดโดยใช้ นํ าจากคลองธรรมชาติ ที มีก ารไหลของนํ าตามธรรมชาติที ผสม
ระหว่างนําจืด นําเค็ม และนํากร่อย การเปลียนแปลงในการจัดการทรัพยากรนําด้ วยประตูระบาย
นําของภาครัฐดังกล่าวจึงเกิดผลกระทบต่อชุมชนในหลากหลายด้ าน ทีสําคัญคือ ส่งผลให้ ชาวบ้ าน
เกิดความขัดแย้ งในเรืองของการเปิ ดปิ ดประตูนํา เมือเปิ ดประตูนําในช่วงฤดูฝนก็จะเกิดปัญหานํา
ท่วมในพืนทีเหนือประตู ชาวบ้ านก็ จะเปิ ดประตูนําทิงเพื อป้องกันความเสี ยหายของผลผลิต แต่
ในขณะทีเปิ ดประตูนําไว้ นานๆ นําไม่ไหลเวียนทําให้ เกิดนําเน่าเสีย เมือเปิ ดประตูนําออกในพืนที
นําเค็มจึงได้ รับผลกระทบนําเน่าเสียส่งผลต่อสัตว์นําเค็ม รวมถึงชุมชนได้ รับผลกระทบจากโรงงาน
อุตสาหกรรมทีเข้ ามาตังในชุมชนปล่อยนําเสียลงแหล่งนําธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํา
ของชุมชนเป็ นอย่ างมาก จนเกิดการย้ ายถินของคนพืนทีนํ าจืดไปอยู่ที อืน เนืองจากไม่สามารถ
ประกอบอาชีพในพืนทีได้ หรือบางครัวเรือนทียังอยู่ก็ต้องปรับเปลียนอาชีพ และมีคนต่างพืนทีเข้ า
มาประกอบอาชีพในพืนทีแทน เช่น เลียงปลาสลิด
“ก็เริ มจากปัญหาในพืนทีแพรกหนามแดงเรื องการแบ่งโซนนําจื ดและนําเค็ม คือเป็ นตังแต่นโยบาย
รัฐบาลทีมีการสร้างเขือนศรี นคริ นทร์ แล้วมีการเก็บกักนํา เดิ มตรงนีใช้ระบบนําธรรมชาติตลอด.....
พอมีการเก็บกักนําทําให้พืนทีทํานาข้าว ทําสวนขาดนําจืด นําเค็มก็รุก ทําให้ชาวบ้านฝังเหนือฝัง
ใต้ทะเลาะกันเพราะมีประตูกนนํ
ั า” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“เมือนําเค็มรุกพืนทีทําสวน นาข้าวล้มตายเกิ ดการย้ายถินของคนในพืนที ย้ายไปอยู่ประจวบ สวน
ผึง คนทีนีทําอาชี พนําเค็มไม่เป็ นจึงหนีไปทําไร่ แล้วคนทีมีประสบการณ์เรื องการประกอบอาชี พ
นําเค็มก็เข้ามาแทนที ส่วนใหญ่จะเป็ นคนสมุทรปราการ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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สําหรับ ชุมชนในพื นที ทุติย ภูมิก็ เช่นเดีย วกัน ก่ อนที ชุมชนจะเรี ย นรู้ การใช้
กระบวนการวิจัย เข้ าไปจัด การกับ ปั ญ หาที ประสบ ต่างก็ ได้ รับ ประสบการณ์ และบทเรี ย นการ
แก้ ปัญ หาด้ วยวิธีอืนมาอย่างหลากหลาย ซึงไม่สามารถตอบสนองการแก้ ปัญหาของชาวบ้ านได้
อย่างแท้ จ ริ ง เช่น การแก้ ปัญ หาจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้ องถิ น หรื อภาคส่วนต่างๆ ที
เกียวข้ อง ทําให้ ชาวบ้ านเกิดแรงผลักดันในการคิดวิธีการแก้ ปัญหาทีจะเป็ นการแก้ ปัญหาทียังยืน ที
จะนํามาซึงการหลุดพ้ นจากสภาพความเดือดร้ อนทีแท้ จริง จึงเริมเกิดการเรียนรู้การแก้ ปัญหาโดย
การใช้ กระบวนการวิจยั ทีดําเนินการอย่างมีสว่ นร่วมของคนชุมชน
“งานวิ จยั ไทบ้านเกิ ดขึนครังแรกโดยชาวบ้านริ มฝังแม่นํามูลในจังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2544
หลังจากชาวบ้านในหมูบ่ า้ นต่างๆทีได้รับผลกระทบจากการสร้างเขือนปากมูล...ชาวบ้านไม่เชื อใน
ความถูกต้องเป็ นธรรมของการศึกษาของนักวิชาการ...จึงรวมตัวกันทําการวิจยั ค้นหาความจริ งด้วย
ตัวของพวกเขาเอง...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนริมเขือนปากมูล)
“ชุมชนตัวอย่างทีเลือกมาทังหมดนี เป็ นชุมชนทีมีประสบการณ์ และประสบความสําเร็จในการ
แก้ปัญหาของชุมชนด้วยการใช้กระบวนการวิจยั ทังนีปัญหาทีพบในชุมชนทุกชุมชนคือ ปัญหา
ความยากจน และปัญหาหนีสิ น” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา ชุมชนบ้ านดงบัง ชุมชน
บ้ านหนองอ้ อ และชุมชนบ้ านหนองกลางดง)
“ตอนทีชุมชนเรามีปัญหาเรื องกองทุนเงิ นล้าน ชาวบ้านติ ดหนีกองทุนเราก็กลับมาคิดช่วยกันมอง
ว่าทํายังไงดี พอดีมีเจ้าอาวาสวัดพระศรี อารย์คอยให้คําปรึกษา ทางเราก็ได้ไปดูงานกลุ่มสัจจะ
หลายที ก็เลยคิ ดตังกลุ่มสัจจะขึน...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
จะเห็ นได้ ว่าก่ อนก่ อเกิ ดนัก วิจัยชุมชนจากพืนทีต้ น แบบทัง 6 พืนที ต่างได้ ผ่าน
ประสบการณ์การเผชิญหน้ ากับปั ญหาทีส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของคนในชุมชน จึงก่อ
เกิดความต้ องการในการแก้ ปัญหาหรือขจัดความทุกข์ยากของตนเองหรือกลุม่ ประกอบกับภาครัฐ
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ไม่สามารถช่วยเหลือหรื อแก้ ปัญหาให้ ชมุ ชนได้ จึงเกิดการกระบวนการกลุม่ มาเป็ นแนวทางในการ
แก้ ไขปัญหา โดยเริมจากการช่วยกันคิด วิเคราะห์หาสาเหตุ และค้ นหาวิธีการแก้ ไขร่วมกัน อันเป็ น
วิธีการคิดทีสะท้ อนถึงการนํากระบวนการวิจัยมาใช้ ในการแก้ ปัญ หาของชุมชน ด้ วยความเชือว่า
กระบวนการนีทําให้ ได้ มาซึงข้ อมูลทีสามารถนําไปแก้ ปัญหาของชุมชนหรือพืนทีได้
1.2.2 กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน
จากการศึกษาพืนทีต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั สามารถสังเคราะห์
และถอดบทเรียนความสําเร็จจากการดําเนินการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน ได้ 9 ขันตอน โดย
แบ่ งกระบวนการได้ เ ป็ น 3 ขัน ได้ แ ก่ 1) ขันการเริ มคิ ด อย่ างมี พ ลัง ประกอบด้ วย รวมคนที มี
อุดมการณ์เดียวกัน เสริมสร้ างความเชือมันในศักยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไม่ใช่เรื องยาก
2) ขันการลงมือทําอย่างสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย สร้ างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม เรียนรู้จาก
การปฏิบตั ิ: ไปอย่างมวยวัด วิเคราะห์ตนเองหาพีเลียงมาเติมเต็ม และปฏิบตั ิซําทําอย่างมีหลักการ
และฐานคิด และ3) ขันการสังเคราะห์ผลและส่งต่อ ประกอบด้ วย ร่วมกันคิดประมวลผลข้ อมูลรวบ
ยอด และนําเสนอเผยแพร่สสู่ าธารณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1.2.2.1 ขันการเริมคิดอย่ างมีพลัง
การพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากการศึกษาพืนทีต้ นแบบ พบว่าเริมต้ นการพัฒนา
มาจากเรืองของการคิดตังแต่การเริมรวมคน จนถึงการปรับความคิดเกียวกับงานวิจยั ซึงเมือมีคนที
มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันแล้ วการดําเนินการด้ านอืนๆ ก็จะได้ รับความร่วมมือตามมา อัน
เป็ น ผลมาจากการเริ มคิ ด อย่ า งมี พ ลัง ซึ งในขันนี ประกอบด้ ว ย 3 ขันตอน ได้ แ ก่ รวมคนที มี
อุดมการณ์เดียวกัน เสริมสร้ างความเชือมันในศักยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไม่ใช่เรื องยาก
ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) รวมคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน
การรวมคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน เป็ นจุดเริ มต้ นของการก้ าวต่อใน
การสร้ างและพัฒนานักวิจัยชุมชน ไม่ว่าจะในมิติของความปรารถนาในการแก้ ปัญหาหรือความ
ปรารถนาในการพัฒนาชุมชน ก่อนอืนต้ องรวมคนทีมีความคิด ความต้ องการเดียวกัน นันคือการมี
ใจในการเข้ ามาแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน เพราะหากคนทีเข้ ามาร่วมไม่มีใจการดําเนินการต่างๆ
ก็ไม่อาจสําเร็จได้ การรวมคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกันเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงความพร้ อมในทีจะ
ก้ าวไปข้ างหน้ าพร้ อมกัน ไม่วา่ จะเจอปัญหา อุปสรรค ใดๆ ก็พร้ อมทีจะร่วมกันแก้ ไข
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“ขันตอนการดําเนิ นการพัฒนานักวิ จยั ชุมชนเริ มจากการรวมกลุ่ม รวมกลุ่มโดยนําคนทีมีปัญหา
เดียวกันมารวมกัน แกนนําชุมชนจะมาจากการรวมกลุ่มของคนทีมีปัญหาเดียวกันหรื อมีลกั ษณะ
คล้ายกันมารวมกลุ่มกัน...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านดงบัง)
วิธีการรวมคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน ทําได้ หลายวิธี เช่น การพูดคุย
ชักชวน การสร้ างความเข้ าใจในประเด็นปัญหาของชุมชน ยกตัวอย่างภาพความสําเร็จของพืนทีอืน
เพือให้ คนในชุมชนเห็นภาพสถานการณ์ของชุมชน และภาพความสําเร็จหากร่วมกันดําเนินการ คน
ทีมีอดุ มการณ์หรือมีความปรารถนาเดียวกันก็จะเข้ ามาร่วมกันดําเนินการ
“ก็ไปคุยให้เขาเข้าใจครับ แล้วก็เอาสือมาเปิ ดวิ ดีทศั น์ให้ดู แต่ส่วนใหญ่ก็คยุ อาจารย์มหาวิ ทยาลัย
มา ชาวบ้านคนทีจะร่วมก็ลงมาคุย พอชาวบ้านเข้าใจแล้วก็ค่อยเริ มคุยเรื องโจทย์ เริ มลงลึกถึง
ปัญหา อันนีก็คยุ ต่อ อันนียังไม่ได้โครงการนะ พอคุยเรื องการวิ จยั ชัดแล้ว ก็มาคุยเรื องโจทย์ว่าเรา
สนใจอยากทําเรื องอะไร” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“กว่าจะรวมคนได้ไม่ใช่เรื องง่าย ต้องคอยไปตามงานบุญ งานบวช งานศพ ไปเล่าให้เขาฟัง เราก็
ชวนพวกคณะกรรมการมาทําก่อน พวกนีรู้จกั กันดีร่วมงานกันมาแล้ว ก็เลยรวมคนมาได้ 18 คน
ตังเป็ นทีมวิ จยั ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
จะเห็น ได้ ว่าการเริ มต้ น ด้ วยการรวมคนที มีอุดมการณ์ เดีย วกัน มา
ร่วมกันดําเนินการหรื อเริ มต้ นการใช้ กระบวนการวิจัยในการพัฒนาชุมชน ทําให้ เริ มเกิดพลังการ
ขับเคลือนการแก้ ปัญหาโดยคนในชุมชนในเชิงประจักษ์ มากขึน ทังนีเนืองจากคนในชุมชนซึงเป็ นผู้
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ที ประสบปั ญ หาเป็ น ผู้เริ มคิ ด ที จะแก้ ปั ญ หา การดําเนิ น การจึง เป็ น ไปอย่ างมีพ ลังมากกว่าให้
บุคคลภายนอกชุมชนทีไม่ใช่ผ้ ปู ระสบปั ญหาโดยตรงมาเป็ นคนคิดแก้ ปัญหา ซึงวิธีการรวมคนทีมี
อุดมการณ์เดียวกันมีหลากหลายวิธี เช่น การพูดคุยให้ เห็นความสําคัญของการแก้ ปัญหาโดยคนใน
ชุมชน การนําเสนอตัวอย่างพืนทีประสบความสําเร็จ การอาศัยนักวิชาการช่วยชีแจง กระตุ้น และ
สร้ างการมีสว่ นร่วม
2) เสริมสร้ างความเชือมันในศักยภาพ
การเสริ ม สร้ างความเชื อมั นในศั ก ยภาพให้ แก่ ช าวบ้ านที ร่ ว ม
ขับเคลือนการแก้ ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิจยั คือการสร้ างความมันใจให้ แก่ชาวบ้ านว่าเขา
คือบุคคลสําคัญทีสามารถสร้ างการเปลียนแปลงให้ แก่ชมุ ชนได้ ด้วยความสามารถของคนในชุมชน
เนืองจากชาวบ้ านคือผู้ที รู้และเข้ าใจปั ญ หาของชุมชนตนเองดีทีสุด ดังนันวิธีการแก้ ปัญ หาทีจะ
ประสบความสําเร็จ ย่ อมมาจากความคิดของคนในชุมชนเอง โดยวิธีก ารสร้ างความเชื อมันใน
ศักยภาพให้ แก่คนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่ใช้ การพูดคุยให้ เห็นความสําคัญของการแก้ ปัญหาโดย
คนในชุมชน รวมถึงการกระตุ้นและสร้ างความเชือมันโดยผู้นําชุมชนหรือผู้นํากลุม่
“เราต้องเชื อก่อนว่าปัญหามันสามารถแก้ได้ คุณต้องเชื อว่าชาวบ้านสามารถแก้ปัญหาเองได้ โจทย์
หรื อปัญหามันมาจากพืนที คําตอบมันก็อยู่ทีนันแหละ ขึนอยู่กบั ว่าใครมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
ต้องทําให้ชาวบ้านเชื อแบบนีก่อน ชาวบ้านทําได้ แก้ได้ ถ้าไม่เชื อเรื องนี จบไปตังแต่แรก ก็ให้คน
อืนเข้ามาทํา รัฐเข้ามาทํา ชาวบ้านไม่ตอ้ งทําอะไร.....” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง
“รวมกลุ่มและพูดคุยเพือสร้างความมันใจให้แก่ชาวบ้านว่าสามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านดงบัง)
“รูปธรรมในการจัดการปัญหาทําให้คนเชื อมันว่าถ้ามันไม่เกิ ดจากความร่วมมือของชาวบ้าน
ปัญหาต่างๆ ก็คงเต็มหมูบ่ า้ นเราอยู่... ทีผ่านมาชุมชนของเรามันมองอะไรก็ไม่ใช่เรื องของเรา เรา
ทําไม่ได้ จัดการไม่ได้ รอให้หลวงรอให้คนข้างนอกมาแก้ให้ มันแก้ไม่ได้หรอก หลายเรื องเรา
สามารถแก้เองได้ ทําได้ดีกว่ารอให้คนอืนมาแก้ให้อีก...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ าน
หนองกลางดง)
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3) ปรับความคิด: งานวิจยั ไม่ใช่เรืองยาก
เมื อได้ คนที มี อุด มการณ์ ร่ว มกัน และเชื อมันว่า คนในชุม ชนคื อ ผู้
แก้ ปัญหาของชุมชนได้ ดีทีสุด สิงทีควรเสริมสร้ างให้ เกิดขึนอีกประการคือ การปรับความคิดของคน
ทีจะเป็ นนักวิจยั ชุมชนให้ เห็นว่างานวิจัยไม่ใช่เรืองยาก ชาวบ้ านก็สามารถทําวิจัยได้ เนืองจากที
ผ่านมาแม้ กระทังในปัจจุบนั ชาวบ้ านก็ยงั มีความคิด ความเชือว่างานวิจยั หรือการทําวิจยั เป็ นเรือง
ของนักวิชาการ เป็ นเรื องยากสําหรับชาวบ้ าน ดังนันการปรับความคิดของคนทีจะร่วมเป็ นนักวิจัย
ชุมชนให้ เห็นว่างานวิจัยไม่ใช่เรืองยาก เป็ นสิงทีมีความสําคัญและจําเป็ น เพราะจะทําให้ ชาวบ้ า น
เกิดความเชือมันว่าตนเองก็สามารถทําวิจัยได้ เป็ นวิจัยแบบของชาวบ้ าน เพือการแก้ ปัญ หาและ
พัฒ นาชุมชนของตนเอง รวมทังเห็น ว่างานวิจัยก็ คือสิงทีชาวบ้ านปฏิบัติในวิถี ชีวิต วิธีการปรับ
ความคิดมีหลากหลายแบบ เช่น การชีแจงเพือสร้ างความเข้ าใจและเห็นความสําคัญของการใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญ หาชุมชน การเปรี ย บเทีย บการทํ าวิจัย คือวิถีชีวิต การเสริ มสร้ าง
ประสบการณ์จากพืนทีทีประสบความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจยั แก้ ปัญหา
“สิ งแรกทีเขาต้องเคลียร์ คือ ทํายังไงก็ได้ให้ชาวบ้านเคลียร์ ความคิ ด ความเชื อตรงนีก่อนว่า
งานวิ จยั คือการ research เปรี ยบเทียบงานวิ จยั เหมือนคุณเลียงกุ้ง เลียงปูเลียงปลา คุณได้รายได้
มา นันคืองานวิจยั แล้ว แต่เขาคิ ดว่างานวิจยั คือต้องมีเล่ม ต้องได้รับปริ ญญา เขามองแบบนี ก็ตอ้ ง
เปลียนทัศนคติ อนั นีก่อน ทําให้เขาเชื อว่าชาวบ้านก็สามารถทําวิ จยั ได้ วิ จยั เป็ นวิ ถี ” (ลงสนาม:
ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ต้องทําให้ชาวบ้านเชื อว่าก็ทําเองได้ไม่ยาก เมือทําเสร็จแล้วความรู้นี ก็จะติ ดตัวเราทีทําเป็ นสมบัติ
ของเราต่อไป” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนริมแม่นํามูล)
1.2.2.2 ขันการลงมือทําอย่ างสร้ างสรรค์
จากการศึกษาพืนทีต้ นแบบ พบว่าหลังจากทีปรับในเรืองของการคิดแล้ ว สิง
สําคัญ คือการลงมือปฏิบตั ิหรือการลงมือทําอย่างสร้ างสรรค์ ในขันนีให้ ความสําคัญกับการลงมือ
ปฏิบตั ิการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนของนักวิจยั โดยอาศัยกระบวนการวิจยั ในขันนีประกอบด้ วย
ขันตอน ได้ แก่ สร้ างโจทย์ จ ากบริ บ ทอย่ างเหมาะสม เรี ย นรู้จ ากการปฏิบัติ: ไปอย่ างมวยวัด
วิเคราะห์ตนเองหาพีเลียงมาเติมเต็ม และปฏิบตั ิซําทําอย่างมีหลักการและฐานคิด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี
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1) สร้ างโจทย์จากบริบทอย่างเหมาะสม
การพัฒ นาโจทย์ วิจัย คือการที นัก วิจัย ชุมชนร่ วมกัน คิดประเด็น ที
ต้ องการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาทีมาจากความต้ องการของชุมชนอย่างแท้ จริง เป็ นขันตอนทีค่อนข้ าง
ใช้ เวลาในการร่วมกัน คิ ด ร่ วมกัน วิเคราะห์ และมาจากข้ อมูลหลายส่วนของชุมชน เช่น ความ
เป็ นมาของชุมชน สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิงแวดล้ อม เป็ นต้ น การพัฒนาโจทย์วิจยั จะเป็ นสิงที
พานักวิจัยชุมชนเดิน ไปสู่การแก้ ปัญหาอย่างตรงประเด็นทีต้ องการ ทังนีพีเลียงทีเป็ นนักวิชาการ
หรือผู้ทีมีประสบการณ์มาก่อนมีสว่ นสําคัญในการกระตุ้นและเสนอแนะการพัฒนาโจทย์วิจยั ให้ แก่
นัก วิ จัย ชุม ชน โดยคํ านึ งถึ งสถานการณ์ แ ละบริ บ ทของชุม ชน เพื อให้ ได้ โจทย์ วิจัย ที มี ค วาม
เหมาะสมกับบริบท และสอดคล้ องกับสิงทีต้ องการพัฒนา
“พอคุยกันเรื องโจทย์ว่าเราเอาเรื องใดเรื องหนึงแต่ให้มนั ตอบทุกมิ ติ อันนีก็เป็ นหน้าทีของพีเลียง
แล้วทีต้องมาคุย พีเลียงก็ตอ้ งมาตังคําถามว่าทําไมประตูนํามันเป็ นแบบนี โยนประเด็นให้ชวนคิ ด
ตอนแรกเขามาวิ จยั ประตูนําบ้าง วิ จยั เรื องนําบ้าง ก็หาโจทย์อยู่ 2 ปี คุยกันกว่าจะชัด โครงการ
รูปแบบการจัดการนําในลําคลอง ตําบลแพรกหนามแดงควรเป็ นอย่างไร” (ลงสนาม: ชุมชนแพรก
หนามแดง)
“เริ มจากการสํารวจประวัติศาสตร์ ชุมชนก่อน ให้รู้ว่าบ้านเรามีอะไรบ้างจะได้รู้ว่าเรามีปัญหาอะไร
มีจุดเด่นอะไรแล้วค่อยเริ มทําวิจยั ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
เมือได้ โจทย์วิจัย แล้ ว นัก วิจัยชุมชนและพีเลียงร่วมกัน วางแผนการ
ดําเนินการตังแต่การสร้ างความเข้ าใจกับชุมชน การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ และการนําเสนอผล
เพือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติ ไม่ให้ ห ลงทาง หลงประเด็นในยามทีต้ องลงมือปฏิบัติจริง แต่ทงนี
ั
แผนก็สามารถปรับได้ ตามสถานการณ์ทีพบระหว่างการดําเนินการ
“พอได้โจทย์แล้วก็เขียนโครงการ พีเลียงเอาไปปรับ แล้วก็ของบประมาณจาก สกว. ในแผน มันมี
เวทีแรก การสร้างความเข้าใจ เวทีเก็บข้อมูล ในเวทีเก็บข้อมูลก็มีแตกอีกเป็ นเวทีประวัติศาสตร์
เวทีเก็บข้อมูล เวทีวิเคราะห์ขอ้ มูล และเวทีนําเสนอข้อมูล อะไรอย่างนี ก็ประมาณนี ” (ลงสนาม:
ชุมชนแพรกหนามแดง)
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2) เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ: ไปอย่างมวยวัด
การลงมือปฏิบัติของการพัฒนานักวิจัยชุมชน พบว่าเริ มต้ นจากการ
ลงมือปฏิบัติตามความรู้ ประสบการณ์ทีมี ตามแผนทีได้ ร่วมกันวางไว้ โดยทีความรู้ ทักษะต่างๆ
สามารถเติมเต็มได้ ระหว่างทางการลงมือปฏิบตั ิ มีเพียงการชีแจง ทําความเข้ าใจในเบืองต้ นให้ แก่
นักวิจยั ชุมชนก่อนลงพืนที เช่น ทําความเข้ าใจเป้าหมายของการเก็บข้ อมูลในแต่ละครัง วิธี การเก็บ
ข้ อมูล บทบาทของผู้เก็ บ ข้ อมูล ได้ แก่ ผู้สัมภาษณ์ ผู้จ ดบัน ทึก ผู้อํานวยความสะดวก เป็ น ต้ น
เพือให้ นกั วิจยั ชุมชนได้ เรียนรู้และเผชิญกับสถานการณ์จริงด้ วยตนเองก่อนทีพีเลียงจะให้ เครืองมือ
และเทคนิคต่างๆ
“เราก็ทําเลย แรกๆ พีเลียงยังไม่บอกอะไร ตอนเวทีสร้างความเข้าใจ คนทัง 2 ฝังไม่ถูกกันอยู่ คน
นําจื ด นําเค็ม ทีเขาทะเลาะกันนะ เรื องประตูระบายนํา ทําให้คนไม่มาร่วมประชุม เราก็เชิ ญคนมา
หมดเลย หน่วยงานต่าง ๆ นําจื ด นําเค็ม ทีนีคนนําเค็มเป็ นคนหลักในทีมวิจยั ก็เชิ ญคนนําจื ดมา
คนนําจืดไม่มีใครมาเลย” (ชุมชนแพรกหนามแดง)
หลังจากทีได้ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองแล้ ว นักวิจัยชุมชนจึงมาสรุปและ
สะท้ อนผลการปฏิบัติ ว่าเป็ น อย่ างไร โดยมีทังการวิเคราะห์ ตนเองและที มเป็ น ผู้วิเคราะห์ เพื อ
สะท้ อนให้ เห็ น จุด ที ควรปรับ ปรุ งว่ามีป ระเด็น ใดบ้ าง เพื อนํ าไปสู่ก ารเติม เต็ม ทัก ษะ ความรู้ ที
ต้ องการ
“ก็มานังคุยกันและเห็นว่าเวทีใหญ่ๆ ทีคนมาเยอะๆ แบบนีมันไม่ได้ผล เขาก็เลยปรับแผนในการลง
ไปคุยกับชาวบ้านเวทีย่อยๆ นัดแต่ละหมู่ 5 คน 7 คนมานังคุย ก็คือเดิ นสาย ไปนังคุยเพือสร้าง
ความเข้าใจ ทําให้อนั นีเป็ นเวทีทีง่ายและได้ขอ้ มูลทีคนเข้าใจมากทีสุด ก็ขนเก้าอี ขนนํา ขน
กระดานบอร์ ดไป ไปนังคุย 10 คน 20 คน ก็ลอ้ มลงคุยใต้ตน้ ไม้บา้ งอะไรบ้าง ประมาณ 40 กว่า
เวที 40 กว่าครัง” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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3) วิเคราะห์ตนเอง หาพีเลียงมาเติมเต็ม
การวิเคราะห์ตนเองและหาพีเลียงมาเติมเต็ม จากการศึก ษาพบว่า
กระบวนการนีสามารถทําได้ ตงแต่
ั ก่อนการลงมือปฏิบัติ และหลังปฏิบตั ิได้ สกั ระยะ เป็ นการเสริ ม
ความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการต่างๆ ให้ แก่นกั วิจยั ชุมชน จากการวิเคราะห์ร่วมกันของนักวิจยั ชุมชน
ว่าตนเองยังขาดอะไร และต้ องการเติมเต็มอะไร จากนันการเติมเต็มสามารถทําได้ ทงการศึ
ั
กษา
เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองจากแหล่ง ความรู้ ต่า งๆ และพี เลี ยงเป็ นผู้เ ติ ม เต็ ม หรื อ หาผู้มี ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ในแต่ละประเด็นมาเติมเต็มให้ แก่นกั วิจยั ชุมชน
“พอลงไปแล้วมันจะเห็นตัวเองว่าขาดอะไร..... เฮ้ยเราอยากเติ มเรื องนีเพราะว่าเราขาดเรื องนี เรา
เห็นตัวเองแล้วแหละ ก็รีบเติ ม หาทีมวิ ทยากรมาช่วยเติ มเรื องทีเขาขาด พีเลียงเป็ นคนช่วยหา แต่
ว่าก่อนหา เราก็มาคุยก่อนว่าขาดอะไร ชวนเขาวิเคราะห์ตวั เอง ต้องถอดตรงนีให้ชดั ก่อน.....”
(ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“การประชุมกลุ่มเล็กประมาณ 1-2 ครัง ระหว่างพีเลียง และแกนนําชุมชน เพือวิ เคราะห์ตนเอง
การประชุมกลุ่มใหญ่ประมาณ 1 ครัง ของคนทังชุมชนและพีเลียง เพือปรึกษาหารื อสร้างข้อตกลง
และเติ มเต็มให้นกั วิจยั ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนริมแม่นํามูล)
“เมือก่อนเราทําไม่เป็ น พอรู้ว่าทําไม่เป็ นก็ไปอบรมกันทีเกษตร 3 วัน มีทีมพีเลียงช่วยสอนว่าเรา
ต้องทํายังไง พูดกับชาวบ้านยังไง...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
จะเห็นได้ ว่าการวิเคราะห์ตนเองและหาพีเลียงมาเติมเต็ ม นอกจาก
จะช่วยให้ นกั วิจยั ชุมชนเพิมเติมทักษะความรู้แล้ ว ยังช่วยกระตุ้นและสร้ างความมันใจให้ แก่นกั วิจยั
ชุมชนว่าตนเองสามารถเรี ยนรู้และปรับปรุงได้ และจะสามารถทําได้ ดีขนเมื
ึ อได้ มาเรีย นรู้วิธีก าร

118

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

และเครืองมือเพิมเติม เมือได้ เติมเต็มสิงทีขาดแล้ วก็เกิดความต้ องการลงปฏิบตั ิเพือจะได้ ทดลองใช้
ทักษะ ความรู้ทีได้ เรียนนันเอง
4) ปฏิบตั ิซํา: ทําอย่างมีหลักการและฐานคิด
หลังจากที ได้ เพิ มเติมทัก ษะ ความรู้ และเทคนิ ควิธีก ารต่างๆ แล้ ว
นักวิจัย ชุมชนจึงได้ ลงไปปฏิบัติต ามวิธีก ารทีได้ เรี ยนรู้มา ลงไปอย่างมีหลักการและฐานคิดมาก
ยิงขึน เช่น มีป ระเด็น คํ าถามที ชัดเจนขึน มีเทคนิ ควิธีก ารถามเพื อนํ าไปสู่คําตอบในประเด็น ที
ต้ องการ เทคนิคการจดบันทึก เป็ นต้ น นอกจากข้ อมูลทีจะได้ มีคณ
ุ ภาพมากยิงขึนแล้ ว ยังเป็ นการ
ฝึ กทักษะและประสบการณ์ให้ แก่นกั วิจยั ชุมชนอีกด้ วย
ทังนี การลงปฏิบตั ิซําหากมีพีเลียงร่วมด้ วยเพือช่วยสังเกตการณ์และ
ให้ คําแนะนําแก่นกั วิจยั ชุมชนระหว่างการลงปฏิบตั ิซํา ก็จะช่วยเสริมสร้ างความมันใจให้ แก่นกั วิจยั
ชุมชนมากขึน และเมือนักวิจัยชุมชนเกิดความมันใจแล้ วพีเลียงจึงค่อยๆ ถอนตัวออกจากการร่วม
ลงพืนทีเพือให้ นกั วิจยั ชุมชนได้ ลงปฏิบัติด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
“อันนีเราได้รู้ว่าเราไม่รู้อะไรจากทีได้ทดลองลงไป พอลงไปแล้วไม่ได้เรื องก็มาเติ ม พอเติ มเสร็จก็
ลองลงไปฝึ กอีก ลองเอาวิ ชาทีได้เรี ยนมาไปฝึ กอีก ทีนีพีเลียงต้องช่วยให้บรรยากาศมันโอเค คือลง
ไปครังนีต้องสําเร็จ พอสําเร็จปุ๊ บเขาก็จะมีกําลังใจ ครังหน้าต้องลงอีก.....” (ลงสนาม: ชุมชนแพรก
หนามแดง)
“พอลงเรื อยๆก็เริ มชิ นแล้ว พอทําเรื อยๆ ก็ดีขึนๆ ทุกอย่างโอเคแล้ว มันติดตัว เพราะทุกอย่างมันทํา
มาแล้วหลายๆ ครัง เริ มชํานาญ และเชียวชาญ ทําบ่อยๆก็ชํานาญ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ได้บทเรี ยนเยอะ คนอืนก็เปลียนไปเหมือนกันทําหลายๆ ครังมันก็ชิน มันทําให้เรารู้สึกเปลียนไป
ทําอย่างมีความรู้มากขึน กระตือรื อร้นมากขึน มีความรับผิดชอบมากขึน” (วิเคราะห์เอกสาร:
ชุมชนบ้ างดงบัง)
1.2.2.3 ขันการสังเคราะห์ ผลและส่ งต่ อ
กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนขันหนึงทีสําคัญ หลังจากการลงมือปฏิบัติ
คือการเรียนรู้การสังเคราะห์ผลจากการปฏิบัติหรือการเก็บข้ อมูล และส่งต่อองค์ความรู้หรื อข้ อมูล
นันสูส่ าธารณะ โดยมีเป้าหมายเพือพัฒนาการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนําไปสูก่ ารถ่ายทอด
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ความรู้ทีได้ จากการเก็บข้ อมูลหรือปฏิบัติการวิจยั ไปสูผ่ ้ อู ืน ในขันนีประกอบด้ วย ขันตอน ได้ แก่
ร่วมกันคิดประมวลผลข้ อมูลรวบยอด และนําเสนอเผยแพร่สสู่ าธารณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) ร่วมกันคิดประมวลผลข้ อมูลรวบยอด
การร่วมกันคิดและประมวลผลข้ อมูลรวบยอด เป็ นการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการทีนักวิจยั ชุมชนได้ ลงมือปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือปฏิบตั ิการแก้ ปัญหาชุมชนโดย
อาศัยกระบวนการวิจัย ซึงการร่วมกันคิดประมลผลนี พีเลียงหรื อนักวิชาการมีบทบาทสําคัญ ใน
การเป็ นทีปรึกษาและกระตุ้นให้ เกิดการวิเคราะห์ผล ประมวลผล ตังแต่ก ารเรี ยบเรี ยงข้ อมูล จัด
ระเบียบข้ อมูล คัดแยก วิเคราะห์ จัดกลุม่ จัดประเภทของข้ อมูลตามประเด็นทีได้ จากการเก็บข้ อมูล
เช่น ลักษณะทางกายภาพ สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา เป็ นต้ น เพือให้ เห็นข้ อมูลทีเก็บ
มาว่าเป็ น อย่ างไร จากนันจึงวิเคราะห์ ข้ อมูล เพื อนํ าสู่ป ระเด็น การแก้ ปั ญ หาที ต้ อ งการว่าควร
แก้ ปัญหาอย่างไร จากฐานข้ อมูลทีได้ มาจากชุมชน
“พอได้ขอ้ มูลมาแล้ว ข้อมูลมันเยอะ เราก็ชวนเขามาเรี ยบเรี ยงข้อมูล โดยมีพีเลียงชวนทีมวิจยั มา
เรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ ลองจัดกลุ่ม” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“พีเลียงชวนทีมวิจยั มาเรี ยบเรี ยงข้อมูล ลองแยกเรื องบริ บท เรื องวิ ถีชีวิต เรื องอาชี พ เรื องนํา เรื อง
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อะไรอย่างนี พอแยกแล้วจะเห็นข้อมูล ก็ชวนวิเคราะห์เข้าเรื องนํา ว่าควร
เป็ นแบบไหน เขาก็ชวนกันคิ ด วิ เคราะห์ประตูนํา ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันออกแบบประตูนําเป็ นบาน
สวิ ง พอนํามาก็ให้สวิ งออก ถ้าไม่สวิ งออกนําก็จะท่วมนาข้าว พอท่วมนาข้าวก็เปิ ดออกมาฝัง
นําเค็ม มันกระทบไปหมด” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“วิ เคราะห์ขอ้ มูล โดยเชิ งปริ มาณ ใช้สถิ ติในการวิเคราะห์ และเชิ งคุณภาพ ใช้กระบวนการกลุ่ม”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านกลางดง)
“ตอนเขียนรายงานก็เขียนเอง ชาวบ้านก็เขียนแบบชาวบ้านได้ขอ้ มูลอะไรมาก็นําเสนอก่อนแล้วพี
เลียงก็มาช่วยปรับอีกที ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
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2) นําเสนอเผยแพร่สสู่ าธารณะ
เมือได้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ รวมถึงแนวทาง วิธีการแก้ ปัญหาหรื อ
วิธีก ารพัฒ นาแล้ ว จึงนํ าข้ อ มูล เหล่า นันเผยแพร่ ส่าธารณะ เพื อให้ ชุมชนได้ รับ รู้ และเป็ น การ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลไปพร้ อมๆ กันด้ วย เพราะคนในชุมชนเป็นผู้ให้ ข้อมูลย่อมรู้วา่ สิงที
นําเสนอนันตรงกับสิงทีชุมชนต้ องการหรือไม่
การนําเสนอข้ อมูลนอกจากจะเป็ นการสะท้ อนข้ อมูลสู่คนในชุมชน
แล้ วยังเป็ นการสร้ างความเข้ าใจให้ แก่ชุมชนถึงสิงทีจะดําเนินการต่อไปด้ วย เป็ นส่วนสําคัญของ
การสร้ างความร่วมมือให้ เกิดขึนในชุมชน เพราะมีข้อมูลทีตรงกันและเป็ นข้ อมูลทีมาจากชุมชนเอง
รวมถึงยังเป็ นการสร้ างความเข้ าใจให้ แก่หน่วยงานทีเกียวข้ องทีจะเข้ ามาเป็ นภาคีเครือข่ายในการ
ดํา เนิ น กิ จ กรรมต่า งๆ เพื อการแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นา เช่ น การสนับ สนุน งบประมาณในการ
ดําเนินการ การให้ ความร่วมมือในสิงทีเป็ นทรัพยากรทีชุมชนต้ องการ และการสนับสนุนด้ านบุคลา
การทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้ านเพือมาช่วยเหลือชุมชน เป็ นต้ น
“ก็ลองเอาข้อมูลไปเสนอชาวบ้านว่าเขาโอเคไหม จากข้อมูลทีเราไปคุยๆ มา” (ลงสนาม: ชุมชน
แพรกหนามแดง)
“ไปบ่อยๆครับ แล้วก็เอาภาพวาดไปให้เขาดูว่ามันประมาณนีนะ แล้วก็รอบแรกภาพวาดยังไม่โอเค
รอบหลังเลยทําเป็ น model ให้เห็นเลย เหมือนของเล่นนะครับ ให้ชาวบ้านเขาดู แล้วก็อธิ บาย
ชวนคุยว่าประมาณนีโอเคไหม พอส่วนใหญ่เขาโอเคเราก็เอาภาพวาด โมเดล ไปเสนอหน่วยงาน
ทัง อบจ. กอรมน. หอการค้า เพือขอทดลองใช้” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“การจัดกิ จกรรมเผยแพร่งานวิจยั ไทบ้าน เช่น จัดประชุมในชุมชน จัดนิทรรศการ ให้ตวั แทน
ชาวบ้านไปพูดในเวทีประชุมของอําเภอหรื อจังหวัดหรื อในเวทีประชุมทางวิชาการ จัดส่งสือทีผลิ ต
ไปยังห้องสมุดโรงเรี ยนหรื อมหาวิ ทยาลัย สือมวลชน หน่วยงานราชการทีเกี ยวข้อง จัดกิ จกรรม
เปิ ดตัวหนังสือวิ จยั ไทบ้านหรื อเปิ ดตัวผ่านสือสารมวลชน การตระเวนแสดงละครหรื อลิ เกทีแทรก
เนือหาเกี ยวกับงานวิจยั ทีทําสําเร็จ เป็ นต้น” (ชุมชนริมแม่นํามูล)
จากผลการศึกษากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากพืนทีต้ นแบบทังพืนทีปฐม
ภูมิ และพืนทีทุติยภูมิ จะเห็นได้ วา่ การพัฒนามีส่วนขันทีสําคัญได้ แก่ ขันการเริ มคิดอย่างมีพลัง ขัน
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การลงมือทํ าอย่ างสร้ างสรรค์ และขันการสังเคราะห์ ผลและส่งต่อ ซึงในแต่ละขันประกอบด้ วย
ขันตอนต่างๆ ทีขับเคลือนการพัฒนานักวิจัยชุมชนให้ สามารถใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชนของตนเองได้ โดยคํานึงถึงสถานการณ์และบริบทของแต่ละพืนทีเป็ นสําคัญ โดย
กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั สรุปได้ ดงั ภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนของพืนทีต้ นแบบ
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1.2.3 ผลจากกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน
ผลจากกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน พบผลทังในระดับบุคคลและผลระดับ
ชุมชน ผลระดับบุคคล ได้ แก่ เกิด ความรู้ เกิดการเปลียนแปลงด้ านอารมณ์ ความรู้สึก และเกิ ด
ทักษะ และผลระดับชุมชน ได้ แก่ เกิดการเปลียนแปลงด้ านสังคมวัฒนธรรม เกิดการเปลียนแปลง
ด้ านเศรษฐกิจ และเกิดการเปลียนแปลงด้ านสิงแวดล้ อม ดังรายละเอียดต่อไปนี
1.2.3.1 ผลระดับบุคคล
สิงที สะท้ อนจากการศึกษาในพืนที จริงและจากเอกสารงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ทํ าให้ เห็ น ผลการเปลียนแปลงของนัก วิจัย ชุม ชนในระดับ บุ ค คล ได้ แ ก่ เกิ ด ความรู้ เกิ ด การ
เปลียนแปลงด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ และเกิดทักษะ ดังได้ นําเสนอในแต่ละประเด็นต่อไปนี
1) เกิดความรู้
จากการศึก ษาพื นที ต้ นแบบ พบประเด็ น ด้ านความรู้ ที เกิ ด จาก
กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน ได้ แก่ ความรู้เกียวกับการวิจยั ความรู้องค์ประกอบของการวิจัย
และความรู้ด้านการนํากระบวนการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1.1) ความรู้เกียวกับกระบวนการวิจยั
ผลจากการพัฒนานักวิจัยชุมชน สะท้ อนให้ เห็นการเปลียนแปลง
ด้ านความรู้ของนักวิจัยชุมชน คือ นักวิจยั ชุมชนรู้วา่ ขันตอนการทําวิจัยชุมชน โดยสะท้ อนขันตอน
การทําวิจยั ทีเน้ นการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ตังแต่การคิดค้ นหาโจทย์วิจัย เก็บข้ อมูล วิเคราะห์
และสรุป ผลการวิจัย รวมถึงการคื นข้ อมูล สู่สาธารณะ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็น ถึงความเข้ าใจใน
กระบวนการวิจยั ของนักวิจัยชุมชนจากการได้ เรี ยนรู้และลงมือปฏิบตั ิจากการแก้ ปัญหาในชุมชน
ของตนเอง
“สิ งทีได้เรี ยนรู้จากงานวิ จยั ชาวบ้านคือได้แนวคิ ด ก็คือกระบวนการมีส่วนร่วม โจทย์ตอ้ งมาจาก
ชุมชน และแผนการทํางาน โดยกระบวนการวิ จยั มีหลายอย่าง แต่ตอ้ งเริ มจากโจทย์วิจยั ทีมาจาก
ชุมชน จากนันสร้างความเข้าใจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้ สรุปผล คืนข้อมูลสู่ชุมชน และ
ทดลองแก้ปัญหา.....” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“งานวิ จยั ก็ตอ้ งมีการลงพืนทีเก็บข้อมูลถูกไหมคะ ก็จะต้องลงไปทุกตําบล ทุกหมู่บา้ น แล้วก็ตําบล
ใกล้เคียงเพือหาข้อมูล... เราจะไม่สามารถไปคุยกับชาวบ้านได้เลย ถ้าเราไม่มีขอ้ มูล ซึงข้อมูลทีได้
ก็มาจากกระบวนการวิ จยั .....” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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“ทีมเราทํางานด้วยกันให้ทกุ คนได้ร่วมกันคิ ดระดมสมอง มีเรื องตัดสิ นใจร่วมกัน ลงมือทําพร้อมกัน
รับผลประโยชน์ดว้ ยกัน...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
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จากการทีนักวิจัยชุมชนสะท้ อนความรู้เกียวกับกระบวนการวิจัย
ทําให้ เห็นว่ากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาด้ านความรู้ให้ แก่ชาวบ้ านทีเป็ น
นักวิจยั โดยผ่านกระบวนการพัฒนาตังแต่ขนการเริ
ั
มคิดอย่างมีพลัง ลงมือทําอย่างสร้ างสรรค์ และ
สังเคราะห์ผลและส่งต่อ
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1.2) รู้วา่ วิจยั ใช้ แก้ ปัญหาได้
จากการสะท้ อนผลของชุ ม ชนที ใช้ กระบวนการวิ จั ย ในการ
แก้ ปั ญ หาของชุ ม ชน ทํ า ให้ เห็ น ว่ า ส่ ง ผลให้ คนที เป็ นนั ก วิ จั ย ชุ ม ชนเกิ ด ความรู้ ในการนํ า
กระบวนการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ เป็ นการต่อยอดกระบวนการคิดให้ สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ใน
การแก้ ปัญหาด้ านอืนๆ ต่อไป ทังแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน และใช้ ในการแก้ ปัญหาของบุคคล
เช่น นัก วิจัย ชุมชนรู้ว่าวิจัย นํ าไปสู่ก ารหาสาเหตุของปั ญ หา นํ าไปสู่ก ารวิเคราะห์ และหาแนว
ทางการแก้ ปัญหา นําไปสู่การนําเสนอเพือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ เป็ น
ต้ น
“ของเราเกิ ดจากปัญหาในพืนทีทีชาวบ้านแก้ปัญหากันไม่ได้ แล้วมีปัญหากับโรงงานด้วย จึงแก้ ไข
โดยใช้กระบวนการวิ จยั ของงานท้องถิ นนะคะ ก็พฒ
ั นาโจทย์ขึนมา ตังแต่ปี 43 จนถึง45 กว่าจะได้
โจทย์วิจยั ทีไม่กระทบกับใครนะ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“พอเรารู้ว่าวิ จยั แก้ปัญหาได้ ทีมวิ จยั เราก็แตกออกไปเป็ นโครงการอืนๆ โครงการบ้านมันคง ใช้
กระบวนการวิ จยั ไปต่อยอดการแก้ปัญหาในพืนที ใช้กระบวนการวิ จยั แบบเดียวกันกับการลงพืนที
เก็บข้อมูล ไปเจอปัญหาความเดือดร้อนโดนไล่ที.....” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“การวิ จยั เป็ นการหาแนวทางทีจะมาแก้ปัญหา ช่วยเหลือแก้ไข เราทํานาก็ทําวิ จยั ได้เช่นกัน เราต้อง
ปฏิ บตั ิ ไปด้วย เช่น วิ จยั เรื องปุ๋ ยทําทําด้วยเปรี ยบเทียบด้วยว่าแบบไหนดี ก็เป็ นวิจยั ของเรา”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา)
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จากการที ชาวบ้ านนักวิจัยเห็นว่างานวิสามารถใช้ แก้ ปั ญ หาได้
ทําให้ เกิ ดการต่อยอดนํางานวิจัยไปใช้ แก้ ปัญ หาและพัฒนาด้ านอืนๆ ทีก่ อให้ เกิดประโยชน์ ต่อ
ชุมชน
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2) เกิดการเปลียนแปลงด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ
การเปลียนแปลงด้ านอารมณ์ความรู้สกึ เป็ นการเปลียนแปลงภายใน
จิตใจของนักวิจัยชุมชน ทีสะท้ อนถึงการเปลียนแปลงทางความคิด เปลียนความรู้สกึ และนําไปสู่
ความพร้ อมทีจะเปลียนแปลงให้ เกิดการปฏิบตั ิ ดังจะได้ นําเสนอต่อไปนี
2.1) เปลียนความคิด
2.1.1) เชือมันในความสามารถของตนเอง
การเป็ น นัก วิจัย ชุม ชนของชาวบ้ าน ทํ าให้ เกิ ดความเชื อมันใน
ศักยภาพของตนเองว่าชาวบ้ านก็สามารถแก้ ปัญหาของชุมชนได้ ไม่ต้องพึงพาภายนอกดังเช่นที
ผ่านมา ทําให้ เมือชุมชนประสบกับ ปั ญ หาต่างๆ หรื อมีความต้ องการที จะพัฒนาชุมชน นักวิจัย
ชุมชนและคนในชุมชนก็พร้ อมทีจะร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน และร่วมกันลงมื อปฏิบัติ เพือแก้ ไข
ปัญหานันๆ โดยชุมชนเอง ด้ วยฐานความเชือมันในศักยภาพของตนเองว่าสามารถทําได้
“มันทําให้เรามันใจมากขึนว่าเราทําได้สามารถแก้ปัญหาได้ แล้วก็พอไปทําเรื องอืนก็ใช้
กระบวนการเดียวกัน ก็ยิงทําให้เรามันใจมากยิ งขึน” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ให้ความสําคัญและเชื อมันในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมากกว่าทีจะรอคอยความช่วยเหลือจาก
ผูอ้ ืน” (ลงสนาม: ชุมชนบ้ านดงบัง)
2.1.2) คิดว่างานวิจยั ไม่ใช่เรืองยาก
นักวิจยั ชุมชนเมือได้ ลงมือปฏิบตั ิและผ่านกระบวนการคิดบนฐาน
การทํางานวิจัยชุมชน โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมแล้ ว สิงทีเห็นการเปลียนแปลงประการหนึงคือ
เกิ ดความคิ ด ที เปลียนแปลงเกี ยวกับ งานวิจัย เห็ น ว่า “งานวิจัย ไม่ใช่เรื องยาก” นัก วิจัย ชุม ชน
สะท้ อนว่าแต่เดิมมองว่างานวิจยั เป็ นเรื องของนักวิชาการ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ชาวบ้ าน
ธรรมดาไม่สามารถทําวิจัยได้ แต่เมือได้ ลองทํางานวิจัย ซึงเป็ นงานวิจยั ทีเป็ นการพัฒนาโจทย์มา
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จากชุมชน ปั ญ หาของชุม ชน และสามารถแก้ ปั ญ หาของชุมชนได้ ความคิ ดเรื องงานวิจัย จึ ง
เปลียนไป มองว่างานวิจัยชาวบ้ านก็สามารถทําได้ เพราะเป็ นงานวิจัยของชุมชน คนทีรู้ดีทีสุดก็คือ
ชาวบ้ านในชุมชน
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“ความคิดป้าเปลียนนะ แรกๆ ก็ยากมากกับการทีเราจบแค่ป.4 แล้วต้องมาทําวิ จยั แต่เราก็อดทนจน
ทํามันสําเร็จ พอทําได้โครงการต่อไปเราก็ใช้กระบวนการแบบเดิ ม เปลียนเรื องเราก็ทําได้หมด...”
(ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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“พอจบเรื องนําคนกลุ่มเดิ มก็ดแู ลเรื องนําไป พอเราเปลียนเรื อง เช่น เรื องถนน ก็มีคนกลุ่มใหม่เข้า
มา โดยเราใช้กระบวนการเดิ ม พอจบโครงการคนกลุ่มนีก็เข้ามาดูแลต่อ งานวิ จยั ไม่ใช่เรื องยาก
สําหรับชาวบ้านอีกต่อไป” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“เก็บข้อมูลสนุก เรามาวางแผนกันว่าใครสนิ ทกับบ้านไหนก็ไปเก็บบ้านนันบ้านไหนเข้ายากก็ให้คน
ทีมีฝีมือหน่อยเข้าไป คิ ดว่างานวิจยั ไม่ยากเกิ นความสามารถของเรา...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชน
บ้ านหนองอ้ อ)
2.1.3) คิดอยากแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน
สิงทีสะท้ อนการเปลียนแปลงอีกประการหนึงจากการเกิดนักวิจัย
ชุมชน คือคนในชุมชนเกิดความคิดอยากแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน จากปั ญหาเรื อรังทีรอคอย
การช่ ว ยเหลื อ จากภายนอก ก็ ก ลายเป็ นคนในชุ ม ชนลุก ขึนมาแก้ ไขด้ ว ยตนเองโดยอาศัย
กระบวนการวิจัยเป็ นแนวทางในการดําเนินการ ดังนันการแก้ ปัญหาทีมาจากชุมชนจึงจะเป็ นการ
แก้ ปั ญ หาอย่ างยังยื น จากโครงการแก้ ปั ญ หาเรื องเดียว เมือทํ าสําเร็ จก็ เกิ ดการขับ เคลือนเป็ น
โครงการถัดๆ ไป โจทย์วิจยั เปลียนไปตามสถานการณ์ปัญหา หรือความต้ องการในการพัฒนา
“โครงการที พีเลียงปล่อยแล้ว เรื องสวัสดิ การ อันนีไม่ได้เริ มจากปัญหา เริ มจากความอยาก
มากกว่า พีแมวกับพีน้องเริ มเข้ามาตอนโครงการที เป็ นเรื องเย็น สบายๆ ไม่ตอ้ งปะทะ เป็ นเรื อง
สร้างความเข้าใจ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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“เราอยากทีจะแก้ปัญหาคือตอนแรกอย่างแมว พีน้อง เนียไม่ใช่ทีมแรก แต่เข้าใจกระบวนการใช้วิธี
ซึมซับซึมซับงานวิจยั โดยการทีเขาบอกว่าวันที ของทุกเดือนเนีย ตรงนีเป็ นกรรมการกลุ่ม ทํา
ตังแต่ปี เริ มตังแต่งานวิ จยั แต่ว่าพวกเรานีแค่ fighting จะเป็ นผูช้ ายที ออกไป work ไปเก็บ
ข้อมูลตามทีต่างๆ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
2196177001

“การจะเริ มต้นทําวิจยั นันวิ จยั ทําได้หลายแบบ พอได้มาทําก็ทําให้อยากใช้วิจยั ในการแก้ปัญหา
ของเรา ซึงงานวิ จยั ชุมชนควรเริ มจากปัญหาของชุมชน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านดงบัง)
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2.1.4) คิดใช้ เหตุและผลในการแก้ ปัญหา
การใช้ เหตุ ผ ลในการแก้ ปั ญ หา เป็ นผลจากการฝึ กฝนการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ของนักวิจยั ชุมชน นักวิจยั ชุมชนเรียนรู้จากการใช้ ข้อมูลเพือพูดคุย ชีแจง ถึง
ทีมาทีไปของสาเหตุปัญ หาทีเกิดขึน มีเหตุและผลในการปฏิบัติหรื อการจะกระทําแต่ละอย่าง ไม่
ตัดสินใจโดยใช้ ความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่โดยไม่มีเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ดังเช่น การ
ขอความเห็นชอบในเรืองใดเรืองหนึง คนในชุมชนต้ องมีการแสดงเหตุผลประกอบความคิดเห็นของ
ตนเองเพือให้ กลุม่ ยอมรับ เป็ นต้ น
“ไม่มีการขอมติ ในทีประชุมนะคะเราจะใช้เหตุผลส่วนใหญ่เป็ นเกณฑ์จะใช้เหตุผลของเราความคิ ด
ของเราไม่ได้ ถ้าไม่เห็นด้วยเขาก็จะถอนแต่จะไม่มีการยกมือว่าคนนีเห็นด้วยคนนีไม่เห็นด้วยเพราะ
จะเป็ นการสร้างความแตกแยกให้กบั ทีม...” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“การทํางานของทีนีจะเน้นการใช้เหตุผล กรรมการทุกคนจะต้องเปิ ดใจใช้เหตุผลเป็ นหลักไม่มี การ
ใช้อารมณ์ นะคะ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามดง)
“ใช้วิธีสร้างฉันทามติ คือใช้เหตุใช้ผลในการคุยกัน มาพูดคุยทบทวนกันก่อนว่าในรอบเดือนมี
ปัญหาอะไร เอามาสังเคราะห์ก่อน ถ้ามีปัญหาเรามองไปทีสาเหตุและเรากําหนดกฎเกณฑ์ กติกา
ว่าเราจะแก้ไขด้วยเรื องอะไรบ้าง” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองกลางดง)
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จากผลการพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชนเห็น ได้ ว่านัก วิจัย สะท้ อนการ
เปลียนแปลงด้ านกระบวนการคิด ทีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน เช่น คิดว่างานวิจยั ไม่ใช่เรื องยาก
คิดอยากแก้ ปัญ หาและพัฒนาชุมชน ซึงการเปลียนการคิดนของชาวบ้ านทีเป็ น นักวิจัยนี ทําให้
ชาวบ้ านเริมเกิดพลังในการนําพาการพัฒนาและแก้ ปัญหาชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจยั
2196177001
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2.2) เปลียนความรู้สกึ
2.2.1) เกิดความรู้สกึ ทีดีตอ่ งานวิจยั
นักวิจยั ชุมชนเมือสามารถใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาได้
สําเร็จ สิงทีตามมาคือเกิดความรู้สกึ ดีตอ่ งานวิจยั งานวิจยั ไม่ใช่ยาขมสําหรับชาวบ้ านอีกต่อไป แต่
กลับกลายเป็ นสิงทีชาวบ้ านใช้ เป็ นกระบวนการในการขับเคลือนการแก้ ปัญหาของชุมชน
“งานวิ จยั สําหรับพวกเราตอนนีเป็ นเรื องทีสนุก เราสามารถใช้เพือแก้ปัญหาได้ทกุ เรื อง เราใช้
กระบวนการคิ ด กระบวนการทํา เราไม่ได้ตอ้ งทําออกมาเป็ นวิ จยั ทุกชิ น แต่ใช้กระบวนการเขา”
(ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ถ้าเราคิ ดว่าเราทําได้เราก็ทําได้ แล้วเราก็ได้ความรู้ได้มิตรภาพได้สิงดีๆ เพราะการทําเวทีวิจยั เนีย
ก็จะมีการทําร่วมกันไม่ใช่แค่ในพืนทีแต่เรามีเครื อข่าย รู้จกั กันก็เพราะเวทีเครื อข่ายนักวิ จยั ”
(ชุมชนแพรกหนามแดง)
“เมือก่อนไม่รู้จกั คําว่าวิ จยั หรอก ถ้าเป็ นนักวิ ชาการพูดถึงวิจยั ก็จะเป็ นแบบหนึง แต่สําหรับ
ชาวบ้านชาวไร่ชาวนา เราทํานาก็ทําวิจยั ได้เช่นกัน ทําอะไรก็อยากให้ทําในเชิ งวิ จยั ” (วิเคราะห์
เอกสาร: ชุมชนบ้ างดงบัง)
2.2.2) รู้สกึ เห็นคุณค่าของการวิจยั
สิงทีสะท้ อนความรู้สกึ เห็นคุณค่าของงานวิจัยของนักวิจัยชุมชน
คือการใช้ กระบวนการวิจยั มาเป็นฐานคิดในการแก้ ปัญหาของชุมชน เนืองจากเห็นว่างานวิจยั นันมี
คุณ ค่า สามารถใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาได้ จ ริ ง ภายใต้ ก ระบวนการวิจัย มี ข้อมูล ที มาจากการเก็ บ
รวบรวมอย่างเป็ นระบบของนักวิจยั ชุมชน มีการดําเนินการอย่างมีสว่ นร่วม มีการวิเคราะห์ผลจาก
ข้ อมูล และเชือมโยงไปสูก่ ารวางแผนการแก้ ปัญหาทีมาจากข้ อมูลทีเป็ นสถานการณ์จริงจากบริบท
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พืนที จึงทําให้ การแก้ ปัญหาเป็ นไปอย่างถูกทิศทาง ดังนันชาวบ้ านจึงเกิดการเห็นคุณค่าของการ
วิจยั ทีมีกระบวนการทีช่วยให้ แก้ ปัญหาของชุมชนได้
“พอได้ทําก็ทําให้เห็นว่างานวิ จยั มันช่วยแก้ปัญหาทียากๆได้นะเพียงแต่เรารู้จกั นํามาใช้ เราก็จะ
เห็นคุณค่างานการทําวิ จยั ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
2196177001
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“วิ จยั เนียดีนะทําให้เรารู้ปัญหาว่าตอนนีพืนทีเรามีปัญหาอะไร แล้วเราก็เอากระบวนการทักษะไป
ใช้เก็บข้อมูลเอามาแก้ปัญหา...” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“วิ จยั ทําให้สิงทีทําประสบความสําเร็จ คือมีกินมีใช้ มีเงินให้หลานไปโรงเรี ยน นอกจากนีความ
เป็ นอยูก่ ็ดีขึน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านดงบัง)
2.2.3) รู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึงของชุมชน
การทีคนในชุมชนได้ มีสว่ นร่วมในการดําเนินการวิจยั หรือเป็ นทีม
นักวิจยั ชุมชน ทําให้ เกิดความรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึงของชุมชน จากการได้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน
เพื อแก้ ปั ญ หาชุม ชน และการได้ เ ข้ าไปคลุก คลี ตี โมงระหว่า งการเก็ บ ข้ อ มูล ทํ าให้ ได้ เ รี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ชมุ ชนจากเรื องทีได้ ศกึ ษา สิงทีไม่เคยรู้เกียวกับชุมชนก็ได้ ร้ ู รู้รากเหง้ าของชุมชน และ
อยากเป็ นส่วนหนึงในการทําประโยชน์เพือชุมชนในฐานะทีตนเองเป็ นส่วนหนึงของชุมชน
“เมือก่อนผมไม่ได้สนใจงานชุมชนเลย ก็เป็ นเด็กวัยรุ่นทัวไปทีไปเรี ยนแล้วก็กลับบ้าน พอพ่อเขา
ชวนมาทําก็ทําให้เห็นว่าเออชุมชนของเรามีอะไรเยอะนะ ได้เปิ ดโลกกว้าง และพอได้มาเป็ นพีเลียง
ได้ช่วยเหลือให้นกั วิ จยั ชุมชนเขาแก้ปัญหาได้ก็รู้สึกภูมิใจและก็รู้สึกว่าชุมชนเป็ นของเราทุกคน เรา
ต้องช่วยกันดูแล” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“มันต้องเริ มจากปัญหาก่อน พอเราเข้ามาช่ วยกันแก้เราก็รู้สึกว่าก็ทําประโยชน์ให้ชุมชน ก็เป็ นส่วน
หนึงทีมีส่วนร่วมแก้ปัญหานีของชุมชน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา)
2.2.4) รู้สกึ ภาคภูมิใจทีได้ สร้ างการเปลียนแปลงให้ ชมุ ชน
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การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการวิจยั ชาวบ้ านของนักวิจยั ชุมชน
ไม่ว่าจะเป็ นการเปลียนแปลงจากการแก้ ปัญ หานันๆ ได้ ชุมชนกลับมารักใคร่สามัคคี ปรองดอง
การเปลี ยนแปลงจากโครงการพัฒ นาโดยอาศัย กระบวนการวิ จัย ที ส่ง ผลต่อ คุณ ภาพชี วิ ต
เศรษฐกิ จ และสิงแวดล้ อมของชุมชน ทํ าให้ คนทีทํ างานเพื อชุมชนหรื อนักวิจัย ชุมชนเกิ ดความ
ภาคภูมิใจทีตนเองเป็ นส่วนหนึงในการสร้ างการเปลียนแปลงทีดีขนให้
ึ แก่ชมุ ชน
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“ผลการเปลียนแปลงมันเกิ ดขึนจริ ง พอเราเห็นเราก็ภูมิใจนะ ถึงแม้บางทีมนั จะไม่ใช่พืนทีเรา พอ
เราไปทําเราก็ภูมิใจ เราเห็นการเปลียนแปลงเราก็ผูกพันกับพืนทีนัน...” (ลงสนาม: ชุมชนแพรก
หนามแดง)
“เรามาทําตรงนีเห็นการเปลียนแปลง สามารถลดความขัดแย้งในชุมชนได้ก็ดีใจนะ ภูมิใจทีตัวเองมี
ส่วนในการช่วยเหลือชุมชน...” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“มีความภูมิใจ มีศรัทธา แล้วก็จะมีความสุขตลอดเวลา ปัญหาทีมีมาก็จะแก้ไขได้”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
จากการสะท้ อนการเปลียนแปลงด้ านความรู้สกึ ของนักวิจยั ชุมชน
จากกระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ส่งผลให้ คนในชุมชนเริ มเกิดความคิดอยากแก้ ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของตนเอง เนืองจากมองเห็นหาทางในการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหา และ
การแก้ ปัญหาทีมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ช่วยให้ การดําเนินการต่างๆ ได้ รับความเห็นชอบและ
ความร่วมมือจากคนในชุมชน ลดความขัดแย้ งในชุมชน
2.3) มีความพร้ อมในการนําความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ
2.3.1) พร้ อมทีจะเสียสละเวลาเพือส่วนรวม
นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนถึงความพร้ อมในการนําความรู้สกู่ ารปฏิบัติ
ในมิติของความพร้ อมทีจะเสียสละเวลาในการทํางานเพือส่วนรวม เมือมีความรู้ความเข้ าใจ ก็เกิด
ความคิ ดอยากแก้ ไขปั ญ หาด้ วยกระบวนการวิจัย เมือชุมชนส่วนรวมมีปั ญ หาก็ พร้ อมทีให้ ก าร
ช่วยเหลือ หรือประเด็นการพัฒนาก็พร้ อมทีจะให้ ความร่วมมือและเป็ นทีมนําพาให้ เกิดการทํางาน
เพือชุมชน
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“เราได้ทําตรงนีนะ พอได้ใช้กระบวนการวิ จยั ทําแล้วเราทําเป็ น พอเรื องใหม่เข้ามาก็พร้อมจะเผชิ ญ
และใช้กระบวนการนีแหละในการเดิ นเรื อง” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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“แกนนําของชุมชนก็มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมเสียสละเพือส่วนรวม ปฏิ บตั ิต่อทุกคนเท่าเทียม
กัน ให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําแก่สมาชิ กในชุมชนได้เป็ นอย่างดี ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชน
บ้ านสามขา)
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2.3.2) พร้ อมทีจะรับฟังอย่างใส่ใจ และปรับปรุงให้ ดีขนึ
นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนผลจากการทํางานวิจัยเพือชุมชนทําให้ เกิด
คุณลักษณะทีพร้ อมทีจะรับฟั งอย่างใส่ใจ และปรับปรุงให้ ดี ขนึ จากประสบการณ์ทีได้ ทําวิจัยของ
นักวิจัยชุมชนทังประสบการณ์จากการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ตา่ งๆ และจากการลงมือปฏิบัติการ
วิจยั ส่งผลให้ นกั วิจยั ชุมชนสะท้ อนการเป็ นผู้ฟังทีดี คือมีความพร้ อมทีจะรับฟังอย่างใส่ใจ ทังใส่ใจ
ในรายละเอีย ดจากผู้ให้ ข้อมูล และความคิด ความรู้สึก รวมถึ งมีความพร้ อมรับ ฟั งเสียงสะท้ อน
ระหว่างลงมือปฏิบตั ิและหลังการปฏิบตั ิทงจากเพื
ั
อนนักวิจยั จากพีเลียง และจากคนในชุมชน
“เวลาไปคุยกับชาวบ้านพอได้ทําเรื อยๆ เราก็พร้อมจะฟังเขาอย่างตังใจและใส่ใจว่าเขาพูดอะไร จับ
ประเด็นให้ได้ และเมือเขาเห็นเราใส่ใจชาวบ้านก็อยากจะเล่า ครังแรกอาจไม่ได้ใส่ใจ พอฝึ กบ่อยๆ
เราก็พร้อมรับฟังอย่างเข้าใจมากขึน” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ลงพื นทีเสร็ จเราก็จะมานังคุยกันเพื อสะท้อนสิ งทีทํา ซึ งต้องเปิ ดใจนะเวลาพี เลี ยงหรื อว่าคนที ไป
กับเราบอกจุดทีจะต้องปรับ ก็เอาไว้ปรับครังต่อไปให้ดีขึน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา)
2.3.3) พร้ อมทีจะลงมือทําวิจยั อย่างจริงจัง
ผลจากกระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน สะท้ อนให้ เห็นถึงความ
พร้ อมทีจะทําวิจยั ของนักวิจยั ชุมชน โดยนักวิจยั ชุมชนเมือได้ เรียนรู้และมีประสบการณ์แล้ ว เห็นว่า
กระบวนการวิจัย นํ ามาซึงการแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุม ชน นัก วิจัย ชุมชนก็ เกิ ดความพร้ อมใช้
กระบวนการวิจัยในการขับเคลือนการพัฒนาชุมชนด้ านอืนๆ ต่อไป หรื อเมือชุมชนประสบปั ญหา
นักวิจยั ชุมชนจะสะท้ อนวิธีการแก้ ไขปัญหาโดยกระบวนการวิจยั
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ทําโดยทีใช้กระบวนการวิ จยั นีแหละ เราเรี ยนรู้ ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเราก็พร้อมทีจะทํานะ“
(ชุมชนแพรกหนามแดง) ”...กระบวนการแล้วเอาไปปรับใช้
“ต้องแก้ปัญหาด้วยวิ จยั นะ วิจยั ช่วยแก้ปัญหาของเราได้ เราก็ใช้วิจยั ในการแก้ปัญหาเรื องอืนถ้ามี
อีกก็พร้อมทํา” (ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
2196177001
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จากการสะท้ อนการมี ความพร้ อมที จะนํ าไปสู่ก ารปฏิ บัติ ของ
นักวิจัยชุมชนทํ าให้ เห็นว่ากระบวนการวิจัยก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการแก้ ปัญหาและการพัฒนา
อย่างแท้ จริ ง นัก วิจัยชุมชนจึงมีความพร้ อมที จะนํากระบวนการวิจัยไปสู่ก ารปฏิบัติเมือต้ องการ
พัฒนาและแก้ ปัญหาของชุมชน
3) เกิดทักษะ
การพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชน สิงที ที สะท้ อนผลการพัฒ นาได้ อย่ าเป็ น
รูปธรรมคือ ทักษะทีเกิดขึนกับนักวิจัยชุมชน เป็ นสิงทีเกิดจากประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และการ
ฝึ ก ฝน จนทํ า ให้ เกิ ด ความชํ านาญและกลายเป็ น ทัก ษะที ติ ด ตัวชาวบ้ านที เป็ น นัก วิจัย จาก
การศึกษาพืนทีต้ นแบบพบการเกิดทักษะของนักวิจยั ดังนี
3.1) ทักษะการฟังและจับประเด็น
การฟั งและจับประเด็น เป็ นทักษะทีปรากฏหลังจากชาวบ้ านใน
ชุมชนได้ เข้ ามาเรียนรู้กระบวนการวิจยั เป็ นทักษะหนึงทีสําคัญในการทําวิจยั ชุมชน เนืองจากต้ องมี
การพูดคุย เก็บข้ อมูล ค้ นหาปัญหาจากชุมชน การฟังจึงเป็ นสิงทีชาวบ้ านนักวิจยั ได้ เรียนรู้จากการ
ทํางานวิจยั อันเกิดจากการเรียนรู้จากพีเลียง ฝึ กฝนการเก็บข้ อมูลเพือแก้ ปัญหาชุมชน
“เมือก่อนแรกๆก็ไม่รู้เรื องอะไร ฟังก็ฟังไปอย่างนันจับอะไรไม่ได้เลย มันก็เลยทําให้เราต้องกลับมา
เติ มเต็มตัวเองและไปฝึ กใหม่ พอฝึ กไปเรื อยๆ ก็เริ มมีทกั ษะ เริ มจับประเด็นและชวนชาวบ้านคุย
ต่อไป” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ฟังแล้วต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเขาพูดเรื องอะไร พวกนีมันต้องฝึ กฟังบ่อยๆ ทักษะต่างๆ เป็ นสิ งที
ต้องฝึ กฝน ทําบ่อยๆก็ทําเอง” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา)
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3.2) ทักษะการตังคําถาม
นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนการมีทกั ษะการตังคําถามจากการได้ ฝึกฝน
การทํางานวิจัยชุมชน ทังทักษะทีได้ เรียนรู้จากพีเลียงและทักษะจากภาคสนาม ทําให้ นักวิจัยถาม
เป็ นและได้ ข้อมูลทีสามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ มีเทคนิคการถามเพิมขึน เช่น การรู้จักวิธีการตั ง
คําถาม การสร้ างสัมพันธภาพ รู้จกั การตะล่อมถาม เพือให้ ได้ ข้อมูลทีต้ องการ ไม่นําประเด็นความ
ขัดแย้ งมาเป็ นประเด็นในการพูดคุย
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“ถามนีก็ตอ้ งถามตะล่อมนะ ต้องมีวิธีการถาม ไม่เอาเรื องความขัดแย้งเข้าไปถามเพราะถ้าเอาเข้า
ไปนีจบเลย ชาวบ้านไม่คยุ ด้วยเพราะเขาก็ไม่อยากตอบ แต่เราต้องถามเรื องความเป็ นอยู่ เช่น
เมือก่อนคนแถวนีอยู่ยงั ไง มีชีวิตเป็ นยังไง เขาก็จะอยากเล่าละ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“เขาก็ตอ้ งเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน เก็บจากพวกเรานีแหละ เพราะว่าพวกเราอยู่ในบ้านของพวกเรา
เราจะรู้ ถ้าอาจารย์เขาชี แนะเรา เราก็ปฏิ บตั ิ ตาม เราก็คิดของเราเองว่าเราจะลงไปถามข้อมูลคน
นูน้ คนนี ตังแต่สมัยไหน ทําอะไรมา” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“เริ มคําถามอุ่นเครื องด้วยการถามถึงเรื องทีกําลังอยูใ่ นความสนใจหรื อพูดคุยในเรื องทีผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ กําลังทําอยู่ ก็เป็ นทักษะอย่างหนึงในการถาม” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา)
3.3) ทักษะการอ่าน
การอ่านเป็ น อี ก ทัก ษะหนึ งที นัก วิจัย ชุม ชนสะท้ อนให้ เห็ น ว่า
เกิดขึนจากการทีได้ ฝึกฝนการทํางานวิจยั ชุมชน ในแต่ละประเด็นทีนักวิจัยชุมชนทําวิจยั ก่อนทีจะ
ไปคุยกับชาวบ้ านหรื อนําเสนอประเด็นต่อทีมวิจัย หรื อแม้ แต่การคิดโจทย์วิจัย สิงหนึงทีนักวิจัย
ชุมชนต้ องทํ าคื อการหาข้ อมูลเพิ มเติม ในประเด็น ที ต้ องการศึก ษาจากแหล่งข้ อมูล ต่างๆ เช่ น
อินเทอร์เน็ต เอกสารหลักฐานในชุมชน เป็ นต้ น ทําให้ นักวิจัยชุมชนได้ ฝึกทักษะการอ่าน อ่านแล้ ว
จับประเด็น อ่านอย่างมีหลักการ เพือนําสิงทีได้ อา่ น ได้ ศกึ ษานันมาเป็ นข้ อมูลในการนําเสนอและ
พูดคุยต่อไป
“ก่อนทีเราจะคุยกับชาวบ้านเราต้องมีขอ้ มูลก่อนบางส่วนจะได้มีประเด็นไปคุยกับเขา ข้อมูล
บางอย่างก็ตอ้ งหาต้องอ่าน อย่างเรื องการจัดสวัสดิ การเราก็ตอ้ งอ่านไปมันก็ได้ฝึกการอ่านด้วย”
(ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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“การอ่านก็จําเป็ น เพราะก็ทําให้มีขอ้ มูลเพิ มเติ ม บางครังต้อหาข้อมูลเพิ มจากทีอืน ก็ตอ้ งไปอ่าน”
(ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
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3.4) ทักษะการเขียน
การเขียนเป็ นอีก ทัก ษะประการสําคัญ ทีเป็ น สิงที ติดตัวนัก วิจัย
ชุมชน จากชาวบ้ านทีประกอบอาชีพทัวไป ไม่ค่อยได้ เกียวข้ องกับการเขียนเอกสารกลับต้ องมา
เขีย นโครงการวิจัย เขีย นข้ อมูล จากการเก็ บ ข้ อมูลชุมชน เขีย นผลการศึก ษาชุมชน และเขีย น
รายงานการวิจัย ซึงเป็ นสิงทีนักวิจัยชุมชนได้ เรียนรู้ ฝึ กฝน จนกระทังสามารถมีทักษะการเขียนที
ติดตัวได้
“พวกทักษะมันฝึ กกันได้ระหว่างทาง เติ มเต็มกันได้ตลอด อย่างเขียนนีผมก็ฝึกจากการเขียน
โครงการนีแหละ พีเลียงเขาก็คอยช่วย เราทําไปเขาก็ช่วยแก้ไข” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“แล้วทักษะสําคัญของนักวิจยั คือว่า สุ จิ ปุ ริ ไปไหนก็พกกระดาษพกปากกา ขีดเส้นใต้ ฟัง ทําไม
ธรรมชาติ ให้หูมาสองข้างมากกว่าปาก ฟังให้มากกว่าพูด ฟังเสร็จแล้วคิด อ่านเก็บข้อมูล เก็บไว้ใน
ตัว เขียนก็คือสือสารออกไป สิ งสําคัญคือนักวิ จยั ทีฝึ กมาจะมีแบบนี ” (ลงสนาม: ชุมชน
แพรกหนามแดง)
“ได้ฝึกการเขียน เขียนบรรยายเล่าเรื อง แผนโครงการก็ตอ้ งเรี ยน ก็มีตวั อย่างมาให้ฝึก ”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านดงบัง)
3.5) ทักษะการสือสาร ถ่ายทอด
จากกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนสะท้ อนให้ เห็นการมีทักษะ
การสือสารและการถ่ ายทอดของนักวิจัยชุมชน จากทีสือสารด้ วยความไม่มนใจ
ั ไม่สามารถจับ
ประเด็นและสือสารต่อได้ หลังจากทีได้ ฝึกฝนบ่อยๆ ทําซําๆ ก็สามารถสือสารได้ อย่างเข้ าใจ สะท้ อน
จากการทีนักวิจัยชุมชนสามารถสือสารข้ อมูลทังการเก็ บข้ อมูล และการส่งต่อข้ อมูลไปยังคนใน
ชุมชน หรื อหน่ วยงานที ต้ องทํ าการติดต่อได้ นอกจากนี ยังมี ก ารวิเคราะห์ ก ารสือสารและการ
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ถ่ายทอดของตนเองเพื อการปรับ ปรุงให้ ดีขนึ ทังนีเทคนิคการสือสารของนักวิจัยชุมชนมีทังการ
สือสารถ่ายทอดด้ วยวาจา การสือสารโดยใช้ ภาพวาด ใช้ แบบจําลอง
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“ทําซําๆ พูดซําๆ ก็ได้เองพูดได้ นําเสนอได้ แรกๆอาจพูดไม่ได้เลยก็ไปทําอย่างอืนก่อนดูเพือนก่อน
พอเริ มมันใจก็เริ มฝึ กพูดฝึ กถาม แล้วก็กลับมาวิเคราะห์ตวั เอง ตรงไหนทีทําเองไม่ได้ก็ให้พีเลียงเขา
มาช่วยฝึ กให้” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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“พอเราได้ขอ้ มูลแล้วก็จะมีช่วงทีต้องคืนข้อมูล ก็เอาภาพวาดไปให้เขาดูว่ามันประมาณนีนะ แล้วก็
รอบแรกภาพวาดยังไม่โอเค รอบหลังเลยทําเป็ น model ให้เห็นเลย เหมือนของเล่นนะครับ ให้
ชาวบ้านเขาดู แล้วก็อธิ บาย ชวนคุยว่าประมาณนีโอเคไหม พอส่วนใหญ่เขาโอเคเราก็เอาภาพวาด
โมเดล ไปเสนอหน่วยงานทัง อบจ. กอรมน. หอการค้า เพือขอทดลองใช้ ยกบานเก่าออกแล้วใส่
บานใหม่ไป” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“พูดมีลําดับ มีหลักการมากขึน ได้ฝึกการนําเสนอก็ทําให้พูดเป็ นนําเสนอเป็ น ทําแล้วก็ตอ้ งมีการ
นําเสนอ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา)
“แต่ก่อนก็พูดเก่งอย่างนีแหละ แต่จะเป็ นประเภทพูดมากไม่ค่อยได้สาระ พอมาทําวิ จยั ก็เป็ นระบบ
มากขึน ระงับอารมณ์มากขึน เวลาทํากลุ่มสัจจะก็สามารถอธิ บายให้สมาชิ กเข้าใจขึนด้วย”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
การเปลียนแปลงด้ านทักษะต่างๆ จากการสะท้ อนของนัก วิจั ย
ชุมชนทําให้ เห็นว่า กระบวนการวิจยั นอกจากแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนแล้ ว ยังเป็ นการพัฒนาคน
ให้ มีทกั ษะต่างๆ ทีพร้ อมจะนําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
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1.2.3.2 ผลระดับชุมชน
ผลการเปลียนแปลงระดับชุมชน จากการศึกษาพบการเปลียนแปลงใน มิติ
คือ การเปลียนแปลงด้ านสังคมวัฒ นธรรม ได้ แก่ ความสัมพัน ธ์ของคนในชุมชนดีขึน วิถี ชี วิต
เข้ มแข็ง คนในชุมชนมีส่วนร่วมในงานเพือส่วนรวมมากขึน การเปลียนแปลงด้ านเศรษฐกิจ และ
การเปลียนแปลงด้ านสิงแวดล้ อม ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) เกิดการเปลียนแปลงด้ านสังคมวัฒนธรรม
1.1) ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึน
เมื อปั ญ หาของชุม ชนได้ รับ การแก้ ไขอย่ า งตรงประเด็น และ
สามารถแก้ ไขได้ อย่างยังยืน ประกอบกับข้ อมูลทีได้ รับการสือสารจากผลการวิจัยช่วยสร้ างความ
เข้ าใจที ตรงกัน ให้ เกิ ด ขึนแก่ ค นในชุมชน ปั ญ หาความไม่เข้ าใจที เกิ ด จากการประเด็น ปั ญ หา
เหล่านันก็ได้ รับความคลีคลายให้ เบาบางลง ส่งผลให้ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขนึ ประกอบ
กับการได้ ร้ ูประวัติศาสตร์ของชุมชน ได้ บอกเล่า รับฟัง ความเป็ นพีน้ องทีมีรากฐานเดียวกันเป็ นจุด
หนึงทีช่วยเชือมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้ กลับมาเริมดีขนึ
“ก็กลายเป็ นว่าพอทังสองฝังรู้ปัญหาของกันแล้ว มีการพูคยุ เห็นอกเห็นใจกัน ก็เกิ ดมิ ตรภาพ
ความสัมพันธ์ กนั ฝังโน้นก็ปรับเปลียนวิ ธีการเพาะปลูกจากใช้ยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมีก็จะเป็ นนา
ข้าวปลอดสาร” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“สิ งทีเป็ นความสําเร็จป้าดูจากทีหมู่บา้ นเรามีกิจกรรมเยอะ ทีชอบมากคือมีการแลกเปลียนสิ งของ
กัน คนช่วยเหลือเอืออาทร และฟื นฟูความสัมพันธ์ เอือเฟื อเผือแผ่ซึงกันและกัน” (วิเคราะห์
เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
1.2) วิถีชีวิตเข้ มแข็ง
นักวิจยั ชุมชนเป็ นส่วนหนึงทีช่วยฟื นฟูและนําพาการกลับมาของ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง กระบวนการวิจยั นอกจากจะช่วยแก้ ปัญหาที
เรือรังมายาวนาน ยังทําให้ คนในชุมชนรู้จกั ตัวตนและรากเหง้ าของตนเอง จากข้ อมูลทีได้ จากการ
เก็บข้ อมูลชุมชนในทุกมิติ การแก้ ปัญหาจึงเป็ นการผสานข้ อมูลจากหลากหลายมิติเพือการแก้ ไข
วัฒนธรรมที เคยเลือนหายหรื อกําลังจะหายไปถูกบอกเล่า ถ่ายทอด และเป็ น ข้ อมูลของนักวิจัย
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ชุมชน เช่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมการกิน ประเพณีสําคัญต่างๆ เป็ นต้ น เมือมีการบอกเล่า รับรู้ ก็เกิด
การส่งต่อและฟื นฟู ทําให้ วฒ
ั นธรรมชุมชนกลับมาและเกิดความเข้ มแข็ง
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“อันนันก็คือทีทีเราได้จากการฟื นฟูการวิ จยั อาหารพืนถิ น ไอ้ผกั ทีชาวบ้านกิ นกันอ่ะค่ะแต่เราไม่รู้เขา
ก็เลยเอามาทําเป็ นเมนู มาทําเป็ นเมนูชูของร้านไปเลยอ่ะค่ะ อย่างยํายอดหนามอะไรพวกเนีย มัน
ก็เป็ นส่วนหนึงทีแตกยอดจากงานวิจยั อ่ะค่ะต่อยอดขึนมา” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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“ได้มีการจัดกิ จกรรมให้เยาวชนเข้ามาร่วมทํางานของชุมชน เพือจะได้มีโอกาสเรี ยนรู้วิถีชีวิตของ
ผูใ้ หญ่ในชุมชน และเป็ นการสืบเนืองเจตนารมณ์ ความคิด ความเข้าใจวิ ถีชีวิตของชุมชน วิถีชีวิต
แบบเดิ มก็กลับมา” (ลงสนาม: ชุมชนบ้ านสามขา)
1.3) คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในงานเพือส่วนรวมมากขึน
นักวิจยั ชุมชนเป็ นผู้เชือมประสานให้ คนในชุมชนมีสว่ นร่วมในงาน
เพือชุมชนมากขึน จากเมือก่อนทียังไม่ก่อเกิดการทํางานวิจยั ชุมชนโดยคนในชุมชน การแก้ ปัญหา
ของชุมชนเป็ นหน้ าทีของหน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน แต่เมือเริ มมีการขับเคลือนการแก้ ปัญ หา
โดยคนในชุมชน และการสร้ างความเข้ าใจแก่คนในชุมชนจากการพูดคุยของนักวิจยั ชุมชน ทําให้
คนในชุมชนเกิดความเข้ าใจและให้ ความร่วมมือในการดําเนินงานเพือแก้ ปัญหาของชุมชน และใน
ระหว่างทางสามารถทีจะสร้ างนักวิจัยชุมชนได้ เพิ มขึนจากผลการเปลียนแปลงทีเกิดขึน จนทําให้
ชาวบ้ านหลายคนมีค วามต้ องการและเข้ ามามีส่วนร่วมในการขับ เคลือนการแก้ ปัญ หาในฐานะ
นักวิจยั ชุมชน หรือบางคนมีสว่ นร่วมในฐานะผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน
“ผลการเปลียนแปลงมันเกิ ดขึนจริ ง ถึงแม้ว่าบางทีจะไม่ใช่พืนทีเรา พอเราไปทําและชาวบ้านเขาให้
ความร่วมมือเราก็ภูมิใจนะ... เวลาเราจะทําอะไรก็ได้รับความร่วมมือ เราไม่ตอ้ งไปเริ มต้นจาก
กระบวนการใหม่ทงหมดแล้
ั
ว รู้จริ ตกันแล้ว ก็เข้าไปคุยก็เข้าใจ” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“พอชาวบ้านเขาเข้าใจจุดมุ่งหมายทีแท้จริ งและเราก็อธิ บายให้ฟังถึงการนําวิ จยั มาใช้ในการ
แก้ปัญหา เขาเห็นว่ามันสําเร็จก็ให้ความร่วมมือ ทีนีทําอะไรก็ได้รับความมือหมด มันก็ง่ายแล้ว...”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองกลางดง)
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2) เกิดการเปลียนแปลงด้ านเศรษฐกิจ
การแก้ ปัญหาของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน ส่วนหนึงได้ ก่อให้ เกิดการ
เปลียนแปลงด้ านเศรษฐกิจของชุมชนอีกด้ วย เป็ นเศรษฐกิจทีเกิดจากผลการขับเคลือนของคนใน
ชุม ชน ทํ าให้ เ กิ ด รายได้ ในชุมชน ระบบเศรษฐกิ จ ของชุม ชนกลับ มามีชี วิตอีก ครังหนึง ซึงเป็ น
เศรษฐกิ จที เชื อมโยงกับ สังคมวัฒนธรรม และสิงแวดล้ อมของชุมชน เช่น คนในชุมชนสามารถ
ประกอบอาชีพในชุมชนได้ มากขึน เกิดธุรกิจในชุมชน เกิดการกระจายรายได้ ภายในชุมชน สมาชิก
ในชุมชนมีความเป็ นอยู่ทีดีขนึ
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“พอมันแก้ปัญหาได้คนก็กลับมาอยูใ่ นชุมชนมากขึน เพราะมันสามารถประกอบอาชีพได้”
(ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ป้าทองคําก็เหมือนกันครอบครัวดี อาชี พดี รายได้เพิ ม ตอนนีครอบครัวน้าแมวเขาก็ขายปู
ออนไลน์ ปลูกผักไฮโดรโปนิ กขาย งานประจําเป็ นธุรการโรงเรี ยน” (ลงสนาม: ชุมชน
แพรกหนามแดง)
“สิ งทีประสบความสําเร็จคือ มีกินมีใช้ มีเงินให้หลานไปโรงเรี ยน นอกจากนีความเป็ นอยู่ก็ดีขึน มี
เงิ นเก็บ เพราะพ่อค้าเข้าถึงตัวเราเอง...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
“พิ จารณาจากจํานวนสมาชิ กในชุมชนทีมีการกู้นอ้ ยลง มีพฤติ กรรมลด ละ เลิกสิ งทีไม่ดี สมาชิ กใน
ชุมชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ในชุมชนดีขึน ” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา)
3) เกิดการเปลียนแปลงด้ านสิงแวดล้ อม
นักวิจัยชุมชนมีส่วนช่วยให้ เกิดการเปลียนแปลงด้ านสภาพแวดล้ อม
ของชุมชน จากข้ อมูลทีเกิดขึนจากกระบวนการวิจยั ทีมีการเก็บรวบรวมข้ อมูลในทุกมิติ ส่วนหนึงทํา
ให้ เห็นภาพรวมของสภาพแวดล้ อมของชุมชน ทังในอดีตและปัจจุบนั สาเหตุของการเปลียนแปลง
นํามาสู่ก ารแก้ ปั ญ หาพร้ อมๆ กับ การฟื นฟู อนุรักษ์ สิงแวดล้ อมด้ วย เช่น ปั ญ หาที เกิดขึนส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศของชุมชน ชาวบ้ านก็ร่วมกันฟื นฟู เป็ นต้ น
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“การเก็บข้อมูลชุมชน ทําให้เห็นว่าเมือก่อนนีสิงแวดล้อมบ้านเราเป็ นยังไง ตอนนีเสือมโทรมไปมาก
แค่ไหน เราก็มาช่วยกันฟื นฟู ทําให้เขาเห็นว่าถ้าสิ งแวดล้อมดีคณ
ุ ภาพชี วิตเราก็ดีไปด้วย เมือก่อน
เคยเก็บผักริ มรัวข้างทางกิ นได้ ตอนนีสิงเหล่านันมันหายไปไหนเราก็ช่วยกันตรงนี...” (ลงสนาม:
ชุมชนแพรกหนามแดง)
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1.2.4 ปั จจัยเงือนไขความสําเร็จ
จากการศึกษาต้ นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชน ทําให้ เห็นถึงปั จจัยเงือนไขที
ทํ าให้ ประสบความสํ า เร็ จ ใน มิ ติ ได้ แ ก่ ปั จ จัย เงื อนไขด้ า นบุค คล และปั จ จัย เงื อนไขด้ า น
สภาพแวดล้ อม ดังได้ นําเสนอต่อไปนี
1.2.4.1 ปั จจัยเงือนไขด้ านบุคคล
1) มีนกั วิจยั ชุมชนผู้ร่วมอุดมการณ์
ก่อนทีจะเกิดการขับเคลือนใดๆ ในชุมชน สิงสําคัญทีจะทําให้ เกิดขึนได้
นันคือคนทีจะนําพาการขับเคลือนนัน ซึงไม่ได้ มาจากการคัดเลือกโดยภาครัฐหรื อผู้นําชุมชนเป็ น
คนเลือก แต่มาจากคนทีมีอดุ มการณ์ เดียวกันเข้ ามาริเริมร่วมกัน เมือมีอดุ มการณ์ร่วมกันแล้ วจึง
นํามาซึงการดําเนินการอืนๆ ต่ออย่างมีพลัง
“เราทําคนเดียวไม่ได้ ก็ตอ้ งรวมคนทีจะเข้ามาทําร่วมกับเรา คือคนทีมีความคิดทีจะแก้ปัญหาก็คือ
คนทีเจอปัญหานีแหละ เราก็มองแล้วก็ชวนเขาเข้ามา” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ผมเข้ามาตรงนีมันก็มาจากใจทีเราอยากทําให้ชีวิตดีขึน ทังของเรา ของคนในชุมชนเราถึงเข้ามา
ทําตรงนี...” (วิเคราะห์เอกสาร: บ้ านหนองกลางดง)
2) มีพีเลียงมาหนุนเสริม
พีเลียง เป็ น ปั จ จัย เงือนไขด้ านบุคคลที สําคัญ ประการหนึงที ทํ าให้ เกิ ด
นักวิจยั ชุมชน เปรี ยบเสมื อนเครื องมือทีช่วยนําทางให้ แก่นักวิจยั ชุมชนในช่วงของการเริมต้ น และ
ประคับประคองในยามทีนักวิจยั ชุมชนต้ องการความช่วยเหลือ บทบาทของพีเลียงมีหลายประการ
ขึนอยู่กับ สถานการณ์ และบริ บ ทของพื นที ที ดําเนิ น การ แต่ทังนี สุดท้ ายพี เลียงต้ องค่อยๆ ถอน
บทบาทของตนเองลงเพือให้ นกั วิจยั ชุมชนสามารถเดินต่อได้ ด้วยตนเองและกลุม่ แต่การถอนตนเอ
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อกจากบทบาทนัน ต้ องค่อยๆ ทําทีละส่วนและคอยให้ ความช่วยเหลือและเป็ นทีปรึกษาแก่นกั วิจัย
ชุมชนอยู่ห่างๆ
“พีเลียงนีสําคัญนะเขาพาเราเริ ม พาเราเดินไปตามกระบวนการ แต่ตอนทําเราเป็ นคนลงมือทําเอง
...” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
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“พบกันครึ งทาง นักวิ ชาการพีเลียงก็จะมาช่วยปรับแบบสอบถาม มันยากเกนไปไหม ลึกเกิ นไป
ไหม ชาวบ้านจะเข้าใจไหม ก็มาช่วยกันดู...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านดงบัง)
3) มีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน
สมาชิกในชุมชน เป็ นอีกปั จจัยเงือนไขสําคัญทีนําไปสู่ความสําเร็จ การ
ได้ รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนทําให้ การขับเคลือนกระบวนการวิจยั สามารถดําเนินต่อไป
ได้ โดยบทบาทของสมาชิกในชุมชนเป็ นผู้ร่วมมือในการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน ร่วมให้ ข้อมูล
ร่วมสะท้ อนผลการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนา และหากสมาชิกในชุมชนมีความพร้ อมก็อาจเข้ ามาเป็ น
ส่วนหนึงในทีมนักวิจยั ชุมชน เป็ นการส่งต่อบทบาทของนักวิจยั ชุมชนให้ ขยายวงกว้ างขึนด้ วย ทังนี
การได้ มาซึงความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนมาจากหลายส่วนด้ วยกัน เช่น การสร้ างความเข้ าใจ
ให้ แก่ สมาชิกในชุมชน การฉายภาพความสําเร็จของการแก้ ปั ญ หาชุมชนด้ วยกระบวนการวิจัย
ให้ แก่ สมาชิ ก ในชุม ชนได้ เ ห็น และการคืน ข้ อมูลของชุม ชนให้ แก่ สมาชิ ก ในชุม ชนได้ รับ ทราบ
สถานการณ์ ว่า เป็ น อย่ างไร เกิ ด อะไรขึนบ้ างในชุม ชน และแนวทางการแก้ ปั ญ หาโดยอาศัย
กระบวนการวิจยั และการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนจะเป็ นอย่างไร
“ครังแรกเราจัดประชุมเวทีใหญ่ เชิ ญหน่วยงานเชิ ญชาวบ้านจากทังสองฝังมา แต่ปรากฏว่าคน
ทีมาคือหน่วยงานราชการ ฝังนําเค็มเป็ นคนจัด ฝังนําจื ดก็ไม่มาร่วม... ชาวบ้านในชุมชนมี
ความสําคัญในการขับเคลือนกระบวนการ...” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“ปัญหาเป็ นของชุมชนคนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการแก้ ดังนันความร่วมมือของชาวบ้านจึง
สําคัญ ตังแต่การเก็บข้อมูล การลงมือแก้ปัญหา...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองกลางดง)
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“สําหรับความสําเร็จในการแก้ปัญหาในชุมชนของชาวบ้านหมู่บา้ นดงบังเกิ ดจากการทีชาวบ้านมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน ชาวบ้านได้มาคุยกันมากขึน...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชน
บ้ านดงบัง)
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1.2.4.2 ปั จจัยเงือนไขด้ านสภาพแวดล้ อม
1) มีพืนทีการแลกเปลียนเรียนรู้
พืนทีแลกเปลียนเรียนรู้ เป็ นเงือนไขด้ านสิงแวดล้ อมสําคัญประการหนึงที
ทําให้ การพัฒนานักวิจยั ชุมชนหรื อการแก้ ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิจยั ประสบผลสําเร็จ โดย
พื นที แลกเปลี ยนเรี ย นรู้ นี ทังพื นที สํ า หรับ นั ก วิจัย ชุม ชนด้ วยกัน เองในการแลกเปลี ยน และ
เตรียมการดําเนินการวิจัย และพืนทีสําหรับนักวิจัยชุมชนกับชาวบ้ าน สําหรับการแลกเปลียน การ
ทํ า กิ จ กรรม และการเก็ บ ข้ อ มูล ต่างๆ ซึงพื นที แลกเปลี ยนเรี ย นรู้ เป็ น พื นที ที ผู้วิ จัย ผู้ร่วมวิจัย
ชาวบ้ านหรือผู้มีส่วนเกียวข้ องสามารถแลกเปลียนเรี ยนรู้และแสดงความคิดเห็นได้ อย่างมีอิสระ
ทางความคิ ด มีค วามสะดวกทังการเดิน ทาง ระยะเวลา และรู้สึกสบายใจของผู้มาแลกเปลียน
เรียนรู้
“อย่างเราจะประชุมกัน คุยกันบางทีก็ไปนังใต้ตน้ ไม้ บางทีก็ใช้ทีนีแหละเป็ นพืนทีพูดคุย
แลกเปลียนกัน แล้วแต่ว่าขณะนันสะดวกทีไหน” (ลงสนาม: ชุมชนแพรกหนามแดง)
“เวลาเราเก็บข้อมูลเสร็จเราก็จะมานังคุยกัน ถอดบทเรี ยนกันว่าเป็ นยังไง โดยเรามีพีเลียงคอยให้
คําแนะนํา... สถานทีส่วนใหญ่ก็เป็ นทีนีแหละเพราะเดิ นทางสะดวก และก็เป็ นทีของเรา”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านสามขา)
2) การสนับสนุนด้ านงบประมาณจากแหล่งทุน
งบประมาณก็เป็ นปั จจัยเงือนไขหนึงที ช่วยให้ ก ระบวนการวิจัยประสบ
ความสําเร็จ เป็ นงบประมาณสําหรับ เอือต่อการดําเนิ น กิ จกรรม เช่น การจัดประชุม ซื อวัสดุที
จําเป็ นในการทํากิจกรรม และยังเป็ นสิงทีสะท้ อนถึงศักยภาพของนักวิจัยชุมชนถึงความพยายาม
และความสามารถในการหางบประมาณมาสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มได้ งบประมาณนัน
อาจมาจากทังภาครัฐ และหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินกิจกรรมของชุมชน
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“งบเราก็สําคัญ เราของบมาเพือการดําเนิ นงานของกลุ่ม เช่น ค่าเดินทาง ค่าจัดเลียง ค่าจัดประชุม
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ถ้าได้รับงบสนับสนุน” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านดงบัง)
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“การทําวิ จยั ครังนีเป็ นการวิจยั เพือท้องถิ นทีดําเนิ นการด้วยตัวชาวบ้านเอง โดยมีหน่วยงานคอยให้
การสนับสนุนทังในส่วนของงบประมาณ และเทคนิ ค เพือให้ชุมชนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้...”
(วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองอ้ อ)
3) มีหนุนเสริมด้ านองค์ความรู้จากภาควิชาการ
การหนุนเสริ มด้ านองค์ความรู้ แก่ นักวิจัยชุมชนเป็ น สิงที จําเป็ น ในการ
เสริมสร้ างความสําเร็จในการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ทังนีการหนุนอาจมาจากทังการหนุนเสริมของพี
เลียง และองค์กรหน่วยงานอืนๆ ทีสอดคล้ องกับความต้ องการของนักวิจยั ชุมชน ทังในลักษณะของ
การหนุนเสริ มด้ านความรู้ ทักษะ เทคนิค วิธีการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการดําเนินการวิจยั และการ
หนุนเสริมด้ านทรัพยากรทีนําไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั เช่น การสนับสนุนสถานทีในการ
ฝึ กอบรมนักวิจยั การสนับสนุนอุปกรณ์ทีจําเป็ นสําหรับการฝึ กทักษะการเป็ นนักวิจยั ชุมชน เป็ นต้ น
แต่ทงนี
ั การหนุนเสริมด้ านการเสริมสร้ างศักยภาพต้ องอยู่ภายใต้ การวิเคราะห์และสะท้ อนตนเอง
ของนักวิจัยชุมชนว่ามีความต้ องการหนุนเสริมในเรื องอะไร เพือให้ เป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพที
แท้ จริงของนักวิจยั ชุมชน
“การแก้ปัญหาในชุมชนบ้านดงบังยังมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ อาทิเช่น อาจารย์
นักวิ ชาการ หมอ เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด สนับสนุนส่งเสริ มด้านความรู้ต่างๆ
โดยเชื อมโยงความรู้เดิ มกับความรู้สากล...” (วิเคราะห์เอกสาร: ชุมชนบ้ านหนองกลางดง)
“พีเลียงโครงการเนียก็พาไปดูเรื องแนวทางการจัดการกลุ่มสัจจะของพระอาจารย์สทุ ิ นทีจังหวัด
ตราดวัดไผ่ลอ้ มแล้วใช้จงั หวัดตาก แล้วนํามาจัดการโดยใช้การรวมชาวบ้านใช้ชาวบ้านนะคะใช้
เงิ นนะคะเป็ นการออม การออมเงินเพือปล่อยกู้โดยชาวบ้านเอง” (ลงสนาม: ชุมชน
แพรกหนามแดง)
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1.2.5 ผลจากการศึ ก ษาต้ นแบบการพัฒ นานั ก วิจัย ชุม ชนสู่ การเสริ ม สร้ าง
ศักยภาพนักวิจัยชุมชน
จากผลการศึกษาต้ นแบบการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั ได้ นําไปสูก่ ารเสริมสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ดังนี
ผลจากการศึกษาพืนทีต้ นแบบทังพืนทีปฐมภูมิและพืนทีทุติยภูมิ ในประเด็น
ของกระบวนการพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชน ผลจากการพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชน และปั จ จัย เงื อนไข
ความสําเร็จจากการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั นํามาส่งต่อยังนักวิจยั ชุมชนในพืนทีอําเภอปากพลี
จังหวัด นครนายก โดยการฉายภาพความสําเร็จ จากพื นที ต้ น แบบแก่ นัก วิจัยชุมชนก่อนเริ มวาง
แผนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนานักวิจยั ชุมชน เพือกระตุ้นให้ นักวิจยั ชุมชนเห็นภาพความสําเร็จ
ของการใช้ กระบวนการวิ จั ย ในการแก้ ปั ญ หาชุ ม ชน และเกิ ด แรงบั น ดาลใจในการนํ า
กระบวนการวิจยั มาใช้ ในการพัฒนาและแก้ ปัญหาชุมชนของตนเอง
นอกจากนี ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยยังได้ นําผลการศึก ษาพืนทีต้ นแบบมาเป็ น
ส่วนหนึงในการวางแผนการพัฒนานักวิจัยชุมชน โดยวางแผนร่วมกับผลการศึกษาสถานการณ์
การสร้ างและพัฒนานักวิจัยชุมชน อย่างสอดคล้ องกับบริบทของพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนค
นายก และนําไปสูก่ ิจกรรมการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผลการศึกษาต้ นแบบการพัฒนานักวิจัยชุมชน
นําไปสูก่ ารเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ดังภาพประกอบ 10

ภาพประกอบ 10 ผลจากการศึกษาต้นแบบการพัฒนานักวิจยั ชุมชนสูก่ ารเสริมสร้ างศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชน
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ส่ วนที 2 ผลการสังเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
ตอนที 2.1 บริบทพืนทีและผู้ร่วมวิจัย
การดําเนินการวิจัยครังนีผู้วิจัยกําหนดพื นทีในการศึกษาคือ อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก อัน เป็ น พืนทีทีมีช าวบ้ านผู้มีประสบการณ์ เกียวกับ การวิจัย ชุมชน การนําเสนอบริ บ ท
พื นที และผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัย จึ งได้ ฉ ายภาพให้ เ ห็ น พื นที ที ดํา เนิ น การในอํ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ซึงมี 2 พืนทีหลัก คือตําบลเกาะหวาย และตําบลหนองแสง ซึงเป็ นพืนทีทีมีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ ก ารคัด เลือกผู้ร่วมวิจัย และชาวบ้ านผู้เป็ น นัก วิจัย มี ความพร้ อมในการเสริ ม สร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน รายละเอียดดังต่อไปนี
2.1.1 บริบทพืนทีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาเพือพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุม ชนโดยอาศัย การวิ จั ย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ว นร่ ว ม บริ บ ทของพื นที ในการศึ ก ษาจึ ง มี
ความสําคัญและเกียวข้ องกับการดําเนิน การวิจัย เนื องจากเป็ นพื นทีทีก่อเกิดนักวิจัยชุมชนและ
นักวิจยั ชุมชนได้ แสดงบทบาทของการใช้ กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาชุมชน ผู้วิจยั ได้ นําเสนอให้
เห็นถึงบริบทของพืนทีดําเนินการวิจัยอันสะท้ อนให้ เห็นถึงการก่อเกิดนักวิจยั ชุมชนทีเชือมโยงกับ
กิ จ กรรมขับ เคลื อนการพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชน ทังในมิ ติ ข องสังคมวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และ
สิงแวดล้ อม โดยจะนํ าเสนอใน 2 พื นที หลัก ที มีช าวบ้ านเป็ น นัก วิจัย ชุมชน ได้ แก่ พื นที ตําบล
เกาะหวาย และพืนทีตําบลหนองแสง ดังได้ ฉายภาพให้ เห็นต่อไปนี

ภาพประกอบ 11 พืนทีดําเนินการวิจยั
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ตําบลเกาะหวาย เป็ นศูนย์ กลางของตําบลทัง แห่ง ของอําเภอปากพลี
เนืองจากเป็ นทีตังทีว่าการอําเภอปากพลี เดิมนันเกาะหวายรวมอยู่ในตําบลปากพลี แต่เนืองจาก
ตําบลปากพลีท้องทีกว้ างขวางยากแก่การปกครองทัวถึง ทางการจึงได้ แยกตําบลปากพลีออกเป็ น
อีกตําบลหนึง คือตําบลเกาะหวาย เมือ พ.ศ.
แต่ทีทําการอําเภอยังอยู่ในเขตตําบลเกาะหวาย
ประชากรตําบลเกาะหวายเป็ นคนไทยพวนเกือบ
เปอร์ เซ็นต์ ปั จจุบันตําบลเกาะหวาย เป็ น
ตําบลในเขตการปกครองของอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึงประกอบด้ วย หมู่บ้าน ได้ แก่
บ้ านเกาะหวาย บ้ านคลองตะเคียน บ้ านท่าแดง บ้ านใหม่ บ้ านดงแขวน บ้ านยอยใฮ
สภาพพืนทีเป็ นทีราบลุ่มเชิงเขา เหมาะแก่การทําการเกษตร บ้ านเรือนอาศัย
อยู่เป็ นกลุ่มหนาแน่น ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยพวน ตําบลเกาะหวาย มีหมู่บ้านทังหมด
หมูบ่ ้ าน พืนทีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล หมู่บ้าน คือ หมูท่ ี บ้ านเกาะหวาย หมูท่ ี บ้ านใหม่
หมูท่ ี บ้ านท่าแดง พืนทีในเขตตําบลเกาะหวาย หมูบ่ ้ าน คือ หมูท่ ี บ้ านคลองตะเคียน หมูท่ ี
บ้ านดงแขวน หมู่ บ้ านยอยไฮ มีประชากรทังสิน , หลังคาเรือน จํานวนประชากร , คน
โดยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลัก ทํานา อาชีพรอง ทําสวนผัก ผลไม้ พืชไร่
เลียงสัตว์ อุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้ าง
จากการสื บ ค้ นเอกสารที เกี ยวข้ องและการบอกเล่า ของผู้นํ า ทางด้ าน
วัฒนธรรมในอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้ พบว่ามีการนําเสนอเส้ นทางการเดินทางของคน
พวนเข้ าสู่อําเภอปากพลีไว้ แนวทาง คือ แนวทางแรก เมือประมาณ พ.ศ.
สมเด็จพระเจ้ า
ตากสินมหาราช โปรดให้ สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ ไปปราบกบฏทีเวียงจันทน์มีชยั ชนะ ได้
กวาดต้ อนผู้คนมาด้ วยเป็ นจํานวนมาก และมีชาวลาวและพวนจากเมืองซําเหนือรวมอยู่ด้วย โดย
ให้ มาอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ซึงในจังหวัดนครนายกได้ มีไทยพวนกลุม่ หนึงเห็นว่าลุ่มนําคลองท่าแดง
เหมาะแก่การตังถินฐานเพือทํามาหากิน เนืองจากเป็ นพืนทีทีมีความอุดมสมบูรณ์และมีแม่นําลํา
คลองไหลผ่านตลอดสาย จึงรวมตัวกันแล้ วตังชื อว่าบ้ านท่าแดง ในคราวทีอพยพมาคราวนันมี
พระภิกษุชือ หลวงพ่อภาระ ซึงเป็ นทีนับถือของคนพวนเป็ นผู้นําขบวนอพยพและอัญเชิญพระศรีอา
ริ ย์ที หล่อด้ วยทองสําริ ด มาด้ วย ชาวพวนจึงได้ ช่วยกันสร้ างวัดและตังชื อว่าวัดท่าแดง ส่วนการ
อพยพมาในครั งที สองนั บ ตังแต่ พ.ศ.
สํ า หรั บ แนวทางที สอง ในส่ ว นหลัก ฐานทาง
ประวัติ ศาสตร์ จ ากกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรี ยนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้ า ระบุว่าคนพวนถูก
กวาดต้ อนมาจากประเทศลาวในปั จจุบัน โดยเข้ ามาสองระยะสําคัญ คือ ระยะแรกในสมัยกรุ ง
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ธนบุรี ประมาณ พ.ศ.
เมือพระเจ้ ากรุงธนบุรีโปรดเกล้ าฯ ให้ เจ้ าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพ
ไปตีล้านช้ างก็ ได้ ก วาดต้ อนเอาลาวเวีย งและลาวหัวเมืองฟากโขงตะวัน ออกมาไว้ ที นครนายก
รวมทังสระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรีด้วย ระยะทีสอง เกิดขึนหลังกบฏเจ้ าอนุวงศ์เวียงจันทน์
ประมาณ พ.ศ.
เมือรัชกาลที โปรดเกล้ าฯ ให้ เจ้ าพระยาธรรมาเป็ นแม่ทัพ ยกทัพไปขับไล่
กองทัพญวนทีช่วยลาวในคราวทีเจ้ าอนุวงศ์เป็ นกบฏ ได้ มี การกวาดต้ อนครอบครัวลาวพวนจาก
เมื อ งพวนและเขตใกล้ เคี ย งลงมาไว้ ที จังหวัด ลพบุรี จังหวัด พิ จิ ต ร และน่ าจะรวมถึ ง จังหวัด
นครนายก ด้ วย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนยก, 2557)
นอกจากนี ผู้นําทางวัฒนธรรมไทยพวนของอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ได้ บอกเล่าถึงความเป็ นมาของคนพวนในอําเภอปากพลี ว่ามาจากประเทศลาว ซึงหนีสงครามมา
จนถึงบ้ านท่าแดงในปั จจุบันในช่วงเวลาพลบคําตะวันแดง จึงพักแรมกันทีนี และเห็นว่าพืนทีนี มี
ชัยภูมิทีเหมาะสมแก่การตังถินฐาน เพราะมีคลองไหลผ่านมีนําไว้ ทําการเกษตรตลอดทังปี คนพวน
จึงพากันปักหลักในพืนทีนีเป็ นจุดแรก ซึงชือท่าแดงนันมาจากนําทีไหลผ่านมีสีขนุ่ และแดงประกอบ
กับ ช่วงทีมาถึงพืนทีนันเป็ นช่วงพลบคําตะวันแดง จึงเป็ นทีมาของชือบ้ านท่าแดง เมือตังถินฐาน
แล้ วประชากรเริมหนาแน่นขึนจึงค่อยๆ กระจายไปตังชุมชนอืนๆ ตามมาในบริเวณใกล้ เคียงกัน นัน
ก็คือ ชุมชนบ้ านเกาะหวาย ชุมชนบ้ านฝังคลอง และชุมชนบ้ านใหม่
สภาพทางสัง คมของชาวไทยพวนในอํ า เภอปากพลี จัง หวัด นครนายก
เลือกตังถินฐานในพืนทีใกล้ แม่นําลําคลอง เพือความสะดวกในการประกอบอาชีพ ประชากรส่วน
ใหญ่ตงถิ
ั นฐานบ้ านเรือนอยู่ติดกัน ยังคงพึงพาอาศัยกันแบบระบบเครือญาติ ชาวบ้ านส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําไร่ รองลงมาคือค้ าขาย รับ จ้ างทัวไป และรับราชการ
ประชากรส่วนใหญ่ นับ ถือศาสนาพุทธ ประมาณร้ อยละ มีวัดจํ านวน แห่ง นับ ถื อศาสนา
อิสลาม ประมาณร้ อยละ . และชาวไทยพวนมีความเชือเรืองผี คือ ผีปตา
ู่ โดยในแต่ละชุมชนจะ
มีศาลประจําหมูบ่ ้ าน คือ ศาลปู่ ตา ทีเป็ นทียึดเหนียวจิตใจของชาวไทยพวน
การศึก ษา เป็ นการศึกษาในระบบ มีสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษา จํานวน แห่ง คือ ระดับก่อนประถมศึกษา จํานวน แห่ง ระดับประถมศึกษา จํานวน
แห่ง ระดับมัธยมศึกษา จํานวน แห่ง และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน แห่ง
ชาวไทยพวน ในอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีโครงสร้ างทางสังคมเป็ น
แบบระบบเครื อญาติ ให้ ความเคารพผู้อาวุโส และยึดมันในพระพุทธศาสนา รวมทังมีวฒ
ั นธรรม
ประเพณี และความเชือทีเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยสถาบันครอบครัวมีบทบาทสํา คัญในการ

146

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

ปลูกฝังค่านิยม ความเชือ และบรรทัดฐานทางสังคมแก่สมาชิก ลักษณะครอบครัวของชุมชนบ้ าน
เกาะหวายมีลกั ษณะเป็ นครอบครัวขยาย ชาวบ้ านในชุมชนเป็ นเครือญาติกัน และมีความสัมพันธ์
ของระบบเครือญาติอย่างเหนียวแน่น ลักษณะการตังบ้ านเรื อนจะตังอยู่ติดกันและเป็ นเครือญาติ
เดียวกัน เนืองจากส่วนมากเมือลูกออกเรือนโดยเฉพาะบ้ านไหนทีมีลกู สาว เมือแต่งงานจะให้ ปลูก
บ้ านอยู่ในบริเวณเดียวกับพ่อ แม่ หรืออยู่ใกล้ กนั ชาวไทยพวนไม่นิยมให้ ลกู สาวออกไปอยู่บ้านฝ่ าย
ชาย เมือออกเรือนแล้ วฝ่ ายชายจะเป็ นผู้เข้ ามาอยู่บ้านฝ่ ายหญิ ง ประชากรในชุมชนส่ว นใหญ่เป็ น
ผู้สงู อายุ และเด็ก เนืองจากเยาวชนและวัยทํางานออกไปศึกษาต่อ และทํางานในเมืองหรื อพืนที
อืน
สําหรับการเมืองการปกครอง ในชุมชนเกาะหวายนอกจากจะปกครองตาม
ระบบการปกครองของทางราชการแล้ ว กล่าวคือการปกครองแบบเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล มีผ้ ใู หญ่ บ้านเป็ นผู้นําอย่ างเป็ นทางการในการปกครองชุมชนแต่ละชุมชน ยังมีผ้ นู ําตาม
ธรรมชาติ หรื อผู้นํ าที ไม่เป็ นทางการทีชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถื อ และมีความสําคัญ กับ การ
ตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติของชาวชุมชนเกาะหวายอีกด้ วย ทังผู้นําทางด้ านศาสนา ผู้นํ า
ทางด้ านศิ ลปวัฒ นธรรม และผู้นํ าทางพิ ธี ก รรมและความเชือต่าง ๆ เช่น ผู้นํ าในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ผู้นําทางด้ านการสืบทอดการรําพวน ผู้นําในการประกอบพิธีกรรมทีเกียวกับผี
ปู่ ตา เป็ นต้ น ซึงผู้นําทัง ลักษณะมีความสําคัญในการปกครองและการดําเนินชีวิตของชาวไทย
พวนเป็ นอย่างมาก
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวน ชาวไทยพวนมีวฒ
ั นธรรมประเพณีทีสืบ
ทอดกันมายาวนานและเป็ นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวน ได้ แก่ การแต่งกาย ผู้หญิงนุ่งผ้ าซิน เสือ
คอกระเช้ า เสือมะกะแล่ง เสือเอียมมีเชือกผูกหลัง ส่วนผู้ชายใส่กางเกงขาก๊ วยสีดําหรือสีนําเงิน มี
ผ้ าขาวม้ าผูกเอว อาหาร คนพวนจะมีปลาร้ าเป็ นหลัก และอาหารป่ า เช่น แกงจาน หน่อไม้ ดอง
แกงส้ ม แกงเลียง เป็ นต้ นภาษา ใช้ ภาษาพวนในการสือสารกับคนพวนด้ วยกัน และมีภาษาเขียนที
ยังคงมีการสืบสานกันในชุมชนและโรงเรียนในชุมชน การละเล่น รําพวน ทีแฝงคําพูดการสอนไว้ ใน
บทเพลงร้ องเพื อเป็ น คติ สอนใจ ประเพณี ของชาวไทยพวน คนพวนจะยึ ดถื อประเพณี ใ นสมัย
โบราณเพือเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิตและสอนลูกหลานของตนเอง เรียกว่า ฮีต คอง
2.1.1.2 บริบทพืนทีตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ตําบลหนองแสงเป็ นตําบลทีมีชาวไทยพวนอพยพเข้ ามาตังถินฐานอยู่ไม่ตํา
กว่า ปี ซึงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยู่หวั แต่เดิมเป็ นป่ าดงดิบและมีแหล่งนําอุดม
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สมบูรณ์ ในฤดูฝนจะมีฝนตกมากนําหลาก จึงมีชาวไทยพวนกลุม่ หนึงอพยพไปตังบ้ านเรือนอยู่บน
ทีสูง เป็ นบริเวณทีมีไม้ เนือแข็งขึนอยู่หนาแน่น ซึงเรียกว่า ต้ นแสงหรือต้ นชุมแสง และตังชือหมูบ่ ้ าน
นีว่า "บ้ านหนองแสง" ต่อมานํ ามาตังเป็ นชือตําบล "หนองแสง" ในปั จจุบันตําบลหนองแสง เป็ น
ตําบลในเขตการปกครองของอําเภอปากพลี ซึงประกอบด้ วย หมูบ่ ้ าน ได้ แก่ บ้ านคลองคล้ า บ้ าน
โคกกระชาย บ้ านหนองหัวลิงใน บ้ านเนินหินแร่ บ้ านหนองแสง บ้ านสันป่ าตัง บ้ านหนองหัวลิงนอก
บ้ านบุ่งเข้ บ้ านเหล่าเดิน
ตํ าบลหนองแสง อยู่ในเขตอําเภอปากพลี จังหวัด นครนายก มีฐ านะเป็ น
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ชันที อยู่ทางทิศเหนือของอําเภอปากพลี ระยะทางห่างจาก
อําเภอปากพลีประมาณ กิโลเมตร พื นทีส่วนใหญ่ ทําการเกษตร อาชีพหลัก คือ ทํานา ทําสวน
อาชีพเสริ ม รับจ้ างทัวไป ถักไม้ กวาด เป็ นต้ น มีประชากรทังสิน , คน จํานวน , ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลีย
คน/ตารางกิโลเมตร
นอกจากนี จากการศึกษาจากการสัมภาษณ์นักวิจยั ชุมชน ทําให้ เห็นบริ บท
ของพืนทีในมิติของการเป็ นพืนทีเกษตรกรรม ซึงจะเชือมโยงกับกิจกรรมทีนักวิจยั ชุมชนดําเนินการ
คือการพัฒนาทางด้ านการเกษตรและสิงแวดล้ อม ผู้วิจยั จึงจะได้ ฉายภาพให้ เห็นบริบทพืนทีในส่วน
ของการเป็ นพืนทีเกษตรกรรมทีเชือมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชน ดังต่อไปนี
ในอดีต คนชุมชนแห่งนี ส่วนใหญ่ ทําการเกษตรกรรมโดยการทํ านา วิถี ชีวิต
เป็ นแบบช่วยเหลือเกือกูลกัน พึงพาอาศัยซึงกันและกัน มีการนําข้ าวปลาอาหารมาแลกกัน เช่น
การนําปลาร้ ามาแลกข้ าว ครัวเรือนทีทํานาก็จะมีการเลียงควายเพือใช้ ทํานา มีการเลียงหมู เลียง
ไก่ ไว้ กินไข่กินเนือ ขีควายจะใช้ มาทําปุ๋ ยได้ เป็ นอย่างดี หลังฤดูทํานาจะปลูก ผักสวนครัว ทําสวนไม้
ผล มะนาว มะม่วง มะยงชิดไว้ ทุกบ้ าน ผัก ผลไม้ เหล่านีเน้ นปลูกแบบปลอดสารพิษ ตําบลหนอง
แสงมี ห ลายครัวเรื อ นที ปลูก ไม้ สวน หลายอย่ างเช่น มะนาว ผัก ผลไม้ หม่อน และปลูก เพื อ
จําหน่ายผลิตผลหรือ สินค้ าแปรรูป เช่น ผลมะนาว นํามะนาว นําหม่อน แยมลูกหม่อน โดยเน้ น
เป็ นปลอดสารพิษและเกษตรอินทรี ย์ จึงมีการรวมกลุ่มกันทําปุ๋ ยชีวภาพ เพือนํามาใช้ ในแปลงไม้
สวนของสมาชิกในกลุม่
จากบริ บ ทของพื นที ตําบลเกาะหวายและตําบลหนองแสง จะเห็น ได้ ว่ามี
พืนฐานคล้ ายกันคือความเป็ นคนพวน จึงทําให้ วิถีชีวิตมีความคล้ ายกัน ทังในบริบทของวัฒนธรรม
ประเพณี การประกอบอาชีพ แต่จดุ เน้ นของทัง พืนทีมีความแตกต่างกัน โดยทีตําบลเกาะหวายมี
จุดเน้ นของพืนทีอยู่ทีการรวมกลุม่ ทีเข้ มแข็ง และการขับเคลือนทางด้ านวัฒนธรรม เนืองจากมีการ
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ขับเคลือนชุมชนบนฐานวัฒนธรรมไทยพวนมาเป็ นเวลาช้ านาน มีพืนทีตังของพิพิธภัณ ฑ์ไทยพวน
และมีปราชญ์ ชมุ ชนทีมีความรู้ทางด้ านวัฒนธรรมไทยพวนอาศัยอยู่ในพืนทีเป็ นจํานวนมาก และ
อาศัยวัฒนธรรมเป็ นส่วนสําคัญในการเชือมโยงการขับเคลือนการพัฒนาชุมชนในด้ านอืนๆ สําหรับ
ตําบลหนองแสง บริ บทของพืนทีเป็ นพืนทีเกษตรกรรม ชาวบ้ านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม การดําเนินการพัฒนาชุมชนจึงให้ ความสําคัญกับเนือหาการพัฒนาด้ านการประกอบ
อาชีพทางด้ านการเกษตรของชุมชน
การศึกษาครังนี ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการโดยอาศัยการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ซึงต้ องอาศัย ความสมัค รใจและการมีส่วนร่วมของนักวิจัย ชุมชนจากทัง พื นที เป็ น กํ าลัง
สําคัญในการดําเนินการ ดังนันการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชนครังนี ผู้วิจยั จึงให้ ความสําคัญกับ
เนื อหาการพัฒ นาทีสอดคล้ องกับ บริ บทของชุมชนและวิถี ชีวิตของนักวิจัย ชุมชน ทังในมิติด้าน
สังคมวัฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และสิงแวดล้ อม รวมถึ งพื นที จัด กิ จ กรรมการเส ริ มสร้ างศัก ยภาพ
นักวิจัยชุมชนทีใช้ พืนทีตังของชุมชนเป็ นพืนที หลักในการขับเคลือนกิจกรรมการพัฒนา ภายใต้
ความสมัครใจ ความต้ องการ และการเห็นพ้ องต้ องกันของผู้ร่วมวิจัย โดยเนือหาการพัฒนาของ
พื นที ตํ าบลเกาะหวาย เป็ น เนื อหาทางด้ านวัฒนธรรม และเศรษฐกิ จ บนฐานสิงแวดล้ อม ที ให้
ความสําคัญกับมิติด้านสังคมวัฒนธรรม ตามบริบทของพืนทีมีมีความโดดเด่นทางด้ านวัฒนธรรม
และการรวมกลุ่มทีเข้ มแข็งของชุมชน ส่วนตําบลหนองแสง ดําเนิน การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ชุมชนภายใต้ เนือหาทางด้ านสิงแวดล้ อมบนฐานวิถีชีวิตด้ านเกษตรกรรมของชุมชน ตามบริบทที มี
พืนทีทางด้ านการเกษตรและชาวบ้ านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2.1.2 ข้ อมูลพืนฐานของผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาครังนี ผู้วิจยั ได้ กําหนดผู้ร่วมวิจัยโดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที 1
มีพืนฐานการเป็ นนักวิจยั ชุมชนมาก กลุม่ ที 2 มีพืนฐานการเป็ นนักวิจยั ชุมชนปานกลาง และกลุม่ ที
3 มีพืนฐานการเป็ นนักวิจยั ชุมชนน้ อย ซึงมีความเกียวข้ องเชือมโยงกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
ชุมชนที แตกต่างกันตามระดับ ความสามารถและประสบการณ์ ของนักวิจัย ชุมชน โดยผู้วิจัยใช้
เกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ โดยใช้ ข้อมูลจากแบบประเมินนักวิจยั ชุมชนเบืองต้ น โดยผู้ทีมีประสบการณ์
เกียวกับกระบวนการวิจัยมากกว่า 5 ข้ อขึนไป เช่น การสํารวจปั ญ หาของชุมชน กําหนดประเด็น
การแก้ ปัญ หา เขียนข้ อเสนอโครงการ ออกแบบเครื องมือในการเก็บข้ อมูล ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
การพัฒ นา เก็ บ ข้ อมูล วิเคราะห์ ข้อ มูล เขีย นรายงานผลการดํ าเนิ น โครงการ นํ าเสนอผลต่อ
สาธารณะ เป็ นต้ น จะถูกจัดอยู่ในกลุม่ ที 1 และนักวิจยั ชุมชนทีมีประสบการณ์เกียวกับการวิจยั 3-4

149

ข้ อ จะถูกจัดอยู่ในกลุม่ ที 2 และนักวิจยั ชุมชนทีมีประสบการณ์เกียวกับการวิจยั 1-2 ข้ อ จะถูกจัด
อยู่ในกลุ่มที 3 ประกอบกับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต พฤติกรรมและการมีทักษะการเป็ น
นัก วิจัยชุมชนจากการเข้ าร่วมกิจ กรรม โดยผู้ร่วมวิจัย ทังหมดจํ านวน 21 คน ดังนํ าเสนอข้ อมูล
ต่อไปนี
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ลํา กลุ่ม นาม
ดับ
สมมติ
1
1 นักวิจยั
ชุมชน1

เพศ

อายุ

อาชีพ

หญิง

50

เกษตรกร

2

1

นักวิจยั
ชุมชน2

ชาย

59

ธุรกิจ
ส่วนตัว

3

1

นักวิจยั
ชุมชน3

ชาย

73

ข้ าราชการ
บํานาญ

บทบาทในชุมชน

ประสบการณ์ เกียวกับ
งานวิจยั
คณะกรรมการ
โครงการวิจยั ศูนย์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เรียนรู้ ชมุ ชนด้ าน
ระดับอําเภอ
สิงแวดล้ อม2
(พชอ.)
คณะกรรมการ
ตลาดเกษตรกร
สมาชิก อบต.
โครงการวิจยั เพือขยาย
ผลธนาคารขยะแบบ
บูรณาการ2
ประธานชุมชน
- โครงการการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ไทยพวน
เพือการจัดการท่อเทียวฯ
1

4

1

นักวิจยั
ชุมชน4

หญิง

58

เกษตรกร

5

1

นักวิจยั
ชุมชน5

หญิง

55

รับจ้ าง

อสม.
ผู้นําอาสาพัฒนา
ชุมชนระดับตําบล
นักเรียนผู้สงู อายุ

- โครงการวิจยั สร้ าง
ตะกร้ าพารวย เพือโลก
สวยน่าอยู่2
โครงการวิจยั ศูนย์การ
เรียนรู้ ชมุ ชนด้ าน
สิงแวดล้ อม2
โครงการวิจยั ศูนย์การ
เรียนรู้ ชมุ ชนด้ าน
สิงแวดล้ อม2
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ตาราง 7 (ต่อ)
ลํา กลุ่ม
นาม
ดับ
สมมติ
6
1 นักวิจยั
ชุมชน6

อายุ

อาชีพ

หญิง

72

ข้ าราชการ
บํานาญ

บทบาทใน
ชุมชน
ประธาน อสม.
ประธาน
การละเล่นใน
ชุมชน

นักวิจยั
ชุมชน7
นักวิจยั
ชุมชน8

หญิง

37

ค้ าขาย

อสม.

หญิง

46

ค้ าขาย

อสม.
คณะกรรมการ
ตลาดเกษตร
คณะกรรมการ
ชุมชน
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7

2

8

2

9

2

นักวิจยั
ชุมชน9

ชาย

79

ข้ าราชการ
บํานาญ

10

2

นักวิจยั
ชุมชน10

ชาย

77

ข้ าราชการ
บํานาญ

คณะกรรมการ
สมัชชา จ.
นครนายก

11

2

ชาย

73

2

หญิง

58

ข้ าราชการ
บํานาญ
แม่บ้าน

สมาชิกชุมชน

12
13

2

นักวิจยั
ชุมชน11
นักวิจยั
ชุมชน12
นักวิจยั
ชุมชน13

ชาย

54

ธุรกิจ
ส่วนตัว

ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิกชุมชน

ประสบการณ์ เกียวกับ
งานวิจยั
- โครงการการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ไทยพวนเพือ
การจัดการท่อเทียวฯ1
- โครงการวิจยั สร้ างตะกร้ า
พารวย เพือโลกสวยน่าอยู่2
โครงการวิจยั เพือขยายผล
ธนาคารขยะแบบบูรณาการ2
โครงการวิจยั ศูนย์การเรี ยนรู้
ชุมชนด้ านสิงแวดล้ อม2
-โครงการการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ไทยพวนเพือ
การจัดการท่อเทียวฯ1
-โครงการวิจยั สร้ างตะกร้ า
พารวยเพือโลกสวยน่าอยู่2
- โครงการการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ไทยพวนเพือ
การจัดการท่อเทียวฯ1
- โครงการวิจยั ศูนย์การ
เรียนรู้ ชมุ ชนด้ าน
สิงแวดล้ อม2
โครงการวิจยั ศูนย์การเรี ยนรู้
ชุมชนด้ านสิงแวดล้ อม1
โครงการวิจยั ศูนย์การเรี ยนรู้
ชุมชนด้ านสิงแวดล้ อม2
โครงการวิจยั เพือศึกษาและ
พัฒนาการคัดแยกขยะเพือ
ก่อให้ เกิดรายได้ ในชุมชน2
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ตาราง 7 (ต่อ)
ลํา กลุ่ม
นาม
ดับ
สมมติ
14
2 นักวิจยั
ชุมชน14

เพศ

อายุ

อาชีพ

หญิง

65

ข้ าราชการ
บํานาญ
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บทบาทใน
ชุมชน
สมาชิกชุมชน

ประสบการณ์ เกียวกับ
งานวิจยั
โครงการวิจยั สร้ างตะกร้ า
พารวย เพือโลกสวยน่าอยู่2
- โครงการการศึกษา
ประวัติศาสตร์ ไทยพวนเพือ
การจัดการท่อเทียวฯ1
- โครงการวิจยั เพือศึกษา
และพัฒนาการคัดแยกขยะ
เพือก่อให้ เกิดรายได้ ใน
ชุมชน2
โครงการวิจยั เพือศึกษา
และพัฒนาการคัดแยกขยะ
เพือก่อให้ เกิดรายได้ ใน
ชุมชน2
โครงการวิจยั เพือศึกษา
และพัฒนาการคัดแยกขยะ
เพือก่อให้ เกิดรายได้ ใน
ชุมชน
โครงการวิจยั สร้ างตะกร้ า
พารวยเพือโลกสวยน่าอยู่2
โครงการวิจยั เพือศึกษา
และพัฒนาการคัดแยกขยะ
เพือก่อให้ เกิดรายได้ ใน
ชุมชน
- โครงการวิจยั สร้ าง
ตะกร้ าพารวย เพือโลกสวย
น่าอยู่2

15

2

นักวิจยั
ชุมชน15

หญิง

60

ธุรกิจ
ส่วนตัว

อสม.

16

2

นักวิจยั
ชุมชน16

หญิง

63

ธุรกิจ
ส่วนตัว

สมาชิกชุมชน

17

3

นักวิจยั
ชุมชน17

ชาย

50

ธุรกิจ
ส่วนตัว

สาวัตรกํานัน

18

3

หญิง

68

ค้ าขาย

สมาชิกชุมชน

19

3

นักวิจยั
ชุมชน18
นักวิจยั
ชุมชน19

ชาย

72

ข้ าราชการ
บํานาญ

รองประธาน
ชมรมไทยพวน
จ.นครนายก

20

3

นักวิจยั
ชุมชน20

หญิง

52

เกษตรกร

สมาชิกชุมชน
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ตาราง 7 (ต่อ)
ลํา กลุ่ม
นาม
ดับ
สมมติ
21
3 นักวิจยั
ชุมชน21

เพศ

อายุ

อาชีพ

หญิง

62

เกษตรกร

บทบาทใน
ประสบการณ์ เกียวกับ
ชุมชน
งานวิจยั
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โครงการวิจยั เพือขยายผล
ธนาคารขยะแบบบูรณา
การ2
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1

โครงการวิจยั ทีได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกว.
2
โครงการภายใต้ โครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
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จากข้ อมูลพืนฐานของผู้ร่วมวิจยั จะเห็นได้ วา่ แบ่งผู้ร่วมวิจยั ออกเป็ น กลุม่ ได้ แก่
กลุ่มที มีพืนฐานการเป็ นนักวิจัยชุมชนมาก กลุ่มที มีพืนฐานการเป็ นนักวิจยั ชุมชนปานกลาง
และกลุ่มที มีพืนฐานการเป็ นนักวิจัยชุมชนน้ อย ผู้ร่วมวิจัยมีอายุระหว่าง - ปี ส่วนใหญ่อยู่
ในวัย ผู้สูงอายุ คื อมีอายุ ปี ขนไป
ึ อาชี พหลัก มีห ลากหลาย ได้ แก่ ข้ าราชการบํ านาญ คน
ธุรกิจส่วนตัว คน เกษตรกร คน ค้ าขาย คน รับจ้ าง คน แม่บ้าน คน บทบาทในชุมชน
ส่วนใหญ่เป็ นผู้นําชุมชน เช่น ประธานชุมชน สมาชิก อบต. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการ
กลุม่ ต่าง ๆ ในชุมชน นอกจากนียังมีผ้ ทู ีเป็ นสมาชิกชุมชน
นักวิจยั ชุมชนทุกคนเป็ นผู้ทีเคยมีประสบการณ์การทํางานวิจยั มีทงโครงการวิ
ั
จัย
ที ได้ รับ การสนั บ สนุน งบประมาณในการดํ า เนิ น งานจาก สกว. และโครงการที เป็ นการฝึ ก
ประสบการณ์ให้ แก่คนในชุมชนได้ ร้ ูจกั กับคําว่านักวิจัยชุมชน ภายใต้ โครงการบริการวิชาการของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ซึงไม่ได้ เป็ นโครงการวิจยั ที เต็มรูปแบบ แต่เป็ นโครงการทีให้
นักวิจยั ชุมชนได้ ทดลองเรียนรู้การทํางานพัฒนาชุมชนจากโครงการที มาจากการร่วมกันคิดของคน
ในชุมชน นักวิจยั ชุมชนบางคนเคยมีประสบการณ์ทงั โครงการ บางคนเคยผ่านเพียงโครงการเดียว
สําหรับการมีประสบการณ์เกียวกับงานวิจัยทีผ่านมา นักวิจัยในแต่ละกลุม่ ผ่าน
ประสบการณ์ และพืนฐานมากน้ อยแตกต่างกัน ดังเช่นนักวิจัยชุมชนทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที เป็ น
กลุม่ ทีมีพืนฐานการวิจยั มากทีสุด ส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ตงแต่
ั การสํารวจปัญหา ระบุปัญหา
วางแผน เขีย นข้ อเสนอโครงการ ลงมือปฏิบัติพัฒ นาชุมชน เก็ บ ข้ อมูล และนํ าเสนอข้ อมูลต่อ
สาธารณะ นักวิจัยชุมชนกลุม่ ที กลุม่ ทีมีพืนฐานการวิจยั รองลงมาหรือระดับปานกลาง ส่วนใหญ่
จะร่วมวางแผน จดบันทึก และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมพัฒนาชุมชน สําหรับนักวิจยั กลุม่ ที เป็ นกลุม่
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ทีมีพืนฐานการวิจยั น้ อยทีสุด ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาชุมชน และช่วยเหลือ
ประสานงาน
ข้ อมูลพืนฐานของนักวิจยั ชุมชนนี สะท้ อนให้ เห็นถึงแต่ละคนมีพืนฐานทางด้ าน
การวิจัย แตกต่างกัน ผู้วิจัยนําข้ อมูลพื นฐานของผู้ร่วมวิจัยนี มาร่วมวิเคราะห์ในการวางแผนการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน โดยคํานึงถึงความแตกต่างของพืนฐานแต่ละกลุม่
2196177001
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ตอนที 2.2 สถานการณ์ การพัฒนานักวิจัยชุมชนในพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก
สถานการณ์ ก ารพัฒ นานัก วิจัย ชุมชน หมายถึ ง การศึก ษาสภาพที เป็ น อยู่ในการ
พัฒนานักวิจยั ชุมชน ในพืนทีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทังสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบัน
รวมถึงสถานการณ์ด้านศักยภาพทีมีอยู่ของนักวิจยั ชุมชน การนําเสนอสถานการณ์ด้านการพัฒนา
นักวิจัยชุมชนนี ผู้วิจัยฉายภาพให้ เห็น สถานการณ์ ด้านการพัฒนานักวิจัยชุมชน: ก่อนการหนุน
เสริมจากภาควิชาการในพืนที สถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชน: เมือหน่วยงานภาควิชาการ
เข้ าพื นที และสถานการณ์ ด้ านศัก ยภาพ: ต้ น ทุน ศัก ยภาพด้ านการวิจัย ก่ อนที จะนํ าไปสู่ก าร
วิเคราะห์ ค วามต้ อ งการในการพัฒ นาศัก ยภาพของนัก วิจัย ชุม ชน ดังจะได้ ฉายภาพให้ เห็ น
รายละเอียดต่อไปนี
2.2.1 สถานการณ์ ด้านการพัฒนานักวิจัยชุมชน: ก่ อนการหนุนเสริมจากภาค
วิชาการในพืนที
การพัฒนานักวิจัยชุมชนในช่วงก่อนการหนุนเสริมจากภาควิชาการในพืนที ใน
ชุมชนยังไม่มีก ารสร้ างและพัฒนานัก วิ จัยชุมชนที เด่น ชัด เป็ นลักษณะของการพัฒนาคนยังไม่
ปรากฏว่าการพัฒนานักวิจัยชุมชนโดยตรง ชาวบ้ านยังไม่เรี ย นรู้การใช้ กระบวนการวิจัยในการ
แก้ ปั ญ หาของชุม ชน แต่เ ป็ นการพั ฒ นาในลัก ษณะของการมี โครงการ กิ จ กรรม หรื อ เป็ น
โครงการวิจยั ทีเป็ นการเข้ าไปโดยนักวิชาการจากภายนอกเป็ นผู้ดําเนินการ ซึงแบ่งเป็ น ลักษณะ
ดังนี
2.2.1.1 การพัฒนาผ่ านโครงการ กิจกรรม ของหน่ วยงานภายนอก
การพั ฒ นาคนในอดี ต เป็ นการพั ฒ นาโดยผ่า นโครงการ กิ จ กรรม จาก
หน่วยงานภายนอก หรือภาครัฐเป็ นส่วนใหญ่ เป็ นการพัฒนาทีหน่วยงานภายนอกเป็ นผู้กําหนด
โครงการและกิจกรรมในการพัฒนา ชาวบ้ านเป็ นเพียงผู้ทีรับการพัฒนา และเข้ าร่วมโครงการต่างๆ
ทีลงสูช่ มุ ชน
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“เขาก็มีโครงการในชุมชนตลอดนะคะ มีอบรม สัมมนา บางทีก็มีพาไปดูงาน ป้าก็เข้าร่วมตลอด ให้
ความร่วมมือตลอดถ้าไม่ติดอะไรค่ะ...” (นักวิจยั ชุมชน15)
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“ในการพัฒนาชุมชน เราก็มีการพัฒนามาตามลําดับเพราะเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน คือ
เทศบาลและ อบต. แต่การพัฒนานันบางครังเราก็ติดด้วยเรื องงบประมาณ องค์ประกอบของการ
พัฒนาประกอบด้วย คน งบประมาณ องค์กร...” (นักวิจยั ชุมชน3)
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ในการพัฒนาคนโดยผ่านโครงการ กิจกรรมทีผ่านมาเน้ นการพัฒนาทีตัวคน
เป็ นสําคัญ ซึงเป็ นการพัฒนาความจําเป็ นขันพืนฐาน โดยมีลกั ษณะของการพัฒนาเป็ นการพัฒนา
ตามทีรัฐหรือหน่วยงานร้ องขอ การพัฒนาตนเองเป็ นไปเพือการดํารงชีวิต การมีสว่ นร่วมของชุมชน
เป็ นแค่ในฐานะสมาชิก และการพัฒนาคนผ่านงานวิจยั ท้ องถิน ดังได้ นําเสนอแต่ละประเด็นต่อไปนี
1) การพัฒนาตามทีรั ฐหรือหน่ วยงานร้ องขอ
การพัฒนาในอดีตก่อนทีชาวบ้ านจะรู้จกั ว่ากระบวนการวิจัยสามรถ
ใช้ แก้ ปัญหาได้ อย่างยังยืน ลักษณะการพัฒนาประการหนึงทีผู้ร่วมวิจัยสะท้ อน คือการพัฒนาที
เป็ น ไปตามทีภาครัฐหรื อองค์ กรภายนอกร้ องขอ โครงการพัฒนาที เข้ าสู่ชุมชนส่วนใหญ่ มาโดย
นโยบายของภาครัฐ ตามทีเห็นสมควรว่าชุมชนควรได้ รับการพัฒนาด้ านใด เช่น การส่งเสริ มด้ าน
อาชีพ การพัฒนาด้ านสาธารณูปโภค การส่งเสริมด้ านเด็กและสตรี เป็ นต้ น
“ทีพีเห็นนะเราก็อยูช่ ุมชนมาตลอด โครงการก็จะเข้ามาเรื อยๆ มีอบรมให้เราเรื อยๆ อย่างอาชี พ
บางทีเขาก็มาสอนเย็บผ้าอะไรพวกนี ใครสนใจก็เข้า” (นักวิจยั ชุมชน7)
“การพัฒนาในอดีตทีคุณลุงเห็นนะก็จะมีการพัฒนาเรื องถนนหนทาง ความสะอาด ส่วนพวกอบรม
ก็มีนะ อย่าง อสม.ของป้าเขาก็มีอบรมทางด้านสุขภาพตลอด แลแล้วแต่รัฐเขากําหนดมาว่าทํา
อะไร...” (นักวิจยั ชุมชน3)
สําหรับลักษณะของการพัฒนาส่วนใหญ่เป็ นการอบรมให้ ความรู้ การ
พาไปศึกษาดูงาน และการเชิญชวนชาวบ้ านร่วมกันปฏิบัติเพือรักษาสิงแวดล้ อมของชุมชน มีทงั
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การอบรมทีชาวบ้ านทัวไปสามารถเข้ าร่วมได้ และอบรมเฉพาะเรื อง เฉพาะผู้นําชุมชนด้ านต่างๆ
เพือนําไปถ่ายทอดหรือปฏิบตั ิอนั เป็ นการช่วยเหลือชาวบ้ านต่อไป
“อย่างพีนีก็มีหลายตําแหน่งในหมู่บา้ น ทัง อสม. อาสาพัฒนาชุมชน ก็จะมีคนมาให้ความรู้เรา
ตลอด เราก็เข้าอบรมกับเขาเพือเอามาใช้ในงานของเรา” (นักวิจยั ชุมชน4)
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“ไปดูงานนีเขาจัดบ่อยทุกปี พัฒนาชุมชนเขาก็พาไปนะ แต่ไอ้ทีพาไปนีเขาก็จะบอกนะว่าวันนีจะพาไป
ดูงานให้ผใู้ หญ่นีเตรี ยมคนให้หน่อย เราก็ตอ้ งไปหาคนทีว่างไป พอไปแล้วกลับมาก็ไม่ได้ทํา เพราะว่า
1 เลยเราไม่มีพืนทีแบบเขา 2 ทําไม่เป็ นก็ไม่มีคนคอยมาเป็ นพีเลียงให้ ดูงานเสร็จก็จบไป.....”
(นักวิจยั ชุมชน11)
2) การพัฒนาตนเองเป็ นไปเพือการดํารงชีวติ
การพัฒนาคนในอดีต เป็ นการพัฒนาเพือการดํารงชีวิต สนองความ
ต้ องการพืนฐานของชีวิต โครงการ กิ จกรรมทีเข้ ามาจึงเป็ นไปเพื อให้ คนในชุมชนสามารถนํ าไป
สร้ างการดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัว เช่น การพัฒนาด้ านอาชีพ งานฝี มือ รวมถึงการศึกษา
ดูงานเพือนํามาสร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ ให้ แก่คนในชุมชน ลักษณะของโครงการส่วนใหญ่จะเป็ น
ในเรืองของการอบรมให้ ความรู้ และการศึกษาดูงาน รวมถึงการฝึ กฝนให้ มีการลงมือปฏิบตั ิ
“มีหลายหน่วยงานทีเข้ามาอบรม ให้ความรู้แล้วก็ไป พาไปดูงานก็เหมือนกัน พอไปแล้วกลับมา
ชาวบ้านก็ไม่ได้นํามาทําต่อ เพราะไม่มีคนพาเขาทํา ไม่มีการติ ดตามจากคนทีพาเราไป” (นักวิจยั
ชุมชน4)
“สิ งแวดล้อมในคลองตะเคียน ม.6 จะมีขยะรี ไซเคิ ล ทํากระเป๋ าจากซองกาแฟ ถ้าทิ งก็จะกลายเป็ น
ขยะของชุมชน เราก็เอาซองกาแฟนีแหละมาแปรรูปเป็ นกระเป๋ า เป็ นเศรษฐกิ จของชุมชน เราก็
รวมกลุ่มก็จะมีวิทยากรมาสอนการทํากระเป๋ า ทํากิ ฟช้อป ทีสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้”
(นักวิจยั ชุมชน14)
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3) การมีส่วนร่ วมกับชุมชนเป็ นแค่ ในฐานะสมาชิก
การพัฒนาในอดีตโดยผ่านโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก
คนในชุมชนอยู่ในฐานะผู้รับการพัฒนา มีสว่ นร่วมในฐานะของสมาชิกในชุมชน ส่วนใหญ่ไม่ได้ เป็ น
ผู้กํ าหนดกิ จ กรรมและรูป แบบในการพัฒ นา แต่เป็ น ผู้ถูก เลือกจากผู้มีอํานาจให้ เป็ น ผู้เข้ าร่ วม
โครงการตามวาระและโอกาส
“มีโครงการอะไรเข้ามานีก็เข้าร่วมตลอดเลยนะ ผูน้ ําชุมชนหรื อ อบต. เทศบาล เขาจะบอกว่าจะมี
อะไรมาช่วงไหน เราก็เข้าร่วม” (นักวิจยั ชุมชน20)
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“คนสมัยก่อนเรามีผนู้ ําชุนชน เขาจะพาเราทําอะไรเราก็ทําตามเขา เราเชื อเขาให้ความนับถือกัน
โดยทีมีวดั เป็ นทีรวมคนในสมัยก่อน...” (นักวิจยั ชุมชน18)
2.2.1.2 พัฒนาคนผ่ านงานวิจัยท้ องถิน
การพัฒ นาคนผ่า นงานวิจัย ท้ องถิ น เป็ น การพั ฒ นาโดยใช้ ง านวิจัย เป็ น
จุดเชือมประสานให้ คนในชุมชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินการวิจัย ซึงส่วนใหญ่ชาวบ้ านจะมี
ส่วนร่วมในการเก็บข้ อมูลชุมชน โดยมีนกั วิจยั ทีมาจากหน่วยงานสนับสนุนทุนเป็ นพีเลียงและคอย
ให้ คําแนะนําปรึกษาในการเก็บข้ อมูล และการดําเนินกระบวนการวิจยั
“งานวิ จยั ผมก็เคยผ่านมาแล้วนะ งานของ สกว. ทีศึกษาประวัติศาสตร์ ไทยพวนเพือสร้างการ
ท่องเทียวชุมชน” (นักวิจยั ชุมชน10)
“พวกเราหลายคนก็ได้ร่วมในโครงการวิจยั นะ ก็เก็บข้อมูล อย่างป้าถนัดเรื องประเพณี ก็เก็บข้อมูล
ด้านประเพณี ฮีต12คอง14 แล้วก็การละเล่นของไทยพวนเรานะ...” (นักวิจยั ชุมชน6)
การพัฒ นาคนโดยผ่า นงานวิจัย ท้ องถิ นนี เริ มทํ า ให้ ชาวบ้ านได้ ร้ ู จัก กั บ
งานวิจยั แต่ยงั เป็ นการรู้จกั ทีอยู่ในวงแคบ บทบาทของชาวบ้ านหรือผู้ร่วมในงานวิจยั ยังคงเป็ นการ
ทําตามทีพีเลียงบอก กระบวนการดําเนิน การยังคงถูกผูกติดกับพีเลียงและนักวิชาการ ส่วนหนึง
เป็ นเพราะชาวบ้ านยังไม่เข้ าใจงานวิจยั ท้ องถินอย่างถ่องแท้ และยังขาดมีประสบการณ์การทํางาน
วิจัยหรือทําโครงการพัฒนาชุมชนด้ วยตนเอง จึงทําให้ ไม่กล้ าตัดสินใจหรือดําเนินการต่างๆ ด้ วย
ตนเอง โดยชาวบ้ านสะท้ อนว่างานวิจัยที ทําเมือพี เลียงไม่ได้ เข้ ามาขับ เคลือนกระบวนการ การ
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ดําเนิน การต่างๆ ก็จะหยุดลง หรื อทําได้ ช้า เช่น การเก็บข้ อมูล การนําเสนอข้ อมูล จึงทํ าให้ การ
ดําเนินโครงการเป็ นไปอย่างล่าช้ า ใช้ เวลานานกว่าจะแล้ วเสร็จ
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“งานวิ จยั ทีพวกป้าทํานะ ทางอาจารย์เขาก็จะมาช่วยถ้าจําไม่ผิดมาจากลาดกระบัง เขาจะมาบอก
นะว่าช่วงนีทํานีนะ เราต้องเก็บข้อมูลแล้วนะ เขาก็จะมาชวนประชุมและก็แนะนําเรา แต่เขาก็ไม่
ได้มาบ่อยหรอกงานเขาเยอะ จะมาก็มาตามงานว่าเราทําอะไรถึงไหนแล้ว ช่วงทีเขาไม่มาบางทีเรา
ก็ทําได้ช้า ทํากันหลายปี กว่าจะเสร็จ...” (นักวิจยั ชุมชน6)
“เวลาได้ขอ้ มูลมาก็จะมานังคุยกัน มีพีเลียงมาช่วยวิ เคราะห์ ค่อยๆทํา บางทีเราก็ตอ้ งรอให้พีเลียง
เขามาช่วยดูเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าทีทํานะถูกหรื อไม่ แต่ก็พยายามทํา...” (นักวิจยั ชุมชน15)
จากสถานการณ์ ก ารพัฒนานานัก วิจัยชุมชนในช่วงก่ อนที จะมีหน่วยงานภาค
วิชาการเข้ าไปในพื นที เป็ น การพัฒนาที เน้ นการตอบสนองความต้ องการพื นฐานของชาวบ้ าน
ภายใต้ การดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐหรื อองค์กรภายนอกเป็ นหลัก ชาวบ้ านอยู่ในฐานะผู้
ร่วมโครงการและผู้รับการพัฒนา จึงทําให้ การดําเนินการพัฒนาหลายๆ โครงการยังไม่ตอบสนอง
ต่อความต้ องการของชาวบ้ านอย่างแท้ จริง หรือยังไม่สามารถแก้ ไขปัญหาให้ แก่ชาวบ้ านได้ อย่างที
ชาวบ้ านปรารถนา แม้ แต่การเข้ าไปของงานวิจัยเพื อท้ องถินทีทํ าให้ ชาวบ้ านเริ มรู้จักกับการวิจัย
และเข้ าไปมีส่วนร่วมในบางส่วน บางขันตอนของการวิจัย แต่บทบาทหลักก็ยังอยู่ที คนภายนอก
ชาวบ้ านยังคงต้ องพึงพาพีเลียงและการขับเคลือนจากนักวิชาการภายนอกเป็ นสําคัญ ซึงต่อมาเมือ
มีหน่วยงานภาควิชาการเข้ าไปในพืนที ผ่านการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพือให้
ความช่วยเหลือให้ บริการวิชาการทีสอดคล้ องกับความต้ องการของชุมชน จึงได้ เริมเกิดการพัฒนา
คนให้ เป็ นนักวิจัยชุมชนขึน โดยมุ่งหวังให้ ชาวบ้ านได้ เรียนรู้การใช้ แนวคิดหรื อกระบวนการวิจัยใน
การแก้ ปัญหาของชุมชน ดังจะได้ นําเสนอสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนผ่านโครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุ ชนในหัวข้ อถัดไป
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2.2.2 สถานการณ์ การพัฒนานั กวิจัยชุม ชน: เมือหน่ วยงานภาควิชาการเข้ า
พืนที
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สถานการณ์การพัฒนานักวิจัยชุมชน เมือหน่วยงานภาควิชาการเข้ าพืนที เป็ น
การเข้ าไปในลักษณะของการบริการวิชาการทีตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชน การพัฒนา
คนไปสู่การเป็ นนักวิจัยชุมชนจึงเริมเกิดขึนในพืนที ด้ วยพืนฐานความเชือว่าหากชาวบ้ านได้ เรียนรู้
กระบวนการวิจยั ก็จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้ านอืนๆ ได้ จึง
เริมเกิดโครงการทีเป็ นการเสริมสร้ างความเป็ นนักวิจยั ชุมชนให้ แก่ชาวบ้ าน ในปี 2560 ต่อเนืองถึง
ปี 2561 โดยผู้วิจยั จะได้ นําเสนอสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนในแต่ละช่วง ดังนี
2.2.2.1 สร้ างความรู้เกียวกับกระบวนการวิจัย
เริมต้ นการพัฒนาด้ วยการให้ ความรู้และทักษะการเป็ นนักวิจัย ช่วงแรกของ
การพัฒนานักวิจัยชุมชนของหน่วยงานภาควิชาการ เริ มในพืนทีตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก โดยการรวมชาวบ้ านทีสนใจในโครงการเข้ ามารับการถ่ายทอดความรู้เกียวกับ
การวิจัยชุมชน และทักษะของการเป็ นนักวิจัยชุมชน ทําให้ มีชาวบ้ านจํานวนหนึงทีให้ ความสนใจ
และเข้ ามาร่วมในกิจกรรม ซึงส่วนใหญ่ เป็ น ชาวบ้ านทีเกษี ยณจากงานประจํา ประเด็นความรู้ที
ให้ แก่ ผ้ รู ่วมโครงการประกอบด้ วย งานวิจัย ชุมชนแบบการวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารแบบมี ส่ วนร่ วม
เทคนิคการเก็บข้ อมูลชุมชน ได้ แก่ เทคนิคการถาม เทคนิคการเล่าเรือง การฟัง และการจดบันทึก
“รู้จกั นักวิ จยั ชุมชนจากที อ.เอ๋ อ.ตา มาให้ความรู้เรานีแหละ ตอนแรกทีเราเริ มมีนกั วิจยั ชุมชนรุ่นที
1เลย ท่านก็มาให้ความรู้เรา ผมก็เข้าร่วมเลยตอนนัน” (นักวิจยั ชุมชน19)
“หลังจากได้เข้าร่วมกิ จกรรม ได้รับทักษะเพิ มได้นํามาใช้ในการพัฒนาตนเอง” (นักวิจยั ชุมชน13)
2.2.2.2 ฝึ กทักษะพืนฐานของนักวิจัยชุมชน
หลังจากทีได้ ให้ ความรู้และทักษะแล้ ว หน่วยงานภาควิชาการได้ ให้ ชาวบ้ านที
เข้ าร่วมโครงการได้ ฝึกทดลองฝึ กสิงทีได้ เรี ยนรู้ โดยการออกแบบกิจกรรมในประเด็นทีสนใจโดยใช้
ความรู้ ทักษะความเป็ นนักวิจัย ชุมชนในการออกแบบ ภายใต้ หัวข้ อการจัดการสิงแวดล้ อมของ
ชุมชน จึงเกิดการรวมกลุ่มเพือฝึ กปฏิบัติในประเด็นทีสนใจ ดังเช่น กลุม่ ขยะแลกปุ๋ ย ธนาคารขยะ
ถังขยะพลังจิว นําหมักสารพัดประโยชน์ เป็ นต้ น และจัดกิจกรรมเพือถ่ายทอดความรู้ผา่ นฐานการ
เรียนรู้ของนักวิจยั ชุมชน
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“จากกิ จกรรมทําให้ได้ใช้สิงทีได้เรี ยนรู้จากอาจารย์ทีมาสอนมาลงมือทําจริ ง ตังแต่คิดว่าเราจะทํา
อะไร ก็เลยมาลงตัวทีการทําถังขยะ เราก็มากําหนดว่าจะทําถังขยะยังไงทีมันเหมาะกับชาวบ้าน
แล้วเราก็มาให้ความรู้เขา มาสอนเขาทํา เพือให้เขาเอากลับไปทําทีบ้านได้” (นักวิจยั ชุมชน18)
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“กลุ่มเราทําในเรื องของขยะแลกปุ๋ ยค่ะ ให้ชาวบ้านนําขยะมาแลกกับปุ๋ ยหมัก นําหมักของเรา เราก็
ให้ความรู้และก็สอนทําด้วย อยากให้ชาวบ้านเขาได้นํากลับไปใช้ประโยชน์และก็ลงมือทําจริ งๆ...”
(นักวิจยั ชุมชน12)
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จากการพัฒนานักวิจยั ชุมชนในปี แรกนีทําให้ เกิดนักวิจยั ชุมชนรุ่นที 1 ซึงส่วน
ใหญ่เป็ นคนในพืนทีตําบลเกาะหวายอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็ นจุดเริมต้ นของชาวบ้ าน
ในการเริมเรียนรู้เกียวกับการวิจยั แต่ยงั ไม่ได้ ใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
อย่างเป็ นรูปธรรม เป็ นเพียงการฝึ กใช้ ทกั ษะทีได้ เรียนรู้มาลองลงมือปฏิบตั ิ เช่น ทักษะการถ่ายทอด
ทักษะการจดบันทึก ทักษะการเล่าเรื อง เป็ นต้ น ซึงจากการดําเนินโครงการในปี แรกนี นํามาสู่การ
ขยายผลและพัฒนานักวิจยั ชุมชนในปี ที 2 ซึงได้ ขยายพืนทีดําเนินการไปสูต่ ําบลหนองแสง อําเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก โดยให้ นกั วิจยั ชุมชนรุ่นที 1 เป็ นผู้ชกั ชวนเพือนในชุมชนและนอกชุมชน
เข้ าร่วมโครงการ โดยยังคงเป็ นกิจกรรมทีฝึ กทักษะการเป็ นนักวิจัยชุมชน และให้ เริมฝึ กการทําวิจัย
ผ่านโครงการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม ดังรายละเอียดในหัวข้ อถัดไป
2.2.2.3 เริมทําโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่ วม
การพัฒนานักวิจยั ชุมชนในปี ที 2 นี ได้ ขยายพืนทีไปสูต่ ําบลหนองแสง อําเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก กิจกรรมทีดําเนินการยังคงเป็ นการให้ ความรู้และฝึ กทักษะการเป็ นการ
นัก วิจัย ชุมชน เพื อทบทวนทัก ษะจากปี ที 1 และฝึ ก ทักษะให้ แก่ ช าวบ้ านกลุ่มใหม่ที เข้ ามาเป็ น
นักวิจยั ชุมชนรุ่นที 2 รวมถึงการฝึ กปฏิบตั ิการเรียนรู้กระบวนการวิจยั ผ่านการทําโครงการวิจยั แบบ
มีสว่ นร่วม จึงได้ เกิดโครงการทีสะท้ อนแนวคิดสําหรับการปฏิบตั ิกิจกรรมพัฒนาชุมชน อันยังไม่ใช่
โครงการวิจัยทีดําเนินการโดยใช้ กระบวนการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรม ซึงโครงการทีดําเนินการมี 4
เรือง ได้ แก่ 1) ขยายผลธนาคารขยะประชารัฐแบบบูรณาการ 2) มหัศจรรย์ขยะอินทรีย์ 3) ตะกร้ า
แลกขยะ และ4) ขยะแลกเงิน
เมือได้ แนวทางการดําเนิ น โครงการที คิดร่ วมกัน แล้ ว นัก วิจัย ชุมชนนํ าไป
ปฏิบัติ ต ามที แต่ละกลุ่มได้ ร่วมกัน วางแผน ทํ า ให้ นัก วิจัย ชุมชนได้ นํ าความรู้และทักษะลงสู่การ
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ปฏิบตั ิจริง แต่ทงนี
ั ยังคงเป็ นการปฏิบตั ทิ ียังไม่ได้ เป็ นการใช้ กระบวนการวิจยั อย่างแท้ จริง เป็ นเพียง
การนําความรู้และทักษะบางประการเพือขับเคลือนกิจกรรม เช่น การวางแผนร่วมกัน การถ่ายทอด
ความรู้ส่ชู ุมชน แต่ยังไม่สามารถทีจะนําไปสู่การบรรลุสิงที ชาวบ้ านหรือนักวิจัยชุมชนปรารถนา
อย่างแท้ จริ ง แต่เป็ น การที นักวิจัยชุมชนได้ ฝึกและเริ มเห็นกระบวนการวิจัย ทีจะนํามาใช้ ในการ
พัฒนาชุมชน และทําให้ นักวิจัยชุมชนมีพืนฐานความรู้เกียวกับการวิจัยมากขึน และรู้จักการวิจัย
มากขึน
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2.2.2.4 ผลการพัฒนานักวิจัยชุมชน: เมือหน่ วยงานภาควิชาการเข้ าพืนที
จากการดํ าเนิ น การพัฒ นานัก วิจัย ชุมชนโดยหน่วยงานภาควิช าการผ่าน
โครงการบริการวิชาการแก่ชมุ ชน ก่อให้ เกิดผลดังต่อไปนี
1) เกิดความรู้ นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนผลจากการพัฒนานักวิจยั ชุมชนเมือ
หน่วยงานภารวิชาการเข้ าพืนที ในมิติของการเกิดความรู้ว่า ได้ ร้ ูแนวคิดเกียวกับการวิจยั เบืองต้ น
คือรู้วา่ งานวิจยั คืออะไร มีลกั ษณะอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร
“งานวิ จยั ชุมชนเราก็ได้รู้จากการทีได้เข้ามาเป็ นนักวิ จยั ชุมชนนีแหละค่ะ มันคือการทําวิจยั เพือ
แก้ปัญหาของพวกเราเอง ป้าก็มาร่วมทุกครังให้ความร่วมมือตลอดนะคะ” (นักวิจยั ชุมชน15)
“คําว่า “วิ จยั ” ก่อนเขามายังไม่ทราบความหมายและผลสําเร็จการเป็ นนักวิ จยั ชุมชน แต่พอเข้ามา
เราก็ได้รู้จกั ว่ามันคือการแก้ปัญหาชุมชนโดยใช้วิจยั ... สนใจการวิจยั ด้านสิงแวดล้อมโดยเฉพาะ
เรื องขยะทีเป็ นปัญหาใหญ่” (นักวิจยั ชุมชน17)
“ปัญหาของเราเราต้องร่วมกันแก้ มาตรงนีผมว่าถูกต้องแล้ว เราต้องฝึ กเพือทีจะเอาไปใช้แก้ปัญหา
ของชุมชนเรา” (นักวิจยั ชุมชน10)
นอกจากนี นักวิจยั ชุมชนยังสะท้ อนถึงความรู้พืนฐานงานวิจยั แบบมีสว่ น
ร่วม ทีเน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความรู้ด้านวิจยั แบบมีสว่ นร่วมนีนักวิจัยชุมชน
มองว่าเป็ นงานวิจัยทีทําจากปัญหาของคนในชุมชน วิเคราะห์โดยคนในชุมชน และแก้ ปัญหาโดย
คนในชุม ชน พร้ อมทังการรับ ผลที เกิ ด ขึนก็ เ ป็ น คนในชุม ชนเอง โดยได้ สะท้ อนกระบวนการ
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ดําเนิ น การวิจัย แบบมีส่วนร่วม ว่ามีขนตอนของการวางแผน
ั
การปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะท้ อนผล
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“ได้รู้งานวิ จยั ชุมชนว่าต้องเป็ นงานแบบมีส่วนร่วม คนในชุมชนร่วมกันในการวางแผน การทํา การ
สังเกต และผลประโยชน์ก็อยูก่ บั ชุมชนเรา” (นักวิจยั ชุมชน18)
“การทีได้มาตรงนีนะทําให้รู้ว่าเออปัญหาของเรา เราควรเป็ นคนทีแก้เองเพราะเราจะรู้ดีทีสุด ถ้าให้
คนอืนมาแก้ก็จะเหมือนกับทีผ่านๆ มาคือมาอบรมแล้วก็หาย ปัญหามันก็แก้ไม่ได้สกั ที... เพียงแต่
ว่าตอนนีเรายังไม่เชี ยวชาญมาก แต่ก็พอเริ มมีความรู้มากขึน” (นักวิจยั ชุมชน7)
2) เกิดเจตคติทีดีตอ่ การวิจยั นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนว่าจากการทีได้ เข้ าร่วม
กิจกรรมการพัฒนานักวิจยั ชุมชนทําให้ เกิดเจตคติทีดีตอ่ การทํางานวิจยั และเห็นว่าการแก้ ปัญหา
ของชุมชนมาจากการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชนเป็ นสําคัญ นักวิจยั ชุมชนเกิดความรู้สกึ อยากลอง
ปฏิบตั ิการทําวิจยั เพือแก้ ปัญหาชุมชน เพราะเห็นว่าตนเองน่าจะสามารถทําได้
“พอโครงการเข้ามานะ ลุงคิ ดว่ามันดีนะวิ จยั ชุมชนนี เราเป็ นนักวิจยั ชุมชนก็ตอ้ งทําให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อชุมชนของเรา แต่มนั ก็ยงั ยากอยู่สําหรับลุงนะ แต่ถา้ ได้ฝึกมันก็น่าจะทําได้ เมือก่อน
เรามองไม่เห็นทางเลยนะ...” (นักวิจยั ชุมชน3)
“เข้ามาเพราะอยากรู้เรื องการแก้ปัญหาสิ งแวดล้อม พอเข้ามาก็เห็นว่าวิ จยั น่าจะช่วยแก้ได้ก็อยาก
กลับไปทําวิ จยั เพราะสิ งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะมันเป็ นปัญหาเหลือเกิ น” (นักวิจยั ชุมชน19)
3) เกิ ด ทัก ษะพื นฐานสําหรับ นักวิจัย นัก วิจัย ชุมชนสะท้ อนถึ งการเกิ ด
ทักษะพืนฐานสําหรับนักวิจยั ว่า จากการได้ ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จากโครงการทําให้ เกิดทักษะทีจําเป็ น
สําหรับการเป็ นนักวิจยั ได้ แก่ การฟั ง การถาม การจดบันทึก โดยนักวิจยั ชุมชนสะท้ อนว่าสามารถ
ทีจะปฏิบตั ิทักษะเหล่านันได้ หากต้ องปฏิบตั ิ เป็ นการสะท้ อนทักษะทีมีอยู่ในระดับพืนฐาน เช่น จด
ตามทีได้ ยิน เตรียมประเด็นคําถามอย่างกว้ างก่อนเก็บข้ อมูล เป็ นต้ น
“มาร่วมกิ จกรรมครังแรกมาแบบงงๆ ว่ามาทําอะไร แต่พอมาก็ได้ความรู้เอาไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชนได้นะ รู้จกั การถามทีก่อนถามเราก็จะมีประเด็นไปนะว่าจะถามอะไร” (นักวิจยั ชุมชน13)
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“ตังแต่ มศว เข้ามานะ ลุงก็รู้วิจยั มากขึน ได้ฝึกกับ มศว มาเยอะ อย่างการเก็บข้อมูล การจด
บันทึก การจัดกิ จกรรมเกี ยวกับการลดขยะ...” (นักวิจยั ชุมชน19)
“ลุงก็จดได้นะ มีสมุดนักวิ จยั ชุมชนก็จะเอาไว้จดเวลามีขอ้ มูลอะไร ได้ยิน ได้ฟังอะไรก็จดมาแล้วก็
ค่อยมาดูว่าเขาพูดเรื องอะไร” (นักวิจยั ชุมชน9)
2196177001
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จากสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนเมือภาควิชาการเข้ าสูพ่ ืนที จะเห็นได้ วา่
เป็ นจุดเริ มต้ นของการสร้ างนักวิจัยชุมชนโดยตรง โดยมุ่งหวังให้ ชาวบ้ านเรี ยนรู้กระบวนการวิจัย
และสามารถนําไปใช้ ในการแก้ ปั ญ หาหรื อพัฒนาชุมชนได้ โดยเข้ าไปเสริ มสร้ างความรู้ ทัก ษะ
พืนฐานการเป็ นนักวิจยั ให้ แก่ชาวบ้ านในชุมชน ทําให้ ชาวบ้ านเริมเรียนรู้กบั การใช้ กระบวนการวิจยั
เพือแก้ ปัญหา โดยผลจากการพัฒนานีทําให้ ชาวบ้ านเกิดความรู้กระบวนการวิจัย เกิดเจตคติทีดี
ต่อการวิจยั และเกิดทักษะในการทําวิจยั แต่ทงนี
ั เป็ นความรู้ ทักษะพืนฐานสําหรับนักวิจยั ทียังไม่
สามารถนําพาให้ นกั วิจยั ชุมชนนําไปใช้ ในการแก้ ปัญหาทีชุมชนต้ องการได้ อย่างแท้ จริง
จากประสบการทีชาวบ้ านเคยได้ รับจากการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากการเข้ ามา
ของหน่วยงานภาควิช าการ และได้ รับ ความรู้ เรื องการวิจัย จากสถานการณ์ ใ นอดีต แต่ยังไม่
สามารถนํ ากระบวนการวิจัยมาประยุก ต์ใช้ เพือไปสู่การบรรลุสิงทีชาวบ้ านคาดหวังได้ นํามาซึง
การศึกษาสถานการณ์ด้านศักยภาพของนักวิจัยชุมชนทีเป็ นต้ นทุนเดิม เพือนําไปสู่การวิเคราะห์
ศักยภาพและการเสริมสร้ างศักยภาพให้ แก่นกั วิจัยชุมชนต่อไป สถานการณ์ด้านศักยภาพ: ต้ นทุน
เดิมด้ านการวิจยั ดังปรากฏในหัวข้ อถัดไป
2.2.3 สถานการณ์ ด้านศักยภาพ: ต้ นทุนศักยภาพด้ านการวิจัย
ศักยภาพในมุมมองของนักวิจัยชุมชน คือ ช่องว่างระหว่างสิงทีเขามีและสิงทีจะ
นําพาไปสู่ก ารบรรลุ ถ้ าสิงที มียังไม่สามารถนํ าพาไปสู่ก ารบรรลุสิงที อยากเห็น อยากให้ เกิ ดได้
แสดงว่าศักยภาพนันต้ องการการเติมเต็ม สําหรับการทําความเข้ าใจศักยภาพของนักวิจยั ชุมชนใน
การศึกษาครังนี ผู้วิจยั ใช้ การศึกษา 2 วิธี ได้ แก่ การประเมินสถานการณ์ประสบการณ์การมีส่วน
ร่วมในการดําเนินโครงการวิจยั และการสะท้ อนประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบตั ิของนักวิจยั ชุมชน ดัง
ได้ นําเสนอต่อไปนี
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ตาราง 8 แสดงผลการสํารวจประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการวิจยั ของนักวิจัย
ชุมชน

สํารวจปั ญหา

2196177001

2.2.3.1 การประเมิ น สถานการณ์ ประสบการณ์ การมี ส่ วนร่ วมในการ
ดําเนินโครงการวิจัย
สําหรับการทําความเข้ าใจศักยภาพ โดยเฉพาะต้ นทุนเดิมทีนักวิจยั ชุมชนมี
ผู้วิจัยใช้ การประเมินสถานการณ์ประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการวิจยั จากแบบ
ประเมินเบืองต้ น เพือทําความเข้ าใจความคิดเห็นต่อการทํางานเพือชุมชนและประสบการณ์การมี
ส่วนร่ วมในการดํ าเนิ น โครงการวิจัย ผลจากการประเมิน สถานการณ์ จ ากแบบประเมิน พบว่า
นักวิจยั ชุมชนทัง 21 คนมีมมุ มองต่อการทํางานพัฒนาชุมชนโดยเห็นว่างานพัฒนาชุมชนไม่ใช่เรือง
ของหน่วยงานภายนอก แต่เป็ นเรืองของคนในชุมชน ดังนันบทบาทในการพัฒนาชุมชนจึงเป็ นของ
ทุกคนในชุมชน โดยนักวิจัยชุมชนเห็นว่าการพัฒนาชุมชนจะประสบความสําเร็จได้ มาจากการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน สําหรับประสบการณ์การทํางานพัฒนาชุมชน พบว่านักวิจยั ชุมชนทัง 21
คน เคยมีประสบการณ์ในการทํางานพัฒนาชุมชนหลังจากทีได้ เห็นมุมมองเบืองต้ นต่อการทํางาน
พัฒนาชุมชนของนักวิจยั ชุมชนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ทําสํารวจประสบการณ์การมีสว่ นร่วมในโครงการวิจัย
ซึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง 8
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/
/
/
/
/
/

/
/
/
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อื น ๆ เช่ น ก า ร
ประสานงาน

นํ า เส น อ ผ ล ต่ อ
สาธารณะ

เขียนรายงานผล

วิเคราะห์ข้อมูล

เก็บข้ อมูล

กิจกรรมการพัฒนา

ออกแบบเครื องมื อ
วิลจงยั มื อ ป ฏิ บั ติ

เ ขี ย น ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจยั
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
รวม

กํ า ห น ด ป ระ เด็ น
พัฒนาและวางแผน

ประสบการณ์

สํารวจปั ญหา

คนที

/
/

/
/

6

2

11

/
/
/
/
/
/
9

จากการศึก ษาประสบการณ์ ก ารมีส่วนร่ วมในการดํ าเนิ น โครงการวิจัย ที
นักวิจัยชุมชนประเมินตนเอง ประสบการณ์ สําคัญสําหรับนักวิจัย และประสบการณ์อืนๆ เช่น
การประสานงาน พบว่า นักวิจยั ชุมชนทุกคนมีประสบการณ์ในการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนและเก็บข้ อมูล รองลงมาคือมีประสบการณ์การมีสว่ นร่วมในการกําหนดประเด็นปัญหาและ
ร่วมวางแผนการแก้ ไข (จํานวน คน) มีประสบการณ์ในการนําเสนอผลต่อสาธารณะ ( คน)
ประสบการณ์อืนๆ เช่น การประสานงาน ( คน) การวิเคราะห์ข้อมูล ( คน) ออกแบบเครื องมือ
วิจัย ( คน) สํารวจปั ญหา ( คน) เขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย ( คน) และประสบการณ์นักวิจัย
ชุมชนมีประสบการณ์น้อยทีสุดคือการเขียนรายงานผล ( คน)
จากผลการศึกษาประสบการณ์การมีสว่ นร่วมในการดําเนินโครงการวิจัย จะ
เห็นได้ ว่านักวิจัยชุมชนได้ ผ่านการลงมือปฏิบัติและเก็บข้ อมูล ซึงเป็ นการดําเนินการตามแผนและ
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กิจกรรมทีได้ กําหนดไว้ แต่เป็ น การทําในระดับ พืนฐาน เช่น สัมภาษณ์ ข้อมูลพื นฐานของคนใน
ชุมชน ยังไม่ได้ มีรายละเอียดที ลงลึก มากนัก และไม่ได้ ทํ าอย่างสมําเสมอ ส่วนประสบการณ์ ที
นักวิจัยชุมชนเคยมีประสบการณ์น้อยทีสุดคือ ประสบการณ์การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัยและ
การเขียนรายงานผล ซึงทัง ประสบการณ์เป็ นทักษะการเขียน ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่ายังเป็ นช่องว่าง
ของนักวิจยั ชุมชนทียังต้ องการการเติมเต็มและได้ รับการพัฒนา
นอกจากนี ผู้วิจยั ได้ ทําการสัมภาษณ์เพิมเติมภายหลังจากทีได้ วิเคราะห์ผล
การประเมิน ประสบการณ์ ก ารมีส่วนร่วมในการดําเนิ น โครงการวิจัย ของนัก วิจัย ชุมชน พบว่า
ประสบการณ์ทีนักวิจัยชุมชนสะท้ อนนันนักวิจัยชุมชนนําไปใช้ ได้ ในระดับพืนฐาน ยังไม่สามารถ
นําไปใช้ เพือการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนได้ อย่างแท้ จริง ดังเช่น
การสํารวจปั ญ หาชุมชน นักวิจัยชุมชนสะท้ อนว่าทํ าการสํารวจปั ญ หาจาก
การสะท้ อนจากสมาชิกในกลุ่ม ประชุมร่ วมกันเพือกําหนดประเด็นปัญ หา ซึงมาจากมุมมองของ
สมาชิกในกลุม่ นักวิจยั เป็ นหลัก ยังไม่ได้ ลงไปศึกษาสภาพปัญหาจากชุมชนอย่างแท้ จริง
“สํารวจปัญหา เราก็ใช้การคุยกันในกลุ่มว่าตอนนีสภาพการทําการเกษตรของเราเป็ นยังไง เรา
อยากให้เป็ นยังไง ก็มาช่วยกันคิ ด ช่วยกันวิ เคราะห์ ยังไม่ได้เป็ นการไปเก็บข้อมูลกับชาวบ้านจริ งๆ
มันก็ยงั ไม่ใช่การสํารวจทีมาจากชาวบ้านจริ งๆ” (นักวิจยั ชุมชน )
“ก็ทําการสํารวจตอนนีนะ ก็นดั มาประชุมกันว่าตอนนีวัฒนธรรมประเพณี ไทยพวนเรากําลังจะ
หายไป เราจะช่วยกันได้ยงั ไงให้ยงั อยู่ เป็ นการคุยกันนกลุม่ เรา เฉพาะกลุ่มแต่ยงั ไม่ได้ไปถามคนใน
ชุมชน มันก็เลยทําให้ขอ้ มูลทีมียงั ไม่ครอบคลุมทังหมด...” (นักวิจยั ชุมชน )
การกํ าหนดประเด็น ปั ญ หาและการวางแผน นัก วิจัย ชุมชนสะท้ อนว่าการ
กําหนดประเด็นปั ญหาในการนํามาพัฒนา และการวางแผน ส่วนใหญ่ ใช้ การประชุมกัน นักวิจัย
ชุม ชนช่วยกัน สะท้ อนสภาพปั ญ หาที ต้ องการแก้ ไขหรื อพัฒ นา และร่วมกัน คิ ดหาวิธีก ารแก้ ไข
ร่วมกัน แต่ทงนี
ั ส่วนใหญ่ยงั คงขึนอยู่กบั ผู้นําของกลุม่ นักวิจยั ชุมชนบางคนยังไม่ได้ มีสว่ นร่วมอย่าง
แท้ จริง
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“พอได้ปัญหามาแล้วว่ามีอะไรบ้าง เราก็มาประชุมร่วมกัน ลุงเขาก็จะเรี ยกประชุมและก็วางแผน
ด้วยกันว่าเราจะทํากิ จกรรมอะไร ใครทําหน้าทีอะไรก็แบ่งกัน แต่ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ลงุ บางคนก็
ไม่ได้มาร่วมประชุม แต่มีอะไรก็ช่วยกันทํา” (นักวิจยั ชุมชน )
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การเก็บ ข้ อมูล นักวิจัยชุมชนสะท้ อนทักษะการเก็ บข้ อมูลว่าใช้ วิธีการเก็ บ
ข้ อมูลตามที ได้ เรี ย นรู้ เช่ น การถาม การจดบัน ทึ ก การฟั ง แต่ทังนี ยังคงเป็ น การใช้ ทัก ษะใน
ระดับพืนฐาน เช่น การจดบันทึก เป็ นการจดสิงทีได้ ยิน แต่ยงั ไม่สามารถจับประเด็นสําคัญได้ และ
ยังไม่สามารถนําสิงทีจะบันทึกนันมาวิเคราะห์เพือใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลได้ อย่างเต็มที เพียงแต่
เรียนรู้วา่ การเก็บข้ อมูลชุมชน การจดบันทึกเป็ นสิงทีสําคัญ
“เวลาไปคุยกับคนในชุมชนก็เอาสมุดไปด้วยนะ ไปจด แต่พอจดมาแล้วบางทีมนั ก็จบั ประเด็นไม่ได้
จดไม่ทนั บ้าง ไม่รู้จะเอาไอ้ทีจะมาทําอะไร มันยังไม่มีหลักในการจด” (นักวิจยั ชุมชน )
“เราก็ได้ใช้สิงทีได้เรี ยนมานะ แต่มนั ก็ยงั ไม่ได้เต็มทีหรอก อย่างฟังบางทีก็จบั ประเด็นไม่ได้ จดมา
บางทีก็อ่านไม่ออก...” (นักวิจยั ชุมชน )
จากสถานการณ์ ด้านศัก ยภาพของนัก วิจัย ชุม ชนหรื อผู้ร่วมวิจัย จากการ
ประเมินการมีสว่ นร่วมในการดําเนินโครงการวิจยั เบืองต้ น ทําให้ เห็นว่าผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่มีทกั ษะ
สําหรับการที จะดํ าเนิน การวิจัย แต่เป็ นทักษะในระดับพื นฐานทียังคงต้ องการการเติมเต็มและ
พัฒนา เนืองจากยังไม่สามารถใช้ ทกั ษะทีมีนําไปสูก่ ารแก้ ปัญหาทีต้ องการได้ อย่างแท้ จริง เพียงแต่
มีพื นฐานพร้ อมที จะพัฒ นาไปสู่ก ารมี ศัก ยภาพที สูงขึน นอกจากนี ผู้วิจัย ยังได้ ทํ าการศึก ษา
สถานการณ์ด้านศักยภาพของนักวิจยั ชุมชนผ่านการสะท้ อนผลจากประวัติศาสตร์ แห่งการปฏิบัติ
เพือแสดงให้ เห็นพืนฐานของทักษะความรู้ทีมีอยู่วา่ สามารถนําไปสู่การแก้ ปัญหาได้ เพียงใด ดังได้
นําเสนอในหัวข้ อต่อไป
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การปฏิบัติ
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ในส่วนนี ผู้วิจัย ได้ ทํ าการประเมิ น ศัก ยภาพนัก วิจัย ชุม ชน โดยอาศัย การ
สะท้ อนประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบตั ิ ซึงสะท้ อนให้ เห็นภาพในอดีตว่ามีการปฏิบตั อิ ย่างไร และสิงที
ปรารถนาจะให้ เป็ นนั ก วิ จัย ชุ ม ชนมี ค วามปรารถนาอย่ า งไร ทั งนี ผู้วิ จัย ได้ สะท้ อนผลจาก
ประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบตั ิ ดังนี
1) สะท้ อนประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบตั ิ
การสะท้ อนประวัติศาสตร์ แห่งการปฏิบัตินี นักวิจัยชุมชนได้ สะท้ อน
ให้ เห็นถึงอดีตของการพัฒนาทียังไม่สามารถนําพานักวิจัยชุมชนไปสูก่ ารบรรลุความปรารถนาได้
โดยนักวิจยั ชุมชนได้ สะท้ อนการปฏิบตั ิทีเกียวข้ องกับการพัฒนานักวิจัยชุมชน ดังต่อไปนี
1.1) การพัฒนาคนมาจากความต้ องการของหน่วยงานภายนอกชุมชน
การพัฒนานักวิจัยชุมชนในพืนทีทีผ่านมาเริ มจากความต้ องการ
ส่งเสริ มจากภาครัฐ หรื อหน่วยงานภายนอก เป็ น การพัฒนาที มุ่งเน้ น ตอบสนองความต้ องการ
พืนฐานในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนเป็ นสําคัญ เช่น การพัฒนาด้ านอาชีพ การพัฒนาด้ านการ
ท่องเทียว การพัฒนาด้ านการเกษตร เป็ นต้ น โดยทีภาครัฐหรือหน่วยงานภายนอกเป็ นผู้จดั เตรียม
โครงการ กิจกรรม การพัฒนา และนํามาฝึ กอบรมให้ แก่ชาวบ้ าน
“หน่วยงานต่างๆ เขาก็มาจัดให้บ่อยนะพวกอบรมต่างๆ อย่างอบรมทําไม้กวาด เย็บผ้า เย็บพรม
เช็ดเท้า เราก็คอยเข้าร่วมกับเขา...” (นักวิจยั ชุมชน )
“การพัฒนาแต่เดิ มก็เป็ นไปตามแผนการพัฒนาของประเทศ จังหวัดก็รับมา หน่วยงานท้องถิ นก็รบั
มาแล้วก็นํามาพัฒนาให้ชาวบ้าน มันก็เป็ นไปตามลําดับขัน” (นักวิจยั ชุมชน )
1.2) คนในชุมชนอยู่ฐานะผู้รับการพัฒนาและผู้เข้ าร่ วมโครงการ
การพัฒนาคนในอดีตเป็ นการพัฒนาที คนในชุมชนอยู่ในฐานะ
ผู้รับการพัฒนาและผู้เข้ าร่วมโครงการ ขาดการมีส่วนร่วมในการกําหนดโครงการหรื อสิงทีอยาก
พัฒนา หรือหากมีคนทีกําหนดส่วนใหญ่จะเป็ นผู้นําชุมชน ผู้นําท้ องถิน การแสดงความคิดเห็นของ
ชาวบ้ านมีเพียงบางโอกาส ที ต้ องการประชาคมหมูบ่ ้ านเพือเสนอของบประมาณจากภาครัฐ เช่น
การขอรับการพัฒนาด้ านสาธารณูปโภค เป็ นต้ น

168

“แผนหมู่บา้ นก็มีนะว่าเราต้องการพัฒนาอะไร เราก็จะทําประชาคมหมูบ่ า้ น ชาวบ้านก็จะช่วยกัน
เสนอและแสดงความต้องการ เมือได้ขอ้ ตกลงเราก็จะนําเสนอไปยัง อบต. แต่บางทีก็ไม่เ ป็ นไปตาม
แผนนะแล้วแต่ว่าเขาจะจัดให้ได้แค่ไหน” (นักวิจยั ชุมชน )

2196177001

“การอบรมทีเขาเอามาให้เราบางทีมนั ก็ไม่ค่อยตรงกับความต้องการของเรา อย่างทีนีต้องการเรื อง
เกษตรอิ นทรี ย์ การทําปุ๋ ย เพราะอาชี พส่วนใหญ่ของเราเป็ นเกษตรกรรม แต่บางทีเขาก็มาอบรม
เรื องงานฝี มือ แม้แต่เรื องการทําปุ๋ ยบางทีมาสูตรก็ไม่เหมาะกับบริ บทของบ้านเรา...” (นักวิจยั ชุมชน )
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1.3) มีสว่ นร่วมในงานวิจยั เพียงบางส่วนบางตอน
แม้ ว่าจะมีโครงการวิจัยท้ องถิ นเข้ าไปสร้ างการมีส่วนร่วมให้ แก่
ชาวบ้ าน เพื อพัฒนาชุมชนท้ องถินของตนเอง แต่บ ทบาทของชาวบ้ านก็ยังอยู่ในฐานะของผู้ให้
ข้ อมูล ผู้ประสานงาน และเข้ าไปมีสว่ นร่วมในโครงการวิจัยเพียงบางส่วนบางตอน เช่น เก็บข้ อมูล
รวบรวมข้ อมูล การนําเสนอข้ อมูลต่อชุมชน แต่ยังคงอยู่ภายใต้ การช่วยเหลือจากนักวิจยั ภายนอก
หรื อพีเลียงเป็ นหลัก แต่ก็ทําให้ ชาวบ้ านเริ มรู้จักกับงานวิจัย และการแก้ ปัญหาหรื อพัฒนาชุมชน
โดยใช้ งานวิจยั
“พวกเรามีงานวิจยั ท้องถิ นทีทํากับ สกว. ทํามาตังหลายปี ช่วยกันเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
ชุมชน ด้านวัฒนธรรมประเพณี เพราะเรามีความโดดเด่นเรื องวัฒนธรรมประเพณี ก็ได้งานวิ จยั มา
หนึงเรื องแต่ก็ยงั ไม่สมบูรณ์ หรอก เป็ นการเริ มต้น” (นักวิจยั ชุมชน )
“ป้าก็เคยทําวิ จยั กับ สกว. นะคะ เขาก็จะมีพีเลียงมาคอยให้คําแนะนําเรา เวลาเราทําเราเก็บ
ข้อมูล เขาก็จะมาดูเราตลอด” (นักวิจยั ชุมชน )
1.4) คิดสะท้ อนงานวิจยั เป็ นเรืองยาก
คนในชุมชนแม้ จะรู้จักและเริ มคุ้นเคยกับงานวิจัย แต่ก็ยังเห็นว่า
เป็ นเรืองยาก งานวิจยั เปรี ยบเสมือนยาขมสําหรับชาวบ้ าน เนืองจากกระบวนการขันตอนต่างๆ ที
ชาวบ้ านเห็นว่ามีความซับซ้ อนและหลายขันตอน การทําวิจยั สําหรับชาวบ้ านจึงยังคงเป็ นเรืองยาก
หากจะทําให้ สําเร็จชาวบ้ านเห็นว่าจะต้ องมีพีเลียงคอยเข้ ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนือง หากไม่มี
ชาวบ้ านจะขาดความมันใจในการทีจะเดินต่อด้ วยตนเอง
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“ผมมองว่างานวิ จยั มันคือยาขมเลยนะ มีขนตอนหลายอย่
ั
าง เราถึงต้องมีพีเลียงให้คําปรึ กษา
แนะนําและช่วยเหลือเรา เราเดิ นไปเองไม่ได้หรอกหากไม่มีพีเลียงนะครับ” (นักวิจยั ชุมชน )
“พีมองว่ามันก็ยงั ยากอยู่นะเรื องวิ จยั นี แต่เราก็พยายามทําแบบชาวบ้าน แบบวิ ถีเรา มันอาจจะ
ไม่ได้เป็ นวิ จยั ทีเหมือนทีนักวิชาการทีมีความรู้เขาทํากัน...” (นักวิจยั ชุมชน )
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“สําหรับพีนะ งานวิ จยั เป็ นเรื องยากสําหรับเรามาก แม้เราจะมีความรู้มาบ้าง แต่เวลาทีเราลงไปทํา
จริ งๆ ยังทําไม่เป็ น ไม่รู้ตอ้ งเริ มอะไรก่อน” (นักวิจยั ชุมชน )
SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

1.5) ทักษะยังมีไม่มาก
ผู้ร่วมวิ จัย สะท้ อนว่าส่ว นหนึงที มองว่างานวิจัย เป็ น เรื องยาก
เนืองจากยังมีทักษะความรู้ไม่มาก ยังคงต้ องได้ รับการเติมเต็มและฝึ กฝนการเป็ นนักวิจยั เพือให้
สามารถลงมือปฏิบัติได้ อย่ างมันใจ ทังนีทักษะทีจําเป็ นต้ องเป็ นทัก ษะการวิจัยแบบที ชาวบ้ าน
สามารถปฏิบตั ิได้ เป็ นวิจยั แบบชาวบ้ าน
“ชาวบ้านอย่างเรายังไม่ค่อยมีความรู้เรื องการทําวิ จยั มากเท่าไหร่ แต่ก็รู้ว่ามันมีประโยชน์นะเอาไป
ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง อย่างเมือก่อนพีไม่มนใจเลยนะเวลาพู
ั
ด จะสันมาก แต่ตอนนีก็ดีขึน แต่
ก็ยงั คงต้องฝึ กอีกเยอะ...” (นักวิจยั ชุมชน )
“พวกทักษะต่างๆ ทีเราได้เรี ยนทีอาจารย์มาสอนมันมีประโยชน์มากเลยนะ แต่ว่าบางครังเราก็ลืม
และก็ยงั ใช้ไม่เป็ น” (นักวิจยั ชุมชน )
1.6) ขาดความมันใจในการลงมือปฏิบตั ิ
การลงมื อ ปฏิ บั ติ ที นั ก วิ จั ย ได้ เรี ย นรู้ จากการทดลองทํ า จาก
โครงการบริ การวิช าการแก่ชุมชน ทําให้ นักวิจัยได้ ฝึก การปฏิบัติ แต่เป็ น การปฏิบัติทียังคงได้ รับ
ความช่วยเหลือจากนักวิชาการทีทําหน้ าทีเป็ นพีเลียงและเจ้ าของโครงการ ชาวบ้ านสะท้ อนว่าหาก
ต้ องลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองก็จะยังไม่สามารถทําได้ อย่างเต็มที ทังนีเนืองด้ วยยังไม่มนใจที
ั
จะลง
มือทําด้ วยตนเอง
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“ความมันใจเรายังไม่เต็มทีค่ะ ป้าว่าถ้าต้องทําเองจริ งๆ ก็ยงั ทํากันไม่ได้เท่าไหร่หรื อทําได้ก็ยงั ไม่ดี
แต่ถา้ มีทาง มศว มาเป็ นพีเลียงให้เราอย่าทีผ่านมานะก็จะไม่ตอ้ งกังวล เพราะอาจารย์ก็จะช่วยเรา
ดู...” (นักวิจยั ชุมชน )
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“ทักษะความรู้เรามี นักวิ จยั ชุมชนของเราทุกคนมีความรู้อยู่แล้วจากการเข้ามาให้ความรู้ของจาก
ทาง มศว แต่การปฏิ บตั ิ ก็อีกเรื องหนึง แต่ละคนก็จะเอาไปปฏิ บตั ิ ได้ไม่เท่ากัน บางคนทําได้บางคน
ก็ยงั ไม่ได้นะ ยังไม่มนใจในการทํ
ั
าด้วยตนเอง...” (นักวิจยั ชุมชน )
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1.7) ยังไม่เด่นชัดหนทางทีจะไปสูเ่ ป้าหมาย
ผู้ร่วมวิจัย สะท้ อนว่า แม้ จ ะมี ความรู้ มีทัก ษะ และได้ ลงมือฝึ ก
ปฏิบตั ิการวิจยั แต่การทีจะนําพาให้ เกิดไปสู่เป้าหมายยังไม่ชดั เจน ซึงแต่ละกลุม่ ก็จะมีเป้าหมายที
แตกต่างกัน เช่น ความต้ องการให้ ชมุ ชนเป็ นชุมชนเกษตรอินทรี ย์ ต้ องการสร้ างความเข้ มแข็งทาง
วัฒนธรรม ต้ องการสร้ างรายได้ เสริมให้ แก่ชมุ ชนภายใต้ การรักษาสิงแวดล้ อม เป็ นต้ น แต่แนวทาง
ในการปฏิบตั ิทีจะนําพาไปสูค่ วามสําเร็จนันนักวิจยั ชุมชนยังมองว่าเป็ นเรืองทีเป็ นไปได้ ยาก กับการ
ทีชาวบ้ านจะทําด้ วยตนเอง
“กลุ่มเราอยากให้เกิ ดการอนุรกั ษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณี ของเราไว้นะ พอหมดรุ่นนีแล้วก็มองไม่เห็นคน
รุ่นใหม่ทีจะเข้ามา ก็อยากให้วฒ
ั นธรรมประเพณีเราคงอยู…
่ ” (นักวิจยั ชุมชน )
“พีอยากให้ชุมชนเรานะเป็ นเกษตรอิ นทรี ย์ อยากเผยแพร่การทําปุ๋ ยแบบชาวบ้านทําได้ให้แก่
ชาวบ้าน บางคนก็รบั บางคนเขาก็ไม่รับ มันก็พดู ยากนะเราเป็ นชาวบ้านธรรมดาทีไปบอกเขา”
(นักวิจยั ชุมชน )
2) สะท้ อนความปรารถนา
นักวิจัยชุมชนสะท้ อนความปรารถนาของตนเองและกลุ่มจากการที
เข้ ามาเป็ นนักวิจยั ชุมชนในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี
2.1) ความปรารถนาในการแก้ ปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชน
ความปรารถนาในการแก้ ปัญหาของชุมชนโดยคนในชุมชน เป็ น
ความปรารถนาทีนักวิจยั ชุมชนเห็นว่า คือกระบวนการแก้ ปัญหาทีมาจากคนในชุมชนได้ ร่วมกันคิด
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ร่วมกันวางแผน ร่วมกันแก้ ไข และรับผลจากการแก้ ปัญหานันร่วมกัน เพือให้ ชมุ ชนสามารถอยู่ได้
อย่ างเข้ มแข็ง ลดการพึงพาและพึ งพิ งจากภายนอก นัก วิจัย ชุมชนจึงมีความปรารถนาในการ
แก้ ปั ญ หาของชุมชนโดยคนในชุมชน บนพืนฐานความเชือว่าคนในชุมชนคือผู้ที รู้ปัญ หาดีทีสุด
ดังนันวิธีการแก้ ไขจึงควรมาจากคนในชุมชน และเป็ นการแก้ ปัญหาอย่างมีสว่ นร่วม
2196177001
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“การทีได้มาตรงนีนะทําให้รู้ว่าเออปัญหาของเรา เราควรเป็ นคนทีแก้เองเพราะเราจะรู้ดีทีสุด ถ้าให้
คนอืนมาแก้ก็จะเหมือนกับทีผ่านๆ มาคือมาอบรมแล้วก็หาย ปัญหามันก็แก้ไม่ได้สกั ที... เพียงแต่
ว่าตอนนีเรายังไม่เชี ยวชาญมาก แต่ก็พอเริ มมีความรู้มากขึน” (นักวิจยั ชุมชน )
“อยากให้คนในชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเรานะ อย่างเรื องวัฒนธรรมนีเราจะทํายังไงให้คน
ช่วยกันรักษา คนบ้านเราก็ตอ้ งช่วยกัน” (นักวิจยั ชุมชน )
2.2) ปรารถนาให้ คนในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี
นักวิจัยชุมชนสะท้ อนความปรารถนาถึงความต้ องการให้ คนใน
ชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดี ว่าต้ องการให้ คนในชุมชนของตนเองมีคณ
ุ ภาพชี วิตทางด้ านเศรษฐกิ จ
สังคมวัฒนธรรม และสิงแวดล้ อม ทีดีขนึ โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ทังนีความปรารถนาในแต่ละด้ านทีนักวิจยั ชุมชนสะท้ อน ดังนี
ด้ านเศรษฐกิจ นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนว่าอยากเห็นเศรษฐกิจของ
ชุมชนดีขนึ คนในชุมชนมีรายได้ เพิมขึน การปฏิบตั ิทีผ่านมามีการฝึ กอาชีพเสริมแก่คนในชุมชนเพือ
สร้ างรายได้ แต่ยังเป็ น ในลัก ษณะของการดําเนิ น การเป็ น รายบุคคล ทํ าให้ ยังไม่เกิ ดกลุ่ม ทาง
เศรษฐกิจทียึดโยงคนในชุมชนให้ เกิดการร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบตั ิเพือให้ เกิดรายได้ ทียังยืน
“อยากให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ มขึนจากทรัพยากรหรื อสิ งทีมีอยู่ในชุมชน แต่ตอ้ งไม่เป็ นการ
ทําลายสิ งแวดล้อม รวมกลุ่มกันทําในชุมชน ผมมีความคิดอยากให้ธนาคารขยะเป็ นจุดเริ มต้นของ
การสร้างรายได้ให้ชุมชน” (นักวิจยั ชุมชน )
“ถ้าเราช่วยกันนะ เอาความโดดเด่นของเราเป็ นตัวนําและมาร่วมกันสร้างให้มนั ดี คนก็จะมาเรี ยนรู้
ทีชุมชนของเรา รายได้ก็จะเกิ ดตามมาเมือมีคนมาเทียว...เราอนุรักษ์ แล้วเราก็ตอ้ งอยู่ได้ดว้ ย...”
(นักวิจยั ชุมชน )
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“อยากให้ตรงนีเป็ นจุดเริ มต้นของการเรี ยนรู้ เพือให้คนเขาเอาไปทําต่อ ต่อยอด เกิ ดรายได้ อยาก
เรี ยนรู้เรื องอะไรทีเรามีก็มาเรี ยนรู้จากเรา แล้วก็เอาไปขยายผลต่อทีบ้าน...” (นักวิจยั ชุมชน )
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ด้ านสั ง คมวัฒ นธรรม นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนสะท้ อนว่ า อยากเห็ น
วัฒนธรรมของชุมชนได้ รับการอนุรักษ์ และสืบสาน ทังวัฒนธรรมประเพณีทีดีอนั เป็ นทียึดโยงคนใน
ชุมชนให้ สมัค รสมานสามัค คีกัน นันคือวัฒนธรรมประเพณี ไทยพวน และวิ ถี ชีวิตของชุมชนที มี
ความสัมพันธ์กนั แบบเครื อญาติ เชือมันในการปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา มีการช่วยเหลือเกือกูล
กัน แต่ปัจจุบนั สิงเหล่านีมีสว่ นใหญ่ยงั คงมีอยู่กับคนรุ่นเดิม ซึงยังขาดการสืบทอด ซึงความดีงาม
ทางสังคมวัฒนธรรมของชาวไทยพวนเป็ นสิงทีสะท้ อนคุณภาพชีวิตอีกด้ านหนึงของคนในชุมชน
“ตอนนีมันก็อยู่แต่กบั พวกลุงนะเรื องวัฒนธรรมนี ไม่รู้จะอยู่กนั ได้นานแค่ไหน พอรุ่นลุงไปแล้วก็
อยากให้มีคนมาสืบต่อ ตอนนีมันยังไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาสานต่อ...” (นักวิจยั ชุมชน )
“อยากเห็นชุมชนพัฒนาทางวัฒนธรรม เป็ นการอนุรกั ษ์ สืบสาน ไม่ให้สญ
ู สิ นไป ทีเรามาจากเชียง
ขวาง แล้วเชื อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเทียว สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน...” (นักวิจยั ชุมชน )
ด้ านสิงแวดล้ อม นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนอยากให้ สิงแวดล้ อมชุมชน
เป็ น สิงแวดล้ อมทีน่าอยู่ ควบคู่กับ เกษตรอิน ทรี ย์ เป็ น ไปตามวิถี ชุมชน ทังนี ประวัติศาสตร์ ก าร
ปฏิบัติทีผ่านมาชุมชนยังขาดการรักษาสิงแวดล้ อมโดยคนในชุมชน และด้ วยวิถีการทําการเกษตร
แบบใหม่ที มีก ารพึงพาเทคโนโลยี เพื อเพิ มผลผลิต ทํ าให้ เกิ ดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม รวมถึ ง
พฤติ ก รรมของคนในชุม ชนที ส่งผลต่อสิงแวดล้ อมชุมชน เช่น การจัด การขยะ การทํ ากิ จ กรรม
ทางการเกษตร เป็ นต้ น
“มีหลายหน่วยงานทีได้ทํา เราได้ไปดูงาน เราก็มีการคัดแยกขยะทําให้ขยะลดลง แต่มนั ก็ยงั มีขยะ
เกิ ดขึนอยู่หลังจากทีเราเอาไปทิ ง ไปทําปุ๋ ยอะไรแล้วมันก็ยงั มีอยู่ จริ งๆแล้วก็ทกุ ภาคส่วนนะครับที
ต้องช่วยกัน” (นักวิจยั ชุมชน )
“จากบริ บทของหนองแสงเนอะ บริ บทก็จะเป็ นเกษตรกรรมเป็ นส่วนใหญ่ มีคนเฒ่าคนแก่อยูบ่ า้ น
กันเยอะ ทีทางโครงการนีเข้ามาจะเป็ นเรื องขยะ เราก็อยากเชื อมโยงกับการทําเกษตรอิ นทรี ย์ มันก็
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เหมือนกับเราเริ มจากจุดเล็กๆ คนในสังคมช่วยเหลือดูแลกันอย่างนี ทําให้เราไม่ทิงกัน เหมือน
เพือนช่วยเพือน” (นักวิจยั ชุมชน )
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นอกจากนัก วิจัย ชุม ชนจะสะท้ อนสิงที ปรารถนาในเกิ ด ขึนใน
ชุมชนแล้ ว ยังสะท้ อนประวัติศาสตร์ แห่งการปฏิบัติอีกด้ วย นันคือการสะท้ อนสิงทีเป็ นอยู่ในอดีต
จนถึงปัจจุบนั ว่ามีการปฏิบัติอย่างไร อะไรเป็ นเหตุผลของการปฏิบตั ินนั เพือนําไปสู่การวิเคราะห์
ความต้ องการในการเสริ มศัก ยภาพให้ แก่ นัก วิจัย ชุมชนที จะนํ าไปสู่ก ารนํ าพาชุมชนไปสู่สิงที
ปรารถนาได้
2.2.4 ผลการศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพ
จากสถานการณ์ ก ารพัฒ นานัก วิจัย ชุมชนในพื นที อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ทังสถานการณ์ในพืนที และสถานการณ์ด้านศักยภาพ: ต้ นทุนเดิมด้ านการวิจยั ผู้วิจัย
ได้ นํามาวิเคราะห์ผลเพือให้ เห็นความสอดคล้ องสิงทีเป็ นอยู่และสิงทีนักวิจยั ชุมชนต้ องการจะเป็ น
จึงได้ ทํ าการศึก ษาความต้ องการในการพัฒ นาศัก ยภาพของตนเองของนัก วิจัย ชุม ชน ดังได้
นําเสนอต่อไปนี
ผลการศึก ษาความต้ องการในการพัฒ นาศัก ยภาพ นัก วิจัย ชุม ชนได้
สะท้ อนสิงทีเป็ นปัญหาทีทําให้ ไม่สามารถบรรลุความปรารถนาได้ ได้ แก่ ประเด็นการคิด เช่น ขาด
การคิ ด อย่ างเป็ น ระบบ ขาดการคิดวิเคราะห์ คิดอย่ างมีพ ลัง เป็ น ต้ น ประเด็น การปฏิบัติ เช่น
วิธีการปฏิบัติ ผลการเปลียนแปลงจากการปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิอย่างมี สว่ นร่วม เป็ นต้ น และประเด็นการ
ส่งต่อความรู้ เช่น ผู้สง่ ต่อ ผู้รับการส่งต่อความรู้ พืนทีการส่งต่อ วิธีการส่งต่อ เป็ นต้ น ทังนีผู้วิจยั จะ
ได้ นําเสนอสิงทีเป็ นอยู่ทีสะท้ อนจากสถานการณ์ปัญหา และสิงทีอยากพัฒนา ดังตาราง 9
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ตาราง 9 ผลการศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ชุมชน
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สถานการณ์ ทีเป็ นอยู่
สิงทีอยากพัฒนา
ยังไม่ส ามารถเชื อมโยงกระบวนการคิ ด พั ฒ นากระบวนการคิ ด ของนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน ที
เพือนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมได้ ครอบคลุมการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ คิด
สร้ างสรรค์ คิดอย่างมีพลัง
การปฏิบัติ ยังทํ าได้ ไม่ชัดเจนและเป็ น ขัน - สร้ างความรู้ ความเข้ าใจการวิจัย เชิ งปฏิบัติการ
เป็ นตอน
แบบมีสว่ นร่วม
- ฝึ กการปฏิบัติตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมี ส่วนร่ วม ประกอบด้ วย การค้ น หาปั ญ หา
การวางแผน การดําเนินกิจกรรม การสังเกต และ
การสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
ยังไม่มี ก ารส่งต่ อสู่ส าธารณะอย่ างเป็ น - พัฒนาผู้สง่ ต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ
รูปธรรม
- สร้ างพืนทีหรือเวทีการส่งต่อองค์ความรู้
- สร้ างและเชื อมโยงเครื อ ข่ า ยการส่ ง ต่ อ องค์
ความรู้
จากสถานการณ์ ที เป็ น อยู่และสิ งที อยากพัฒ นา พบว่านัก วิจัย ชุมชน
สะท้ อนสถานการณ์ ทีเป็ น อยู่ใน 3 ประเด็น สําคัญ ประกอบด้ วย ประเด็น ด้ านการคิด คือ ยังไม่
สามารถเชือมโยงกระบวนการคิดเพือนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมได้ โดยเห็นว่าการคิดเป็ น
ประเด็นสําคัญทีนําไปสู่การวางแผนเพือแก้ ปัญ หาต่างๆ ได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ทังนีนักวิจยั ชุมชน
เมือได้ วินิจฉัยสถานการณ์ ทงสถานการณ์
ั
ทวไปและสถานการณ์
ั
ด้านศักยภาพของนักวิจัยชุมชน
แล้ วพบว่า นัก วิจัย ชุมชนยังไม่สามารถเชื อมโยงการคิดทีนํ าไปสู่การปฏิบัติทีสามารถสร้ างการ
เปลียนแปลงได้ เช่น การคิดสร้ างสรรค์ การคิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นต้ น ซึงสะท้ อนได้ จากการคิด
โครงการพัฒ นาที ผ่านมาที ยังไม่ส ามารถนํ าไปสู่ก ารบรรลุเป้ าหมายที คาดหวังได้ เช่น ยังไม่
สามารถแก้ ปัญหาด้ านการมีแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างเป็ นรูปธรรมได้ นักวิจัยชุมชนยังไม่
สามารถคิดวางแผนการดําเนินโครงการพัฒนาหรือแก้ ปัญหาชุมชนอย่างเป็ นขันเป็ นตอนได้ เป็ นต้ น
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“ปัญหาคือเรายังคิ ดไม่เป็ น คิ ดแล้วมันยังไม่สามารถไปแก้ปัญหาทีเราอยากให้มนั สําเร็จได้...”
(นักวิจยั ชุมชน4)

2196177001

“ทีผ่านมายังถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายของเรา อย่างกลุ่มเราอยากสร้างแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
เพือให้คนได้มาเรี ยนรู้ แต่ตอนนียังไปไม่ถึง เรายังคิ ดทําเองไม่ได้ตอ้ งพึงพาคนอืนมาช่วย” (นักวิจยั
ชุมชน6)
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ประเด็นการปฏิบตั ิ นักวิจยั ชุมชนเห็นว่าสิงทีเป็ นอยู่ตอนนีคือ การปฏิบัติ
ยังทําได้ ไม่ชัดเจนและเป็ นขันเป็ นตอน ทังนีเนืองจากความรู้และประสบการณ์ ยังมีไม่มากพอ ทัง
ความรู้ใ นเรื องกระบวนการวิจัย ความรู้เรื องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ รวมถึ งยังไม่สามารถ
มองเห็นผลลัพธ์จากสิงทีปฏิบตั ิได้ ชดั เจน จึงทําให้ ยงั เป็ นช่องว่างทีต้ องการการพัฒนาเติมเต็ม
“ผมว่าจะพวกเรายังไม่เข้าใจเรื องวิ จยั กันสักเท่าไหร่ ก็รู้ว่ามันต้องมีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล แต่วิจยั ชุมชนจริ งๆเราก็ยงั ไม่ค่อยรู้” (นักวิจยั ชุมชน13)
“ขันตอนต่างๆ เวลาทีเราจะเอาไปใช้จริ งเรายังไม่ค่อยเป็ นเพราะยังไม่ได้ลงมือทําทุกขันตอน เรายัง
ไม่ได้ทําอย่างเต็มรูปแบบ...” (นักวิจยั ชุมชน3)
ประเด็น การส่งต่อองค์ ความรู้ ผู้ร่วมวิจัย เห็ น ว่ายังไม่มี ก ารส่งต่อองค์
ความรู้ส่สู าธารณะอย่างเป็ นรูปธรรม ทังนีเนืองจากนักวิจัยชุมชนเองยังขาดความมันใจในองค์
ความรู้ของตนเอง วิธีการถ่ายทอดการส่งต่อองค์ความรู้ยังมีทักษะไม่มากพอ พืนทีในการส่งต่อยัง
ไม่เป็ นรูปธรรม รวมถึงเครื อข่ายทีจะส่งเสริมการส่งต่อองค์ความรู้ทงภายในและภายนอกชุ
ั
มชนยัง
ไม่เข้ มแข็ง จึงทําให้ เกิดช่องว่างทีนักวิจัยชุมชนต้ องการได้ รับการเติมเต็ม เพือนําไปสู่การพัฒนา
และแก้ ปัญหาของชุมชนทังในมิติของเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิงแวดล้ อม
“ตอนนีเราไม่มนใจเรื
ั
องการสือสาร การถ่ายทอดความรู้ของเรา มีความรู้นะแต่เวลาจะพูดก็จะ
ลําดับไม่ถูกว่าต้องพูดอะไรก่อนหลัง เพราะบางทีก็มีเวลามากํากับ ก็อยากฝึ กตรงนี...” (นักวิจยั
ชุมชน15)
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“พืนทีทีเราจะสะท้อนความรู้ของเรา เช่น แหล่งเรี ยนรู้ มันยังไม่เป็ นรูปธรรม เวลาเราบอกต่อก็ยงั
พูดได้ไม่เต็มปากเพราะมันไม่เห็นภาพ...” (นักวิจยั ชุมชน2)
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จากสถานการณ์ ที เป็ นอยู่ดัง กล่า ว ผู้วิ จัย และผู้ร่ ว มวิ จั ย ได้ ร่ ว มกั น
วิเ คราะห์ และนํ า ไปสู่ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมที ต้ อ งการพัฒ นาที จะนํ า ไปสู่ก ารลดช่ อ งว่างของ
สถานการณ์ ที เป็ น อยู่ และตอบสนองต่อสิงที อยากพัฒ นา โดยผ่านการเติมเต็ มศัก ยภาพของ
นักวิจยั ชุมชนในประเด็นต่างๆ
จากสถานการณ์ ทีเป็ นอยู่และสิงทีอยากพัฒนา ในการเสริ มสร้ างความ
เป็ นนักวิจัยชุมชน นําไปสูก่ ารกําหนดประเด็นทีคาดหวังในการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
ผ่านวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม โดยประเด็นทีคาดหวังหรือ สิงทีต้ องการการเติม
เต็มศักยภาพของนักวิจยั ชุมชน ปรากฏผลดังนี
ตาราง 10 ประเด็นการเปลียนแปลงทีคาดหวังในการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
สิงทีอยากพัฒนา
พัฒนากระบวนการคิดของนักวิจยั ชุมชน ทีครอบคลุม
การคิดอย่างเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ คิด
อย่างมีพลัง
- สร้ างความรู้ ความเข้ าใจการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบ
มีสว่ นร่วม
- ฝึ ก การปฏิบัติ ต ามกระบวนการวิจัย เชิ งปฏิบัติก าร
แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้ วย การค้ น หาปั ญ หา การ
วางแผน การดํ า เนิ น กิ จ กรรม การสังเกต และการ
สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
- พัฒนาผู้สง่ ต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ
- สร้ างพืนทีหรือเวทีการส่งต่อองค์ความรู้
- สร้ างและเชือมโยงเครือข่ายการส่งต่อองค์ความรู้

ประเด็นการเปลียนแปลงทีคาดหวัง
ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอ
ทุนจากแหล่งทุน
มีการทําโครงการวิจยั เพือแก้ ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม

มีแ หล่งเรี ย นรู้ ด้ านการวิ จัย ของชุม ชน
โดยนักวิจยั ชุมชน
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1) ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน
นักวิจัยชุมชนสะท้ อนความต้ องการในการเสริ มสร้ างศักยภาพผ่าน
การฝึ กทักษะการเสนอโครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน ด้ วยเห็นว่าทักษะดังกล่าวจะช่วยสร้ าง
กระบวนการเรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพให้ แก่นกั วิจัยชุมชนในสิงทียังเป็ นช่องว่างขององค์ความรู้
ทังทางด้ านอารมณ์ ความรู้สึ ก และด้ านสังคม เช่น ฝึ ก การคิดอย่างเป็ นระบบ เสริ มสร้ างความ
เชือมันในตนเอง การยอมรับตนเอง การสร้ างเครือข่ายความร่วมมือ เป็ นต้ น
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“กลุ่มเราเห็นว่าทักษะทีจะพัฒนาคืออยากเขียนโครงการเป็ นเพือไปขอทุนมาทํา และยังช่วยฝึ กให้
เราทํางานเป็ นขันเป็ นตอนด้วยเพราะโครงการก็ มีหวั ข้อทีเขากําหนดมาแล้ว เพียงแต่ว่า
รายละเอียดลึกๆ ของแต่ละหัวข้อนีเรายังทํากันไม่เป็ น” (นักวิจยั ชุมชน2)
“อย่างทีบอกว่าเรายังไม่ค่อยมีความมันใจในตัวเอง ความรู้ทีอบรมมาก็ยงั ใช้ได้ไม่เต็มที การเขียน
โครงการพีว่าจะช่วยเราได้ฝึก แล้วถ้าเขียนแล้วเราสามารถเอาไปขอสนับสนุนจากทีอืนได้นกั วิ จยั
เราก็จะเกิ ดความมันใจมากขึนนะ...” (นักวิจยั ชุมชน1)
2) มีก ารทํ าโครงการวิจัย เพื อแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุม ชนได้ อย่ างเป็ น
รูปธรรม
นักวิจัย ชุมชนสะท้ อนถึ งความต้ องการในการเสริ มสร้ างศัก ยภาพ
ทางด้ านการทําโครงการวิจยั เพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดยสะท้ อนถึง
ทักษะทีมีอยู่ยังไม่สามารถนําไปสู่การทําโครงการวิจัยทีแก้ ปัญ หาอย่างเป็ นรูปธรรมของนัก วิจัย
ชุมชนต้ องการได้ ดังนันจึงต้ องการการเติมเต็มการปฏิบัติการการวิจยั ให้ สามารถตอบสนองการ
แก้ ปั ญ หาได้ และเป็ น การฝึ ก ฝนทัก ษะให้ แก้ ชาวบ้ านที เป็ น นัก วิ จัย อีก ด้ วย ซึ งลัก ษณะของ
โครงการวิจยั ทีทําจะต้ องสามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ผลลัพธ์สดุ ท้ ายคือสามารถทีจะ
แก้ ปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้
“มันต้องลงมือปฏิ บตั ิ จากการทําด้วยถึงจะสําเร็จ ทักษะต่างๆ ทีเรี ยนมาต้องได้ลงมือทํา ทีผ่านมา
เรายังไม่เห็นกระบวนการทําทังหมดเพราะเรายังไม่เคยลองทําอย่างจริ งจัง...” (นักวิจยั ชุมชน4)
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“นักวิ จยั ชุมชนทุกคนต้องสามารถเอาการคิ ดแบบนักวิ จยั นีแหละมาพัฒนาชุมชน เราต้องฝึ กทํากัน
แบบจริ งจัง ทีผ่านมามันไปได้ช้าเพราะเรายังไม่ได้ลงมือทํามัน กลุม่ เราก็มีแล้ว...” (นักวิจยั ชุมชน9)
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3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชน ทําให้ นกั วิจัย
ชุมชนเกิดแนวคิดในการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ด้านการวิจยั ชุมชน อันจะเป็ นแหล่งเรียนรู้ทีพัฒนามา
จากกระบวนการวิจยั ผ่านการมีสว่ นร่วมของสมาชิกนักวิจยั ชุมชนในการพัฒนา รวมถึงการมีสว่ น
ร่วมของสมาชิ กในชุมชน ซึงจากสถานการณ์ ปัญ หา หากนัก วิจัย ชุมชนสามารถขับเคลื อนและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัยของชุมชนให้ เกิดขึนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม จะเป็ นการแสดงให้ เห็น
ถึงศักยภาพของนักวิจยั ชุมชนประการสําคัญ ทีจะช่วยสร้ างความมันใจ เกิดแรงบันดาลใจในการ
นํากระบวนการวิจยั มาขับเคลือนการพัฒนาต่อไป
“ตอนนีเราก็พอมีแหล่งเรี ยนรู้แล้ว แต่ก็ยงั ไม่เป็ นรูปธรรม ยังกระจัดกระจาย ยังไม่สามารถทีจะเป็ น
แหล่งในการถ่ายทอดความรู้ได้จริ งๆ ถ้าเราทําตรงนีได้นะชุมชนของเราจะพัฒนาขึน” (นักวิจยั
ชุมชน2)
“อยากพัฒนาให้สวนทองมนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้สําหรับคนทีสนใจการทําเกษตรอิ นทรี ย์แบบนักวิจยั
ชุมชน ให้เขาได้มาเรี ยนรู้และเอากลับไปใช้ ไม่เฉพาะเรื องปุ๋ ย แต่เป็ นเรื องของการคิ ดด้วย”
(นักวิจยั ชุมชน1)
จากผลการศึก ษาความต้ องการในการพัฒ นาศักยภาพของนักวิจัย ชุมชน
สะท้ อนให้ เห็นช่องว่างของศักยภาพทีนักวิจยั ชุมชนต้ องการเติมเต็มเพือนําไปสูก่ ารพัฒนาให้ บรรลุ
เป้าหมายทีอยากเห็น โดยได้ กําหนดประเด็นเติมเต็มผ่านความต้ องการในการพัฒนา ได้ แก่ ทักษะ
การสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน มีการทําโครงการวิจยั เพือแก้ ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม และมีแหล่งเรี ยนรู้ด้านการวิจัยของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน โดยทัง 3
ประเด็นนีนําไปสูก่ ารกําหนดเป็ นแผนปฏิบัติการเพือเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนตามวงจร
การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริ มศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชน
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ตอนที 2.3 กระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชนด้ วยการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม
จากสถานการณ์การสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชนในอดีตและปัจจุบนั ทําให้ เห็นถึง
ความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนของผู้ร่วมวิจัย รวมถึงช่องว่างจากการพัฒนา
นักวิจยั ชุมชนทีผ่านมา จึงนํามาซึงการกําหนดอนาคตทีอยากเห็นของการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ที
ส่ง ผลต่อ การพั ฒ นาและแก้ ปั ญ หาชุม ชนได้ อ ย่ างยังยื น โดยอาศัย กระบวนการวิ จัย ในการ
ขับเคลือนอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กระบวนการสร้ างและพัฒนารูป แบบการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั นําเสนอในแต่ละวงรอบการดําเนินการดังต่อไปนี
วงรอบที 1
จากผลการศึกษาสถานการณ์ การพัฒนานักวิจัยชุมชนทีชุมชนทีผ่านมาทํ าให้
เห็นช่องว่างของศักยภาพทีนักวิจัยชุมชนต้ องการทีจะเติมเต็ม จึงนํามาสู่การกําหนดกิจกรรมเพือ
เสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนโดยการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในวงรอบที 1 โดยมี
ขันตอนการดําเนินการในแต่ละขันดังต่อไปนี
1. ขันการวางแผน
การวางแผนเป็ นการพิจารณาและกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพือนําไปสู่
การบรรลุผลตามเป้ าหมายที ต้ องการ สําหรับขันของการวางแผนนี ผู้วิจัยมีก ระบวนการในการ
วางแผนเพื อนํ า ไปสู่ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ โดยเริ มจากการกํ า หนดผลลัพ ธ์ ก าร
เปลียนแปลง ทังการเปลียนแปลงระยะสันและการเปลียนแปลงระยะยาว และกําหนดกิจกรรมทีจะ
นําไปสูผ่ ลลัพธ์นนั
ก่อนทีจะเริมการวางแผนเพือดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมใน
วงรอบที 1 ผู้วิจัย ได้ ทํ าการฉายภาพผลการศึกษาความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ชุมชนใน 3 ประเด็น คือ 1) ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน 2) มีการทํา
โครงการวิจัยเพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม 3) มีแหล่งเรี ยนรู้ด้านการวิจัย
ของชุมชนโดยนัก วิจัย ชุมชน เพื อเป็ น การทบทวนประเด็น ที ต้ องการเสริ มสร้ างศัก ยภาพ และ
นําเสนอผลการศึกษาพืนทีต้ นแบบจากการศึกษาระยะที 1 เพือให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ เห็นภาพของพืนทีที
มีการพัฒนานักวิจยั ให้ สามารถใช้ กระบวนการวิจัยเพือการแก้ ปัญหาชุมชนได้ เพือเป็ นแนวทางใน
การวางแผน การกําหนดกิจ กรรมในการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน และนําเข้ าสู่การวาง
แผนการปฏิบตั ิการในวงรอบที 1
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ในกระบวนการวางแผน ผู้วิจัย ใช้ แนวทางการวางแผนโดยให้ ผู้ร่วมวิจัย
กําหนดผลลัพธ์การเปลียนแปลงในแต่ละประเด็นทีเชือมโยงกับความต้ องการในการพัฒนา ทัง
ผลลัพธ์ระยะสันและผลลัพธ์ระยะยาว ดังแสดงให้ เห็นในตารางต่อไปนี
ผลลัพธ์ระยะสัน หมายถึง ผลทีเกิดขึนทันทีหลังจากการดําเนินกิจกรรม
ผลลัพธ์ระยะยาว หมายถึง ผลทีคาดว่าจะเกิดขึนหลังจากทีดําเนินกิจกรรม
เสร็จสินไปได้ สกั ระยะเวลาหนึง
1.1 กําหนดผลลัพธ์การเปลียนแปลง
ในขันของการกํ าหนดผลลัพ ธ์ ก ารเปลี ยนแปลงนี เป็ น การกํ าหนดทัง
ผลลัพ ธ์ ที เกิ ด ขึนในระยะสั น และผลลัพ ธ์ ก ารเปลี ยนแปลงระยะยาว โดยในวงรอบที 1 ได้
ดําเนินการกําหนดผลลัพธ์ ดังนี
ตาราง 11 แสดงการกําหนดผลลัพธ์การเปลียนแปลง
ประเด็นการเปลียนที
ผลลัพธ์ระยะสัน
คาดหวัง
ทั ก ษ ะ ก า ร ส ร้ า ง - ได้ ข้อเสนอโครงการ หรื อแนวคิ ด
ข้ อเสนอโครงการเพือ ในการเขียนข้ อเสนอโครงการเพือขอ
ขอทุนจากแหล่งทุน สนับสนุนทุน
- เกิดความรู้กระบวนการวิจยั
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
- เกิ ด แรงบั น ด าล ใจ ใน ก ารทํ า
ประโยชน์เพือส่วนรวม
มีการทําโครงการวิจยั - นักวิจัย ชุมชนสามารถดําเนิน การ
เพื อแก้ ปั ญ หาและ แก้ ปั ญหาหรื อ พั ฒ นาชุ ม ชนโดย
พัฒนาชุมชนได้ อย่าง อ า ศั ย ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ จั ย เชิ ง
เป็ นรูปธรรม
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมได้
- เกิ ด ความรู้ การทํ า วิ จัย แบบการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม
- เกิดผลผลิตจากการดําเนิน

ผลลัพธ์ระยะยาว
- ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น การ
ดําเนินกิจกรรมนักวิจยั
- นักวิจยั ชุมชนสามารถคิดอย่าง
เป็ นระบบ และสามารถเชือมโยง
กระบวนการคิด เพื อนํ าไปสู่ก าร
ปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมได้
- นั ก วิ จั ย ชุ ม ช น ส าม ารถนํ า
แนวคิ ด จากกระบวนการวิ จั ย
แบบมีส่วนร่วมไปประยุกต์ใช้ ได้
เช่ น สามารถระบุ ปั ญ หา คิ ด
วางแผน กําหนดกิจกรรมและลง
มือปฏิบตั ิ สังเกต และสะท้ อนผล
การปฏิบตั ิ
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-เกิ ด ผ ล ผ ลิ ต จ า ก ก า รดํ า เนิ น
โค รง ก าร/กิ จ ก รรม อ ย่ าง เป็ น
รูปธรรม
มี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ด้ าน - เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ใน
การวิ จั ย ของชุ ม ชน ชุมชน
โดยนักวิจยั ชุมชน
- นักวิจยั ชุมชนสามารถส่งต่อองค์
ความรู้สสู่ าธารณะได้
- เกิดการรวมกลุม่ อย่างมีพลังใน
การดําเนินการส่งต่อองค์ความรู้
- เกิดเครือข่ายทังภายในและ
ภายนอกในการร่วมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้

ผลลัพธ์ระยะยาว
- เกิ ดการพัฒนาทัก ษะนัก วิจัย ที
เพิ มขึน เช่น ทักษะการถาม การ
จดบันทึก การประเมินผล เป็ นต้ น
- มี แ หล่ งเรี ย นรู้ ชุม ชนด้ านการ
วิจยั อย่างยังยืน
- เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างยังยืน

จากการกําหนดผลลัพธ์การเปลียนแปลง จะเห็น ได้ ว่านักวิจัยชุมชนได้
กําหนดทังผลลัพธ์ระยะสันและผลลัพธ์ระยะยาวทีจะนําไปสู่การตอบประเด็นทีคาดหวังในแต่ละ
ประเด็น ประกอบด้ วย
1) ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน
ทัก ษะการสร้ างข้ อ เสนอโครงการเพื อขอทุ น จากแหล่ งทุ น เป็ น
เป้าหมายหนึงของการนําไปกําหนดกิจกรรมเพือตอบสนองสิงทีต้ องการพัฒนา โดยเน้ นการพัฒนา
ทีกระบวนการคิด อันนําไปสู่การปฏิบัติทีเป็ นรูปธรรม ดังนันหากสามารถฝึ กกระบวนการคิดอย่าง
มีพลังผ่านการฝึ กทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการ ซึงจะสะท้ อนความสําเร็จจากผลลัพ ธ์ระยะสัน
และระยะยาว ก็จ ะเป็ นสิงทีสะท้ อนศักยภาพนักวิจัย ชุมชนทีเกิ ดการพัฒนากระบวนการคิดได้
รวมถึ งผลผลิต ที จะเกิด จากกิจ กรรม คือ ข้ อเสนอโครงการได้ รับ การสนับ สนุน งบประมาณการ
ดําเนินงานจากผู้ให้ ทนุ หรื อสามารถนําแนวคิดจากโครงการไปเสนอเพือขอรับการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมได้
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เทศบาล หรื อทีอืนทีเขาสนับสนุน” (นักวิจยั ชุมชน )
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นอกจากนี ยังเกิดแรงบันดาลใจในการทีจะทําโครงการเพือแก้ ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชน เกิดทักษะในการเขียนข้ อเสนอโครงการ เกิดความเชือมันในความสามารถของ
ตนเอง
“ถ้าเราทําได้นะเราก็จะมีแรงในการทีจะทําต่อ มันเหมือนเป็ นการแสดงศักยภาพอย่างหนึงของเรา
อย่างทีอาจารย์ได้บอกว่าเราต้องทําให้เขาเห็นก่อนเขาถึงจะมาสนับสนุนเรา” (นักวิจยั ชุมชน )
“พอเราได้ฝึกฝนแล้วทําเป็ นเราก็จะมันใจมากขึน นักวิ จยั ชุมชนเราก็จะเกิ ดความเชื อมันในตัวเอง
ว่าทําได้มากขึน” (นักวิจยั ชุมชน21)
2) มีก ารทํ าโครงการวิจัย เพื อแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุมชนได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม
การทํ า โครงการวิ จั ย เพื อแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาชุม ชนอย่ า งเป็ น
รูปธรรม เป็ นเป้าหมายทีเน้ นให้ นกั วิจยั ชุมชนได้ ฝึกฝนการปฏิบตั ิ เพือให้ ร้ ูขนตอน
ั
กระบวนการการ
วิจัย และสามารถนํามาประยุกต์ ใช้ ในการแก้ ปั ญ หาหรื อพัฒนาชุมชนได้ โดยเป็ น การวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติ ก ารแบบมีส่วนร่วม ที มี ก ระบวนการที สามารถนํ าไปสู่ก ารแก้ ปั ญ หาของชุมชน ผลการ
เปลียนแปลงภายใต้ การเรี ยนรู้จากการฝึ กปฏิบัติผ่านการดําเนินกิจ กรรมเพื อแก้ ปั ญหาชุมชนนี
นอกจากสามารถดําเนินการตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมได้ แล้ ว อาจยังเกิด
ผลผลิตทีเป็ นรูปธรรมจากการแก้ ปัญหาหรือพัฒนานันด้ วย
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“ตอนนีก็ยงั ไม่ค่อยเข้าใจขันตอนการทําวิ จยั เท่าไหร่ เราต้องได้รับความรู้และฝึ กลงมือทําจริ ง...”
(นักวิจยั ชุมชน )
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“ทักษะต่างๆ ป้าว่ามันมาจากการทีได้ลงมือทํานะ เมือก่อนป้าก็ไม่เป็ นเลย แต่พอได้มาช่วย มาทํา
ก็เลยทําเป็ น แต่เรายังไม่ได้ทําแบบมีส่วนร่วมมันก็เลยยังเห็นผลไม่ชดั และไม่เข้าใจกระบวนการ
...” (นักวิจยั ชุมชน )
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3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน
การมีแ หล่งเรี ย นรู้ ด้ านการวิจัย ของชุมชนโดยนัก วิจัย ชุม ชน เป็ น
เป้าหมายทีเน้ นให้ เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ ส่งต่อองค์ความรู้ โดยผ่านพืนทีการเรียนรู้คือแหล่ง
เรียนรู้ด้านการวิจยั ของชุมชน เน้ นการฝึ กทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ แก่นกั วิจยั ชุมชน รวมถึง
การเกิดเครือข่ายและเชือมโยงเครือข่ายทังภายในและภายนอก จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
“ป้าก็อยากให้มีแหล่งเรี ยนรู้เพือเป็ นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ เพือให้คนทีอยากเรี ยนรู้เขาได้รับ
ความรู้กลับไปอย่างเต็มที...” (นักวิจยั ชุมชน )
“การถ่ายทอดตอนนีเรายังไม่มนใจแต่
ั
ถา้ ได้ฝึกเราก็สามารถพูดได้ เพราะเป็ นการพูดจาก
ประสบการณ์การทําจริ งของเรา” (นักวิจยั ชุมชน )
1.2 กําหนดกิจกรรม
หลังจากทีกําหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีคาดหวังแล้ ว
ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันกําหนดกิจกรรมทีจะดําเนินการเพือให้ บรรลุเป้าหมาย ดังนี
1.2.1 ผลลัพ ธ์ ก ารเปลี ยนแปลงที คาดหวัง : ทัก ษะการสร้ างข้ อ เสนอ
โครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน
1) กิจกรรมสร้ างแรงบันดาลใจในการแก้ ปัญหาชุมชน
ผู้วิจัย และผู้ร่ วมวิจัย ได้ ร่ว มกัน วางแผนในกิ จ กรรมสร้ างแรง
บันดาลใจในการแก้ ปัญหาชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิ จัย ทังนีจากการศึกษาสถานการณ์การ
พัฒนานักวิจยั ชุมชนและการสะท้ อนประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบตั ิ ทําให้ เห็นสิงทีเป็ นช่องว่างของผู้
ร่วมวิจยั ประการหนึงทีสําคัญคือ การขาดการยอมรับในความสามารถของตนเอง และขาดความ
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พร้ อมของที มในการเข้ ามาทํ างานเพื อส่วนรวมอย่ างเต็มกํ าลั งความสามารถ ทํ าให้ ก ารเข้ ามา
เรียนรู้ ฝึ กฝนทักษะ และร่วมแก้ ปัญหายังไม่สามารถทําได้ เต็มที อีกทังยังมองไม่เห็นความสําเร็จที
เป็ นรูปธรรมจากการทํางานวิจยั เพือแก้ ปัญหาชุมชน ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันพิจารณาและเห็นว่าประการ
แรกควรมีกิ จกรรมที ทํ าให้ นัก วิจัยชุมชนเกิ ดแรงบัน ดาลใจในการทํ างานเพื อชุม ชนก่ อน จึงได้
วางแผนและกําหนดกิจกรรมสร้ างแรงบันดาลในใจการแก้ ปัญหาชุมชน ดังนี
1.1) กําหนดเนือหาการสร้ างแรงบันดาลใจ
ผู้ร่ ว มวิ จัย เห็ น ว่า กลุ่ม นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนยัง มองไม่ เ ห็ น ภาพ
ความสําเร็จจากการใช้ กระบวนการวิจยั แก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน จึงทําให้ แรงผลักดันในการเข้ า
มามีส่วนร่วมอาจยังไม่เต็มที ดังนันจึงร่วมกันกําหนดเนือหาในการสร้ างแรงบันดาลใจ คือ ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ร่วมกัน นําเสนอภาพความสําเร็ จที อยากเห็นเกียวกับชุมชนที ตนเองจะสามารถ
ดํ าเนิ น การด้ ว ยกระบวนการวิ จัย และผู้วิ จัย นํ า เสนอพื นที ต้ นแบบที มี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยใช้
กระบวนการวิจยั และสําเร็จผลเป็ นรูปธรรม
“การสร้างแรงบันดาลใจเป็ นสิ งแรกทีเราควรทํา ถ้านักวิ จยั ชุมชนไม่มีแรงบันดาลใจก็จะไม่เข้า
มาร่วมตรงนี ” (นักวิจยั ชุมชน5)
1.2) กําหนดกิจกรรมการสร้ างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมทีจะดําเนินการเพือสร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่นกั วิจัย
ชุมชน ประกอบด้ วย 1) การสร้ างภาพอนาคต: พัฒนาชุมชนบนฐานการวิจัยโดยนักวิจยั ชุมชน คือ
การทีนักวิจัยชุมชนร่วมกันกําหนดอนาคตทีอยากเห็นจากการดําเนินการของนักวิจยั ชุมชน โดย
อาศัยการขับเคลือนแบบกระบวนการวิจยั
“เราต้องมองสิ งทีเราอยากจะเห็นร่วมกันก่อนว่าจุดหมายปลายทางอยากให้เป็ นยังไง อยากเห็นเรา
ทําวิ จยั ได้ อยากเห็นการรวมกลุ่มของชุมชนเพือทําสิ งดีๆ มันก็จะช่วยให้เรามีกําลังใจในการเดิ นต่อ
เพือไปถึงจุดทีคาดหวัง” (นักวิจยั ชุมชน17)
การสร้ างแรงกระตุ้นหนุนเสริมพลังด้ วยพืนทีต้ นแบบทีประสบ
ความสําเร็จ เป็ นการสร้ างแรงบันดาลใจโดยผู้วิจยั นําเสนอภาพของพืนทีทีประสบความสําเร็จจาก

185

การแก้ ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการวิจยั ทังประเด็นของบริบทพืนที และปัจจัยทีเกือหนุนให้ เกิด
ความสําเร็จ
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“เราก็ยงั มองไม่ค่อยเห็นภาพเนอะว่าพอเราทําแล้วมันจะเป็ นยังไง เราน่าจะได้เห็นตัวอย่างทีเขาทํา
ก่อน ทีผ่านมาทีเคยไปดูงานก็เป็ นการดูงานแต่ละเรื องไป ยังไม่เคยเห็นทีเป็ นนักวิ จยั ชุมชน”
(นักวิจยั ชุมชน1)
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2) กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจยั เพือชุมชน
ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันกําหนดกิจกรรมการเสริ มสร้ างความรู้
ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจยั เพือชุมชน ดังนี
2.1) กํ า หนดประเด็ น การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกั บ
งานวิจยั เพือชุมชน
จากสถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนทีผ่านมา ผู้ร่วมวิจัย
สะท้ อนช่องว่างของการขาดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับ งานวิจัยเพือชุม ชน รวมถึ งบทบาทของ
นักวิจัยชุมชน จึงทําให้ การดําเนินการวิจัยยังไม่สามารถดําเนินการได้ อย่างเต็มที ดังนันผู้ร่วมวิจัย
จึงกําหนดประเด็นในการเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจัยเพือชุมชน ประกอบด้ วย
สร้ างความเข้ าใจคําว่านักวิจยั ชุมชน และบทบาทของนักวิจยั ชุมชน
“มาแรกๆ ก็งง ว่านักวิ จยั ชุมชนคืออะไร ก่อนอืนเลยเราต้องเข้าใจร่วมกันก่อนถึงคําว่านักวิ จยั
ชุมชนว่าเป็ นยังไง ทําอะไรบ้าง” (นักวิจยั ชุมชน13)
“เราต้องมีความเข้าใจการทําวิจยั ชุมชนว่าเขาทําอย่างอย่างไร 1 2 3 4 5 ทําอย่างไร เราก็จะได้
นํามาปฏิ บตั ิ ให้เหมาะสมกับสิ งที เราจะทํา” (นักวิจยั ชุมชน3)
2.2) กํ า หนดกิ จ กรรมการสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจเกี ยวกั บ
งานวิจยั เพือชุมชน
ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกํ าหนดกิจ กรรมทีจะดําเนิน การเพือสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจยั เพือชุมชนตามประเด็นทีกําหนด โดยเริ มจากให้ นักวิจยั ชุมชน
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เป็ นผู้สะท้ อนความเข้ าใจคําว่า “นักวิจัยชุมชน” ว่าแต่ละคนเข้ าใจว่าอย่างไร บทบาทของนักวิจัย
ชุมชนเป็ นอย่างไร จากนันให้ ผ้ วู ิจยั สรุปและสร้ างความเข้ าใจร่วมกันเกียวกับคําว่านักวิจยั ชุมชน
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3) กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนาโครงการวิจยั อย่างมีพลัง
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกัน กําหนดกิจ กรรมเรี ย นรู้ปั ญ หาและ
พัฒนาโครงการวิจยั อย่างมีพลัง ดังนี
3.1) กําหนดประเด็นการเรียนรู้
จากผลการศึก ษาสถานการณ์ การพัฒนานัก วิจัย ชุมชน จะ
เห็นได้ วา่ นักวิจัยชุมชนยังขาดทักษะการเขียน และการค้ นหาปั ญ หาที มาจากความต้ องการของ
ชุมชน ทําให้ การดําเนินการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนยังไม่สามารถนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายได้
ดังนันผู้ร่วมวิจัยจึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมทีทําให้ สามารถค้ น หาและระบุปัญ หาทีแท้ จริ งได้ และ
กิจกรรมการเขียนข้ อเสนอโครงการทีเป็ นโครงการทีมาจากความต้ องการของชุมชน
“สิ งทีอยากเติ มคือเรื องของการค้นหาปัญหา เรารู้ว่าเราต้องไปหาปัญหาจากชุมชนในเรื องทีจะทํา
แต่ไม่รู้ว่าเทคนิ ค วิ ธีการต้องทํายังไง” (นักวิจยั ชุมชน4)
“ก็เคยไปคุยนะ แต่พอไปคุยไปถามบางทีชาวบ้านก็ไม่อยากตอบในสิงทีเป็ นปัญหา ทําให้เราไม่รู้
ปัญหาจริ งๆของเขาว่าเป็ นยังไง” (นักวิจยั ชุมชน2)
3.2) กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ปั ญ หาและพัฒ นาโครงการวิจัย อย่างมี
พลัง ผู้ร่วมวิจัยกําหนดให้ ผ้ วู ิจัยเป็ นผู้ฝึกฝนทักษะการค้ นหาและระบุปัญหา รวมถึงแนวทางการ
เขียนโครงการวิจยั ทีสามารถนําเสนอเพือขอรับการสนับสนุนการดําเนินการได้
“ก็ให้พีเลียงจาก มศว นีแหละมาสอนเราทํา กําหนดเลยว่าเป็ นพีเลียง แล้วเราก็นดั เวลารวมกลุ่ม
มาฝึ ก มาทํากัน...” (นักวิจยั ชุมชน19)
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1.2.2 ผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลงที คาดหวัง: มีก ารทํ าโครงการวิจัย เพื อ
แก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ผู้วิจัยและร่วมวิจยั ร่วมกันกําหนดกิจกรรมเพือนําไปสูเ่ ป้าหมายของ
การทีนักวิจัยชุมชนสามารถทําโครงการวิจยั เพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ดังต่อไปนี
1) กิจกรรมบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบสูก่ ารการมีสว่ นร่วมของชุมชน
1.1) กําหนดประเด็นการเรียนรู้
จากผลการศึกษาสถานการณ์และผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพ
นักวิจยั ชุมชนทีมีอยู่ นํามาสูก่ ารกําหนดกิจกรรมเพือนําไปสูก่ ารเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนที
ขับ เคลื อนโดยการดํ า เนิ น โครงการวิจัย เพื อแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุมชนได้ อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรม
กิจกรรมการวิเคราะห์บทเรียนจากพืนทีต้ นแบบและนํามาประยุกต์ใช้ กบั บริบทของพืนที
“อยากเห็นทีอืนว่าเขาทํายังไงเขาถึงทําได้ แก้ปัญหาได้ เราก็จะได้เอาไอ้ทีดีนะมาทําบ้าง เอามา
เป็ นแบบอย่าง” (นักวิจยั ชุมชน12)
“เราก็ทําของเราตามทีความสามารถเรามี แต่มนั ก็ยงั ไปไม่สดุ ก็อยากจะทําให้มนั สําเร็จ ” (นักวิจยั
ชุมชน14)
1.2) กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
จากประเด็น การเรี ย นรู้ นํ า มาสู่ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมการ
วิเคราะห์บทเรียนจากพืนทีต้ นแบบ โดยผู้วิจยั นําเสนอบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบ โดยเฉพาะในส่วน
ของกระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน เพือให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ ร่วมกันวิเคราะห์และกําหนดเป็ นแนวทาง
ในการดําเนินกิจกรรมเพือแก้ ปัญหาของกลุม่ ตนเอง
“จากทีน้องจอยได้เล่าว่ามีชุมชนทีเขาใช้กระบวนการวิ จยั แก้ปัญหา เราก็ช่วยกันคิ ดว่าจะเอามาใช้
กับพืนทีเรายังไง โดยทีปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของเรา” (นักวิจยั ชุมชน1)
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“พวกเราต้องช่วยกันเอาต้นแบบทีเขาทําสําเร็จมาคุยกัน ว่าจะมาใช้ให้เหมาะสมกับเรายังไง อย่าง
ทางด้านวัฒนธรรมนีก็จะเอามาใช้ได้ยงั ไงบ้าง” (นักวิจยั ชุมชน3)
2) กิจกรรมสร้ างความเข้ าใจการ “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม”
2.1) กํ า หนดประเด็ น การสร้ างความเข้ าใจ “การวิ จั ย เชิ ง
2196177001

ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม”
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จากผลการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ และผลการวิ เ คราะห์
ศั ก ยภาพของนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน ที สะท้ อนถึ ง ช่ อ งว่ า งของการขาดความรู้ ความเข้ าใจใน
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม จึงทําให้ การดําเนินกิจกรรมทีผ่านมายังไม่นําไปสู่
การบรรลุผลอย่างเป็ นรูปธรรม ทังนี ด้ วยผู้ร่วมวิจัยเชือว่ากระบวนการวิจัยดังกล่าวจะนําพาไปสู่
การแก้ ไขปัญหาของชุมชนได้ จึงนํามาสูก่ ารกําหนดประเด็นการเสริมสร้ างความเข้ าใจเกียวกับการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม เพือให้ นกั วิจยั ชุมชนเกิดความรู้ความเข้ าใจการทํางานวิจยั แบบ
มีสว่ นร่วม และนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิการเพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน
“ผมว่าจะพวกเรายังไม่เข้าใจเรื องวิ จยั กันสักเท่าไหร่ ก็รู้ว่ามันต้องมีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล แต่วิจยั ชุมชนจริ งๆเราก็ยงั ไม่ค่อยรู้ เราต้องเรี ยนรู้เพิ มเติ มตรงนี...” (นักวิจยั ชุมชน13)
“พวกเราต้องรู้จริ งนะเวลาทีทําจะได้ทําได้ ก่อนอืนต้องให้อาจารย์มาสร้างความกระจ่างให้เราก่อน
เกี ยวกับเรื องวิ จยั เรารู้แต่ตอ้ งวางแผน ลงมือทํา สะท้อนผล...” (นักวิจยั ชุมชน10)
2.2) กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
จากประเด็นทีผู้ร่วมวิจัยร่วมกันกําหนด นํามาสูก่ ิจกรรมการ
เรียนรู้เรื องการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม โดยการให้ ความรู้การทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วมแก่นักวิจยั ชุมชน และลงมือปฏิบตั ิการโดยใช้ วงจรการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
อันประกอบด้ วย การวางแผน การปฏิบัติและสังเกต และการสะท้ อนผลการปฏิบัติ โดยใช้ แหล่ง
เรี ยนรู้ทงั 3 แหล่ง ในการทําวิจยั ปฏิบตั ิการ
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“เรี ยนนีต้องทังทฤษฎีและปฏิ บตั ินะ พอรู้หลักการแล้วก็ลงมือทํา วิ จยั นีถ้ารู้อย่างเดียวไม่ได้นะเรา
ต้องรู้และทําด้วย” (นักวิจยั ชุมชน9)
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1.2.3 ผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีคาดหวัง: มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของ
ชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน
การมีแหล่งเรี ยนรู้ด้านการวิจัยของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน เป็ นอีก
หนึงสิงทีคาดหวังของนักวิจัยชุมชน นักวิจัยชุมชนต้ องการเติมเต็มศักยภาพผ่านการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านการวิจยั ชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน โดยกําหนดกิจกรรมทีจะนําไปสูก่ ารมีแหล่งเรียนรู้ ดังนี
1) กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่ นร่วม: ศูนย์การเรียนรู้ของฉัน
1.1) กําหนดประเด็นชวนคิดอย่างมีสว่ นรวม: ศูนย์การเรียนรู้ของฉัน
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ได้ ร่วมกัน วางแผนในกิ จ กรรมชวนคิ ด
อย่ างมีส่วนร่วม: ศูน ย์ การเรี ย นรู้ ของฉัน ทังนี จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ก ารพัฒนานัก วิจัย
ชุมชนและสถานการณ์ด้านศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ทําให้ เห็นว่านักวิจยั ชุมชนต้ องการการเติมเต็ม
ศักยภาพด้ านการปฏิบตั ิเพือนําไปสูก่ ารเรียนรู้การใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาและพัฒนา
ชุมชน โดยผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าหากนักวิจยั ชุมชนสามารถพัฒนาศูนย์การการเรียนรู้อนั เป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู้ทีสะท้ อนความเป็ นนักวิจัย ชุมชน ให้ สําเร็จได้ เป็ น สิงหนึงทีสะท้ อนศัก ยภาพของนักวิจัย
ชุมชนได้ ดังนันกิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่ นร่วม: ศูนย์การเรี ยนรู้ของฉัน จึงเป็ นกิจกรรมหนึงทีจะ
สามารถเสริ มศัก ยภาพให้ แก่นัก วิจัย ชุมชนที จะนํ าไปสู่ก ารสามารถใช้ ก ระบวนการวิ จัยในการ
แก้ ปัญหาได้
“พีอยากให้เรามีการทํางานอย่างมีระบบ ช่วยกันคิดวางแผนพอทําแล้วก็จะเดิ นตามแผนนันแหละ
แต่มนั ก็จะต้องมาจากพวกเราทุกคน” (นักวิจยั ชุมชน7)
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1.2) กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
จากประเด็นทีกําหนดนํามาสูก่ ารวางแผนกิจกรรมการ โดยผู้
ร่วมวิจยั ร่วมกันวางแผนการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ทีอยากให้ เกิดขึน ตามวงจรวิจยั เชิงปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วม กําหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ การถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผล รวมถึงการ
ทดลองปฏิบตั ิจริงในการถ่ายทอดความรู้เพือประเมินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
“อย่างธนาคารขยะนีเราวางแผนกันว่าจะทําเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทงเรื
ั องการคัดแยกขยะ ทีขายได้เอา
มาขาย ทีขายไม่ได้จะมีวิธีการจัดการอย่างไร อันนีเราต้องวางแผนในการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน”
(นักวิจยั ชุมชน2)
“วัฒนธรรมนะเรามีตรงนีเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เราจะทําเป็ นฐานแต่ละเรื องทีเป็ นอัตลักษณ์ ของไทย
พวนเรานะ เช่น การแต่งกาย อาหาร ประเพณี ” (นักวิจยั ชุมชน3)
2. ขันปฏิบตั ิการ สังเกต และสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
ในขันของการปฏิบัติก าร การสังเกต และสะท้ อนผลการปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัย
ดําเนินการตามแผนทีกําหนดในแต่ละกิจกรรม ดังนี
2.1 ผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีคาดหวัง: ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการ
เพือขอทุนจากแหล่งทุน
2.1.1 กิจกรรมสร้ างแรงบันดาลใจในการแก้ ปัญหาชุมชน
1) ปฏิบตั ิการและการสังเกต
ในขันของการลงมือปฏิบัติกิจ กรรมสร้ างแรงบันดาลใจ ซึงเป็ น
กิจกรรมหนึงก่อนนําไปสูก่ ารสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอรับทุนจากแหล่งทุนนัน ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจยั ได้ ปฏิบตั ิกิจกรรมดังนี

191

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

1. กําหนดภาพอนาคต: เรืองเล่าเร้ าพลังสร้ างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมนีมุง่ เน้ นการสร้ างแรงบันดาลใจและความรู้สกึ ทีดีต่อ
การทํ า งานพั ฒ นาชุม ชนให้ แก่ ผ้ ูร่ว มวิจัย เพราะผู้ร่ วมวิ จัย เชื อว่าแรงบั น ดาลใจจะเป็ น พลัง
ขับ เคลือนให้ ไปสู่เป้ าหมายแห่งความสําเร็ จ โดยใช้ เรื องเล่าเร้ าพลังสร้ างแรงบันดาลใจ ผู้วิจัย
ดําเนิ นกิจกรรมดังนี 1) ให้ ผ้ รู ่วมวิจัยเล่าภาพความสําเร็จ ทีอยากเห็น จากการเป็ นนัก วิจัยชุมชน
และตนเองจะนําพาไปสู่ความสําเร็จนันได้ อย่างไร 2) ผู้วิจัยสรุปสิงที ผู้ร่วมวิจัยได้ บ อกเล่า และ
นําเสนอชุมชนต้ นแบบทีประสบความสําเร็จในการใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาชุมชน 3) ผู้
ร่วมวิจยั สะท้ อนสิงทีได้ เรียนรู้จากการกําหนดอนาคตผ่านเรืองเล่า

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมกําหนดภาพอนาคต: เรืองเล่าเร้ าพลังสร้ างแรงบันดาลใจ
จากกิจกรรมกําหนดภาพอนาคต: เรื องเล่าเร้ าพลังสร้ างแรง
บันดาลใจ ขณะทีทํากิจกรรม ผู้วิจยั ได้ สงั เกต และสัมภาษณ์นกั วิจยั ชุมชนปรากฏผลดังนี
ด้ านบริ บ ท ผู้วิจัยพบว่ากิจ กรรมกําหนดภาพอนาคต: เรื อง
เล่าเร้ าพลังสร้ างแรงบัน ดาลใจ มีความเหมาะสมกับบริ บ ทของผู้ร่วมวิจัยซึงเป็ น นัก วิจัย ชุมชน
เนืองจากให้ ได้ เล่าในสิงทีเขาอยากเห็น ภาพทีอยากให้ เกิด และเกิดจากกลุม่ นักวิจยั ชุมชน จึงเป็ น
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บรรยากาศการเล่าเรื องทีผู้ร่วมวิจยั มีความสนใจและกระตือรื อร้ นทีจะเล่า ประกอบกับสถานทีใน
การจัดกิจกรรมเป็ นพืนทีในชุมชนทําให้ นักวิจัยชุมชนมีความสบายใจในการเล่ามากขึน เพราะได้
อยู่ในสภาพแวดล้ อมทีคุ้นเคย
ด้ านพฤติกรรม จากการสังเกตพบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีการพูดคุย
ปรึกษาและเตรียมการนําเสนอก่อนทีจะออกมาเล่าเรือง ช่วยกันวางโครงเรืองทีจะเล่าว่ามีอะไรบ้ าง
เกิ ดการพูด คุย และแลกเปลียนความคิดเห็น กัน ภายในกลุ่ม และจากการสัมภาษณ์ ผ้ รู ่ วมวิจัย
พบว่าการได้ กําหนดภาพอนาคตนีเป็ นแรงกระตุ้นให้ นกั วิจยั ชุมชนอยากทํางานร่วมกันเพือนําไปสู่
ภาพอนาคตทีกําหนด
“พอเราได้เห็นภาพร่วมกันจากทีช่วยกันคิ ด ช่วยกันเล่าออกมามันทําให้เห็นว่าเราก็มีเพือนร่วม
อุดมการณ์ ทีจะพาไปด้วยกันต่อนะ” (นักวิจยั ชุมชน4)
นอกจากนี หลัง จากที ผู้วิ จั ย ได้ เล่ า ถึ ง พื นที ต้ นแบบที ใช้
กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาให้ นักวิจัยชุมชนได้ ฟัง จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้วิจัยเห็นภาพ
การนํ าวิจัย ไปใช้ แก้ ปั ญ หามากขึน และเกิ ดแรงบัน ดาลใจในการทีจะนํากระบวนการวิจัย มาใช้
พัฒนาและแก้ ปัญหาในชุมชนของตนเอง
“พอหมูจอยเล่าทําให้อยากไปดูเลย แต่ก็เห็นภาพนะเขาใช้วิจยั ไปแก้ปัญหาได้ มันทําให้เรา
อยากจะลองเอามาทําให้เกิ ดผลบ้าง” (นักวิจยั ชุมชน1)

“อยากทําให้สําเร็จ เห็นว่ามีคนทีเขาทําได้ป้าก็อยากจะทําของเราให้มนั เกิ ดผลแบบเขาบ้าง...”
(นักวิจยั ชุมชน13)
2) สะท้ อนผลจากการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ ดําเนินกิจกรรมกําหนดภาพอนาคต: เรืองเล่าเร้ าพลัง
สร้ างแรงบันดาลใจ แล้ ว ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบัติเพื อประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม ซึงผู้วิจัยได้ ทําการคืนข้ อมูลจากการสังเกตและประเมินผลโดยผู้วิจัยให้ แก่ผ้ รู ่วม
วิจยั เพือเป็ นส่วนหนึงในการร่วมสะท้ อนผลการปฏิบัติ จากการสะท้ อนผลการปฏิบัติโดยผู้วิจยั ใช้

193

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

คําถามการสะท้ อนผลใน 3 ประเด็น คือ 1) ได้ เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึ อย่างไร 3) หากจะทําใหม่ให้ ดีขนึ
จะทําอย่างไร
ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนผลการปฏิบัติในกิจกรรมกําหนดภาพอนาคต:
เรืองเล่าเร้ าพลังสร้ างแรงบันดาลใจ ดังนี
ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจ เกิ ด ความความรู้ ความเข้ า ใจใน
กระบวนการวิจยั มากขึน ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลว่า จากเดิมทีพอมีทักษะการวิจยั กันแล้ วบ้ าง
พอได้ ฟังเรื องเล่าจากชุมชนตัวอย่างทีมีการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาชุมชน ทําให้ เห็น
ภาพกระบวนการทํางานและเข้ าใจกระบวนการวิจัยมากขึน และเกิดความรู้ในกระบวนการวิจยั ที
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาชุมชนของตนเองได้
“นักวิ จยั ชุมชนต้องรู้จกั ใช้ความรู้ ทักษะทีมีนําไปสู่ความสําเร็จ อย่างทีเราคิ ดจะเป็ นชุมชนต้นแบบ
เราก็ตอ้ งเป็ นต้นแบบจริ งๆ ให้เหมือนอย่างทีไปดูงานเขาก็เป็ นต้นแบบจริ งๆ แต่จะเรื องอะไรก็
แล้วแต่พืนที ” (นักวิจยั ชุมชน19)
“เห็นภาพทีชุมชนต้นแบบเขาแก้ปัญหาโดยใช้วิจยั เขาเอามาแก้ปัญหาได้จริ ง เราก็ได้เรี ยนรู้วิธีการ
ทําวิ จยั จากเขาไปด้วย และเอามาใช้กบั ชุมชนของเรา” (นักวิจยั ชุมชน12)
ด้ านอารมณ์ ความรู้ สึก ผู้ร่วมวิจัย สะท้ อนผลการปฏิ บัติ ที
สะท้ อนด้ านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดความรู้สึกต้ องการทีจะนําพาชุมชนไปสูค่ วามสําเร็จ ทังจาก
เรืองเล่าและการสะท้ อนสิงทีได้ เรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าการทีได้ นําเสนอภาพความสําเร็จของกลุ่ม
นักวิจยั ชุมชน ทําให้ เห็นคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน นอกจากภาพความสําเร็จทีอยากเห็นแล้ ว สิงที
เห็นอีกคือ ความมุง่ มันตังใจของคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน ทีต้ องการนําพาชุมชนไปสูก่ ารพัฒนาที
ดีขนึ ไม่ว่าจะเป็ นด้ านสังคมวัฒนธรรม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสิงแวดล้ อม ทําให้ ผ้ รู ่วมวิจัยเกิด
แรงบันดาลใจในการทําประโยชน์เพือชุม
“สิ งทีได้เรี ยนรู้จากเรื องเล่า ได้เห็นสิ งทีทุกคนอยากให้เกิ ดจากพวกเรานักวิจยั ชุมชน และเห็นคนทีมี
ความคิ ดเดียวกัน มันก็เกิ ดแรงบันดาลใจทีจะทําต่อนะ เหมือนเราไม่ได้เดิ นคนเดียว” (นักวิจยั
ชุมชน1)
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“พอได้ฟังถึงชุมชนทีเขาใช้การวิ จยั แก้ปัญหา เราก็เออเห็นภาพขึนมาว่าเขามีปัญหาขนาดนันยัง
สามารถแก้ได้ ปัญหาเขาใหญ่กว่าเรามาก แต่เขาสามารถแก้ไขได้ดว้ ยวิ จยั ถ้าเราเอามาทําอย่าง
จริ งจังเราก็น่าจะทําได้อย่างเขา ทําให้เป็ นต้นแบบเลยกลุม่ เรา” (นักวิจยั ชุมชน6)
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ด้ านทักษะ ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันสะท้ อนสิงทีแสดงถึง
การเปลียนแปลงด้ านทัก ษะ คือ ทัก ษะการเล่าเรื อง ทังจากการสังเกตและการสะท้ อนผลจาก
นักวิจยั ชุมชน นอกจากจะเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความรู้จากเรืองเล่าแล้ ว ยังได้ ฝึกฝนและเพิมพูน
ทัก ษะการนํ าเสนอให้ แก่ ผ้ รู ่วมวิจัย อีก ด้ วย ผู้ร่วมวิจัย ได้ ฝึก ฝนกระบวนการคิด เรี ยบเรี ย ง วาง
โครงสร้ างการเล่าเรือง ก่อนนําเสนอเรืองเล่า แม้ จะเป็ นการนําเสนอภายในกลุม่ ผู้ร่วมวิจยั แต่ก็เป็ น
เวทีหนึงทีทําให้ เกิดการฝึ กฝน
“ได้ฝึกทักษะการพูด การเล่าเรื องให้คนอืนฟัง โดยก่อนจะเล่าเราก็ได้มีการวางโครงสร้างก่อนว่าจะ
เล่าอะไรก่อนหลัง มันก็ทําให้เราได้ฝึกตัวเอง...” (นักวิจยั ชุมชน4)
2.1.2 กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจยั เพือชุมชน
1) ปฏิบตั ิการและการสังเกต
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ ร่วมกันดําเนินกิจกรรมสร้ างความรู้ความ
เข้ าใจเกียวกับงานวิจยั เพือชุมชน ตามแผนทีได้ กําหนดร่วมกัน โดยมีการปฏิบตั ิกิจกรรม ดังนี
ผู้วิจัยให้ ผ้ รู ่วมวิจัยสะท้ อนคําว่า “นักวิจัยชุมชน” ในมุมมอง
ของตนเองว่าเป็ น อย่างไร บทบาทของนัก วิจัยชุมชนเป็ นอย่างไร เพื อสํารวจความรู้ความเข้ าใจ
เบื องต้ น จากนันผู้วิจัย ให้ ค วามรู้แก่ ผ้ ูร่วมวิจัย เกี ยวกับ งานวิจัย ชุมชน ทังมิ ติของความหมาย
ลักษณะ และยกตัวอย่างประกอบการอธิบายในบริ บททีใกล้ เคียงกับพืนทีของนักวิจัยชุมชน เช่น
โครงการวิจัย เกี ยวกับ การจัด การท่ อ งเที ยวเชิ งวัฒ นธรรม โครงการวิ จัย เกี ยวกับ การจัดการ
สิงแวดล้ อมของชุมชน โครงการวิจยั เกียวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี งานวิจัยเกี ยวกับการ
แก้ ปัญหาเรื องการทําการเกษตร เป็ นต้ น เพือสร้ างความเข้ าในงานวิจัยชุมชนผ่านโครงการวิจัย
ตัวอย่าง
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ภาพประกอบ 13 กิจกรรมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจยั เพือชุมชน
ในขณะทีทํ ากิจกรรมเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับ
งานวิจัยเพือชุมชน ผู้วิจัยได้ ทําการสังเกตและสัมภาษณ์ผ้ รู ่วมวิจัยเพือสะท้ อนผลกิจกรรม พบว่า
ก่อนทีจะมีการให้ ความรู้งานวิจยั ชุมชน นักวิจยั ชุมชนมีความเข้ าใจคําว่านักวิจยั ชุมชน การทํางาน
วิจัยเพือชุมชน เพียงบางส่วน เช่น เข้ าใจว่าคือการเก็บข้ อมูลชุมชน การร่วมกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชนทีหน่วยจัดขึน เป็ นต้ น
“ก่อนทีน้องจอยจะมาอธิ บายให้เราฟังถึงงานวิ จยั ชุมชน พีก็เข้าใจส่วนหนึงเข้าใจว่ามันคือการเก็บ
ข้อมูลเรื องทีเราอยากจะทํา อย่างทีได้เขียนไปตอนแรก” (นักวิจยั ชุมชน7)
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หลังจากที ได้ ฟังการอธิบ ายพร้ อมยกตัวอย่างประกอบจาก
ผู้วิจัย ทําให้ เข้ าใจงานวิจัยเพือชุมชนมากขึน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึ ง
ขันตอนการทํ างานวิจัย ที นัก วิจัย ชุมชนยังมองว่าเป็ น เรื องที ทํ าได้ ย าก แต่พอได้ เห็น ตัวอย่างก็
มองเห็นภาพมากขึน
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“พอน้องจอยเล่าแล้วก็ยกตัวอย่างโครงการวิ จยั ทีเขาทําเสร็จแล้วก็เห็นว่ามันมีอะไรมากกว่านัน
และทีสําคัญคือชาวบ้านต้องมีส่วนร่วม” (นักวิจยั ชุมชน1)
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“ก็จะคล้ายๆ ของเราแหละ อยู่ทีบางทีเริ มจากปัญหา บางทีไม่ได้เริ มจากปัญหา จากทีได้ฟังก็
เข้าใจมากขึนนะ ทีสําคัญคือเห็นการเปลียนแปลงจากงานวิ จยั ทีเขาทํา...” (นักวิจยั ชุมชน2)
2) สะท้ อนผลจากการปฏิบตั ิ
จากการดําเนิ นกิ จ กรรมเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี ยวกับ
งานวิจัยเพือชุมชน ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจัย ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบัติเพือประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมและนําไปสูก่ ารวางแผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป โดยผู้วิจยั ได้ ทําการคืนข้ อมูลจากการ
สังเกตและการสัมภาษณ์แก่ผ้ รู ่วมวิจยั เพือเป็ นส่วนหนึงในการนํามาสะท้ อนผลการปฏิบัติ และทํา
การสะท้ อนผลการปฏิบตั ิด้วยคําถาม 3 ประเด็น คือ 1) ได้ เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึ อย่างไร 3) หากจะทํา
ใหม่ให้ ดี ขนจะทํ
ึ
าอย่างไร จากการสะท้ อนผลการปฏิบัติ พบการเปลียนแปลงด้ านความรู้ความ
เข้ าใจ และด้ านอารมณ์ความรู้สกึ ดังต่อไปนี
ด้ านความรู้ความเข้ าใจ พบว่าผู้ร่วมวิจยั มีความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับงานวิจยั เพือชุมชนมากขึน โดยผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนถึงความรู้ความเข้ าใจว่างานวิจัยชุมชน
เป็ นการทํางานเพือแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนทีคนในชุมชนได้ ร่วมกันคิด กําหนดปัญหา วางแผน
ร่วมกัน เก็บข้ อมูล วิเคราะห์และทดลองแก้ ไข และนําเสนอผลต่อสาธารณะ
“ได้เรี ยนรู้ว่างานวิจยั ชุมชนนีเป็ นการทําโดยคนในชุมชนทีช่วยกันคิ ดและกําหนดปัญหาของตัวเอง
ก่อนทีจะลงมือแก้ไข มีการเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์ดว้ ย” (นักวิจยั ชุมชน10)
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“สิ งทีได้เรี ยนรู้ก็คือได้ความรู้การทํางานวิ จยั เพือชุมชนว่ามันเป็ นการทําทีต้องเกิ ดจากพวกเราใน
หมู่บา้ นช่วยกันตังแต่ตน้ จนจบการวิ จยั ” (นักวิจยั ชุมชน9)
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ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ พบว่าผู้ร่วมวิจัยเกิดความรู้สึกทีดีต่อ
การทําวิจยั เพือชุมชนมากขึน จากเดิมทีเห็นว่างานวิจัยเป็ นเรื องยาก แม้ จะเคยมีประสบการณ์ มี
ความรู้และได้ ฝึก ทักษะมาแล้ วบ้ างจากโครงการบริ การวิช าการแก่ ชุมชน แต่ด้วยความที ไม่ได้
ฝึ กฝนอย่างต่อเนืองจึงทําให้ ร้ ูสกึ ว่างานวิจยั เป็ นเรืองยาก แต่หลังจากทีได้ ทํากิจกรรมความรู้สกึ ต่อ
การทํางานวิจยั เปลียนไป รู้สกึ ว่างานวิจยั ชาวบ้ านก็สามารถทําได้ หากเข้ าใจกระบวนการและได้ ลง
มือปฏิบตั ิ
“งานวิ จยั คือยาขม ก่อนทีจะเห็นตัวอย่างจากคนทีทํามาแล้วนะแม้ว่าจะเคยทําวิจยั มาแล้วแต่ก็ยงั
เป็ นยาขม แต่พอมาเห็นว่าทีอืนเขาก็มีเขาก็ทําได้ และเราก็ได้เรี ยนรู้กระบวนการวิ จยั ก็รู้สึกว่าไม่
เกิ นความสามารถของนักวิ จยั ชุมชนของเรา” (นักวิจยั ชุมชน9)
“เคยรู้สึกว่าเราทําไม่ได้หรอกวิ จยั นี มันไกลตัวเรามาก แต่พอมาตรงนีความคิ ดเราก็เปลียนก็พอจะ
มองเห็นว่าเราทําได้” (นักวิจยั ชุมชน2)
รู้สกึ ว่างานวิจยั สร้ างการเปลียนแปลงให้ แก่ชมุ ชน จากการทํา
กิจกรรมผู้ร่วมวิจัยสะท้ อนผลการปฏิบัติว่า เกิดความรู้สึกว่างานวิจัยเพือชุมชนท้ องถินช่วยสร้ าง
การเปลียนแปลงให้ แก่ชมุ ชน เนืองจากมาจากการทําของคนในชุมชน
“รู้สึกเลยว่างานวิจยั ชุมชนทําให้ชุมชนพัฒนาได้ อยูท่ ีเราว่าทําได้แค่ไหน...” (นักวิจยั ชุมชน4)
“งานวิ จยั ชุมชนเป็ นเครื องมือหนึงทีช่วยแก้ปัญหาของชุมชน อย่างผมทําเรื องธนาคารขยะผมก็
สามารถทําวิ จยั เพือพัฒนาธนาคารขยะของกลุ่มผมได้” (นักวิจยั ชุมชน2)
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2.1.3 กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนาโครงการวิจยั อย่างมีพลัง
1) การปฏิบตั ิและการสังเกต
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ดําเนิ น กิ จ กรรมเรี ย นรู้ปั ญ หาและพัฒ นา
โครงการวิจยั อย่างมีพลัง ตามแผนทีได้ กําหนด ดังนี
ให้ ความรู้การค้ นหาปั ญ หาและหลักการเขียนโครงการวิจัย
เพือขอทุน โดยผู้วิจัยให้ ความรู้เกียวกับวิธีการ แนวทางการค้ นหาปัญหา และนํามาวิเคราะห์เพือ
พัฒนาเป็ นโครงการวิจัย จากนันให้ ผ้ รู ่วมวิจยั แบ่งกลุม่ เพือฝึ กการคิดประเด็นทีต้ องการแก้ ปัญหา
หรือต้ องการพัฒนา และฝึ กปฏิบตั ิการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั
จากกิจกรรมดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ ทําการสังเกตและสัมภาษณ์ผ้ ู
ร่วมกิ จ กรรม พบว่าผู้ร่วมวิจัย สามารถระบุปั ญ หาที ต้ องการแก้ ไขและพัฒ นาได้ โดยจากการ
แบ่งกลุม่ ปฏิบตั ิทงั 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ทีสนใจด้ านวัฒนธรรม กลุม่ ทีสนใจด้ านเศรษฐกิจชุมชน และ
กลุ่มทีสนใจด้ านสิงแวดล้ อม แต่ละกลุ่มสามารถระบุสิงทีเป็ นช่องว่างของปั ญ หาและอยากทีจะ
ดําเนินการพัฒนาได้ จากการวิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุม่
“เราก็ช่วยกันคิดว่าเราอยากทําอะไร ชุมชนของเรามีอะไรดีโดดเด่นเรื องอะไร แล้วเราอยากพัฒนา
ไปยังไง ก็เอามาระบุเป็ นสิงทีเราอยากทํา” (นักวิจยั ชุมชน17)
“อย่างกลุ่มทางด้านสิงแวดล้อม เราอยากให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของนิ สิตนักศึกษา และคนทีสนใจการ
ทําปุ๋ ยหมัก การเผาถ่าน การทําปุ๋ ยจุลินทรี ย์ เราก็เอาตรงนีมาเป็ นโจทย์ของเรา” (นักวิจยั ชุมชน1)
สําหรับ การเขีย นโครงการ จากการสังเกตพบว่าผู้ร่วมวิจัย
สามารถเขียนโครงการได้ สว่ นหนึง กล่าวคือสามารถระบุทีมา วัตถุประสงค์ และวิธีการดําเนินการ
ได้ แต่ยังต้ อ งเติ ม เต็ม ในเรื องของการระบุผ ลลัพ ธ์ การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล การประเมิ น ผล และ
ประโยชน์จากการวิจยั
“ก็พอเขียนได้ตามหัวข้อทีกําหนด แต่อย่างผลลัพธ์ นีก็ไม่รู้ว่าเราทําถูกไหม การวิ เคราะห์ขอ้ มูลก็ยงั
เขียนไม่ค่อยเป็ น” (นักวิจยั ชุมชน4)
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“ผมว่าก็พอทําได้นะถ้ามีหวั ข้อมาให้ แต่ตรงการวิ เคราะห์ขอ้ มูลเขียนไม่ค่อยเป็ น เรายังไม่เคย
วิ เคราะห์ขอ้ มูลจริ งจัง มีแต่มานังคุยกันมันเลยเขียนไม่ค่อยได้ แต่ถา้ มีพีเลียงมาแนะนําก็ไปได้นะ
ผมว่า” (นักวิจยั ชุมชน2)
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2) สะท้ อนผลจากการปฏิบตั ิ
หลังจากได้ ดําเนินกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนาโครงการวิจัย
อย่างมีพลัง ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย ร่วมกัน สะท้ อนผลการปฏิบตั ิเพือประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
ซึงผู้วิจยั ได้ ทําการคืนข้ อมูลจากการสังเกตและประเมินผลโดยผู้วิจยั ให้ แก่ผ้ รู ่วมวิจัย เพือเป็ นส่วน
หนึงในการร่วมสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ จากการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิโดยผู้วิจยั ใช้ คําถามการสะท้ อน
ผลใน 3 ประเด็น คือ 1) ได้ เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึ อย่างไร 3) หากจะทําใหม่ให้ ดีขนจะทํ
ึ
าอย่างไร ผู้ร่วม
วิจัย ได้ ส ะท้ อนผลจากกิ จ กรรมใน 3 มิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ ด้ า นความรู้ ความเข้ า ใจ มิ ติ ด้ า นอารมณ์
ความรู้สกึ มิติด้านการนําไปปฏิบตั ิ
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ผู้ร่วมวิจัย ได้ ส ะท้ อนด้ า นความรู้
ความเข้ าใจจากกิจกรรมคือ เกิดความรู้การระบุปัญหา ทีมาก่อนการระบุปัญหาว่าได้ มาอย่างไร ผู้
ร่วมวิจยั สะท้ อนผลว่าก่อนทํากิจกรรมมีความรู้เพียงว่าก่อนทีจะวางแผนการทําวิจยั ต้ องระบุปัญหา
ก่อน ซึงปัญหามาจากชุมชน แต่วิธีการศึกษาปัญหายัง ไม่เข้ าใจว่าทําอย่างไรเราจึงจะได้ มาซึงการ
ระบุปัญหา จากการได้ ฝึกการระบุปัญหาก็ทําให้ ได้ เรี ยนรู้การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน จึงทําให้
เกิดความรู้ความเข้ าใจการวิเคราะห์และการระบุปัญหามากขึน
“ได้รู้วิธีการก่อนทีเราจะกําหนดปัญหา และช่วยกันวิ เคราะห์ว่าอะไรทีเป็ นปัญหาและเราอยากจะ
แก้จริ งๆแล้วเอามากําหนดเป็ นเรื องทีจะทําวิ จยั ” (นักวิจยั ชุมชน1)
สําหรับ ความรู้ด้ านการเขีย นข้ อ เสนอโครงการ ผู้ร่วมวิจัย
สะท้ อนว่าการได้ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้ อเสนอโครงการนี ทําให้ เข้ าใจวิธีการเขียนโครงการมากขึน
เข้ าใจแต่ละหัวข้ อทีเขียนอย่างละเอียดมากขึน เช่น ทีมาต้ องเขียนอย่างไร การกําหนดวัตถุประสงค์
วิธีการดําเนินกิจกรรม การคิดงบประมาณ
“เข้าใจการเขียนแต่ละหัวข้อของโครงการมากขึน เมือก่อนทีเขาให้เขียนเราก็เขียนตามทีเคยเขียน
มาโดยไม่เข้าใจทีมาทีไป ไม่เคยมีคนมาสอนเราแบบนีว่าแต่ละหัวข้อต้องเขียนยังไง” (นักวิจยั
ชุมชน4)
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“พีเคยเขียนนะโครงการนะ แต่ก็ไม่เคยรู้ว่าแต่ละหัวข้อมันมีทีมาทีไปหรื อต้องเขียนยังไง ทีผ่านมา
เราก็คิดว่าจะทําอะไรก็เขียน แต่นีได้วิเคราะห์ปัญหาก่อนมาเขียน มันทําให้เห็นภาพของปัญหา
ชัดเจนขึน เวลาเขียนก็สามารถเขียนได้ดีขึน...” (นักวิจยั ชุมชน7)
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นอกจากนี ผู้ร่วมวิ จัย ยังได้ สะท้ อนว่าสิ งที ยากสํ าหรับ การ
เขีย นข้ อเสนอโครงการ คื อหัวข้ อ การวิเคราะห์ ผ ล และผลลัพ ธ์ ของโครงการ เนื องจากยังไม่มี
ประสบการณ์ทงการเขี
ั
ยนในหัวข้ อนีและประสบการณ์การปฏิบตั ิ
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“หัวข้อทีเขียนกันไม่ค่อยเป็ นเรื องการวิเคราะห์ผล เราไม่เคยเขียน และจริ งๆตอนทําเราก็คือมานัง
คุยกัน ไม่ได้เขียนออกมาเป็ นรายงาน” (นักวิจยั ชุมชน21)
“ผลกับการวิ เคราะห์เรายังไม่เคยเขียน เลยเขียนไปไม่รู้ว่าจะถูกไหม” (นักวิจยั ชุมชน2)
ด้ านอารมณ์ ค วามรู้สึก ผู้ร่วมวิจัย สะท้ อนผลด้ านอารมณ์
ความรู้สึกว่า รู้สึกภาคภูมิใจทีสามารถร่วมกันเขียนข้ อเสนอโครงการได้ โดยเห็นการเขียนข้ อเสนอ
โครงการทีจะเสนอขอทุนนันต้ องเป็ นข้ อเสนอทีมีจุดแข็งจึงจะสามารถส่งไปขอทุนหรื อขอรับการ
สนับสนุนการดําเนินการ การทีนักวิจัยชุมชนสามารถเขียนโครงการถึงแม้ จะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ทํา
ให้ เกิดความภาคภูมิใจว่ากลุม่ ตนเองสามารถสร้ างขึนมาได้
“ภูมิใจนะพอได้เขียนมันออกมา ก็ทําให้รู้ว่าเออนะเราก็เขียนได้ถา้ ฝึ กมากกว่านีก็จะทําได้ดีกว่านี
นีเป็ นเพียงการเริ มต้น...” (นักวิจยั ชุมชน6)
นอกจากนี ผู้ร่วมวิจัย ยังสะท้ อนว่ารู้ สึก มีส่วนร่วมในการทํ า
ประโยชน์เพือส่วนรวม แม้ เป็ นเพียงการเริ มเรียนรู้การเขียนข้ อเสนอโครงการ แต่เป็ นข้ อเสนอเพือ
การแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุมชน ดังนันนัก วิจัย ชุมชนจึงเกิดความรู้สึกว่าตนเองได้ มีส่วนในการ
พัฒนาชุมชน
“รู้สึกว่าได้เป็ นส่วนหนึงในการพัฒนาชุมชนถึงจะแค่การเขียนโครงการ แต่กว่าจะได้หวั ข้อได้ร่างนี
มาเราก็คิดมาจากสิ งทีอยากทําให้กบั ชุมชน” (นักวิจยั ชุมชน12)
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จากกิจกรรมทีดําเนินการเพือตอบผลลัพธ์ทีคาดหวัง (1) คือ ทักษะการ
สร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน ด้ วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมการสร้ าง
แรงบันดาลใจในการแก้ ปัญหาชุมชน กิจกรรมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจัยเพือชุมชน
และกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนาโครงการวิจัยอย่างมีพลัง ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนผลว่ากิจกรรมทัง
3 กิ จกรรม สามารถนําไปสู่ก ารบรรลุผลลัพธ์ที คาดหวังที สําคัญ คือ ข้ อเสนอโครงการได้ รับ ทุน
สนับสนุนให้ ดําเนินการจากหน่วยงานภาควิชาการในพืนที จํานวน 3 ข้ อเสนอ คือ โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิงแวดล้ อม และโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินกิจกรรมภายในกลุ่ม
จากการนําเสนอแนวคิดดังกล่าวจากองค์กรอืนๆ เช่น เบทาโกร หน่วยงานท้ องถิน เป็ นต้ น
แต่ทงนี
ั ผู้ร่วมวิจยั ได้ สะท้ อนสิงทียังไม่บรรลุการเปลียนแปลงทีชัดเจน คือ
การสร้ างแรงบันดาลใจในการทํางานเพือชุมชน การบอกเล่าเป็ นเพียงการสร้ างแรงบันดาลใจระดับ
หนึง แต่หากได้ เห็นพืนทีจริ งทีประสบความสําเร็จ หรื อพืนทีต้ นแบบ ผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าจะสามารถ
ช่วยให้ เกิดแรงบันดาลใจ และนํามาเป็ นแนวปฏิบตั ิในการพัฒนานักวิจยั ชุมชนได้ จึงเสนอให้ มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมทีนําไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ทีเน้ นการสร้ างแรงบันดาลใจโดยการพาไปเรี ยนรู้จาก
พืนทีจริงทีเป็ นพืนทีต้ นแบบการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนด้ วยกระบวนการวิจยั
2.2 ผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลงที คาดหวัง: มีก ารทํ าวิจัย เพื อแก้ ปั ญ หาและ
พัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2.2.1 กิจกรรมบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบสูก่ ารมีสว่ นร่วมของชุมชน
1) ปฏิบตั ิการและการสังเกต
ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันกําหนดกิจกรรมบทเรียนจากพืนที
ต้ นแบบสูก่ ารมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยนํากระบวนการทีได้ จากการศึกษาพืนทีต้ นแบบทังจากพืนที
จริ งและเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้ องวิเคราะห์ เพื อเป็ น แนวทางในการทําโครงการวิจัยเพื อ
แก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานักวิจัย
ชุมชน ซึงประกอบด้ วย 1) รวมคนที มีอดุ มการณ์เดียวกัน 2) สร้ างความเชือมมันในศักยภาพ 3)
ปรับความคิด งานวิจัยไม่ใช่เรื องยาก 4) สร้ างโจทย์จากบริ บทอย่างเหมาะสม 5) เรี ยนรู้จากการ
ปฏิบัติ: ไปอย่างมวยวัด 6) วิเคราะห์ตนเองหาพีเลียงมาเติมเต็ม 7) ปฏิบตั ิซํา: ทําอย่างมีหลักการ
และฐานคิด 8) ร่วมกันคิดประมวลผลข้ อมูลรวบยอด 9) นําเสนอเผยแพร่สสู่ าธารณะ และปั จจัย
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เงื อนไขความสํ าเร็ จ ประกอบด้ วย 1) ปั จ จัย เงื อนไขด้ านบุค คล ได้ แ ก่ มี นัก วิจัย ชุม ชนผู้ร่ว ม
อุดมการณ์ มีพีเลียง ความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน 2) ปัจจัยเงือนไขด้ านทรัพยากร ได้ แก่ พืนที
การสนับสนุนด้ านงบประมาณ การหนุน เสริ มด้ านการเสริ มสร้ างศักยภาพ เมือร่วมกันวิเคราะห์
กระบวนการจากพืนทีต้ นแบบแล้ ว ผู้ร่วมวิจยั กําหนดประเด็นในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน ลง
มือปฏิบตั ิกิจกรรม และสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนจาก
พืนทีต้ นแบบ โดยวิเคราะห์แล้ วเห็นว่าทังในส่วนของกระบวนการและปั จจัยเงือนไขความสําเร็จ
สามารถนํามาเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดําเนินการวิจยั ของกลุม่ ผู้ร่วมวิจยั ได้ จึงนํามาเป็ นกรอบในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานวิจยั เพือแก้ ปัญหาของกลุม่ โดยผู้ร่วมวิจยั ได้ กําหนดประเด็นในการ
ดําเนิ น การวิจัยเพื อแก้ ปั ญ หาหรื อพัฒ นาชุมชน ใน 3 ประเด็น ได้ แก่ 1) ขยายผลธนาคารขยะ
ประชารัฐ สู่ค วามยังยื น ของชุมชน 2) พัฒนาแหล่งเรี ย นรู้ ด้ านสิงแวดล้ อม และ3) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ในขณะทีทํากิจกรรม และหลังทํากิจกรรมผู้วิจัยได้ ทําการสังเกต
และสัมภาษณ์ผ้ รู ่วมวิจัย พบว่า กิจกรรมบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบทําให้ ผ้ รู ่วมวิจัยเกิดการเรียนรู้
จากกระบวนพัฒนานักวิจยั ชุมชน จากบริบทอืนและนํามาปรับใช้ ในการทําวิจยั เพือแก้ ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของตนเอง จากการสังเกตพบว่า กระบวนการทีได้ จากการศึกษาพืนทีต้ นแบบทังพืนที
จริ งและงานวิจยั ทีเกียวข้ องสอดคล้ องกับบริบทการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัย เนืองจากเป็ นต้ นแบบที
เป็ น การพัฒนานัก วิจัยชุมชน ส่วนใหญ่ ใช้ ก ารวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒ นา
นักวิจัย ชุมชน หรื อใช้ เป็ นกระบวนการสร้ า งการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการแก้ ปั ญ หา จึงทําให้
กระบวนการทีได้ จากพืนทีต้ นแบบมีความสอดคล้ องกับบริบทของการเรียนรู้ของผู้ร่วมวิจยั
“เขาก็ทําคล้ายๆ เรา มีรวมคน มีเก็บข้อมูล มีนําเสนอ เราก็มีแบบเขาเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงมือ
ทําแบบเป็ นตอนอย่างเขา...” (นักวิจยั ชุมชน17)
“บางขันตอนทีเขามีเรายังไม่มีเราก็มาดูว่ามันเหมาะสมกับเราไหม ถ้าเหมาะก็เอามาปรับ อย่าง
สร้างความเชื อมันนีเราก็เอามาพูดกับทีมเราว่าทําได้นะ หาพีเลียงซึงเราก็มี... เอามาใช้ดว้ ยกันได้
เขาก็ทําในชุมชนเหมือนกันกับเรา” (นักวิจยั ชุมชน2)
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นอกจากนี พฤติก รรมของนัก วิจัย ชุมชนในการเรี ย นรู้กิ จ กรรม
บทเรียนจากพืนทีต้ นแบบ ผู้วิจยั พบว่า ผู้ร่วมวิจยั มีความสนใจในการวิเคราะห์บทเรียน โดยสังเกต
จากการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวิเคราะห์และนํามาเทียบเคียงกับสิงทีตนเอง
ทํา และนํามาวางแผนการทํากิจกรรมของตนเอง
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“นีนะดูทีเขาทําแล้วเทียบกับทีเราทํา บางอย่างเราก็ทําคล้ายกันแต่ยงั มีหลายอย่างทีเขามีแล้วเรา
ยังไม่มี เขาทําสําเร็จเพราะเขามีการวิเคราะห์ตวั เองด้วย แต่ตรงนีเรายังไม่มี เราก็เอามาเสริ มกับ
ของเรา” (นักวิจยั ชุมชน5)
2) สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
หลัง จากที ได้ ดํ าเนิ น กิ จ กรรม ผู้ วิ จัย และผู้ร่ว มวิจัย ได้ ร่ว มกัน
สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ซึงผู้วิจยั ได้ ทําการคืนข้ อมูลจากการสังเกตและประเมินผลโดยผู้วิจัยให้ แก่ผ้ ู
ร่วมวิจยั เพือเป็ นส่วนหนึงในการร่วมสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ จากการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิโดยผู้วิจยั
ใช้ คําถามการสะท้ อนผลใน 3 ประเด็น คือ 1) ได้ เรี ยนรู้อะไร 2) รู้สกึ อย่างไร 3) หากจะทําใหม่ให้ ดี
ขึนจะทําอย่างไร ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ดังนี
มิติของความรู้ความเข้ าใจ ผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าจากกิจกรรมทํา
ให้ เกิ ด ความรู้ ในการกระบวนการวิ จั ย มากขึ น โดยเห็ น ได้ จากสามารถร่ ว มกั น วิ เ คราะห์
กระบวนการวิจัย จากบทเรี ย นความสําเร็จ เชื อมโยงกับสิงที กลุ่มจะดําเนิ น การ และนํ ามาเป็ น
แนวทางในการดํ า เนิ น การของกลุ่ม ได้ ผู้ร่ว มวิจัย สามารถระบุได้ ว่า มี ค วามเข้ า ใจว่า จะนํ า
กระบวนการวิจยั มาปรับใช้ กับการดําเนินงานของกลุม่ อย่างไร เช่น ต้ องรวมคนทีมีความคิด ความ
เชือเดียวกันมาทําร่วมกัน ต้ องพูดสร้ างความเชือมันให้ แก่กลุม่ ว่าสามารถทําได้ มีพืนทีแลกเปลียน
เรียนรู้ หาพีเลียงคอยเติมเต็มระหว่างการทําวิจยั เป็ นต้ น
“เราก็เอาวิ ธีการของเขามาใช้ได้อย่างแรกเราก็ตอ้ งรวมคน อย่างใครทีจะทําเรื องวัฒนธรรมก็ไป
กลุ่มวัฒนธรรม ใครจะทําเรื องปุ๋ ยก็ไปอยู่สิงแวดล้อม ใครจะทําเรื องขยะก็มาอยู่กบั ผม... ”
(นักวิจยั ชุมชน2)
“พีเลียงนีสําคัญนะอย่างเขาก็มีพีเลียงมาช่วย ขาดเหลือตรงไหนเขาก็มาเติ มให้ เขาเรี ยกว่ารู้จกั ใช้
เครื องมือ” (นักวิจยั ชุมชน4)
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มิติด้านอารมณ์ความรู้สึก ผู้ร่วมวิจัยร่วมกันสะท้ อนว่า จาก
กิจกรรมทําให้ เกิด เจตคติที ดีต่อการทํ าวิจัย มากขึน รู้สึก ต้ องการที จะทําวิจัยเพื อแก้ ปั ญ หาและ
พัฒ นาชุมชนของตนเอง สังเกตได้ จ ากการที ผู้ร่วมวิจัย มี ความกระตือรื อร้ นในการร่วมกัน คิ ด
วิเคราะห์กระบวนการจากพืนที และช่วยกันวางแผนกิจกรรมการวิจยั ของตนเอง นอกจากนี ผู้ร่วม
วิจยั ยังสะท้ อนว่าพอได้ แนวทางในการทํา ก็ร้ ูสกึ มีพลังทีอยากจะทําให้ สําเร็จ
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“พอได้เห็นเขาทําสําเร็จเห็นขันตอนของเขาเราก็รู้สึกว่ามีแนวทางในการทําก็เอามาทําบ้าง รู้สึก
อยากเอามาลองทําของตัวเอง” (นักวิจยั ชุมชน16)
นอกจากนียังทําให้ ผ้ รู ่วมวิจยั เกิดการคิดอย่างเป็ นระบบมาก
ขึน จากขันตอนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ทีนําไปสูก่ ารคิดวางแผนการทํางานวิจยั ของตนเอง
“รู้สึกว่ากิ จกรรมนีมันช่วยให้พวกเรานักวิจยั ชุมชนคิ ดแบบมีระบบมีขนตอน
ั
รู้ว่าอะไรจะทําก่อนทํา
หลังและก็ตอ้ งทํายังไง” (นักวิจยั ชุมชน21)
มิติของการนําไปปฏิบตั ิ ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนให้ เห็นถึงการนําสิง
ทีได้ เรี ยนรู้จากบทเรี ยนต้ นแบบไปสูก่ ารปฏิบตั ิคือ นํามาใช้ ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
วิจัยของตนเอง ดังเช่น นําขันตอนของการกําหนดโจทย์วิจัย มาวิเคราะห์และกําหนดประเด็นขอ
ตนเองอย่างสอดคล้ องกับบริบท จึงเกิดประเด็นการดําเนินการใน 3 ประเด็น นําแนวทางการเรียนรู้
จากการปฏิบตั ิมาวางแผนการดําเนินการ และมองหาพีเลียงมาคอยหนุนเสริม เป็ นต้ น
“สิ งทีได้เรี ยนรู้คือก่อนกําหนดหัวข้อทีจะทําก็มาวิ เคราะห์กนั ก่อนว่าจะทําอะไร เราอยากจะพัฒนา
อะไร อย่างศูนย์พีมลนีมีหลายอย่างแต่ว่าเราจะโฟกัสทีตรงไหนก่อน อะไรทีอยากจะแก้ก่อนก็มา
คุยกัน ช่วยกันคิด เหมือนอย่างทีเขาบอกว่าสร้างโจทย์ให้เหมาะสมกับบริ บท...” (นักวิจยั ชุมชน1)
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2.2.2 กิจกรรมสร้ างความเข้ าใจ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม”
และลงมือปฏิบตั ิการ
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1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
กิจ กรรมเสริ มสร้ างความเข้ าใจ “การวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารแบบมี
ส่วนร่ วม” และลงมื อปฏิ บัติ ก าร เป็ น กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แก่ ผ้ รู ่ วมวิจัย ถึ งกระบวนการวิจัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม พร้ อมทังให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ ฝึกปฏิบตั ิตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม ด้ วยความเชือว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็ นกระบวนการทีจะนําพาไปสู่
การแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม มากกว่าการวิจยั แบบอืน
การดําเนินการในกิจกรรมนี คือการให้ ความรู้เกียวกับการวิจยั เชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทังความหมาย ความสําคัญ และวงจรการปฏิ บัติการ จากนันให้ ผ้ รู ่วม
วิจยั ทัง 3 กลุม่ ได้ ร่วมกันวางแผนการปฏิบตั ิตามวงจรปฏิบตั ิการ จากโจทย์วิจยั ทีได้ ร่วมกันคิดใน
กิ จ กรรมบทเรี ย นจากพื นที ต้ น แบบสู่ก ารมี ส่วนร่ว มของชุมชน และลงมื อปฏิ บัติ กิ จ กรรมการ
แก้ ปัญหาจากโจทย์วิจยั ของตนเอง
ในขณะที ดําเนิน กิจกรรมและหลัง การดําเนิน กิจกรรม ผู้วิจัย ได้
สังเกตและสัมภาษณ์ ผ้ รู ่วมวิจัย เพื อสะท้ อนผลการปฏิบัติกิจ กรรม ทํ าให้ เห็น ว่า กิ จกรรมสร้ าง
ความเข้ าใจ “การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม” และลงมือปฏิบตั ิการ เป็ นกิจกรรมทีมีความ
สอดคล้ องกับ ความต้ องการของผู้ร่วมวิจัย เนื องจากเป็ นการวิจัยที มีกระบวนการดําเนิ นการที
เหมาะสมกับการแก้ ปัญหาของชุมชน เมือได้ ความรู้เพิมเติมทําให้ เห็นว่าสามารถนําไปใช้ ในการ
ดําเนินการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนทีผู้ร่วมวิจยั ได้ กําหนดแต่ละประเด็นได้
“กิ จกรรมนีก็เหมาะสมกับพวกเรานะ ความรู้ทีได้สามารถมาใช้กบั สิ งทีเราจะไปทําเลยเราก็เอาตรง
นีแหละไปทํา ทําแบบทีได้เรี ยนมานะ” (นักวิจยั ชุมชน20)
“ผมเอามากําหนดกิ จกรรมในกลุ่มว่าจะเดิ นต่อกันยังไงนะ จากทีได้ดูตวั อย่างจากชุมชนต้นแบบก็
เอามาคิ ดต่อตามวงรอบทีบอก...” (นักวิจยั ชุมชน2)
นอกจากนี การจัดกิจกรรมโดยเน้ นการลงมือปฏิบตั ิ ให้ ผ้ รู ่วมวิจัย
ได้ ร่วมคิด แสดงความคิดเห็น รวมถึงการได้ สะท้ อนผลการปฏิบัติ มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้
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ของผู้ร่วมวิจัย มากกว่าการให้ ความรู้โดยทีไม่ได้ ให้ ลงมือปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัยเกิดการแสดงออกซึง
พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในกลุม่ ประกอบกับการมอบหมายบทบาทให้ แต่ละกลุม่ เช่น หัวหน้ ากลุม่
ผู้เขียน ผู้นําเสนอ เป็ นต้ น ทําให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ แสดงบทบาทของตนเอง

2196177001

“แบบนีนะดีไม่ง่วง ได้ทํากิ จกรรมด้วยไม่ตอ้ งนังฟังอย่างเดียวได้ช่วยกันคิ ดในกลุ่ม ป้าทําหน้าทีใน
การช่วยเขาออกความเห็น” (นักวิจยั ชุมชน21)
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“ชอบทีได้ช่วยกันคิ ดวางแผน ทําให้เราเอาตรงนีไปทําต่อตอนทําจริ ง อย่างปกติ พอได้อบรมได้
ความรู้ไปแล้วคนทีคิ ดวางแผน คิ ดกิ จกรรมก็จะมีไม่กีคน แต่จากกิ จกรรมนีเราได้ทําตรงนี ก็ทําให้
ทุกคนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการคิ ดวางแผน กําหนดหน้าทีว่าใครจะทําอะไรต่อ...” (นักวิจยั ชุมชน1)
2) สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
หลัง จากที ได้ ดํ าเนิ น กิ จ กรรม ผู้วิ จัย และผู้ร่ว มวิจัย ได้ ร่ว มกัน
สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ซึงผู้วิจยั ได้ ทําการคืนข้ อมูลจากการสังเกตและประเมินผลโดยผู้วิจัยให้ แก่ผ้ ู
ร่วมวิจยั เพือเป็ นส่วนหนึงในการร่วมสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ จากการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิโดยผู้วิจยั
ใช้ คําถามการสะท้ อนผลใน 3 ประเด็น คือ 1) ได้ เรี ยนรู้อะไร 2) รู้สกึ อย่างไร 3) หากจะทําใหม่ให้ ดี
ขึนจะทําอย่างไร ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ดังนี
มิ ติ ข องความรู้ ความเข้ า ใจ ผู้ร่ว มวิ จัย สะท้ อนผลว่า จาก
กิจกรรมทําให้ มีความรู้ความเข้ าใจในการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมมากขึน รู้ว่าวงจรของ
การวิจยั ประกอบด้ วยการวางแผน การปฏิบัติและสังเกต และการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ และเข้ าใจ
แต่ละขันตอนว่าดําเนินการอย่างไร
“ได้รู้การวิ จยั เพิ มขึน เราเคยรู้มาบ้างแล้วแต่วนั นีเราได้เข้าใจมากขึนว่ามันเป็ นยังไง เอามาใช้ใน
การทําวิ จยั แบบชาวบ้านเราได้...” (นักวิจยั ชุมชน6)
“ขันตอนการทําก็เป็ นวงจรทําให้เข้าใจง่าย แล้วก็เข้าใจแต่ละวิ ธีว่าจะต้องทํากันยังไง อย่างอันแรก
วางแผนก็รู้ว่าจะต้องช่วยกันคิ ดนะวาจะทําอะไร เสร็จแล้วก็มาคิ ดกิ จกรรมว่าต้องมีอะไรบ้าง ใคร
รับผิ ดชอบอะไร...” (นักวิจยั ชุมชน1)
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ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนผลว่าเกิดความรู้สึก
ว่างานวิจยั ไม่ใช่เรืองยาก ชาวบ้ านสามารถทําวิจัยได้ แต่เป็ นงานวิจัยแบบชาวบ้ าน ทีมีขนตอนไม่
ั
ซับซ้ อนมาก
“รู้สึกว่างานวิ จยั พวกเราก็สามารถทําได้ เดิ นตามขันตอนนีมันก็จะทําได้ง่ายขึน...” (นักวิจยั ชุมชน5)
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“รู้สึกว่าเราก็สามารถทําวิจยั ได้ เป็ นวิจยั แบบง่ายๆทีมาจากพวกเราช่วยกันคิ ด ช่วยกันวางแผน
และลงมือทําด้วยกัน นักวิ จยั ชุมชนของเรานะ...” (นักวิจยั ชุมชน8)
นอกจากนี ผู้ร่วมวิจัยยังสะท้ อนว่าการเรี ยนรู้จากกิจกรรมนี
ทํ าให้ มีค วามคิ ด ที เป็ น ระบบมากขึน คิ ดเป็ น ขันเป็ น ตอน เนื องจากมี แนวทางให้ ผ้ รู ่ วมวิจัย ได้
ดําเนินการตามอย่างเป็ นขันตอน ประกอบกับกิจกรรมทีให้ ผ้ วู ิจัยได้ คิดวางแผน กําหนดกิจกรรม
จนถึงกําหนดวิธีการประเมินผลและสะท้ อนผลการปฏิบัติ ทําให้ นักวิจัยชุมชนเรี ยนรู้การคิดอย่า
เป็ นระบบ
“เมือก่อนคิ ดอยากจะทําอะไรก็ทําเลย ไม่ค่อยได้มาวางแผนวางกิ จกรรมแบบนีหรอก ทําให้บางทีก็
หลงทาง แต่อนั นีมันทําให้รู้จกั คิ ดวางแผนเป็ นขันตอนมากขึน...คิ ดแบบนักวิ จยั ชุมชน” (นักวิจยั
ชุมชน9)
“คิ ดเป็ นมากขึน คิ ดเป็ นยังไงก็คือระบบคิ ดเรามีขนตอนตามกระบวนการที
ั
ได้เรี ยนนะ ขันตอนการ
วิ จยั นีแหละ ไม่สะเปะสะปะหลงทางไปเหมือนเมือก่อน...” (นักวิจยั ชุมชน10)
เกิ ด ทั ก ษะ นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนสะท้ อนผลจากการได้ เรี ย นรู้
กระบวนการวิจัย เชิ งปฏิ บัติ ก ารแบบมีส่วนร่วมและได้ ลงมือ ปฏิบัติตามกระบวนการวิจัย เพื อ
แก้ ปั ญหาชุมชน ทําให้ เกิดทักษะการฟั ง การถาม การจดบันทึก การสังเกต เป็ นทักษะที นักวิจัย
ชุมชนได้ เรียนรู้จากการให้ ความรู้และการลงมือปฏิบตั ิ
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“จากทีอาจารย์มาสอนเราก็ได้ฝึกการฟังนะ ฟังแบบจับประเด็นว่าอาจารย์สอนอะไร และก็
จดความรู้นน”
ั (นักวิจยั ชุมชน10)
“สิ งทีได้เรี ยนรู้คือรู้จกั การถาม การจดบันทึก จากทีได้เรี ยนรู้เรื องการวิ จยั แบบปฏิ บตั ิการ” (นักวิจยั
ชุมชน11)
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“จากทีได้ทําโครงการพัฒนาก็ทําให้เราเนียได้สงั เกตจากกิ จกรรม รู้จกั ถามในสิ งทีไม่รู้จากผูร้ ู้ และ
จดบันทึกข้อมูลต่างๆ” (นักวิจยั ชุมชน7)
มิติ ของการนํ าความรู้ ไปปฏิ บัติ ผู้ร่ว มวิจัย สะท้ อ นผลจาก
กิจกรรมว่าสามารถนําไปกําหนดแผนการทําโครงการเพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้
โดยที ผู้ร่ วมวิจัย นํ าสิ งที ได้ เรี ย นรู้นี ไปวางแผนโครงการ กํ าหนดกิ จ กรรม กํ าหนดผู้รับ ผิ ดชอบ
กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล การสะท้ อนผล
“เราก็ได้นํามาออกแบบโครงการเรานะ นีก็วางแผนกันว่าจะขยายผลความรู้ธนาคารขยะไปเรื อยๆ
ไปประชุม อบรมทีไหนเราก็จะประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิ กไปด้วย ให้ความรู้เข้าไปด้วย ทีมเราก็
พร้อมและก็วางแผนอยากพัฒนาให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ต่อไป...” (นักวิจยั ชุมชน2)
“กลุ่มเราตอนนีวางแผนกันว่าจะทําผลิ ตภัณฑ์ ของกลุ่ม ทีต่อยอดจากทีเรามี อย่างถ่านนีก็เอามา
ทําทีดับกลิ น ทําสบู่ เราก็วางแผนกันว่าจะเริ มยังไง จะต้องขอความรู้จากใครบ้าง...” (นักวิจยั
ชุมชน8)
“วัฒนธรรมเรานีวางแผนว่าจะมีจดุ เรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมในชุมชน ไม่ตอ้ งไปฝังวัดฝังคลองแต่อยู่ที
หมู่บา้ นเราเลย กลุ่มเราใครมีเครื องไม้เครื องมือก็เอามารวมกันทีเดียว คนก็จะได้มาดูได้เห็น...”
(นักวิจยั ชุมชน3)
นอกจากนี ผู้ร่วมวิจัย ยังสะท้ อนความสําเร็จ ในมิติของการ
ปฏิบัติกิจ กรรมเพือแก้ ปั ญ หา โดยปฏิบัติตามวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม ทําให้
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เกิดผลผลิตทีเป็ นรูปธรรม คือ เกิดผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ลดปริมาณขยะในชุมชน และเกิดพืนทีรวบรวม
องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
จากกิ จกรรมที ดําเนิ นการเพือตอบผลลัพธ์ที คาดหวัง (2) คือ มีก ารทํ า
โครงการวิจัยเพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม ด้ วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้ แก่
กิจกรรมบทเรี ยนจากพืนทีต้ นแบบสู่การการมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจกรรมสร้ างความเข้ าใจ
การ “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม” และลงมือปฏิบตั ิการ ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนผลการปฏิบัติ
กิจกรรมว่าสามารถนําไปสูผ่ ลลัพธ์การเปลียนแปลงทีคาดหวังได้ ทังผลลัพธ์ระยะสันและระยะยาว
กล่าวคือ นักวิจยั ชุมชนดําเนินการเพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามแนวทางการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม จนเกิดผลลัพธ์การเปลียนแปลง คือ เกิดความรู้ในกระบวนการวิจัย
เชิ งปฏิบัติ ก ารแบบมีส่วนร่วม เกิ ด กิ จ กรรมที เป็ น ผลผลิตจากการวิจัย ได้ แก่ เกิ ดแหล่งเรี ย นรู้
ทางด้ านวัฒนธรรมในชุมชนทีมีพืนทีอย่างชัดเจน เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนทีเกิดจากการต่อยอดจาก
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิงแวดล้ อม เช่น สบู่ ถ่านดูดกลิน ลดปริมาณขยะในชุมชน และสร้ าง
รายได้ ให้ แก่สมาชิกในชุมชน จากการดําเนินโครงการต่อยอดธนาคารขยะประชารัฐ
2.3 ผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลงที คาดหวัง: มีแหล่งเรี ย นรู้ ด้ านการวิจัย ของ
ชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน
2.3.1 กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่ นร่วม: ศูนย์การเรียนรู้ของฉัน
1) ปฏิบตั ิการและการสังเกต
กิจกรรมชวนคิดอย่ างมีส่วนร่วม: ศูน ย์การเรี ย นรู้ของฉัน ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัย ได้ ร่วมกัน คิ ด วางแผนในการพัฒ นาศูน ย์ การเรี ยนรู้ ชุมชนบนฐานการวิจัย โดย
นักวิจยั ชุมชนใช้ กระบวนการวิจยั ในการปฏิบตั ิการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ซึงดําเนินการ ดังนี 1) ทํา
ความเข้ าใจคําว่า “ศูนย์การเรียนรู้” โดยผู้ร่วมวิจัยร่วมกันสะท้ อนความเข้ าใจคําว่าศูนย์การเรียนรู้
และสรุป ร่ วมกัน 2) ออกแบบศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที ผู้ร่วมวิจัย อยากเห็น ประกอบด้ วย สถานที ตัง
วัตถุประสงค์ คณะกรรมการดําเนินงาน กฎ ระเบียบ ทีเกียวข้ อง กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ 3)
ดําเนิ น กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ โดยนักวิจัยชุมชนดําเนิน กิจกรรมตามทีออกแบบ ทํ าการ
สังเกตและสะท้ อนผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม 2 สัปดาห์ ก่อน
สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
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ในระหว่างที ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทํ า ความเข้ า ใจคํ า ว่า “ศูน ย์ ก าร
เรี ยนรู้ ” และออกแบบศูนย์การเรี ยนรู้ ผู้วิจัยทําการสังเกตและสัมภาษณ์ ผ้ รู ่วมวิจัย พบว่า บริบ ท
ของเนื อหาการชวนคิด มีค วามสอดคล้ องกับ ความต้ องการของผู้ร่วมวิจัย โดยผู้ร่วมวิจัยเห็นว่า
ก่อนทีจะออกแบบศูนย์การเรี ยนรู้นักวิจัยชุมชนควรมีความเข้ าใจคําว่า ศูนย์การเรี ยนรู้ทีตรงกัน
เพือนําไปสูก่ ารออกแบบอย่างเข้ าใจและเป็ นไปตามเป้าหมายของกลุม่ อย่างแท้ จริง
2196177001
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ภาพประกอบ 14 วางแผนการดําเนินการศูนย์การเรียนรู้ของนักวิจยั ชุมชน
“เข้าใจศูนย์การเรี ยนรู้ตรงกันแล้วว่าศูนย์การเรี ยนรู้ของเราเป็ นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพือให้คน
มาเรี ยนรู้ แล้วเราก็มาออกแบบศูนย์ดว้ ยกันว่าศูนย์การเรี ยนรู้เราจะเป็ นเรื องอะไรบ้าง...” (นักวิจยั
ชุมชน4)
“เคยคุยกับสมาชิ กในกลุ่มถึงศูนย์การเรี ยนรู้ เขาก็ยงั ถามมาว่ามันเป็ นยังไง ก็บอกเขาไม่ค่อยได้
บอกได้แต่ว่าเป็ นแหล่งให้คนมาศึกษาดูงาน พอวันนีเราก็เข้าใจตรงกันมามันต้องมีความรู้ก่อนแล้ว
จึงจะให้คนเข้ามาเรี ยนรู้...” (นักวิจยั ชุมชน2)
ในช่วงของการออกแบบศูนย์การเรี ยนรู้ พบว่าผู้ร่วมวิจัยร่วมกัน
ออกแบบโดยการรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ และวางแผนร่วมกัน ร่วมกันคิดวิเคราะห์
และรับฟังความเห็นของกลุม่ และหามติร่วมกันก่อนนํามาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละประเด็น
เช่น ประเด็นการกําหนดวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยนรู้ มีการถกกันว่าจริงๆ แล้ วเป้าหมายของ
ศูนย์การเรียนรู้คืออะไร ต้ องการนําเสนออะไรให้ แก่ผ้ มู าเรียนรู้ เป็ นต้ น
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“กิ จกรรมนีก็ทําให้เราได้มาวางแผนร่วมกันตามหัวข้อของการจัดตังศูนย์การเรี ยนรู้ ทีสําคัญคือ
ได้มาร่วมกันคิ ดและวางเป้าหมายด้วยกัน ถ้าให้เราทําเอง ต่างคนต่างคิ ดแล้วมันก็กระจัดกระจาย”
(นักวิจยั ชุมชน3)
2196177001

“เห็นการทํางานของสมาชิ กในกลุ่มทีชัดเจนขึน พอได้มาวางแผนมาคิ ดว่าในศูนย์เราต้องมี
อะไรบ้าง ใครทําหน้าทีอะไร มันก็เห็นเป็ นรูปเป็ นร่างขึนนะ” (นักวิจยั ชุมชน6)
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ในช่วงของการปฏิบัติกิจ กรรมตามแผนเพื อเริ มต้ นพัฒนาศูน ย์
การเรียนรู้ ทัง 3 พืนที ได้ แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิงแวดล้ อม ศูนย์การเรี ยนรู้ด้านเศรษฐกิจบนฐาน
สิงแวดล้ อม และศูนย์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยพวน ได้ เริมพัฒนาทางด้ านกายภาพ และองค์
ความรู้ภายในศูนย์การเรี ยนรู้ จากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ร่วมวิจัยได้ ดําเนินการตาม
แผนทีกํ าหนดไว้ ทังนีพบว่าส่วนใหญ่ ดําเนิน การในส่วนของการปรับปรุงทางด้ านกายภาพ เช่น
พืนฐานจัดฐานการเรียนรู้ จัดหาอุปกรณ์ทีจําเป็ น เป็ นต้ น ส่วนด้ านองค์ความรู้มีการรวบรวมองค์
ความรู้บางส่วนแต่ยงั ไม่มีการจัดระเบียบข้ อมูลทีพร้ อมนําเสนอ
“ตอนนีเราก็ทําตามแผนและตามทีเราทําได้ ตามกําลังทีเรามีแล้วค่อยมาดูว่ามันต้องทํายังไงต่อ...”
(นักวิจยั ชุมชน20)
“สถานทีพร้อมแล้วตอนนี แล้วเราก็เตรี ยมจัดหาของใช้ทีแต่ละบ้านมีของไทยพวนมาจัดแสดง พวก
เอกสารความรู้ตอนนีเรามีพวกงานวิจยั มีหนังสือความรู้ไทยพวนแต่ยงั ไม่มีทีจัดเก็บเอกสาร”
(นักวิจยั ชุมชน6)
นอกจากนี จากการสังเกตทํ า ให้ เห็ น ว่าผู้ร่ ว มวิ จั ย เริ มมี ก าร
ดําเนินการตามกระบวนการวิจยั หรือมีการใช้ กระบวนการวิจยั ในการออกแบบศูนย์การเรียนรู้ คือ
มีการวิเคราะห์ปัญหา กําหนดสิงทีต้ องการดําเนินการ มีการวางแผน กําหนดกิจกรรม และปฏิบัติ
ตามแผนทีได้ กําหนด
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2) สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
หลัง จากที ได้ ดํ าเนิ น กิ จ กรรม ผู้วิ จัย และผู้ร่ว มวิจัย ได้ ร่ว มกัน
สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ซึงผู้วิจยั ได้ ทําการคืนข้ อมูลจากการสังเกตและประเมินผลโดยผู้วิจัยให้ แก่ผ้ ู
ร่วมวิจยั เพือเป็ นส่วนหนึงในการร่วมสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ จากการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิโดยผู้วิจยั
ใช้ คําถามการสะท้ อนผลใน 3 ประเด็น คือ 1) ได้ เรี ยนรู้อะไร 2) รู้สกึ อย่างไร 3) หากจะทําใหม่ให้ ดี
ขึนจะทําอย่างไร ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ดังนี
จากการสะท้ อนผลการปฏิบัติในกิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่ น
ร่วม: ศูนย์การเรียนรู้ของฉัน ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนผลการเปลียนแปลงดังนี
เกิ ดความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการ
มากขึน รู้วา่ จะดําเนินการอย่างไรในแต่ละขันตอน จากการได้ ลงมือปฏิบัติตงแต่
ั ขนการวิ
ั
เคราะห์
ปัญหา การวางแผน การกําหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบตั ิตามกิจกรรม และการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
“ได้ลงมือทําก็ได้รู้ รู้อย่างเข้าใจ ก่อนหน้านีเรารู้แต่ยงั ไม่ได้ลงมือทําก็รู้ระดับหนึง แต่พอตอนนีเรารู้
และเข้าใจแต่ละขันว่าทํายังไง” (นักวิจยั ชุมชน7)
“วิ จยั เราต้องลงมือปฏิ บตั ิ นะถึงจะเป็ นการรู้ทีแท้จริ ง ผมนีพอได้ทําก็ยิงเข้าใจมากขึน เราก็เดิ น
ต่อไปได้” (นักวิจยั ชุมชน10)
เกิดความปรารถนาเห็นการเปลียนแปลงของชุมชน จากการ
ได้ ลงมือปฏิบัติทํ าให้ ผ้ รู ่วมวิจัยเกิ ดความรู้สึกว่ามีความปรารถนาให้ ชุมชนเกิดการเปลียนแปลง
เพราะเห็นแนวทางทีจะนําไปสูก่ ารเปลียนแปลงนันได้
“นีนะพอได้ทําตอนนีก็คือพัฒนาฐานต่างๆ ของเรา ก็อยากจะเห็นผลอยากให้ชุมชนของเรามีศนู ย์
การเรี ยนรู้ทีคนมาดูงานได้นะ...” (นักวิจยั ชุมชน6)
“อยากจะทําให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ทีเป็ นเหมือนห้องเรี ยนของชุมชน คนทีมาเรี ยนรู้เขาจะไม่ได้แค่
ความรู้ในเรื องทีเขาอยากรู้ แต่เขาจะได้รู้ทีมาทีไปของนักวิจยั ชุมชนเราด้วย...” (นักวิจยั ชุมชน4)
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เปลียนการปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนผลว่าจากกิจกรรมนี ได้
ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงการปฏิบตั ิของนักวิจยั ชุมชน คือจากทีเคยทําแบบไม่มีแผน ไม่มีหลัก
คิดหลักการ ก็เริมดําเนินการตามแผนมากขึน กล่าวคือมีการพูดคุยวางแผนร่วมกันของสมาชิกใน
กลุม่ ร่วมกันดําเนินกิจกรรม และมีการสะท้ อนผลการดําเนินกิจกรรม
2196177001

“สิ งทีเห็นชัดจากกลุ่มคือเริ มมีการมาพูดคุยวางแผนก่อนลงมือทํามากขึน จากเมือก่อนนีเราคิ ดคน
เดียวหรื อคิดกัน2 3 คน แล้วก็หาคนมาช่วยทํา แต่ตอนนีเราคิ ดเราทํากันเป็ นกลุม่ ” (นักวิจยั ชุมชน1)
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“วันก่อนทางกลุ่มก็นดั ประชุมวางแผนกันว่าศูนย์เราจากทีออกแบบไว้เราจะเริ มทําอะไรก่อน ทํา
ยังไง เราก็ทําในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึงเมือก่อนเรายังไม่มี...” (นักวิจยั ชุมชน3)
จากกิ จ กรรมที ดําเนิ น การเพื อตอบผลลัพธ์ ที คาดหวัง (3) คือ มีแหล่ง
เรี ยนรู้ด้ านการวิจัยของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน ด้ วยกิจกรรมชวนคิดอย่างมีส่วนร่วม: ศูนย์การ
เรียนรู้ของฉัน ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนผลการปฏิบตั ิว่าสามารถตอบผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีต้ องการ
ให้ เกิดในประเด็นเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของชุมชน แต่เป็ นแหล่งเรียนรู้ทียังไม่เต็มรูปแบบ ทัง
ทางด้ านกายภาพ ด้ านการรวบรวมองค์ความรู้ ด้ านผู้ถ่ ายทอดความรู้ เนื องจากผู้ร่วมวิจัย ยัง
ดําเนินการได้ เพียงบางส่วน และบางกระบวนการยังต้ องการการเติมเต็มความรู้ เช่น การรวบรวม
องค์ความรู้ ผู้ร่วมวิจัยสะท้ อนว่าไม่สามารถรวบรวมองค์ความรู้อย่ างเป็ นระบบระเบียบได้ องค์
ความรู้ยังติดอยู่ทีตัวผู้วิจัย วิธีการถ่ายทอด ผู้ร่วมวิจัย เห็นว่ายังขาดผู้ถ่ายทอดความรู้หรื อส่งต่อ
ความรู้ทีมีทกั ษะเพียงพอ ในแต่ละกลุม่ จะมีผ้ ทู ีสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เพียง 2-3 คน ในขณะที
ฐานการเรี ยนรู้มีมากกว่า 5 ฐาน ผู้ร่วมวิจัยสะท้ อนว่า การได้ ทดลองปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้โดยใช้ กระบวนการวิจยั ทําให้ สามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ได้ จริง แต่ทงนี
ั ในบางขันตอน บาง
กระบวนการ ผู้ร่วมวิจยั ยังไม่สามารถดําเนินการได้ ด้วยตนเอง เนืองจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติยังมีน้อย รวมถึงไม่มีแบบอย่างทีเป็ นรูปธรรมทีจะทําให้ สามารถเป็ น
แบบอย่ างในเชิ งรูป ธรรมได้ ดังนันผู้ร่วมวิจัย จึงเห็น ว่าการดําเนิ น กิ จ กรรมเพื อตอบผลลัพธ์ ที
คาดหวัง (3) ยังคงต้ องมีการปรับปรุงกิจกรรม โดยเห็นว่าควรมีกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โดย
กระบวนการวิจัย เพื อให้ ผ้ รู ่ วมวิจัย ได้ มีโอกาสปรับ ปรุงจากกิ จกรรมทีเคยได้ ทํ า และฝึ ก การใช้
กระบวนการวิจัย เพื อดํ าเนิ น การซํ า มีก ารศึก ษากระบวนการพัฒ นาศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้จ ากพื นที
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ต้ น แบบ เพื อนํ ามาปรับ ปรุงศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ และควรมีก ารทดลองให้ ผ้ รู ่วมวิจัย ได้ ฝึก การส่งต่อ
ความรู้ ผ่านกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้
จากการสะท้ อนผลการปฏิ บั ติ เ พื อตอบผลลัพ ธ์ ก ารเปลี ยนแปลงที
คาดหวังทัง 3 ประเด็น พบว่ายังต้ องมีการปรับปรุงทังรูปแบบของกิจกรรม และกระบวนการในการ
ดําเนินกิจกรรม เพือให้ สามารถตอบสนองต่อผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีต้ องการได้ โดยการสะท้ อน
ผลปรากฏผลดังนี 1) ผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีคาดหวัง: ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอ
ทุนจากแหล่งทุน ประเด็นการปรับปรุงคือ เรียนรู้จากพืนทีจริงทีเป็ นพืนทีต้ นแบบการแก้ ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนด้ วยกระบวนการวิจัย 2) ผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลงที คาดหวัง: มีก ารทํ าวิจัยเพื อ
แก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุมชนได้ อย่ างเป็ นรู ป ธรรม ประเด็น การปรับ ปรุง คือควรได้ เรี ยนรู้วิธีก าร
สะท้ อนผลการปฏิบตั ิจากพืนทีต้ นแบบทีเป็ นพืนทีจริง และได้ ฝึกการใช้ ทกั ษะ กระบวนการวิจยั ใน
การดําเนินการเพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนเพือต่อยอดการพัฒนาจากการดําเนินการครังนี 3)
ผลลัพ ธ์ ก ารเปลียนแปลงที คาดหวัง: มีแหล่ง เรี ย นรู้ด้ านการวิจัย ของชุมชนโดยนัก วิจัย ชุมชน
ประเด็นการปรับปรุง คือควรมีกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้โดยกระบวนการวิจัย เพือให้ ผ้ รู ่วม
วิจยั ได้ มีโอกาสปรับปรุงจากกิจกรรมทีเคยได้ ทํา และฝึ กการใช้ กระบวนการวิจยั เพือดําเนินการซํา
มีการศึกษากระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จากพืนทีต้ นแบบ เพือนํามาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
และควรมีการทดลองให้ ผ้ รู ่วมวิจัยได้ ฝึกการส่งต่อความรู้ ผ่านกิจกรรมในศูนย์การเรี ยนรู้ จากการ
สะท้ อ นผลการเรี ย นรู้ ดังกล่าวจึงนํ ามาสู่ก ารวางแผนเพื อดําเนิ น กิ จ กรรมในวงรอบที 2 ดังได้
นําเสนอให้ เห็นในหัวข้ อต่อไป
วงรอบที
จากการสะท้ อนผลการปฏิ บั ติ จ ากวงรอบที ที ยังพบประเด็น ที ต้ อ งมี ก าร
ปรับ ปรุ ง จึงนํ ามาสู่ก ารปฏิบัติ ก ารในวงรอบที เพื อนไปสู่ก ารบรรลุผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลง
ดังต่อไปนี
1. ขันการวางแผน
การวางแผนในวงรอบที นี เป็ นการพิจารณากําหนดกิจกรรมทีมาจากการ
สะท้ อนผลในวงรอบที เพือปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมให้ บรรลุผลตามผลลัพธ์การเปลียนแปลง
ทัง ประเด็น โดยจากการสะท้ อนผลการปฏิบัติในวงรอบที นํ ามาสู่ก ารกําหนดกิจ กรรมใน
วงรอบที ดังนี
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ผลลัพธ์ การเปลียนแปลงที
คาดหวัง
ทักษะการสร้ างข้ อเสนอ
โครงการเพือขอทุนจากแหล่ง
ทุน
มีการทําวิจยั เพือแก้ ปัญหา
และพัฒนาชุมชนได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม

มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั
ของชุมชนโดยนักวิจยั ชุมชน

การสะท้ อนผลจากวงรอบที กําหนดกิจกรรมวงรอบที
1
2
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
กิจกรรมศึกษาดูงานพืนที
ต้ นแบบ
- เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
- ฝึ กการใช้ ทกั ษะ
กระบวนการวิจยั ในการ
ดําเนินการเพือแก้ ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนเพือต่อยอดการ
พัฒนา
- ฝึ กปฏิบตั ิซําจากกิจกรรม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โดย
กระบวนการวิจยั
- การศึกษา
กระบวนการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้จากพืนทีต้ นแบ

กิจกรรมศึกษาดูงานพืนที
ต้ นแบบ
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้สกู่ ารถ่ายทอดองค์
ความรู้
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้สกู่ ารถ่ายทอดองค์
ความรู้
กิจกรรมศึกษาดูงานพืนที
ต้ นแบบ

จากการสะท้ อนผลการปฏิบัติในวงรอบที 1 นํ ามาสู่การกําหนดกิจกรรมใน
วงรอบที 2 ดังนี
1.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สูก่ ารถ่ายทอดองค์ความรู้
ผู้ร่วมวิจัยเห็นว่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เป็ นการฝึ กฝนให้ นกั วิจัย
ชุมชนได้ เรี ยนรู้จากการทํ าซําด้ วยกระบวนการแบบเดิม เป็ น การฝึ ก ฝนให้ ผ้ รู ่วมวิจัย เกิดความรู้
ทักษะ และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตั ิ ด้ วยความเชือว่าหากได้ ทําซําๆ แล้ วจะช่วยเกิดการ
เรี ย นรู้ ได้ มากขึน ดังนันผู้ร่วมวิจัย จึงเห็น ว่าควรมีก ารฝึ ก ปฏิบัติผ่านการพัฒ นาศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้
เพือให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ ฝึกฝนประสบการณ์ เรียนรู้การใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาจากการลง
มือปฏิบตั ิ รวมถึงได้ มีโอกาสแก้ ไข ปรับปรุงสิงทีทําได้ ไม่ดีจากการสะท้ อนผลในวงรอบที 1
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ภาพประกอบ 15 ปฏิบตั ิการวางแผน รวบรวมองค์ความรู้ และออกแบบฐานกิจกรรม
ในศูนย์การเรียนรู้
“อยากให้พฒ
ั นาศูนย์การเรี ยนรู้ต่อไป ช่วยให้ได้ฝึกเยอะตังแต่การวางแผนว่าจะทํายังไง มีกิจกรรม
อะไรบ้าง ใครรับผิ ดชอบอะไร ตอนนีก็พอจะเห็นเป็ นรูปธรรมบ้างแล้วแต่ก็ยงั ไม่สมบูรณ์ ถ้าได้ทํา
ต่อก็จะสมบูรณ์ ขึน” (นักวิจยั ชุมชน6)
“มันต้องทําต่อนะศูนย์การเรี ยนรู้ ทีทํามาถือว่าสําเร็จระดับหนึงแต่ว่ายังมีหลายจุดทีต้องปรับปรุง
อย่างฐานการเรี ยนรู้ก็ยงั ไม่สมบูรณ์ วิ ทยากรประจําฐานยังไม่ครบ เราก็ตอ้ งทําต่อ” (นักวิจยั ชุมชน2)
“การฝึ กนักวิจยั ชุมชนผ่านการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ทําให้เรารู้จากการลงมือทํา ได้ทําซําก็จะเกิ ด
ความชํานาญมากขึน” (นักวิจยั ชุมชน17)
ดังนันผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจึงได้ ร่วมกันกําหนดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ โดยเน้ นการพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ การฝึ กทักษะการ
ส่งต่อองค์ความรู้ และทดลองปฏิบตั ิจริง โดยการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างศูนย์การเรียนรู้ของนักวิจัย
ชุมชน
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1.2 กิจกรรมศึกษาดูงานพืนทีการเรียนรู้ต้นแบบ
ผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าทัง 3 ผลลัพธ์การเปลียนแปลง หากได้ เรี ยนรู้จากพืนที
จริง ทีมีประสบการณ์ในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนโดยใช้ กระบวนการวิจยั จะทําให้ เ ห็นภาพ
การพัฒนาและการดําเนินการทีชัดเจนขึน ผู้ร่วมวิจยั จะเกิดความรู้ และเกิดแรงบันดาลใจจากการ
ได้ แลกเปลียนเรี ยนรู้จากพืนทีทีมีป ระสบการณ์ เพือนําแนวทางการดําเนิน การมาปรับใช้ ในการ
พัฒนาการทํางานของนักวิจยั ชุมชนได้
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“ถ้าได้เห็นตัวอย่างจากพืนทีจริ งอย่างเช่นพื นทีทีเขาทําศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน เราก็ไปเรี ยนรู้จากเขา
มา ประกอบกับของเรา มันก็จะช่วยให้เราทําได้ดีขึน” (นักวิจยั ชุมชน1)
“การทียังไม่เห็นของจริ งเราก็มองภาพไม่คอยออกว่าไอ้ทีเขาทําแล้วสําเร็จมันเป็ นยังไง ถ้าไปได้ไปดู
สถานทีจริ งเราก็จะเกิ ดแรงบันดาลใจมาทํากับของเราบ้าง...” (นักวิจยั ชุมชน3)
ผู้ร่วมวิจยั จึงเห็นว่าการได้ เรียนรู้จากพืนทีทีมีประสบการณ์ในการพัฒนา
นักวิจัยชุมชนเป็ นการสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู้ทีดีให้ แก่นักวิจัยชุมชน โดยนักวิจัย ชุมชนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองสักระยะหนึงจากวงรอบที 1 แล้ ว จึงทําให้ ความต้ องการเรียนรู้จากพืนทีต้ นแบบมี
เป้าหมายแห่งการเรียนรู้ทีชัดเจน จึงได้ นําประเด็นมาพิจารณาร่วมกับผู้วิจัยและกําหนดให้ มีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพืนทีต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจยั ชุมชน เพือนํามาเป็ นแนวทางใน
การพัฒนานักวิจยั ชุมชน ทังนีได้ กําหนดพืนทีในการศึกษาเรียนรู้ โดยมีคณ
ุ สมบัติดงั นี 1) เป็ นพืนที
ทีมีการพัฒนานักวิจยั ชุมชน 2) มีการใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 3) เป็ น
พื นที ที เป็ น ต้ น แบบของการเรี ย นรู้ ให้ แก่ พื นที อื นหรื อหน่ ว ยงานอืนๆ ใช้ เป็ น พื นที ต้ น แบบใน
การศึกษาเรียนรู้
2. ขันปฏิบตั ิการ การสังเกต และสะท้ อนผล
2.1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สูก่ ารถ่ายทอดองค์ความรู้
1) ปฏิบตั ิการและการสังเกต
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สูก่ ารถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้วิจยั และ
ผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกันดําเนินการ ดังนี 1) ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิจากการ
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พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทีผ่านมา 2) วิเคราะห์สิงทีทําได้ ดี และสิงทีควรปรับปรุง 3) กําหนดแผนและ
กิจกรรมทีจะดําเนินการปรับปรุง 4) ดําเนินกิจกรรมตามแผน 5) สังเกตและสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิกิจกรรม ผู้วิจยั สะท้ อนผลการปฏิบตั ิทีต้ องปรับปรุง คือ
1) การรวบรวมองค์ ความรู้ในแต่ละศูนย์ก ารเรี ยนรู้ โดยรวบรวมและจัดทํ าในรูปขอเอกสาร เช่น
แผ่น พับ ป้ายความรู้ โดยกําหนดผู้ให้ ความรู้แต่ละฐานการเรี ย นรู้ ตามประสบการณ์ และความ
เชียวชาญ กําหนดผู้ดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้ 2) ฝึ กการถ่ายทอดองค์ความรู้จากแต่ละฐาน
กิ จกรรม โดยกํ าหนดผู้รับ ผิด ชอบประจํ าฐานและทํ าการฝึ ก ฝนโดยใช้ ก ารถ่ ายทอดจากเพื อน
นักวิจยั สูเ่ พือนนักวิจยั 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจําลองการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้

ภาพประกอบ 16 กิจกรรมพัฒนาและทดลองเปิ ดศูนย์การเรียนรู้ของนักวิจยั ชุมชน
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ระหว่างทีดําเนินกิจกรรม ผู้วิจยั ได้ ทําการสังเกตและสัมภาษณ์ผ้ ู
ร่วมวิจัย พบว่ากิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ส่กู ารถ่ายทอดองค์ความรู้ ทําให้ ผ้ รู ่วมวิจัยเกิด
การฝึ ก ฝนการใช้ ทัก ษะของการเป็ น นัก วิจัย ตังแต่ก ารกํ าหนดประเด็น ที จะปรับ ปรุ ง วางแผน
กําหนดกิจกรรม และการดําเนินกิจกรรม การสังเกตและสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ทังนีนักวิจยั ชุมชน
ได้ สะท้ อนว่ากิจกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสม สามารถฝึ กทักษะการเป็ นนักวิจัย และเกิดความ
มันใจมากยิงขึนจากการได้ ปฏิบตั ิซํา
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“การทําครังนีก็เหมือนเราได้ทําซําอีกครังเนอะ ก็พอมีประสบการณ์ มาแล้วเป็ นการปรับปรุงให้ดีขึน
ก็มนใจมากขึ
ั
น” (นักวิจยั ชุมชน14)
“คุณลุงเห็นว่ากิ จกรรมแบบนีดีนะ ฝึ กให้เราได้คิดวางแผนร่วมกัน ทําร่วมกัน มีจิตอาสา เสร็จแล้ว
เราก็มาพูดคุยกันว่าจะต้องปรับตรงไหน เราก็ปรับปรุงต่อ...” (นักวิจยั ชุมชน3)
2) สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
หลังจากทีได้ ดําเนินกิจกรรม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ ร่วมกันสะท้ อน
ผลการปฏิบัติ ซึงผู้วิจยั ได้ ทําการคืนข้ อมูลจากการสังเกตและประเมินผลโดยผู้วิจยั ให้ แก่ผ้ รู ่วมวิจัย
เพื อเป็ น ส่วนหนึงในการร่ วมสะท้ อนผลการปฏิบัติ จากการสะท้ อนผลการปฏิบัติโดยผู้วิจัย ใช้
คําถามการสะท้ อนผลใน 3 ประเด็น คือ 1) ได้ เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึ อย่างไร 3) หากจะทําใหม่ให้ ดีขนึ
จะทําอย่างไร ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ดังนี
ด้ า นความรู้ ความเข้ าใจ ผู้ร่ ว มวิ จัย สะท้ อนว่า จากการได้ ลงมื อ
ปฏิบัติ ก ารพัฒนาศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ อัน เป็ น การปรับ ปรุงจากที เคยปฏิบัติในวงรอบที 1 ทํ าให้ เกิ ด
ความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย มากขึน เนืองจากได้ ฝึก ซําตังแต่การวางแผน จนกระทัง
สินสุดการดําเนินการและสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
“การได้ทําซําในกระบวนการเดิ มก็ทําให้พีเข้าใจมันมากขึนนะว่าจะต้องเริ มยังไง เราก็เริ มเป็ นแล้ว
...” (นักวิจยั ชุมชน19)
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“ความรู้มนั เกิ ดจากการได้ลองทํา นีก็ลองมา 2 ครังแล้วก็มีความเข้าใจขันตอนมากขึน ได้มา
วางแผนร่วมกัน ทํากิ จกรรมร่วมกัน” (นักวิจยั ชุมชน4)
นอกจากนี ผู้ร่ว มวิ จัย ยังได้ สะท้ อนถึ งการมี อ งค์ ค วามรู้ จากการ
รวบรวมองค์ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ องค์ความรู้จากการฝึ กการถ่ายทอด การนําเสนอ
2196177001
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“เหมือนพอได้เล่าให้ฟังมันก็จะยิ งจําได้นะ อย่างปุ๋ ยหมักนีเราก็ทําเองพอได้พดู เรื อยๆ ให้คนมาฟัง
เรื อยๆ เราก็พูดได้ เพราะเราพูดจากประสบการณ์ ” (นักวิจยั ชุมชน5)
“กลุ่มเราก็มีการถอดความรู้และถ่ายทอดผ่านป้ายไวนิ ลให้ความรู้แต่ละฐาน มันก็ได้เก็บความรู้
ตรงนีไว้ดว้ ยนะ เวลาเราเล่าออกมาเพือทําป้ายเราก็ได้ทบทวนตัวเองด้วย...” (นักวิจยั ชุมชน13)
ด้ านการคิด ผู้ร่วมวิจัยสะท้ อนผลจากกิ จกรรมว่าได้ ฝึกการคิดของ
ตนเอง ทังการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิดแก้ ปัญ หา คิดวิเคราะห์ โดยสิงที สะท้ อนการคิดอย่ างเป็ น
ระบบ ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันพิจารณาสถานการณ์และระบุปัญหาก่อนดําเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
วางแผนการดําเนินการและออกแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็ นขันเป็ นตอน
“ก็มาคิ ดกันว่าความรู้แต่ละฐานจะมีอะไรบ้าง อะไรทีเรามีอยู่แล้ว อะไรทียังไม่มี แล้วมาช่วยกันคิ ด
ว่าเราจะทํายังไง” (นักวิจยั ชุมชน1)
คิดแก้ ปัญหา ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนผลว่าเกิดการคิดแก้ ปัญหาในลักษณะ
ของการค้ นหาวิธีการปฏิบัติทีเหมาะสม เช่น วิธีการรวบรวมความรู้ รวบรวมจากผู้ร้ ูแต่ละฐานและ
นํามาจัดเก็บในลักษณะของแผ่นป้ายความรู้ แผ่นพับ เป็ นต้ น ซึงผู้ร่วมวิจัยเห็นว่าวิธีการดังกล่าว
จะเป็ นการช่วยให้ องค์ความรู้คงอยู่และสามารถส่งต่อไปยังผู้อืนได้
“ก็มาออกแบบกันว่าจะทํายังไงก็มาลงทีการทําไวนิ ลแต่ละฐาน กับมีแผ่นพับนะ คนทีมาเรี ยนรู้เขา
จะได้เห็นว่าตรงนีเราต้องการนําเสนออะไร” (นักวิจยั ชุมชน2)
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คิดวิเคราะห์ ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนว่าก่อนทีจะดําเนินการพัฒนาศูนย์การ
เรี ย นรู้นนั ได้ ร่วมกันสะท้ อนสิงที เคยปฏิบัติจ ากกิจ กรรมก่อนหน้ า แล้ วคิดวิเคราะห์ สิงทียังเป็ น
ช่องว่างทีศูนย์การเรียนรู้ยงั ขาด และต้ องการการเติมเต็ม ทังด้ านองค์ความรู้ ทรัพยากร และด้ าน
อืนๆ
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“เรามาช่วยกันวิ เคราะห์ก่อนว่าศูนย์การเรี ยนรู้ของเรานันขาดเหลืออะไร อย่างทีนีก็ยงั ขาดในเรื อง
ของอุปกรณ์ เช่น ตู้ หุ่นใส่เสือผ้า ขาดแผ่นพับความรู้ เราก็ช่วยกันจัดหาจัดทํา” (นักวิจยั ชุมชน3)
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ด้ านการปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัยสะท้ อนผลว่าจากกิจกรรมดังกล่าวทําให้ ผ้ ู
ร่วมวิจยั เปลียนการปฏิบตั ิ เช่น การนําเสนอด้ วยความมันใจ นําเสนอด้ วยความเข้ าใจ ปฏิบัติด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจ และสามารถบริ หารจัดการในการจําลองการการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้ได้ ด้วย
กลุม่ นักวิจยั ชุมชนเอง
“จากทีได้ทดลองเปิ ดศูนย์และมีผมู้ าเรี ยนรู้ เราก็ได้ฝึกการนําเสนอนะ ก็มีติดขัดบ้างแต่ก็ถือว่าเป็ น
การฝึ ก อย่างลุงธี ระนีแกก็เพิ งได้ออกงานอยู่ประจําฐานครังแรก เราก็ฝึกกันไป” (นักวิจยั ชุมชน5)
“จากกิ จกรรมเมือวาน เราไม่ได้เซ็ท เพราะเป็ นพืนทีสวน ต้องขอบคุณทีมนักวิ จยั ใครสะดวกวัน
ไหนเราก็มาช่วยกัน เราอยากทําให้ได้มากกว่านี พีธี ระไปทําเพิ งให้ ไส้เดือนตอนนีเราเป็ นการ
ทดลองนําร่อง ปัญหาตอนนีคือมด เราอยากพัฒนาเป็ นแหล่งศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา
มศว นิ สิต...” (นักวิจยั ชุมชน1)
2.2 กิจกรรมศึกษาดูงานพืนทีต้ นแบบ
1) ปฏิบตั ิการและสังเกต
กิ จ กรรมการศึก ษาดูงาน ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ดํ า เนิ น การดังนี 1)
เลือกพื นที ศึก ษาดูงานร่ วมกัน ตามคุณ สมบัติที กํ าหนด โดยครอบคลุมทังพื นที ที มีก ารพัฒ นา
นัก วิจัย ชุมชน 2) กํ าหนดประเด็น ในการศึก ษาดูงาน ได้ แก่ กระบวนการในการแก้ ปั ญ หาและ
พัฒนาชุมชน เทคนิควิธีการในการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้
ในขณะทีปฏิบตั ิกิจกรรม ผู้วิจัยได้ ทําการสังเกตและสัมภาษณ์ผ้ รู ่วม
วิจัย พบว่า พืนทีในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ร่วมวิจัย
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กล่าวคือเป็ นพืนทีทีใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน และพืนทีศูนย์การเรียนรู้
ชุม ชน นั ก วิจัย ชุม ชนได้ ใช้ ประสบการณ์ จ ากที เคยปฏิ บัติร่ว มแลกเปลี ยนกัน บรรยากาศใน
การศึ ก ษาดูงานจึ งเป็ น ไปแบบการแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ และพื นที ในการแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ มี
บรรยากาศทีเหมาะสม ไม่เป็ นทางการ ทางพืนทีศึกษาดูงานใช้ พืนทีส่วนกลางของกลุม่ เป็ นพืนที
แลกเปลียนเรี ยนรู้ และเป็ นพืนทีหนึงของการดําเนินการวิจยั คือกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ การจัดเวที
แลกเปลียนเรียนเรียนจัดแบบกลุม่ จึงทําให้ มีโอกาสพูดคุย ซักถาม และแลกเปลียนได้ อย่างเต็มที
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ภาพประกอบ 17 กิจกรรมศึกษาดูงานพืนทีต้นแบบการพัฒนานักวิจยั ชุมชน
“ตรงเลยนะทีนี นักวิ จยั ชุมชนเขาทําจริ งๆ ทําแล้วแก้ปัญหาใหญ่ๆ ของเขาได้ เราก็ดเู ขาแล้วก็เอา
มาปรับ” (นักวิจยั ชุมชน6)
“มันก็มีแรงบันดาลใจจากทีได้เห็นของเขานะ เขาปัญหาใหญ่กว่าเราแต่ก็สามารถแก้ได้ดว้ ยการ
วิ จยั ...” (นักวิจยั ชุมชน11)
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“อย่างกรณี อย่างนีมันก็คล้ายๆกับของเรา อย่างทีศูนย์การเรี ยนรู้มนั ก็เป็ นเหมือนศูนย์กลาง ไปตรง
นีก็มีฟาร์ มแพะ ไปมัลเบอร์ รี ไปสวนบ้านรุ่ง มันก็จะเป็ นคล้ายๆกัน อีกหน่อยเราก็จะต้องเชื อมโยง
กัน ของเขาก็ของใครของมันเหมือนกันเขาก็ยงั มาเชื อมโยงกันได้” (นักวิจยั ชุมชน1)
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สําหรับพฤติกรรมของนักวิจยั ชุมชน จากการสังเกตของผู้วิจยั พบว่า
นักวิจยั ชุมชนมีความกระตือรือร้ นในการเรี ยนรู้ มีการแลกเปลียน ซักถาม ทังประเด็นทีตนเองเคย
ปฏิบตั ิและประเด็นทีอยากเรียนรู้จากพืนที
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2) สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
จากการปฏิบัติกิจกรรมศึกษาดูงานพืนทีต้ นแบบการพัฒนานักวิจัย
ชุมชน พบว่านักวิจยั ชุมชนเกิดการเปลียนแปลงดังนี
ด้ านความรู้ความเข้ าใจ นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนถึงการเปลียนแปลง
ด้ านความรู้ความเข้ าใจว่า รู้แนวคิดการวิจยั มากขึน เช่น การวิจัยเป็ นการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
โจทย์วิจยั มาจากชุมชน และการดําเนินการต้ องมีแผนงานกํากับ
“ทีพีแมวกับน้องอาร์ ตบอกแหละว่าวิ จยั มันต้องมีส่วนร่วม ชาวบ้านมาร่วมกันเริ มแรกไม่ตอ้ ง
ทังหมดก็ได้ แต่ให้คนทีอยากทํามีใจมาก่อน ช่วยกันคิ ดโจทย์วิจยั ทีต้องการแก้ และก็ทําแผนการ
ทํางาน บางอย่างเราก็ทําเหมือนเขา แต่เรารวมคนได้ไม่เท่าเขา...” (นักวิจยั ชุมชน4)
รู้ กระบวนการวิ จั ย นอกจากได้ ความรู้ เกี ยวกั บ แนวคิ ด แล้ ว
นักวิจยั ชุมชนยังสะท้ อนว่าได้ กระบวนการวิจัยจากพืนทีจริง นักวิจยั ชุมชนคนทีปฏิบตั ิมาเล่าให้ ฟัง
โดยตรง ทํ า ให้ เห็ น ภาพที ชัด เจนมากยิ งขึ น เนื องจากเป็ นการบอกเล่ า จากประสบการณ์
ประกอบการยกตัวอย่างสิงทีได้ เคยปฏิบตั ิ เช่น การพัฒนาโจทย์วิจยั การสร้ างความเข้ าใจ การเก็บ
ข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและคืนข้ อมูลสูช่ มุ ชน ทดลองปฏิบตั ิกิจกรรมการแก้ ปัญหา
“วิ ธีการวิ จยั เขาก็คล้ายๆเรา บางอย่างเราก็ได้ทําแล้ว แต่อย่างวิ เคราะห์โจทย์บางทีเราก็ยงั ไม่ชดั
เพราะเราไม่ได้เก็บข้อมูลชุมชนทีเพียงพอ มันก็ทําให้ยงั ไม่ชดั เหมือนเขา อีกอย่างเข้าเริ มต้นจาก
ปัญหามันก็เลยมีโจทย์ทีค่อนข้างเฉพาะ...” (นักวิจยั ชุมชน2)

224

“เราก็เห็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่ร่นุ ของเขาจากป้ามารุ่นพีแมวมารุ่นพีน้อง เราเห็นการถ่ายทอดของ
เขาว่ามันต้องมีรุ่นต่อนะ นอกจากมีพีเลียงแล้วมันก็ตอ้ งมีการถ่ายทอดกันต่อ” (นักวิจยั ชุมชน7)
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เกิดทักษะ นักวิจัยชุมชนสะท้ อนว่าจากการศึกษาดูงานทําให้ เกิด
ทักษะการวิจัยเพิมขึน เช่น ทักษะการตังคําถาม ทักษะการทํากระบวนการกลุม่ ทักษะการพูดการ
สือสาร ทักษะการบริหารจัดการกลุม่ เป็ นต้ น ทังนีทังจากพืนทีต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจยั ชุมชน
และพืนทีศูนย์การเรี ยนรู้ ทําให้ นกั วิจยั ชุมชนได้ ฝึกทักษะการวิจัยทีหลากหลาย เกิดการตังคําถาม
ในระหว่างการแลกเปลียนเรี ย นรู้ ได้ เห็นกระบวนการกลุ่มจากการชวนคิด ชวนคุย ของนักวิ จัย
ชุมชนในพืนที ได้ เห็นแบบอย่างการถ่ายทอดองค์ความรู้ทีมีเทคนิคการสือสารทียกสถานการณ์ใกล้
ตัวมาเป็ นเรืองเล่า เชือมโยงกับองค์ความรู้ เทคนิคการเข้ าพืนทีเพือค้ นหาปัญหาจากชุมชน เป็ นต้ น
“เขาก็เริ มจากพูดในทิ ศทางเดียวกันก่อนชอบหลักการเดียวกันก่อน ก็ประทับใจตรงนีแล้วก็ได้จดุ ๆ
นีมาเป็ นเหมือนกับเวลาเราจะทํางานครังต่อไปเราก็จะต้องออกแนวจิ ตวิ ทยานิ ดหนึง ไม่ใช่ไปถึงก็
ว่ามาเข้านักวิ จยั ชุมชนกับเราไหมไปทําอันนันอันนีไหมเขาก็จะเบือนหน้าหนี ” (นักวิจยั ชุมชน4)
“พอได้ไปเรี ยนรู้กระบวนการการทํางานของเขามันชัดตรงคําว่าวิ ถี เขาเอาวิ ถีมาคุยกันอย่างทีพีนา
บอก ว่าความคิ ดเห็นต่างเอาไว้ก่อน แต่เอาเรื องเดียวกันอย่างพีมลใช้คําว่ามันเป็ นจุดเชื อม”
(นักวิจยั ชุมชน1)
“อย่างฐานคนเอาถ่านนีต้องให้เขาเลย เขาพูดเชื อมโยงเก่งมากไม่ตอ้ งท่องเลยก็สามารถพูดได้ เขา
เชื อมกับสภาพแวดล้อมอยูใ่ กล้วดั ดึงเอามาพูดให้สนุกและเราไปดูงานก็จําได้ดว้ ย...” (นักวิจยั
ชุมชน6)
ด้ านการปฏิบัติ ผู้ร่วมวิจัย สะท้ อนผลจากการศึก ษาดูงานพื นที
ต้ นแบบว่าหลังจากทีได้ ไปเรียนรู้ก็นํามาสูก่ ารปฏิบตั ิ เช่น การถอดบทเรียนหลังการปฏิบตั ิ นักวิจัย
ชุมชนสะท้ อนว่าสิงหนึงทีทําให้ พืนทีต้ นแบบทีได้ ไปเรียนรู้สามารถดําเนินการได้ สําเร็จ คือมีการ
ถอดบทเรียน นักวิจัยชุมชนจึงได้ เกิดการวางแผนและเริมมีการปฏิบตั ิการถอดบทเรียนหลังจากได้
ทํ ากิ จ กรรมในศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ เช่น หลังจากที มีผ้ มู าศึก ษาเรี ย นรู้ นํ าแนวคิดมาปฏิ บัติใ นการ
เชือมโยงศูนย์การเรียนรู้สกู่ ารพัฒนาเป็ นการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม เป็ นต้ น
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“หลังจากกลับมาทางทีมเราก็มาคุยกันว่าสิ งหนึงทีเห็นชัดเลยก็คือเขามีการถอดบทเรี ยนทุกครัง
หลังจากการทํางาน พอถอดบทเรี ยนแล้วก็เห็นว่าจุดไหนทีต้องปรับปรุง เขาก็หาพีเลียงมาช่วยเติ ม
เราก็มาคุยกันว่าจะเริ มทําตรงนี...” (นักวิจยั ชุมชน1)
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จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมในวงรอบที 2 อัน เป็ น การปรับ ปรุ งจากการ
สะท้ อนผลจากการปฏิบัติ ก ารในวงรอบที 1 ผู้ร่วมวิจัย สะท้ อนผลว่าสามารถตอบผลลัพธ์ ก าร
เปลียนแปลงทีคาดหวังตามทีกําหนดไว้ กล่าวคือกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สกู่ ารถ่ายทอดองค์
ความรู้ ทําให้ เกิดการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้อย่างรอบด้ าน ทังด้ านกายภาพ ด้ านการรวบรวมองค์
ความรู้ และการถ่ายทอด ส่งต่อองค์ความรู้จากการได้ ฝึกปฏิบตั ิเปิ ดฐานการเรียนรู้
แต่อย่างไรก็ตาม สิงทีผู้ร่วมวิจยั เห็นว่ายังเป็ นช่องว่างของการปฏิบตั ิการ
กิจกรรมนีคือประเด็นของการถ่ายทอดองค์ความรู้สสู่ าธารณะ ทังนีเนืองจากยังขาดเทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดทีดี วิทยากรประจําฐานหลายฐานยังสือสารจากการท่องจํา และไม่เป็ นธรรมชาติ เวลาใน
การนําเสนอแต่ลานการเรียนรู้ยังไม่สามารถกําหนดได้ อย่างแน่ชัด ดังนันนักวิจัยชุมชนจึงเห็นว่า
ควรมีกิจกรรมเพือให้ ฝึกการถ่ายทอดองค์ความรู้จากฐานการเรียนรู้ เพื อให้ นกั วิจยั ชุมชนเกิดทักษะ
การสือสาร ถ่ายทอดความรู้ส่สู าธารณะ และเป็ นการนําความรู้ เทคนิคจากการศึกษาดูงานนํามา
ปรับใช้ ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้วย อันนําไปสูก่ ารวางแผนปฏิบตั ิการในวงรอบที 3 ต่อไป
วงรอบที 3 ต่ อยอดศักยภาพนักวิจัยชุมชนสู่ความเข้ มแข็งและยังยืน
จากการสะท้ อนผลการปฏิบัติในวงรอบที 2 นํามาสู่การกําหนดแผนเพือต่อยอด
ศักยภาพนักวิจัยชุมชนสู่ความเข้ มแข็งและยังยืนในวงรอบที 3 โดยผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ ร่วมกัน
กําหนดแผนการเสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัย ชุมชน 2 กิ จกรรม ประกอบด้ วย กิจ กรรมวิเคราะห์
บทเรียนจากประสบการณ์จริ งสู่การปรับปรุงศูนย์การเรี ยนรู้ และกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่
การเป็ นแหล่งเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั
1. ขันการวางแผน
ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ร่ วมกัน วางแผนกํ าหนดกิ จ กรรมที จะนํ าไปสู่ขนการ
ั
ปฏิบตั ิและสังเกต และสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ดังนี
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1.1 กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสูก่ ารนํามาปฏิบตั ิ
ในกิ จกรรมนีผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย กําหนดกิ จ กรรม โดยให้ ผ้ รู ่วมวิจัย ได้
สะท้ อนผลการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานในพืนทีต้ นแบบ เพือนํามาร่วมกันวิเคราะห์ถึงประเด็นที
จะนํ ามาต่อยอดการพัฒ นา และร่ วมกัน กํ าหนดกิ จ กรรมการพัฒ นาตามประเด็น ที ได้ ร่วมกัน
วิเคราะห์
2196177001
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“จากทีได้ไปศึกษาดูงานถ้าเราได้มาคิ ดร่วมกัน นําสิ งทีเขาทําสําเร็จมาเป็ นแนวทางสําหรับการ
ปรับปรุงศูนย์ของเราก็จะทําให้ศนู ย์เราเข้มแข็งกว่าเดิ มนะ” (นักวิจยั ชุมชน6)
“ต้องช่วยกันนะนักวิ จยั ชุมชนของเรา ช่วยกันคิดต่อว่าทีไปดูมานีจะเอามาพัฒนาอย่างไร ผมมอง
ไว้แล้วว่าอยากจะทําเส้นทางการท่องเทียวในชุมชนเรา แต่เดียวลองเสนอดูว่ายังไง...” (นักวิจยั
ชุมชน10)
1.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สกู่ ารเป็ นแหล่งเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั
ในกิจกรรมนี จากการสะท้ อนผลการปฏิบัติในวงรอบที 2 ในรอบนีการ
ปฏิ บัติ ก ารถ่ า ยทอดและส่งต่อ องค์ ค วามรู้ ผู้วิจัย และผู้ร่วมวิจัย ร่ว มกัน กํ าหนดกิ จ กรรมดัง นี
1) วางแผนปรับ ปรุ งองค์ค วามรู้ศ ูน ย์ก ารเรี ยนรู้และวางแผนพัฒ นาการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2)
ปฏิบัติกิจกรรมปรับปรุงองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3) เตรี ยมการเปิ ดศูนย์การเรี ยนรู้
เพือการส่งต่อองค์ความรู้ 4) ดําเนินกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้ผา่ นการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้นักวิจัย
ชุมชน
“คราวนีงานใหญ่เราต้องวางแผนดีๆ ก่อนอืนเลยต้องเช็คก่อนว่าความรู้ในฐานและศูนย์การเรี ยนรู้
ของเรามีครบถ้วนและถูกต้องหรื อยังก่อน ตรงไหนไม่ถกู หรื อไม่ครบก็เติ ม ก็ปรับ” (นักวิจยั ชุมชน2)
“ผมจะไปเน้นเรื องวิ ทยากรประจําฐาน ถ้าวิ ทยากรประจําฐานเราไปได้ดี ก็จะดีแน่ๆละตอนนี เรา
ต้องฝึ กกัน ฝึ กช่วยกันนีแหละ...” (นักวิจยั ชุมชน17)
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2. ขันปฏิบตั ิการ การสังเกต และสะท้ อนผล
2.1 กิจกรรมวิเคราะห์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงสูก่ ารนํามาปฏิบตั ิ
1) ปฏิบตั ิการและการสังเกต
การดําเนิน กิจกรรมจากประสบการณ์ จริ งสู่การนํามาปฏิบัติ ผู้ร่วม
วิจัยได้ ร่วมกันสะท้ อนประเด็นจากการเรี ยนรู้จากพืนทีจริง พบประเด็นสําคัญทีจะนํามาปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้และการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน คือ ประเด็นการวิเคราะห์ตนเองและหาพี
เลียงมาเติมเต็ม ประเด็นการสร้ างทีมทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน การวิเคราะห์ปัญหาโดยเชือมโยงกับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชน และการส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ
“จากทีไปดูงานเราก็เห็นจุดแข็งของเขาทีอยากจะนํามาพัฒนาศูนย์ของเรา อย่างเรื องของการทีเขา
มีการวิ เคราะห์ตวั เองหลังจากทีได้ลงพืนที เขาก็จะรู้ว่าขาดอะไรแล้วก็หาคนมาเติ มความรู้นนให้
ั
และก็ลงมือทําอีกครัง เราก็น่าจะเอาตรงนีมาทําบ้าง” (นักวิจยั ชุมชน2)
“ทีผ่านมาเรายังขาดการวิ เคราะห์ตวั เองหลังจากการทํากิ จกรรมหรื อทําอะไรก็ตาม มีการสะท้อน
ผลแต่ยงั ไม่มีการวิ เคราะห์ว่าสะท้อนแล้วนํามาปรับปรุงยังไง” (นักวิจยั ชุมชน4)
“คนเราตอนนีบางคนก็ไม่ได้มาด้วยจิ ตอาสาจริ งๆ เราก็ตอ้ งหาคนทีมีจิตอาสาจริ งๆทีเขาอยากทํา
กับเรานะ มาร่วมกันก่อนแล้วก็ค่อยขยายไปคนอืน” (นักวิจยั ชุมชน6)
“การถ่ายทอดของเขามีการเชื อมกับสิ งใกล้ตวั แล้วพูดจากประสบการณ์ เขาก็ทําได้ดี เราก็ฟัง
เพลิ นไม่อยากกลับ อยากจะฟังเขาพูดต่อ ไม่ง่วงด้วยแล้วมันก็จําได้ดว้ ยนะ” (นักวิจยั ชุมชน21)
เมือได้ ป ระเด็น แล้ วผู้ร่วมวิจัย ร่ วมกั น กํ าหนดกิ จ กรรมและดํ าเนิ น
กิจกรรม ได้ แก่ กําหนดให้ มีการวิเคราะห์ตนเองหลังจากมีผ้ มู าศึกษาดูงานในรอบถัดไป วางแผน
การศึกษาปั ญหาโดยเชือมโยงกับประวัติศาสตร์ ชมุ ชน โดยการหาพีเลียงมาเติมเต็มความรู้เรื อง
การศึกษาชุมชน ทังนีผู้ร่วมวิจัยได้ กําหนดให้ ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้เติม เต็มความรู้เรื องการศึกษาชุมชน ซึง
ผู้วิจัย ได้ ให้ หลักการและเครื องมือในการศึกษาชุมชนเพือให้ ผ้ รู ่วมวิจัยได้ ทดลองนําไปปฏิบัติใน
การแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนครังต่อไป เช่น การศึกษาประวัติศาสตร์ชมุ ชน การทําแผนทีเดินดิน
การทําผังเครือญาติ เป็ นต้ น
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สําหรับการถ่ายทอดความรู้ส่สู าธารณะ ผู้ร่วมวิจัยใช้ การฝึ กฝนโดย
การฝึ กการเล่าเรื องจากโครงสร้ างการเล่าเรื อง และฝึ กปฏิบัติการเล่าเรื อง การถ่ายทอดในกลุ่ม
นักวิจยั ชุมชนด้ วยกัน และให้ เพือนนักวิจยั และผู้วิจยั ร่วมกันสะท้ อนการถ่ายทอด รวมถึงการฝึ กฝน
จากการลงมือปฏิบตั ิจริงจากผู้ทีมาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้
ในขณะที ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมและหลังการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม ผู้วิ จัย ได้
สังเกตการณ์ปฏิบัติและสัมภาษณ์ผ้ รู ่วมวิจยั ถึงสิงทีได้ ปฏิบัติ พบว่า กิจกรรมวิเคราะห์การเรี ยนรู้
จากประสบการณ์จริ งสูก่ ารนํามาปฏิบตั ิ ทําให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ เกิดการสะท้ อนคิดเกียวกับตนเองและ
กลุม่ และเทียบเคียงกับประสบการณ์จากพืนทีจริง ทําให้ เห็นช่องว่างของตนเอง จุดเด่นของตนเอง
และสิงทีต้ องการเติมเต็ม รวมถึงวิธีการเติมเต็มว่าควรทําอย่างไร สังเกตได้ จากการทีเริมมีการหาพี
เลียงมาเติมเต็มศักยภาพ
“กิ จกรรมทีทํานีนะก็เหมือนกับว่าเราได้สะท้อนตัวเองจากการดูงาน สะท้อนว่าตอนนีเราอยู่จุดไหน
มีอะไรทีเป็ นจุดเด่นของเราและต้องเติ ม เสริ มตรงไหนจึงจะเพิ มให้เราเข้มแข็งมากขึน” (นักวิจยั
ชุมชน7)
“เราเริ มได้ใช้งานพีเลียง อย่างทีไปดูงานเขาก็จะมีพีเลียงคอยมาเติ มเต็มสิ งทีต้องการเนอะ เราก็
ลองมาวิ เคราะห์และหาพีเลียงมาช่วยในสิ งทียังขาดบ้าง เป็ นการใช้เครื องมือ...” (นักวิจยั ชุมชน4)
2) สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
หลังจากทีได้ ดําเนินกิจกรรม ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้ ร่วมกันสะท้ อน
ผลการปฏิบัติ ซึงผู้วิจยั ได้ ทําการคืนข้ อมูลจากการสังเกตและประเมินผลโดยผู้วิจยั ให้ แก่ผ้ รู ่วมวิจัย
เพื อเป็ น ส่วนหนึงในการร่ วมสะท้ อนผลการปฏิบัติ จากการสะท้ อนผลการปฏิบัติโดยผู้วิจัย ใช้
คําถามการสะท้ อนผลใน 3 ประเด็น คือ 1) ได้ เรียนรู้อะไร 2) รู้สกึ อย่างไร 3) หากจะทําใหม่ให้ ดีขนึ
จะทําอย่างไร ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ดังนี
เปลียนแปลงด้ านความคิด นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนผลการปฏิบตั ิวา่ จาก
กิจ กรรมทํ าให้ เกิ ด การเปลียนแปลงทางความคิด คือรู้จัก การวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์ พืนที
ต้ นแบบ คิดอย่างเป็ นระบบ จากการทําผลการวิเคราะห์มาวางแผนการปฏิบตั ิ และคิดต่อยอด คือ
รู้จกั การคิดเพือนํามาต่อยอดการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และนักวิจยั ชุมชนในพืนทีของตนเอง
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“รู้เลยว่าเราคิ ดเป็ นมากขึน จากป้าเมือก่อนทีทําจากทีเห็น ทําตามทีเขาบอกส่วนใหญ่ เราให้ความ
ร่วมมือตลอด มาพอมาทําตรงนีฝึ กเราคิ ดเยอะมาก เดียวก็ถูกถามแล้วว่าได้เรี ยนรู้อะไร นําไปใช้
ยังไง มันก็ช่วยให้เราได้ฝึกคิ ดนะ อย่างวิ เคราะห์ทีไปดูงานนีก็เหมือนกันถ้าไม่มานังคิดด้วยกันเราก็
จะไม่รู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไร...” (นักวิจยั ชุมชน6)
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“จากกิ จกรรมนะก็ทําให้พีรู้ว่าเราต้องคิดเป็ นขันตอนถึงจะวางแผนได้ง่าย และก็เอาทีวางแผนนี
แหละไปทํา ไปพัฒนา” (นักวิจยั ชุมชน7)
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เปลียนแปลงด้ านความรู้ความเข้ าใจ จากการวิเคราะห์สิงทีได้ เรียนรู้
จากการศึกษาดูงาน นักวิจัยชุมชนสะท้ อนการเปลียนแปลงด้ านความรู้ความเข้ าใจว่า รู้วา่ แนวคิด
การวิจัยคืออะไร รู้ว่ากระบวนการวิจยั ทีเขาทํามีอะไรบ้ าง และเรามีอะไรบ้ าง รู้วา่ การทีจะทําวิ จัย
สําเร็จต้ องรู้จกั การคิดวิเคราะห์ และรู้วา่ การลงมือปฏิบตั ิซําๆ และหาพีเลียงมาเติมเต็มช่วยให้ เกิด
ทักษะการวิจยั
“เขามีความเข้มแข็งแล้วเนอะ เขาทํามานานกล่าเรา เราก็ได้บทเรี ยนจากเขาอย่างแรกเลยจาก
สามเหลียมทีเขาโชว์เราก็ทําให้รู้ว่าวิ จยั มันต้องมีการมีส่วนร่ วม มีโจทย์จากชุมชน มีการวางแผน
...” (นักวิจยั ชุมชน4)
“ทีได้เรี ยนรู้เลยก็คือเห็นความสําเร็จจากทีเขาได้ทําซําๆ ทําแล้วมาคุยกันแล้วก็กลับไปทําอีก เขาก็
จะชิ นแล้วพอได้ทําหลายๆครัง แล้วก็ตรงไหนไม่ได้ก็ให้พีเลียงช่วย...” (นักวิจยั ชุมชน1)
“เขามีการคิ ดทีเป็ นระบบ เป็ นขันเป็ นตอน และก็วิเคราะห์สิงทีได้ทําเป็ นประจํา ก็ทําให้เกิ ดการ
เรี ยนรู้จากตรงนัน...” (นักวิจยั ชุมชน7)
เกิ ดการเปลี ยนแปลงการปฏิ บั ติ นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนสะท้ อนการ
เปลียนแปลงจากการวิเคราะห์สิงทีได้ เรียนรู้จากการศึกษาดูงานว่าเกิดการเปลียนแปลงการปฏิบัติ
คือทํ าอย่างเข้ าใจมากขึน ทํ าอย่ างมีห ลัก การจากกระบวนการทํ างานที ได้ เรี ยนรู้ ทํ าโดยนึก ถึ ง
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีอยากให้ เกิดอยู่เสมอ รวมทังพยายามปฏิบัติซําๆ และสะท้ อนผลการ
ปฏิบตั ิ
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“จากทีเราวิ เคราะห์และเห็นภาพการทํางานของนักวิ จยั ชุมชน เห็นกระบวนการทีเขาทําและสิ งที
เราทํา ก็ทําให้เราทําอย่างเข้าใจมากขึน อย่างรู้ว่าทําไมถึงต้องเข้าไปศึกษาโดยเริ มจาก
ประวัติศาสตร์ ชุมชน ทําไมต้องมีการวิ เคราะห์ตวั เอง...” (นักวิจยั ชุมชน2)
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“ทําบ่อยๆจะช่วยให้เราทําได้ดีขึน อย่างพีเมือก่อนเริ มจากทีไม่กล้าพูด แต่ตอนนีได้ทําบ่อยๆก็กล้า
มากขึน แต่ก็ยงั ไม่ถึงขันว่าเชียวชาญอะไรนะแต่ก็ดีขึนกว่าเมือก่อนเยอะ ตอนนีก็พยายามฝึ กพูด
นําเสนอบ่อยๆ” (นักวิจยั ชุมชน8)
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2.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สกู่ ารเป็ นแหล่งเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั
1) ขันปฏิบตั ิการและสังเกต
จากการวางแผนดําเนิ น กิ จ กรรมพัฒ นาศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ สู่ก ารเป็ น
แหล่งเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั ผ่านเนือหาความรู้ของแต่ละศูนย์การเรียนรู้ ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ได้
ร่ว มกัน กํ าหนดกิ จ กรรม ดัง นี 1.1) วางแผนปรับ ปรุ งองค์ ค วามรู้ ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ และวางแผน
พัฒนาการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ 1.2) ปฏิบัติกิ จกรรมปรับ ปรุงองค์ความรู้และการถ่ ายทอดองค์
ความรู้ 1.3) เตรียมการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้เพือการส่งต่อองค์ความรู้ และดําเนินกิจกรรมส่งต่อองค์
ความรู้ผา่ นการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้นกั วิจยั ชุมชน ในขันการปฏิบตั ิ ผู้ร่วมวิจยั ได้ ดําเนินการดังนี
1.1) วางแผนปรั บ ปรุ ง องค์ ค วามรู้ ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ และวางแผน
พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผู้วิ จัย และผู้ร่ว มวิจัย ได้ ร่ว มกัน กํ าหนดแผนการปรับ ปรุ ง องค์
ความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ โดยการถอดความรู้จากการบอกเล่าจากผู้ร้ ูในแต่ละฐาน แล้ วนํามาวาง
แผนการนําเสนอองค์ความรู้
1.2) ปฏิบตั ิกิจกรรมปรับปรุงองค์ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ผู้ร่วมวิจัยและผู้วิจัยได้ ร่วมกันรวบรวมองค์ความรู้ โดยการถอด
องค์ความรู้จากนักวิจยั ชุมชนทีปฏิบัติในแต่ละฐานการเรียนรู้ และนําเสนอสือความรู้ในลักษณะ
ต่างๆ ได้ แก่ ไว้ นิ ลให้ ค วามรู้ แผ่น พับ ให้ ความรู้ อีก ทังนัก วิจัย ชุมชนยังได้ วางแผนการฝึ ก การ
นําเสนอโดยเรียนรู้จากนักวิจยั ชุมชนด้ วยกันเองเป็ นผู้ร่วมสะท้ อนการนําเสนอ
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ภาพประกอบ 18 กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของนักวิจยั ชุมชน
นอกจากนี นัก วิจัย ชุมชนยังได้ ร่วมกัน ออกแบบเครื องมื อเพื อ
ประเมินผลฐานการเรี ยนรู้ โดยนักวิจัยชุมชนร่วมกันออกแบบทังการประเมินในเชิงปริ มาณ และ
การประเมินในเชิงคุณภาพ ดังตัวอย่างแบบประเมินฐานการเรียนรู้จากการสร้ างของนักวิจยั ชุมชน

ภาพประกอบ 19 ตัวอย่าเครืองมือการประเมินทีออกแบบโดยนักวิจยั ชุมชน
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1.3) เตรี ย มการเปิ ดศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้เพื อการส่งต่อองค์ความรู้ และ
ดําเนินกิจกรรมส่งต่อองค์ความรู้ผา่ นการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้นกั วิจยั ชุมชน
ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยร่วมกันเตรี ยมการเพือการส่งต่อองค์ความรู้
ผ่านการดําเนินกิจกรรมเปิ ดศูนย์การเรี ยนรู้ โดยแต่ละศูนย์การเรียนรู้มีการเตรียมความพร้ อมทัง
ทางด้ านองค์ ค วามรู้ ในฐานการเรี ย นรู้ องค์ ค วามรู้ เรื องการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ วย
กระบวนการวิจยั และฝึ กการนําเสนอ ถ่ายทอดองค์ความรู้สสู่ าธารณะ
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ภาพประกอบ 20 กิจกรรมเปิ ดศูนย์การเรียนรู้โดยนักวิจยั ชุมชน
ขณะทีปฏิบตั ิกิจกรรม ผู้วิจยั ได้ สงั เกตและสัมภาษณ์ผ้ รู ่วมวิจยั พบว่า
ผู้ร่วมวิจยั มีความตังใจและกระตือรือร้ นในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพือการส่งต่อ ด้ วยเห็นว่าเป็ น
การทํ าประโยชน์ เพื อส่วนรวม และนํ าไปสู่เป้ าหมายของการมีแหล่งเรี ยนรู้ด้านการวิจัยสําหรับ
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ชุมชน นักวิจยั ชุมชนมีพฤติกรรมทีแสดงให้ เห็นถึงความต้ องการในการพัฒนา เช่น มีการสร้ างทีม
การทํางาน ทีมการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความร่วมมือในการรวบรวมองค์ความรู้เพือเตรียมพร้ อม
สูก่ ารถ่ายทอด เป็ นต้ น กิจกรรมทีได้ ให้ นกั วิจัยชุมชนได้ ลงมือปฏิบัติ ทําให้ เกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ
2196177001

“อย่างวันก่อนทีน้องจอยจะมาเราก็ได้ประชุมกันแล้วว่าจะทํายังไง พอน้องจอยมาก็จะนําเสนอ
แผนของเราได้เลย มีการกําหนดแล้วว่าใครจะนําเสนอหัวข้อไหนบ้าง เอาทีสําคัญๆ” (นักวิจยั
ชุมชน2)
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“เราก็ให้นอ้ งโจ้จากเบทาโกรมาช่วยดู ช่วยฝึ กการนําเสนอให้ เราก็ลองนําเสนอและน้องโจ้และ
เพือนในทีมก็ช่วยกันปรับ” (นักวิจยั ชุมชน1)
สําหรับการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้ จากการสังเกตพบว่านักวิจยั ชุมชนมี
การบริหารจัดการและเตรียมการโดยอาศัยทักษะ ความรู้ของนักวิจยั ชุมชน มาใช้ ในการเตรียมการ
เปิ ดศูนย์ก ารเรี ยนรู้ คือ มีก ารวางแผน กําหนดกิจกรรมต่างๆ กํ าหนดบทบาทของนักวิจัยชุมชน
และร่วมมือกัน ดํ าเนิ น กิ จ กรรมอย่ างมีส่วนร่วม จนสามารถดําเนิ น การเปิ ดศูน ย์ก ารเรี ย นรู้ โดย
นักวิจยั ชุมชนได้ สําเร็จ สามารถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้ างการเรียนรู้ให้ แก่ผ้ ทู ีเข้ ามาเรียนรู้ได้
“ก่อนเปิ ดศูนย์เราก็มีการมาวางแผนกันนะว่าใครจะทําอะไร กําหนดขันตอน บทบาท วางตําแหน่ง
ใครจะอยูฐ่ านไหนและก็ฝึกการนําเสนอ...” (นักวิจยั ชุมชน3)
“ใครจะเตรี ยมเบรก อาหาร ใครจะต้อนรับผูว้ ่า ใครจะนําเสนอภาพรวม ใครอยู่ประจําฐานเราก็ได้
มีการเตรี ยมการและกําหนดคนไว้ทกุ จุด” (นักวิจยั ชุมชน7)
2) การสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
หลังจากการปฏิ บัติ กิ จ กรรม ผู้ร่ว มวิจัย ได้ ร่ว มกัน สะท้ อนผลการ
ปฏิบัติและการเปลียนแปลง พบว่า เกิดการเปลียนแปลงด้ านความคิด เปลียนแปลงด้ านความรู้
ความเข้ าใจ และเปลียนการปฏิบตั ิ
เกิ ด การเปลี ยนแปลงด้ า นความคิ ด นัก วิ จัย ชุม ชนสะท้ อนความ
เปลียนแปลงด้ านความคิดว่า จากกิจรรมทําให้ เกิดความคิดว่างานวิจัยไม่ใช่เรืองยาก ชาวบ้ านก็
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สามารถทําวิจัยได้ ทังนีต้ องมีการเรี ยนรู้ ฝึ กฝน มีการคิดอย่างเป็ นระบบ จากการคิดวางแผนเป็ น
ขันเป็ น ตอน และมีการคิ ดวิเคราะห์ รู้จัก การวิเคราะห์สาเหตุก่ อนนํามาวางแผนเพือดําเนิ นการ
กิจกรรมต่าง ๆ
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“ความรู้สึก ผมไม่นึกว่าจะมีมาถึงวันนีได้ ถึงกับได้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ นะครับ เพราะจากการทีเรา
ตังใจร่วมกันมาของนักวิจยั ชุมชน ก็ทําให้เกิ ดมีศูนย์ขึนมาทัง 3 ศูนย์ เราก็จะมาเป็ นเครื อข่ายกัน
ต่อไป ประทับใจมาก ไม่นึกว่าผูว้ ่าท่านจะมานะครับ เพราะว่ายากมากทีท่านผูว้ ่าจะมา ผมก็คิดว่า
ยังไงท่านก็คงไม่มา” (นักวิจยั ชุมชน2)
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“นักวิ จยั ชุมชนเรามีการคิ ดอย่างเป็ นระบบมากขึน ก่อนทําอะไรก็มาวางแผนมาคิ ดร่วมกันก่อน เรา
ไม่ได้คิดอยากจะทําอะไรก็ทําเหมือนเมือก่อน แต่เรามีขนตอนในการทํ
ั
า” (นักวิจยั ชุมชน3)
“ทุกอย่างมีเหตุผลในการทํา อย่างจะพัฒนาศูนย์นีก็ตอ้ งมาวิ เคราะห์กนั แล้วว่าจะพัฒนายังไง
ศูนย์จะเดินไปยังไงต่อ มีแล้วต้องพัฒนาข้างในยังไงก็มาคิดวิ เคราะห์ช่วยกัน” (นักวิจยั ชุมชน15)
เกิดการเปลียนแปลงด้ านความเข้ าใจ นักวิจยั ชุมชนได้ สะท้ อนถึงการ
เปลียนแปลงด้ านความเข้ าใจว่า จากกิจ กรรมทํ าให้ เกิ ดคามเข้ าใจเกียวกับ การวางแผนว่าการ
วางแผนทีดีนําไปสูค่ วามสําเร็จ และภายใต้ การวางแผนนันต้ องมาจากการมีข้อมูลทีเพียงพอจึงจะ
นํามากําหนดแผนได้ ดี เข้ าใจว่าการมีสว่ นร่วมจากสมาชิกช่วยให้ การดําเนินกิจกรรมสําเร็จ ซึงเป็ น
การมีส่วนร่วมทังในส่วนของนักวิจัยชุม ชน และชาวบ้ านในชุมชน รวมถึงการมีภาคีเครื อข่ายทัง
ภายในและภายนอกชุมชน
“ป้าเห็นว่านะเรามาช่วยกันวางแผนเหมือนทีหนูมาพาทํานีดีนะ ทําเห็นว่าเราจะทํายังไงแล้วเราก็
ทําตามนัน แล้วอีกอย่างทีป้าว่ามันทําให้เราสําเร็จก็คือเรามาช่วยกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทําไม่
เฉพาะนักวิจยั เรานะของป้ามีชาวบ้านมาช่วยด้วย อย่างกลุ่มดนตรี นีเขาก็มาช่วย...” (นักวิจยั
ชุมชน6)
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“เนืองจากเราทําศูนย์การเรี ยนรู้คนละด้านนะครับ อย่างของผมไม่ได้ทําเรื องวัฒนธรรม ไม่ได้ทํา
สิ งแวดล้อม เราไม่ได้มาแข่งกัน เราต้องช่วยกันเชื อมโยง ช่วยกันสนับสนุน เวลาใครขอเข้าศึกษาดู
งาน ช่วยคุยให้ดว้ ยเรามีศูนย์การเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรม ท่านจะขอดูงานไหม มีศูนย์การเรี ยนรู้ดา้ น
สิ งแวดล้อม แล้วเป็ นเครื อข่ายกัน คนเราต้องมีเครื อข่ายภายในแล้วก็เครื อข่ายภายนอก” (นักวิจยั
ชุมชน2)
2196177001
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เกิ ด การเปลี ยนแปลงด้ า นการปฏิ บัติ ผู้ร่ ว มวิ จั ย สะท้ อนว่า จาก
กิจกรรมทําให้ เกิดการเปลียนแปลงการปฏิบตั ิ คือ มีการสร้ างทีมทํางานทีเข้ มแข็ง สามารถมองเห็น
ศัก ยภาพของที ม และดึงเอาเอาใช้ สร้ างที มที มาจากทังนัก วิจัย ชุม ชนด้ วยกัน เอง และมาจาก
เครื อข่ายภายนอกเพือให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม เกิดการเปลียนแปลงการปฏิบัติด้าน
การถ่ายทอดความรู้ส่สู าธารณะ กล่าวคือ นักวิจัยชุมชนสามารถสือสารข้ อมูล องค์ความรู้ทงที
ั อยู่
ในตนเอง และองค์ความรู้จากการสืบค้ นเพิมเติม ทีเป็ นองค์ความรู้ในฐานการเรียนรู้สสู่ าธารณะได้
โดยสือสารในลักษณะขององค์ความรู้ทีมาจากกระบวนการวิจยั ดังนันศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนจึงเป็ น
ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ในรู ป แบบของนัก วิจัย ชุม ชน ที มี แ นวคิด ของการวิ จัย
สอดแทรกในการอธิบาย การถ่ายทอด
“ตรงนีเราเกิ ดโดยกลุ่มธรรมชาติ เกิ ดจากนักวิจยั แต่ละท่าน ซึงมีความสามารถทีหลากหลาย จาก
โรงไส้เดือนลุงธี ระ เราออกแรงช่วยกัน ช่วยกันออกความคิด แล้วมันกลายเป็ นเสน่ห์ กลายเป็ นวิ ถี
ของพวกเรา พวกเราอยู่คนละที ทํางานกันคนละแห่งแต่ก็มาช่วยกัน...” (นักวิจยั ชุมชน1)
“การนําเสนอเราก็นําเสนอจากประสบการณ์ เป็ นหลัก และก็บวกกับหลักการทีอ.เคยให้มา คือ
เรี ยบเรี ยงลําดับความคิ ดเราก่อน เตรี ยมหัวข้อทีจะพูด และก็พูดตามสิ งทีเราทํา มันก็พดู ได้ดีขึน...”
(นักวิจยั ชุมชน16)
จากการปฏิบัติในวงรอบที 3 นี เป็ นวงรอบทีก่อให้ เกิดการส่งต่อความรู้สู่
สาธารณะ ซึงเป็ นการส่งต่อทีนํ าไปสู่การสร้ างความยังยืน โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ได้ ขับเคลือนการ
ดําเนินงานอย่างเข้ าใจและเข้ มแข็ง สามารถดึงศักยภาพทีมีอยู่และศักยภาพทีได้ รับการเติมเต็ม
ตลอดการดําเนินการวิจัย มาสร้ างกระบวนการเรียนรู้ผา่ นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อันเป็ นศูนย์การ
เรี ยนรู้ทีเกิดจากใช้ กระบวนการวิจัยในการพัฒนา นํามาสู่การคิดอย่างมีพลัง การปฏิบัติอย่างมี
ส่วนร่วม และการส่งต่อความรู้สู่ความยังยืน และผลการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ าง
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ศักยภาพนัก วิจัยชุมชนโดยอาศัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี นําไปสู่การสังเคราะห์
รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ดังได้ นําเสนอในหัวข้ อถัดไป

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

ส่ วนที 3 ผลการสังเคราะห์ รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
การสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้วิจยั ดําเนินการสังเคราะห์
โดยพิ จารณาจาก มิติ ด้ านสถานการณ์ การสร้ างและพัฒนานัก วิจัย ชุมชน มิติด้านผลลัพธ์ การ
เปลี ยนแปลงจากการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุม ชน และมิติ ด้ า นความยังยื น ซึงในการ
สังเคราะห์ความสําเร็จดังกล่าวผู้วิจัยได้ เชือมโยงกับ การวิเคราะห์กิจกรรมทีดําเนิ นการในแต่ละ
วงรอบ ทีสะท้ อนให้ เห็นถึงการสร้ างการเปลียนแปลงทีเกิ ดจากกิจกรรม ทังในระดับบุคคลและ
ระดับ ชุมชน ทํ าให้ ผ้ วู ิจัย สามารถนํ ามาสู่ก ารสร้ างข้ อสรุป เป็ น รู ป แบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพ
นักวิจยั ชุมชน ทังนีก่อนการนําเสนอผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ผู้วิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห์ความสําเร็จจากการดําเนินกิจกรรม เพือนําไปสู่การสังเคราะห์
รูปแบบต่อไป ทีจะได้ นําเสนอดังต่อไปนี
ตอนที 3.1 ผลการวิเคราะห์ ความสําเร็จจากการดําเนินกิจกรรม
จากการดําเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน ผู้วิจยั ได้ ทําการสังเคราะห์ความสําเร็จจากการดําเนินกิจกรรมปฏิบัติการจาก 3 วงรอบ ซึง
สะท้ อนจากผลลัพธ์การเปลียนแปลงในแต่ละกิจกรรมแต่ละวงรอบ ได้ แก่ การเปลียนแปลงด้ าน
ความคิดความรู้สึก ประกอบด้ วย ความรู้ความเข้ าใจ ความคิด และอารมณ์ความรู้สกึ เกิดทักษะ
การเปลียนแปลงการปฏิบตั ิ และการส่งต่อองค์ความรู้ ดังแสดงในตารางการวิเคราะห์ความสํา เร็จ
จากการดําเนินกิจกรรม
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จากตารางวิเคราะห์ความสําเร็จด้ านการดําเนิ นกิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการทัง 3
วงรอบ พบว่า ในแต่ล ะกิ จ กรรมก่ อ ให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์ ก ารเปลี ยนแปลงที สํ าคัญ 3 มิ ติ คื อ การ
เปลี ยนแปลงด้ านความรู้ ความเข้ า ใจ การเปลี ยนแปลงด้ านอารมณ์ ความรู้ สึ ก และการ
เปลียนแปลงด้ านพฤติกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี
การดําเนินกิจกรรมในวงรอบที 1 พบว่าเกิดผลลัพธ์การเปลียนแปลงด้ านความรู้
ความเข้ าใจ ด้ านอารมณ์ ค วามรู้สึก และการเปลียนแปลงด้ านพฤติก รรม โดยแต่ละกิ จ กรรมมี
จุดเน้ นให้ เกิดการเปลียนแปลงทีต่างกัน ดังนี
1) กิจกรรมสร้ างแรงบันดาลใจในการแก้ ปัญ หาชุมชน เน้ นการเปลียนด้ าน
ความคิ ด ความรู้ สึก ผลลัพ ธ์ ก ารเปลียนแปลงจากกิ จ กรมนี ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ เกิ ดการ
เปลียนแปลงความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย โดยนักวิจยั ชุมชนเข้ าใจภาพรวมและองค์ประกอบ
ของกระบวนการวิจยั มากขึน เช่น การวิจยั ต้ องประกอบด้ วย การระบุปัญหา การวางแผน การเก็บ
ข้ อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การเขีย นรายงาน และการนําเสนอผลต่อสาธารณะ เปลียนอารมณ์
ความรู้สกึ คือนักวิจยั ชุมชนเกิดแรงบันดาลใจในการแก้ ปัญหาเพือชุมชน เปลียนด้ านพฤติกรรม คือ
มีความคิดเป็ นระบบ
2) กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจัยเพือชุมชน เน้ นการ
สร้ างความรู้ความเข้ าใจให้ แก่นกั วิจยั ชุมชนในการใช้ กระบวนการคิดแบบการวิจยั ในการแก้ ปัญหา
และพัฒนาชุมชน ผลลัพธ์ก ารเปลียนแปลงจากกิจกรรมนี ในมิติความรู้ความเข้ าใจ คือนักวิจัย
ชุมชนมีความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั มากขึน โดยเฉพาะกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วม เนืองจากเห็น ว่าเป็ น กระบวนการวิจัยที สามารถนํามาแก้ ปัญ หาชุมชนได้ ด้ านอารมณ์
ความรู้สึก คือ เกิดเจตคติทีดีต่อการทํางานเพือชุมชน โดยนักวิจยั ชุมชนเริมมองเห็นความสําคัญ
ของการทํางานเพื อชุมชน และเกิ ดเจตคติที ดีต่องานวิจัย จากการเห็น ภาพความสําเร็จของการ
ทํางานวิจยั เพือชุมชน เห็นว่างานวิจยั สามารถใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้
3) กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนาโครงการวิจยั อย่างมีพลัง กิจกรรมนีเน้ น
การพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากกิจกรรมนี ในมิติความรู้ความเข้ าใจ
นักวิจยั ชุมชนมีความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั มากขึน โดยเข้ าใจว่าการวิจยั มีขนตอนอย่
ั
างไรจาก
การฝึ กปฏิบัติก ารเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย เช่น ขันการระบุปั ญ หา การวางแผน การกําหนด
กิจกรรมการพัฒนา เป็ นต้ น ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดความภาคภูมิใจ เป็ นความภาคภูมิใจที
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เป็ นส่วนหนึงในการทําประโยชน์เพือส่วนรวม และภาคภูมิใจทีตนเองสามารถเขียนโครงการวิจยั ได้
ด้ านพฤติกรรม คือแสดงออกการคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ จากการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย
และเกิดทักษะการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั
4) กิจกรรมบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบสูก่ ารการมีสว่ นร่วมของชุมชน กิจกรรม
นีเน้ นการสร้ างความรู้จากบทเรี ยนจากพืนทีต้ นแบบ และการปฏิบตั ิตามวงจรปฏิบัติการ ผลลัพธ์
การเปลียนแปลงจากกิจกรรมนี มิติด้านความรู้ความเข้ าใจ คือมีความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย
เชิ งปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วมมากขึน เนืองจากเป็ น กระบวนการวิจัย ทีนัก วิจัย ชุมชนใช้ ใ นการ
ขับ เคลื อนการพัฒ นาชุม ชน ด้ านอารมณ์ ค วามรู้ สึก คื อเกิ ดเจตคติที ดีต่อการทํ าวิจัย รู้ สึก ว่า
งานวิจัยสามารถใช้ แก้ ปั ญ หาของชุมชนได้ ด้ านพฤติก รรม คือแสดงออกการคิดเป็ น ระบบ คิด
วิเคราะห์ เกิดทักษะการฟั ง การจดบันทึก สามารถกําหนดประเด็นปั ญหา วางแผน และกําหนด
กิจกรรมการแก้ ปัญหาได้
5) กิจ กรรมสร้ างความเข้ าใจการ “การวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”
และลงมือปฏิบตั ิการ กิจกรรมนีเน้ นการสร้ างความรู้ความเข้ าใจการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่วม และฝึ กปฏิบตั ิ ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากกิจกรรมนี คือ มิติความรู้ความเข้ าใจ คือมีความ
เข้ าใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างลึกซึงมากขึนในแต่ละขันตอน ด้ าน
อารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติทีดีตอ่ การทําวิจัย ด้ านพฤติกรรม คือแสดงออกการคิดเป็ นระบบ
คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ ปัญหา เกิดทักษะการฟัง การถาม การสังเกต การจดบันทึก จากการได้ ลง
มือปฏิบตั ิกิจกรรมการวิจยั สามารถกําหนดประเด็นทีต้ องการพัฒนา วางแผน กําหนดกิจกรรม ลง
มือปฏิบตั ิ สังเกตและสะท้ อนผลได้
6) กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่ นร่วม: ศูนย์การเรียนรู้ของฉัน กิจกรรมนีเน้ นให้
เกิดการคิด การวางแผน และปฏิบตั ิการตามกระบวนการวิจยั ผ่านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากกิจกรรมนี มิติความคิดรู้ความเข้ าใจ คือเข้ าใจความหมายของศูนย์
การเรียนรู้ เข้ าใจในกระบวนการวิจยั มากขึนจากการได้ ลงมือปฏิบตั ิ ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิด
เจตคติที ดี ต่อการทําวิจัย ด้ านพฤติกรรม คือ แสดงออกการคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิด
แก้ ปั ญ หา เกิ ดทัก ษะการฟั ง การถาม การสังเกต การจดบัน ทึก การกํ าหนดประเด็น สามารถ
วางแผน กําหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ สังเกตและสะท้ อนผล และเกิดการส่งต่อองค์ความรู้จาก
นักวิจยั ชุมชนสูน่ กั วิจยั ชุมชนด้ วยกันเอง
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การดําเนินกิจกรรมในวงรอบที 2 พบว่าเกิดผลลัพธ์การเปลียนแปลงด้ านความรู้
ความเข้ าใจ ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ และการเปลียนแปลงพฤติกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีจดุ เน้ นให้
เกิดการเปลียนแปลงทีต่างกัน ดังนี
1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ส่กู ารถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมนีเน้ น
การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์การเรี ยนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลลัพธ์การเปลียนแปลง
จากกิจกรรมนี มิติความรู้ความเข้ าใจ คือเข้ าใจในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มากขึน ด้ านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติทีดีต่อการทําวิจัย ด้ านพฤติกรรม คือแสดงออกถึง
การคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ ปั ญ หา เกิดทักษะการฟั ง การถาม การสังเกต การจด
บันทึก และทักษะการนําเสนอ สามารถกําหนดประเด็น ร่วมวางแผน กําหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบตั ิ
สังเกตและสะท้ อนผล เกิด การส่งต่อองค์ความรู้ส่สู มาชิ กในชุมชนจากการทดลองเปิ ดศูน ย์การ
เรียนรู้ชมุ ชน
2) กิ จ กรรมศึ ก ษาดูง านพื นที ต้ นแบบ กิ จ กรรมนี เน้ นให้ เกิ ด การเรี ย นรู้
กระบวนการวิ จัย จากพื นที จริ ง และเกิ ด แรงบัน ดาลใจในการทํ างานเพื อชุม ชน ผลลัพ ธ์ ก าร
เปลียนแปลงจากกิจกรรมนี มิติความรู้ความเข้ าใจ คือเข้ าใจในกระบวนการวิจัยทีดําเนินการโดย
ชาวบ้ านมากขึนจากตัวอย่างพืนทีต้ นแบบ ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติทีดีตอ่ การทําวิจัย
เกิดแรงบันดาลใจในการทํางานเพือชุมชน ด้ านพฤติกรรม คือแสดงออกถึงการคิดเป็ นระบบ คิด
แก้ ปัญ หา เกิดทักษะการฟั ง การถาม การสังเกต การจดบันทึก และทักษะการนําเสนอ และเกิด
การส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะจากการแลกเปลียนเรียนรู้กบั พืนทีศึกษาดูงาน
การดําเนิน กิจกรรมในวงรอบที 3 พบว่าเกิ ดผลลัพธ์การเปลียนแปลงด้ านด้ าน
ความรู้ความเข้ าใจ ด้ านอารมณ์ความรู้สึก และการเปลียนแปลงพฤติกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมี
จุดเน้ นให้ เกิดการเปลียนแปลง ดังนี
1) กิ จ กรรมวิ เคราะห์ ก ารเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ จ ริ งสู่ก ารนํ ามาปฏิ บั ติ
กิจกรรมนีเน้ น ให้ เกิดการคิด วิเคราะห์ กระบวนการวิจัย จากบทเรี ยนจากพื นที จริ ง ผลลัพธ์การ
เปลียนแปลงจากกิจกรรมนี ในมิติความรู้ความเข้ าใจ คือเข้ าใจในกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีสว่ นร่วมมากขึน ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติทีดีตอ่ การทําวิจยั ด้ านพฤติกรรม คือ
แสดงออกถึงการคิดเป็ นระบบ และคิดแก้ ปัญหา เกิดทักษะการฟัง การถาม การสังเกต และการจด
บันทึก
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2) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ก ารเรียนรู้ส่กู ารเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ชุมชนด้ านการวิจัย
กิจกรรมนีมุ่งเน้ นการใช้ กระบวนการวิจัยในการดําเนิ น กิจกรรมการพัฒ นาผ่านศูนย์ การเรี ย นรู้
ชุมชนด้ านการวิจัย และการส่งต่อองค์ความรู้ส่สู าธารณะ ผลลัพธ์การเปลียนแปลงด้ านความรู้
ความเข้ าใจ ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ และการเปลียนแปลงการปฏิบัติ ในมิติความรู้ความเข้ าใจ คือ
เข้ าใจในกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมอย่างลึกซึงมากขึนจากการปฏิบัติกิจ กรรม
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติทีดีตอ่ การทําวิจยั เกิดแรงบันดาล
ใจในการทํางานเพือชุมชน ด้ านพฤติกรรมคือ แสดงออกการคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิด
แก้ ปัญ หา เกิดทักษะการฟั ง การถาม การสังเกต การจดบัน ทึก และการนําเสนอ การการลงมือ
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามวงจรปฏิบัติการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม สามารถกําหนดประเด็น วางแผน กําหนด
กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ สังเกตและสะท้ อนผล รวมคนทํางานอย่างมีพลัง สร้ างเครื อข่ายการทํางาน
ภายในและภายนอกชุมชน และการส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะจากการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชน
ด้ านการวิจยั
นอกจากการวิเคราะห์ความสําเร็จจากการดําเนินกิจกรรมแล้ ว ผู้วิจยั ยังได้ ทําการ
สังเคราะห์ผลการเปลียนแปลงประสบการณ์เกียวกับโครงการวิจัยของนักวิจัยชุมชนหลังจากผ่าน
กระบวนการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ผลการเปลียนแปลงดังตาราง 14
ตาราง 14 ผลการสังเคราะห์การเปลียนแปลงประสบการณ์เกียวกับโครงการวิจยั ของนักวิจยั ชุมชน
ประเด็น

การสํารวจปั ญหา

ประสบการณ์เดิมเกียวกับ
โครงการวิจยั
มีประสบการณ์การสํารวจ
ปั ญหาขันพืนฐาน เช่น
สํารวจจากการสอบถามคน
ใกล้ ชิด สอบถามเฉพาะคน
ในกลุ่ม

ประสบการณ์หลังการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั
ชุมชน
- สํารวจปั ญหาอย่างมี
หลักการและฐานคิดมากขึน
เช่น สํารวจจากมุมมองที
หลากหลาย รู้จกั วิธีการ
สํารวจปั ญหาหลากหลายวิธี

กิจกรรมหลักทีทําให้ เกิด
การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชน
- กิจกรรมเรียนรู้ปัญหา
และพัฒนาโครงการวิจัย
อย่างมีพลัง
- กิจกรรมบทเรียนจาก
พืนทีต้ นแบบสูก่ ารการมี
ส่วนร่ วมของชุมชน
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ประเด็น

ประสบการณ์เดิมเกียวกับ
โครงการวิจยั

เขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจยั

- นักวิจยั ชุมชนส่วนน้ อยทีมี
ประสบการณ์
- ยังเขียนได้ ไม่ชัดเจน และ
ยึดติดกับการเขียนโครงการ
พัฒนาทัวไป
- ยังไม่มีการออกแบบ
เครืองมือวิจยั เพือการเก็บ
ข้ อมูลทีชัดเจน
- ออกแบบเครืองมือการเก็บ
ข้ อมูลได้ เบืองต้ น เช่น
กําหนดคําถามย่างกว้ าง
ก่อนเก็บข้ อมูล

ออกแบบเครืองมือ
การเก็บข้ อมูล

ลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมพัฒนา

ประสบการณ์หลังการ
กิจกรรมหลักทีทําให้ เกิด
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั
การพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน
นักวิจยั ชุมชน
- มีนกั วิจยั ชุมชนเรียนรู้การ กิจกรรมเรียนรู้ปัญหา
เขียนโครงการวิจยั เพิมขึน
และพัฒนาโครงการวิจัย
- สามารถเขียนโครงการวิจยั อย่างมีพลัง
ได้ อย่างเข้ าใจมากขึน

- ให้ ความสําคัญกับ
เครืองมือการเก็บข้ อมูลมาก
ขึน
- สามารถร่วมกันคิด
เครืองมือและออกแบบ
เครืองมือการเก็บข้ อมูลได้
หลากหลายและตรงประเด็น
มากขึน เช่น ใช้
แบบสอบถามในการสํารวจ
ปั ญหา แนวคําถามสําหรับ
การประเมินฐานการเรียนรู้
- นักวิจยั ชุมชนทุกคนมี
ปฏิบตั ิอย่างมีสว่ นร่วม เช่น
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ ร่วมวางแผน ร่วมคิดกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนา
ร่วมกําหนดบทบาท ความ
- ปฏิบตั ิโดยทําตามผู้นํากลุม่ รับผิดชอบ และปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นหลัก ทําตามหน้ าทีที
มีเป้าหมาย
ได้ รับมอบหมายจากผู้อืน

กิจกรรมชวนคิดอย่างมี
ส่วนร่ วม: ศูนย์การเรี ยนรู้
ของฉัน

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู้ สกู่ ารถ่ายทอด
องค์ความรู้
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู้ สกู่ ารเป็ น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนด้ าน
การวิจยั
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ประเด็น

ประสบการณ์เดิมเกียวกับ
โครงการวิจยั
- มีทกั ษะการเก็บข้ อมูลใน
ระดับพืนฐาน เช่น การถาม
การจดบันทึก การสังเกต
- ฝึกทักษะจากการเข้ าร่วม
โครงการบริการวิชาการ

วิเคราะห์ข้อมูล

- นักวิจยั ชุมชนส่วนน้ อยทีมี
ประสบการณ์การวิเคราะห์
ข้ อมูล
- เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูล
เพียงหลักการโดยกว้ าง แต่
ยังไม่ได้ ลงมือปฏิบตั ิจริง
- นักวิชาการเป็ นหลักในการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน

2196177001

เก็บข้ อมูล

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

ประสบการณ์หลังการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั
ชุมชน
- มีทกั ษะในการเก็บข้ อมูล
มากขึนจากการลงมือปฏิบตั ิ
ซําๆ จากการใช้ เครืองมือที
หลากหลาย และจากการ
นําเสนอผลและให้ คําแนะนํา
จากพีเลียง
- นักวิจยั ชุมชนเริมมี
ประสบการณ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลมากขึนจาก
การนําข้ อมูลทีตนเองมีมา
ร่วมกันวิเคราะห์
- สามารถจัดกลุ่มข้ อมูลที
เก็บมาได้ มากขึน เช่น ข้ อมูล
ด้ านประวัติศาสตร์ ชมุ ชน
ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ ข้ อมูล
ด้ านสภาพแวดล้ อมชุมชน
- พีเลียงลดบทบาทของ
ตนเองในการเข้ าไปเป็ น
ผู้ดําเนินการหลักในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

กิจกรรมหลักทีทําให้ เกิด
การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชน
กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ สกู่ ารถ่ายทอดองค์
ความรู้

- กิจกรรมวิเคราะห์การ
เรียนรู้ จากประสบการณ์
จริงสูก่ ารนํามาปฏิบตั ิ
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู้ สกู่ ารเป็ น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนด้ าน
การวิจยั

248

ตาราง 14 (ต่อ)

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

ประเด็น

ประสบการณ์เดิมเกียวกับ
โครงการวิจยั

นําเสนอผลต่อ
สาธารณะ

- สามารถนําเสนอผลต่อ
สาธารณะได้ แต่ยงั ขาด
ความมันใจ
- สามารถนําเสนอได้ ตามที
ตนเองปฏิบตั ิ และนําเสนอ
ได้ เพียงส่วนน้ อย

อืนๆ เช่น การ
ประสานงาน

- มีประสบการณ์ ด้านอืนๆ
เกียวกับโครงการวิจยั น้ อย
- การประสานงานยังอยู่ใน
วงทีแคบ เช่น ประสาน
สมาชิกในชุมชน ประสาน
ผู้นําชุมชน

ประสบการณ์หลังการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั
ชุมชน
- มีทกั ษะการนําเสนอมาก
ขึน เช่น มีความมันใจในการ
นําเสนอ มีการวางโครงเรือง
ก่อนนําเสนอ
- สามารถเป็ นพีเลียงการ
นําเสนอให้ แก่เพือนนักวิจยั
ชุมชนได้
- พัฒนาจากผู้ทีไม่เคย
นําเสนอต่อทีสาธารณะ เป็ น
ผู้ทีสามารถนําเสนอต่อที
สาธารณะได้
- ขยายการประสานงาน
ระดับดับทีสูงขึน เช่น
ระหว่างชุมชน หน่วยงาน
ระดับท้ องถิน ระดับจังหวัด
หน่วยงานภาควิชาการ
- สามารถเชือมโยงเครือข่าย
การทํางานจากการ
ประสานงาน

กิจกรรมหลักทีทําให้ เกิด
การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู้ สกู่ ารถ่ายทอด
องค์ความรู้
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
พืนทีต้ นแบบ
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู้ สกู่ ารเป็ น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนด้ าน
การวิจยั

- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู้ สกู่ ารถ่ายทอด
องค์ความรู้
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู้ สกู่ ารเป็ น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนด้ าน
การวิจยั
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จากตารางแสดงผลการสังเคราะห์ ก ารเปลี ยนแปลงประสบการณ์ เ กี ยวกับ
โครงการวิจัย ของนัก วิจัย ชุมชน จะเห็น ได้ ว่ากระบวนการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชนที
ดําเนินการโดยการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมผ่านกิจกรรมการเสริมสร้ างศักยภาพทีนักวิจัย
ชุมชนได้ ร่วมตังแต่การค้ นหาและระบุปัญหา ร่วมวางแผน กําหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
และสะท้ อนผลการปฏิบัติ สะท้ อนให้ เห็นการเปลียนแปลงประสบการณ์หรือทักษะการเป็ นนักวิจัย
ชุมชนอย่ างเป็ น รูป ธรรม นัก วิจัย ชุมชนที มีพืนฐานอยู่บ้ างแล้ วเมือผ่านกิ จกรรมต่างๆ ก็ ช่วยให้
เพิมพูนประสบการณ์ และทักษะนันมากขึน ส่วนนักวิจัยชุมชนทียังไม่เคยมีป ระสบการณ์ในบาง
เรืองก็ได้ เกิดประสบการณ์เหล่านัน เช่น การเขียนข้ อเสนอโครงการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนรายงานผลการวิจยั เป็ นต้ น
นักวิจยั ชุมชนทีมีประสบการณ์ในแต่ละประเด็นมาแล้ ว สะท้ อนการเปลียนแปลง
หลักจากได้ เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนว่าทําให้ เพิมพูนประสบการณ์มากขึน จากเดิมทีส่วน
ใหญ่ มีป ระสบการณ์ ในระดับ พื นฐาน ได้ มีป ระสบการณ์ ที เพิ มขึน นํ าไปสู่ก ารปฏิบัติที มีความ
ชัดเจน ทําอย่างมีหลักการ และสามารถมองเห็นหนทางการบรรลุเป้าหมายมากขึน เช่น การลงมือ
ปฏิบัติ และการเก็บข้ อมูล ซึงเป็ นประสบการณ์ เดิมทีนักวิจัยชุมชนเคยปฏิบัติมากที สุด ทุกคนมี
ประสบการณ์ ใน ประเด็นนี แต่เป็ นประสบการณ์ ระดับพืนฐานทีส่วนใหญ่ทําตามผู้นํากลุ่ม พี
เลียง หรื อนักวิชาการเป็ นผู้กําหนดบทบาทให้ แต่เมือได้ เข้ าร่วมในการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชนผ่านการให้ ความรู้และลงมือปฏิบัติ จากกิจกรรมการพัฒนาศูนย์ การเรี ยนรู้ ทําให้ นัก วิจัย
ชุมชนเปลียนเปลียนการลงมือปฏิบตั ิเป็ นปฏิบตั ิอย่างมีส่วนร่วมมากขึน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมคิด
กิจกรรม ร่วมกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และปฏิบตั ิอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงการเก็บข้ อมูลที
ได้ ฝึก การเก็บ ข้ อมูลทีหลากหลาย ทํ าซํ าหลายรอบและมีก ารสะท้ อนผลการเก็ บ ข้ อมูล การให้
คําแนะนําจากพีเลียงหรื อนักวิชาการ ทําให้ นักวิจัย ชุมชนเกิดทักษะการเก็ บข้ อมูลมากขึน และ
ดําเนินการเก็บข้ อมูลอย่างมีเป้าหมาย
“ทํากิ จกรรมแต่ก่อนเราก็ทําตามทีคนอืนบอกให้ทํา เป็ นการเข้าร่วมและช่วยเหลือในสิงทีทําได้ แต่
ตอนนีเรารู้แล้วว่าการทํากิ จกรรมเรามีเป้าหมายทีชัดเจนว่ากิ จกรรมนีทําแล้วอยากให้เกิ ดอะไร
ขณะทีทําใครมีส่วนร่วมบ้าง และเราก็มาสะท้อนผลหลังทํากิ จกรรม” (นักวิจยั ชุมชน )
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สําหรับ นัก วิจัย ชุมชนที ยังไม่เคยมีป ระสบการณ์ เกียวกับ โครงการวิจัย ในบาง
ประเด็น สะท้ อนการเปลียนแปลงหลังการเข้ าร่วมการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัย ชุมชน ว่าเริ ม
มองเห็นภาพกระบวนการวิจยั ทีครอบคลุมมากขึน และได้ เริ มมีประสบการณ์ในสิงทีตนเองไม่เคย
ได้ ปฏิบัติมากขึน เกิดทักษะจากการได้ ลงมือปฏิบตั ิจากกิจกรรมต่างๆ ดังเช่น การสํารวจปั ญหา ที
ได้ ฝึกฝนจากกิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนาโครงการวิจัยอย่างมีพลัง และกิจกรรมบทเรียนจาก
พืนทีต้ นแบบสู่การการมีส่วนร่วมของชุมชน ทีทําให้ เข้ าใจหลักการการสํารวจปัญหามากขึน โดย
เป็ น การสํารวจอย่างมีเป้ าหมาย ลงมือปฏิบัติอย่างมีหลักฐานและฐานคิดมากขึน มีป ระเด็น ที
ชัดเจน
“เมือก่อนอยากทําอะไรเราก็ทําเลยไม่เคยมีการสํารวจปัญหาทีจริ งจัง คิ ดว่าอะไรทีอยากพัฒนาก็
ทํา แต่ไม่รู้ว่ามันเป็ นปัญหาจริ งไหม พอได้เรี ยนรู้ตรงนีก็ทําให้รู้ว่าก่อนจะทําโครงการอะไรต้อง
สํารวจปัญหาก่อน...” (นักวิจยั ชุมชน )
“มันชัดเจนขึนในกระบวนการ วิ ธีการ และก็เป้าหมาย เราก็ได้รู้ว่าจะเราจะสํารวจเรื องอะไรและ
เอามาทําอะไร...” (นักวิจยั ชุมชน )
สําหรับกิจกรรมทีนักวิจยั ชุมชนมีประสบการณ์น้อยทีสุด คือการเขียนรายงานการ
วิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็ นประสบการณ์ทีนักวิจยั ชุมชนสะท้ อนว่าเป็ นสิงทีทํายาก ต้ องอาศัย
การฝึ ก ฝนและต้ องใช้ ระยะเวลา ที ผ่านมาส่วนใหญ่ เป็ น บทบาทของพี เลียงและนัก วิช าการที
ดําเนินการ โดยนักวิจัยชุมชนเป็ นผู้ให้ ข้อมูลจากทีเก็บมาได้ ทังนีเมือผ่านกิจกรรมการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนีแล้ วนักวิจยั ชุมชนมีประสบการณ์ในการเขียนรายงานวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลเพิม
มากขึน จากทีไม่เคยได้ ร้ ูเพียงหลักการอย่ างกว้ างก็ได้ ร้ ูละเอียดมากขึนจากกิจ กรรมสร้ างความ
เข้ าใจการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” และลงมือปฏิบัติการ และได้ ลงมือปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน จากการสร้ างการเรี ยนรู้โดยค่อยๆ ให้ ฝึกฝนไปทีละขัน เช่น เริ ม
จากการนําข้ อมูลทีเก็บมาพูดคุย หาประเด็นสําคัญ เชือมโยงประเด็นทีได้ กบั สิงทีต้ องการพัฒนา
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เป็ นต้ น สําหรับการเขียนรายงาน เรียนรู้การเขียนรายงานผลการวิจยั แบบชาวบ้ าน คือรายงานสิงที
ได้ ปฏิบตั ิ เช่น ทําอะไร ทําอย่างไร ผลเป็ นอย่างไร เป็ นต้ น
“เวลาทีเก็บข้อมูลมาได้อย่างมีนกั เรี ยนมาดูงานเราก็ให้เขาทําแบบประเมิ น ก็เอาสิ งทีเด็กประเมิน
มาคุยกัน มาปรับปรุงฐานการเรี ยนรู้” (นักวิจยั ชุมชน )
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“ก่อนทีจะทําศูนย์การเรี ยนรู้เราก็มีการมาประชุมและเอาข้อมูลทีมีมาวิ เคราะห์ร่วมกันเพือกําหนด
ว่าศูนย์เรี ยนรู้ของเราจะออกมาหน้าตาเป็ นแบบไหน ต้องเอาข้อมูลทีมีมาคุยกันก่อน” (นักวิจยั
ชุมชน )
“เขียนแบบชาวบ้านนีแหละก็พอเขียนได้บา้ ง จากทีอาจารย์มาสอนเราก็พอทําได้ เพราะอาจารย์
สอนแบบทีชาวบ้านเขียนได้ แต่ถา้ ให้เขียนเหมือนทีอาจารย์มหาวิ ทยาลัยทํานันยาก...” (นักวิจยั
ชุมชน )
นอกจากนี ประเด็นการนําเสนอผลต่อสาธารณะ เป็ นประสบการณ์สิงทีนักวิจัย
ชุมชนสะท้ อนถึงการเปลียนแปลงอย่างเห็นได้ ชัด จากการฝึ ก ฝนการเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ศูนย์การเรียนรู้ นักวิจยั ชุมชนสะท้ อนว่าตนเองเกิดการเปลียนแปลงทุกคน จากผู้ทีไม่เคยถ่ายทอด
ก็เริมทําได้ ส่วนผู้ทีมีประสบการณ์อยู่แล้ วก็มีเทคนิค วิธีการ เพิมขึน
“ทักษะหนึงทีเราได้เลยก็คือเรื องการถ่ายทอด อย่างพีเพ็ญเมือก่อนแกไม่พูด พูดไม่เป็ น ก็ฝึกจากพี
มล เห็นพีมลทําก็ทําตามจนตอนนีคล่องแล้ว อย่างลุงธี ระตอนแรกก็ไม่ได้ประจําฐานแต่คนเราไม่
พอก็เลยฝึ กแกจนตอนนีเริ มเป็ นแล้ว” (นักวิจยั ชุมชน )
“ก็ได้ฝึกเรื อยๆ จากกิ จกรรมนีแหละ อาจารย์ให้หลักการเราก็เอามาฝึ กต่อจากคนทีมาดูงานทีเรา
จากทีซ้อมเปิ ดศูนย์การเรี ยนรู้ ก็ทําให้ได้ฝึกพูดจนตอนนีสามรถพูดได้แล้ว พูดแบบชาวบ้าน เราทํา
อะไรก็นําเสนอไป อย่างทีหมูจอยบอกต้องฝึ กบ่อยๆ” (นักวิจยั ชุมชน )
จะเห็นได้ ว่านักวิจัยชุมชนหลังจากผ่านกิจกรรมการเสริ มสร้ างศักยภาพ สะท้ อน
ให้ เห็นถึงการมีศกั ยภาพทีเพิมขึน ผู้ทีมีพื นฐานอยู่แล้ วก็ได้ รับเทคนิค วิธีการเพิมเติม นําไปสู่การ
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ปฏิบัติ ที ส่งผลต่อความสําเร็จ มากขึน ส่วนผู้ที ไม่มีพืนฐานในบางทักษะบางประสบการณ์ ก็ได้
เรียนรู้และเกิดเป็ นประสบการณ์ทีสามารถนํามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสํ า เร็ จ จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทั งส่ว นของผลการ
เปลี ยนแปลงด้ า นความรู้ ด้ า นอารมณ์ ค วามรู้ สึก และพฤติ ก รรม และการเปลี ยนแปลงของ
ประสบการณ์ ที เกี ยวข้ องกับ โครงการวิจัย ของนัก วิจัย ชุมชน ผู้วิจัย นํ ามาเป็ น ส่วนหนึงในการ
สังเคราะห์ รูป แบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุม ชน โดยนํ าผลจากความสําเร็จ นี มาเป็ น
แนวทางในการสังเคราะห์ผล ดังได้ นําเสนอในหัวข้ อถัดไป
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ตอนที . ผลการสังเคราะห์ รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน คือความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนและผลลัพธ์การเปลียนแปลง ผู้วิจยั ทําการสังเคราะห์จากผลการ
ถอดบทเรียนพืนทีต้ นแบบ และการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
ทัง วงจร รวมถึ งผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลงที ได้ จ ากการวิเคราะห์ ความสําเร็ จ จากการดําเนิ น
กิจกรรม ซึงผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
ในขันของการสัง เคราะห์ รูป แบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุม ชน ผู้วิจั ย
ดําเนินการดังนี
3.2.1 วิเคราะห์กิจกรรมทีประสบความสําเร็จและผลลัพธ์จากกิจกรรมเพือนําผลลัพธ์
การเปลียนแปลงจากกิจกรรมทีดําเนินการแล้ วประสบความสําเร็จเพือนํามาสังเคราะห์เป็ นรูปแบบ
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
3.2.2 สังเคราะห์ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากการดําเนินกิจกรรมทัง วงรอบ และ
การเปลียนแปลงของประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับโครงการวิจยั ของนักวิจยั ชุมชนผ่านการเสริมสร้ าง
ศักยภาพ โดยเชือมโยงกับกระบวนการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน รวมถึงเชือมโยงกับข้ อ
ค้ นพบจากพืนทีต้ นแบบทีนํามาเป็ นส่วนหนึงในการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน
3.2.3 สังเคราะห์ เ ป็ น รู ป แบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนั ก วิ จัย ชุม ชน ที มาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนและผลลัพธ์การเปลียนแปลง
ผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน พบผลดังได้ นําเสนอ
ต่อไปนี
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ภาพประกอบ 21 รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
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รูป แบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ประกอบด้ วย 4 กระบวนการ ประกอบด้ วย 1) สะท้ อนตัวตนในอุดมคติและวิเคราะห์ ตนเอง 2)
กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ปฏิบตั ิซําและสะท้ อนผล 4) ไม่ทําโดยลําพัง ค้ นหาเครือข่าย โดยทัง
4 กระบวนการจะมีอารมณ์ ความรู้สกึ เป็ นส่วนในการขับเคลือนกระบวนการ เช่น ความคิด ความ
เชื อเกี ยวกับ การวิจัย เจตคติ ที ดีต่อการทํ าวิจัย เป็ น ต้ น ซึงจากรูป แบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพ
นัก วิจัย ชุมชน ส่งผลให้ เกิด ผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลงใน 3 มิติ ได้ แก่ การคิดอย่ างมีพลัง ลงมือ
ปฏิ บัติ อย่ า งมี ส่วนร่ ว ม และส่งต่อความรู้ สู่ส าธารณะ อัน นํ าไปสู่ค วามยังยื น ดังได้ นํ าเสนอ
รายละเอียดต่อไปนี
1. ค้ นหาตนเอง
การค้ นหาอนาคต คือการทีนักวิจยั ชุมชนสะท้ อนตัวตนในอุดมคติ และวิเคราะห์
ตนเอง โดยการสะท้ อนตัวตนในอุดมคติของนักวิจยั ชุมชนนีเป็ นการทีนักวิจยั ชุมชนได้ ค้นหาตัวเอง
โดยการแสดงภาพความต้ องการของตนเองทีสามารถไปถึงได้ เป็ นภาพเกียวกับความต้ องการใน
การพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการวิจยั ซึงการสะท้ อนตัวตนในอุดมคตินีจะเป็ นพลังขับเคลือนของ
นักวิจัยชุมชนให้ ไปสู่การสร้ างการเปลียนแปลง เกิดความยึดมันในเป้าหมายของตนเอง จากนัน
นักวิจัยชุมชนจึงทําการวิเคราะห์ตนเอง ทังจุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองด้ วยความมีสติ ตระหนักรู้
เปิ ดใจ และเต็มใจ ด้ วยความเชือมันว่าทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้
นัก วิจัยชุมชนสะท้ อนตัวตนในอุดมคติ ด้ วยการค้ นหาภาพอนาคต ที เป็ นการ
แสดงภาพความต้ องการของนักวิจัยชุมชน และวิเคราะห์ ตนเอง ซึงวิธีการวิเคราะห์ตนเองทําได้
หลากหลายวิธี เช่น การประเมินพืนฐานของนักวิจยั ชุมชน (เช่น ทักษะการเป็ นนักวิจัย มุมมองต่อ
การพั ฒ นาชุม ชน) การค้ นหาประวัติ ศ าสตร์ ก ารปฏิ บั ติ เป็ นการให้ นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนสะท้ อน
สถานการณ์การพัฒนานักวิจยั ชุมชนในอดีตและปั จจุบนั การวิเคราะห์บทเรียนจากพืนทีต้ นแบบ
และนําผลการวิเคราะห์ตนเองทังจุดแข็ง จุดทีควรปรับปรุงพัฒนา มาพิจารณาความสอดคล้ องกับ
ตัวตนในอุดมคติ เพือนําไปสูก่ ารกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ในขันต่อไป
“ทีผ่านมายังถือว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายของเรา อย่างกลุ่มเราอยากสร้างแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน
เพือให้คนได้มาเรี ยนรู้ แต่ตอนนียังไปไม่ถึง เรายังคิ ดทําเองไม่ได้ตอ้ งพึงพาคนอืนมาช่วย” (นักวิจยั
ชุมชน6)
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“พืนทีทีเราจะสะท้อนความรู้ของเรา เช่น แหล่งเรี ยนรู้ มันยังไม่เป็ นรูปธรรม เวลาเราบอกต่อก็ยงั
พูดได้ไม่เต็มปากเพราะมันไม่เห็นภาพ...” (นักวิจยั ชุมชน2)
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2. กําหนดเป้ าหมายการเรียนรู้
เป็ นการกํ า หนดเป้ า หมายและวางแผนในการที จะไปสู่เป้ า หมายหรื อ การ
เปลียนแปลงที ปรารถนา โดยการกํ าหนดเป้ าหมายในการเสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัย ชุมชนนี
ประกอบด้ วย 1) การพัฒนาการคิด ผ่านการเสริ มสร้ างทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุ
กนจากแหล่งทุน 2) พัฒนาการปฏิบัติ ผ่านการทําโครงการวิจัยเพือแก้ ปัญ หาและพัฒนาชุมชน
และพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ ผ่านการมีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของนักวิจัยชุมชน จากนันจึง
นําไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิซําและสะท้ อนผล
“กลุ่มเราเห็นว่าทักษะทีจะพัฒนาคืออยากเขียนโครงการเป็ นเพือไปขอทุนมาทํา และยังช่วยฝึ กให้
เราทํางานเป็ นขันเป็ นตอนด้วยเพราะโครงการก็มีหวั ข้อทีเขากําหนดมาแล้ว เพียงแต่ว่า
รายละเอียดลึกๆ ของแต่ละหัวข้อนีเรายังทํากันไม่เป็ น” (นักวิจยั ชุมชน2)
“อย่างทีบอกว่าเรายังไม่ค่อยมีความมันใจในตัวเอง ความรู้ทีอบรมมาก็ยงั ใช้ได้ไม่เต็มที การเขียน
โครงการพีว่าจะช่วยเราได้ฝึก แล้วถ้าเขียนแล้วเราสามารถเอาไปขอสนับสนุนจากทีอืนได้นกั วิ จยั
เราก็จะเกิ ดความมันใจมากขึนนะ” (นักวิจยั ชุมชน1)
3. ลงมือปฏิบัติซาํ และสะท้ อนผล
เป็ นการสร้ างประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนด้ วยการปฏิบตั ิซํา
หลายๆ ครัง เพือให้ เกิดความต่อเนืองของการพัฒนา ทังนีการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
จากการปฏิ บั ติ ซํ า เป็ นการปฏิ บั ติ โดย 1) การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ อัน ประกอบด้ ว ย ที
ประสบการณ์ทีเกิดจากการนึกคิด และประสบการณ์ทีเกิดจากการเห็นอย่างเป็ นรูปธรรม 2) การ
เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย การปฏิบัติซําและวิเคราะห์ตนเอง และการปฏิบตั ิโดยมีพีเลียง
คอยเติมเต็ม ซึงการปฏิบตั ิในแต่ละครังจะต้ องมีการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ อันเป็ นการสะท้ อนผลทัง
จากตนเอง และผู้อืนเป็ นคนสะท้ อน
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“พอเราได้ฝึกฝน ทําบ่อยๆ แล้วทําเป็ นเราก็จะมันใจมากขึน นักวิจยั ชุมชนเราก็จะเกิ ดความเชื อมัน
ในตัวเองว่าทําได้” (นักวิจยั ชุมชน20)
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“พอเราได้ให้ความรู้คนหลายกลุ่มทีเขามาดูงาน เราก็ฝึกตังเองไปด้วยได้ฝึกตังแต่เตรี ยมการ การ
เป็ นวิทยากร พูดไปบ่อยๆ ก็เกิ ดความชํานาญพูดได้มากขึน เมือก่อนป้านีสันมากตอนนีไม่ค่อย
แล้ว เราก็พูดแบบทีเราทํา พอเสร็จก็มาคุยกันว่าวันนีเป็ นยังไงก็เอาไว้ปรับกันรอบหน้า...” (นักวิจยั
ชุมชน5)
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4. ไม่ ทาํ ตามลําพังหาเครือข่ าย
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั บุคคล กลุม่ องค์กร เพือให้ เกิดความร่วมมือในการ
เสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ซึงเครือข่ายมีความเกียวข้ องทังในช่วงการปฏิบัติกิจกรรม และ
หลังการปฏิบตั ิกิจกรรม สําหรับการเชือมโยงเครือข่ายการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี มีทงั
เครือข่ายระดับบุคคล ได้ แก่ นักวิจัยชุมชน ชาวบ้ านทีสนใจ เครื อข่ายระดับกลุ่ม ได้ แก่ เครือข่าย
จากกลุ่มนักวิจัยชุมชนทีมีเป้ าหมายที แตกต่างกัน คือ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้ านวัฒนธรรม
ไทยพวน กลุม่ ศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนด้ านเศรษฐกิจบนฐานสิงแวดล้ อม และกลุม่ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
สิงแวดล้ อม ซึงความร่วมมือจากเครื อข่ายนันทังในมิติของการร่ วมปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลียน
ประสบการณ์และมุมมอง สนับสนุนการดําเนินการทีจําเป็ น เช่น ด้ านทรัพยากร ด้ านงบประมาณ
ด้ านองค์ความรู้ เป็ นต้ น ซึงในขันหากมีข้อเสนอแนะจากเครื อข่ายทีสมเหตุสมผล นักวิจัยชุมชน
ต้ องมีความยินดีทีจะรับฟังและนําไปปรับปรุงแผนการต่างๆ เพือนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
“ตอนนีเราก็มีเครื อข่ายของเรา 3 ศูนย์แล้ว ทีอืนก็เริ มเข้ามา อย่าง อบต.ทีนีเขาก็บอกนะว่ามีอะไร
ให้เขาช่วยเหลือก็บอกได้เลย...” (นักวิจยั ชุมชน17)
“กลุ่มเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายส่วน อย่างเบทาโกร มศว พัฒนาทีดิ น เราก็มีเครื อข่าย
เวลาทําอะไรเขาก็มาช่วยเราดู ช่วยสะท้อนสิ งทีเราทําเพือให้ปรับให้ดีขึน เราก็มีเครื อข่ายตรงนี ”
(นักวิจยั ชุมชน4)
จากรู ป แบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนั ก วิ จั ย ชุม ชน ส่ ง ผลให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์ ก าร
เปลียนแปลงทีสําคัญ ใน 3 มิติ ประกอบด้ วย 1) การคิดอย่ างมีพลัง ได้ แก่ การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีระบบ และคิดแก้ ปัญหา 2) ลงมือปฏิบตั ิแบบมีสว่ นร่วม ได้ แก่ ร่วมการวิเคราะห์ปัญหา ร่วม
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วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่ วมสังเกตและร่วมสะท้ อนผล 3) ส่งต่อองค์ความรู้ส่สู าธารณะ ซึงนํ าไปสู่
ความยังยืนต่อไป ทังนีผู้วิจยั จะได้ นําเสนอผลลัพธ์การเปลียนแปลงโดยละเอียดในหัวข้ อถัดไป
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ตอนที 3.3 ผลลัพธ์ การเปลียนแปลงศักยภาพของนักวิจัยชุมชนจากการใช้
รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
จากการศึกษาผลลัพธ์การเปลียนแปลงศักยภาพนักวิจยั ชุมชนจากการใช้ รูปแบบการ
เสริ ม สร้ างศัก ยภาพนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน พบผลลัพ ธ์ ก ารเปลี ยนแปลง 3 มิ ติ ประกอบด้ วย 1) มี
ความสามารถในการคิดอย่างมีพลัง 2) มีความสามารถในการปฏิบัติอย่ างมีส่วนร่วม และ3) มี
ทักษะในการส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ ซึงนําไปสูค่ วามยังยืนต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี
3.3.1 มีความสามารถในการคิดอย่ างมีพลัง
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงในมิติการมีความสามารถในการคิดอย่างมีพลัง คือ
การทีนักวิจยั ชุมชนได้ รับการพัฒนาศักยภาพแล้ วเกิดความคิดในเชิงการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็ น
ระบบ และคิดแก้ ปัญหา ทังนีนักวิจยั ชุมชนได้ สะท้ อนการเปลียนแปลงในมิตกิ ารมีความสามารถใน
การคิดอย่างมีพลัง ดังนี
1) การคิดวิเคราะห์ เป็ นสามารถแยกแยะเหตุการณ์ เรื องราวต่างๆ ได้ ว่า
ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มีค วามสําคัญ อย่ างไร มีสาเหตุจ ากอะไรเพราะอะไร ทังนี จากการการ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนสิงทีสะท้ อนการคิดวิเคราะห์ของนักวิจยั ชุมชน คือ การทีนักวิจัย
ชุมชนสามารถค้ นหาปัญหา คิดและแยกแยะได้ ว่าปัญหานันมีความสําคัญยังไง เพือนํามาวงแผน
และกําหนดกิจกรรมการแก้ ปัญหาต่อไป
“เรามีการวิ เคราะห์ปัญหาก่อนอย่างเราจะพัฒนาศูนย์ของเราก็ตอ้ งมาช่วยกันคิดก่อนว่าจะพัฒนา
อะไร อย่างทีน้องจอยเคยบอกว่า มีอะไรทีต้องทําก่อน ทําหลัง มันก็คือการเรี ยงลําดับของสิ งทีเรา
อยากพัฒนา พอได้แล้วเราถึงมาคิ ดว่าจะทํายังไงต่อ” (นักวิจยั ชุมชน1)
“ของเรานะทีประชุมกันวันก่อนก็มาช่วยกันคิดว่าศูนย์เราจะทําอะไร ก็ตกลงกันว่าจะพัฒนา
สถานทีก่อน เรามีทีแล้วคือทีบ้านคุณลุง แต่ฐานต่างๆ ยังไม่ได้จดั วางจะจะอยู่ตรงไหน เราก็มาทํา
ตรงนีก่อน แล้วค่อยเอาเครื องไม้เครื องมือมาไว้แต่ละฐาน มีห่นุ ใส่เสือผ้า ตูเ้ ก็บเอกสารความรู้ทีเรา
จัดหาต่อ...” (นักวิจยั ชุมชน3)
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2) คิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นการทีสามารถพิจารณาสิงต่างๆ อย่างเป็ นขัน
เป็ นตอน สามารถทําความเข้ าใจโดยคํานึงถึงองค์ประกอบนันๆ จากการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ผู้ร่วมวิจยั สะท้ อนถึงผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีทําให้ เกิดการคิดอย่างเป็ น
ระบบว่า เป็ นการคิดวางแผนเพือดําเนินการวิจยั เพือแก้ ปัญหาและพัฒนาของกลุ่ม ทังนีนักวิจัย
ชุมชนสามารถเชือมโยงการพัฒนาตังแต่การคิดโจทย์ การวางแผนและกําหนดกิจกรรม การปฏิบัติ
และสังเกต และการสะท้ อนผล นักวิจยั ชุมชนร่ วมกันวางแผนตลอดทังกระบวนการอย่างเชือมโยง
ตังแต่เริ มต้ นจนสินสุดการดําเนินงาน โดยในแต่ละกระบวนการได้ มีการกําหนดขันตอนย่อย เช่น
การวางแผนกิจกรรม มีการกําหนดวิธีการหรือขันตอนการดําเนินการ ทรัพยากรทีต้ องใช้ สถานที
ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม เป็ นต้ น
“นีเราคิ ดกันแล้วนะว่าของเรานีวันทดลองเปิ ดเราจะใช้ตรงนีเป็ นทีรวมคน เสร็จแล้วผมก็จะอธิ บาย
ภาพรวม แล้วก็ค่อยพาเดินดูแต่ละฐาน ก็จะมีวิทยากรประจําอยู่ ตอนนีกําหนดไว้แล้วแล้วเดียวเรา
ค่อยมาฝึ กการนําเสนอเดียวผมสอนเอง พอเสร็จก็พามารวมอีกทีเพือสรุปและให้เขาสะท้อนสิ งทีได้
เรี ยนรู้ ถือว่าจบแล้ว...” (นักวิจยั ชุมชน2)
“ทางทีมเราก็มีการคุยกันนะว่าจะปรับทางเดิ นทีเชื อมแต่ละจุด ตอนนีมันยังรกอยูเ่ วลาคนมาดูงาน
มันก็ไม่เชื อมกัน เราจะปรับตรงนีก่อนแล้วค่อยไปทําส่วนอืน วางไว้ว่าจะเริ มทําพร้อมๆ กับการ
ปรับปรุงฐาน ตอนนีเราก็กําหนดแล้วว่าใครจะเป็ นวิ ทยากรประจําฐาน...เสร็จแล้วก็ค่อยมาดูกนั ว่า
จะนําเนออะไรตามเวลาทีเราวางแผนไว้...” (นักวิจยั ชุมชน4)
3) คิดแก้ ปัญ หา เป็ นการคิดเพือขจัดสิงทีไม่สมดุล นําไปสู่ความสมดุล
หรื อสิงทีเราคาดหวัง นักวิจัย ชุมชนสะท้ อนการเป็ นผู้ทีคิดแก้ ปัญ หาจากการได้ พัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทังการฝึ กปฏิบตั ิการพัฒนาข้ อเสนอโครงการ การคิดกิจกรรมเพือ
แก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ทีนักวิจัยชุมชนได้ เรี ยนรู้การคิดแก้ ปัญหา
ตังแต่ก ารค้ น หาสาเหตุของปั ญ หาหรื อสิ งที ปรารถนาจะพัฒ นา วางแผนและค้ นหาวิธีก ารที
เหมาะสมในการแก้ ปัญหา โดยนักวิจยั ชุมชนสะท้ อนถึงการค้ นหาวิธีการแก้ ไขจากหลากหลายวิธี
ก่อนตัดสินใจเลือกวิธีการทีเหมาะสม เช่น เรียนรู้และสอบถามจากผู้ร้ ู ค้ นหาข้ อมูลจากเทคโนโลยี
โดยการตัด สิน ใจเลือกอยู่บ นพื นฐานความเป็ น ไปได้ และภายใต้ บ ริ บ ทของพื นที แล้ วจึงลงมื อ
แก้ ปัญหาหรือพัฒนาตามวิธีการทีเลือกนัน
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“เราอยากให้ตรงนีเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ในเรื องเกษตรอิ นทรี ย์ ก็เริ มเรี ยนรู้การทําปุ๋ ยทีได้มาตรฐาน
เรี ยนรู้จากเกษตรทฤษฎีใหม่ เรี ยนรู้จากเฟสบุ๊คของหมาวิ ทยาลัยแม่โจ้ดว้ ย เรื องการทําปุ๋ ยไม่กลับ
กองนี ... ตรงนี เป็ นฐานเรี ยนรู้ ก็นํามาพัฒนาทีนีพร้อมๆกับโครงการของนักวิ จยั แหละ เราก็เลือก
อันทีเหมาะกับเราแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆพัฒนาวิ ธีไป” (นักวิจยั ชุมชน1)
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“เห็นว่ามันเป็ นปัญหาของชุมชน ปกติเราก็เก็บขยะไว้ขายอยู่แล้วเพียงแต่ยงั ไม่มีการรวมกลุ่ม ไม่มี
ใครเขามาทําหรอกส่งเสริ มการออมอะไรแบบนี ทํายาก เราก็มาคิ ดกันว่าจะทํายังไง ผมก็เริ มจาก
การไปให้ความรู้ชาวบ้านเรื องขยะก่อน แล้วค่อยชวนเขาเป็ นสมาชิ ก พอเขาเห็นปัญหา เห็น
ความสําคัญเขาก็เริ มมาร่วมกับเรา ทีนีมันก็ขยายผลไปเรื อยๆ...” (นักวิจยั ชุมชน2)
3.3.2 มีความสามารถในการปฏิบัติอย่ างมีส่วนร่ วม
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงในมิติมีความสามารถในการปฏิบตั ิอย่างมีสว่ นร่วม
คือการทีนักวิจยั ชุมชนได้ ลงมือทํากิจกรรมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ด้ วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม และส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงขึนในชุมชน ประกอบด้ วย ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วม
วางแผน ร่วมลงมือปฏิบตั ิ ร่วมสังเกต และร่วมสะท้ อนผล ผลลัพธ์ทีสะท้ อนการลงมือปฏิบัติแบบมี
ส่วนร่วมของนักวิจยั ชุมชนจากกิจกรรมการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนและส่งผลให้ เกิดการ
เปลียนแปลงอย่ างเป็ น รูป ธรรม ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ น กิ จ กรรมเพื อแก้ ปั ญ หาหรื อ
พัฒนาชุมชนของกลุ่ม กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั นักวิจยั ชุมชนมีสว่ น
ร่วมในทุกขันตอน ได้ แก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและเลือกประเด็นการแก้ ปัญ หาหรือพัฒนา
วางแผนและกําหนดกิจกรรมการแก้ ปัญ หาร่วมกัน ดําเนินกิจกรรมแก้ ปัญหา ร่วมกันสังเกตและ
สะท้ อนผลการปฏิบตั ิ
ผลลัพธ์ทีเกิดจากการลงมือปฏิบตั ิแบบมีส่วนร่วมในมิติของการเปลียนแปลง
อย่ างเป็ นรูปธรรม ได้ แก่ เกิดการรวมกันของคนทีมีเป้าหมายเดียวกัน เกิดการสร้ างรายได้ ให้ แก่
ชุมชน
1) เกิ ด การรวมกัน ของคนที มี เ ป้ าหมายเดี ย วกัน คื อ นัก วิ จัย ชุม ชนที
ต้ องการแก้ ปัญหาหรือพัฒนาในเรืองเดียวกันก็จะรวมกลุม่ กัน จากกิจกรรมก่อให้ เกิดการรวมกลุ่ม
3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มด้ านวัฒนธรรม กลุ่มด้ านเศรษฐกิจ และกลุ่มด้ านสิงแวดล้ อม ร่วมกันดําเนิ น
กิจกรรมการพัฒนาและแก้ ปัญ หาของชุมชนเพือฝึ กฝนการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปั ญ หา
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ผ่านกิจกรรมพัฒนา 3 กิจกรรม ได้ แก่ 1) ขยายผลธนาคารขยะประชารัฐสูค่ วามยังยืนของชุมชน 2)
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิงแวดล้ อม และ3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
“ของแบบนีมันต้องมีใจมาก่อนนะ ไม่ใช่ใครจะไปก็ได้ ก็ตอ้ งไปค้นหาคนมีใจก่อนมาร่วมกันทํา
และก็ตอ้ งอยากทําในเรื องเดียวกัน...” (นักวิจยั ชุมชน11)
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“เราอยากต่อยอดจากตรงนี และอยากทําให้ตรงนีเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้และทําศูนย์เรี ยนรู้ในเรื องของ
ขยะอิ นทรี ย์ เอาขยะอิ นทรี ย์มาเพิมมูลค่า ก็เลยมาเป็ นโครงการต่อยอดมาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ และ
แต่ละฐานต่อเนืองกัน” (นักวิจยั ชุมชน12)
2) เกิดการสร้ างรายได้ ให้ แก่ชมุ ชน
ผลลัพ ธ์ ก ารเปลี ยนแปลงจากการลงมื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ส่ว นร่ ว ม
ประการหนึง คือสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่ ชุมชน ทังรายได้ ทีเกิดจากผลิตภัณ ฑ์ ชุมชน เช่น มูล
ไส้ เดือน ถ่านดับกลิน สบู่จากมะนาว เป็ นต้ น และรายได้ ทีเกิดจากการรวมกลุ่ม ธนาคารขยะ เกิด
รายได้ จากการขายขยะและสิงประดิษฐ์ จากขยะ
“มันเพิ มรายได้ให้กบั คนในชุมชน อย่างของพีทําสิ งประดิษฐ์ จากซองกาแฟอยู่แล้ว ตอนนีใน
สมาชิ กก็จะมีรายได้เพิ ม มีอาชี พเพิ ม เราเข้าใจเรื องการคัดแยกขยะ ทําให้เมือมีการคัดแยกรายได้
มันก็ดีขึน” (นักวิจยั ชุมชน21)
“ตอนนีเรามีผลิ ตภัณฑ์ ปยุ๋ มีสบู่ มีถ่านดับกลิน ทีเป็ นรายได้เสริ ม ของพีณาก็ขายมะนาวให้พีรุ่งไป
ทํานํามะนาว แล้วตอนนีพีณาเขาก็มีผลิ ตภัณฑ์ สบูจ่ ากมะนาวของเขา” (นักวิจยั ชุมชน12)
3.3.3 มีทักษะในการส่ งต่ อองค์ ความรู้ส่ ูสาธารณะ
ผลลัพธ์ ก ารเปลียนแปลงในมิติข องการมีทักษะในการส่งต่อองค์ความรู้ สู่
สาธารณะ คือการทีนักวิจัยชุมชนได้ เสริ มสร้ างศักยภาพจากกิจกรรมต่างๆ จนเกิดองค์ความรู้ที
เพียงพอสําหรับการส่งต่อไปยังผู้อืน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั ของนักวิจยั โดยมิติของ
การส่งต่อองค์ความรู้แต่ละประเด็นดังต่อไปนี
1) ผู้ส่งต่อความรู้ ผู้ทําหน้ าทีในการส่งต่อองค์ความรู้หรื อผู้ถ่ายทอดความรู้
หรื อวิ ท ยากร คื อนัก วิ จัย ชุม ชนประจํ าศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ แต่ละศูน ย์ ได้ แ ก่ ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า น
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วัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจบนฐานสิงแวดล้ อม ศูนย์การเรี ยนรู้ด้านสิงแวดล้ อม โดย
ทําหน้ าทีในการส่งต่อความรู้ให้ ทงผู
ั ้ ทีมาเยียมชม เรียนรู้ ศึกษาดูงาน และส่งต่อองค์ความรู้ภายใน
กลุม่ สมาชิกศูนย์การเรียนรู้
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“นักวิจยั ชุมชนเรานีแหละเป็ นวิ ทยากร เป็ นคนทีให้ความรู้ อย่างฐานผมมี 4 ฐาน ก็จะแบ่งกันคน
ละฐาน ตามคนทีถนัดทีสุด แต่ทกุ คนก็ตอ้ มาเรี ยนรู้ฐานอืนด้วยเผือใครไม่อยู่จะได้แทนกันได้”
(นักวิจยั ชุมชน2)
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“วัฒนธรรมเรานีมี 5 ฐานนะ ป้าก็จะแบ่งกันฐานละ 2-3 คน โดยไม่ให้ซํากัน ตามความถนัดของ
แต่ละคน เขาก็จะเลือกกันเอง แล้วเราก็มาฝึ กการนําเสนอกัน...” (นักวิจยั ชุมชน16)
2) ผู้รับความรู้ ผู้รับความรู้มีทงภายในกลุ
ั
ม่ คือสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้เอง
เพือให้ มีองค์ความรู้ทีสามารถถ่ายทอดสูผ่ ้ อู ืนได้ ในทุกฐานการเรียนรู้ และภายนอกกลุม่ หรือบุคคล
ทัวไป คือผู้ทีมาศึกษาดูงาน มาเรียนรู้ เช่น ประชาชนทัวไป หน่วยงานท้ องถิน หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน สถาบันการศึกษา เป็ นต้ น
“เราถ่ายทอดให้กบั คนข้างนอกทีมาดูงาน และทีเขาเชิ ญเราไปก็มี อย่างของศูนย์วิงแวดล้อมก็มีคน
มาดูงานประจํา ทัง อบต. โรงเรี ยน และท่านประธานกลุ่มก็ออกไปเป็ นวิทยากรข้างนอกด้วย”
(นักวิจยั ชุมชน17)
“คนทีเขามาเรี ยนรู้มาขอข้อมูลจากเรานะมีทงนั
ั กศึกษาพยาบาล นิ สิตจากมหาวิ ทยาลัย และก็
นักท่องเทียวก็มี เขาอยากรู้เรื องอะไรเราก็จะให้ไปหาคนทีเขาถนัด อย่างฮี ต12คอง14มาทีป้า เรื อง
ประวัติชุมชนไปทีลุง...” (นักวิจยั ชุมชน6)
“นีเดียวอาทิ ตย์หน้าจะมีจากชลบุรี เขามาให้เราพาดูฐานเรี ยนรู้ เขาอยากรู้กระบวนการว่าเราทํา
ยังไง พีมลก็นดั พีณากับป้าเพ็ญให้มาช่วยกัน” (นักวิจยั ชุมชน1)
3) องค์ความรู้ทีถ่ายทอด คือเนือหาขององค์ความรู้ เป็ นการถ่ายทอดเนือหา
ที เป็ น เอกลัก ษณ์ เป็ น เนื อหาเฉพาะของแต่ละศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ เช่น เนื อหาทางด้ านวัฒ นธรรม
ประเพณีไทยพวน เนือหาด้ านการจัดการขยะในชุมชน เนือหาด้ านเกษตรอินทรีย์ เป็ นต้ น ซึงแต่ละ
ศูนย์การเรียนรู้มีฐานการเรียนรู้ย่อยทีแตกต่างกันไป นอกจากนียังมีเนือหาของการวิจยั ทีสอดแทรก
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อยู่กับแต่ละศูนย์การเรี ยนรู้ เช่น กระบวนการการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ และฐานการเรี ยนรู้ทีใช้
กระบวนการวิจยั การพัฒนาทีมวิทยากรทีเป็ นนักวิจยั ชุมชน เป็ นต้ น ทําให้ ศนู ย์การเรียนรู้ชมุ ชนทัง
3 แห่งนีมีความแตกต่างจากศูนย์การเรี ยนรู้อืนๆ ทีเนือหาองค์ความรู้มีการสอดแทรกเนือหาของ
กระบวนการวิจยั ด้ วย
2196177001

“เราให้ความรู้เขาไม่เพียงแต่เรื องทีเขาสนใจเท่านัน อย่างนักศึกษามาเขาก็จะได้รู้เรื อง
กระบวนการวิ จยั ด้วย เราก็จะนําเสนอการพัฒนาฐานการเรี ยนรู้ว่ามีการคิ ด วางแผน ลงมือทํา มี
การประเมิ นผลอะไรแบบนี ” (นักวิจยั ชุมชน1)
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“เวลาเขามาเรี ยนรู้หรื อทีผมไปนําเสนอเขาตามทีเขาเชิ ญ เราก็จะได้เล่าทีมาของศูนย์ดว้ ยว่ามา
จากการทําวิจยั ของชาวบ้านเรานะ ผมก็จะบอกเขาก่อนเข้าเรื องขยะตลอด...” (นักวิจยั ชุมชน2)
วิธีก ารส่งต่อองค์ความรู้ ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนด้ านการวิจัยของนักวิจัย
ชุมชน มีวิธีการส่งต่อองค์ความรู้ทงการบรรยายให้
ั
ความรู้ และการฝึ กปฏิบตั ิ
“เราวางแผนไว้คือภายในฐานเราจะนําเสนอทังการบรรยายและให้ฝึกทํา อย่างจุลินทรี ย์จาวปลวก
ก็จะให้คนทีมาเยียมชมได้ฝึกทําจริ งๆ ก็จะเตรี ยมอุปกรณ์ ไว้ให้ ฐานอืนก็เหมือนกัน ยกเว้นแต่เผา
ถ่านกับไส้เดือนทีไม่ได้ให้ทํา” (นักวิจยั ชุมชน8)
“เราจะมีขวด มีกระดาษไว้ให้เขาได้ลองฝึ กแยก พอให้ความรู้แล้วก็ให้เขามาลองแยก ถ้าทําถูก
หมดเราก็มีของรางวัลทีประดิ ษฐ์ จากขยะนีแหละให้เขา” (นักวิจยั ชุมชน17)
“เรามีทงหมด
ั
5 ฐาน เวลาคนมาดูงานก็จะให้เขาฟังตรงกลางก่อนแล้วก็พาเดินดูให้เขาถาม และ
ได้ลองทํา อย่างฐานอาหารก็ให้ลองทําเลย การแต่งกายก็ฝึกนุ่งผ้า...” (นักวิจยั ชุมชน20)
การส่งต่อองค์ความรู้ นอกจากจะทํ าในลักษณะของการจัดเป็ น แหล่ง
เรียนรู้สําหรับผู้ทีสนใจได้ เข้ ามาศึกษาเรียนรู้แล้ ว สิงทีสะท้ อนการส่งต่อความรู้สคู่ วามยังยืนอีกส่วน
คือ การส่งต่อความรู้ สู่เยาวชนในโรงเรี ย นและชุมชน และชาวบ้ านในชุมชน และการเชือมโยง
เครือข่ายความร่วมมือ ดังต่อไปนี
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1) การส่งต่อความรู้ส่เู ด็กและเยาวชน และสมาชิกในชุมชน เป็ นการ
ส่งต่อองค์ความรู้เพื อให้ เกิด การนําไปปฏิบัติต่อ ในลักษณะของพี สอนน้ อง โดยเริ มจากนักวิจัย
ชุมชนเป็ นพีเลียงให้ แก่นกั เรียนในโรงเรียน สมาชิกในชุมชนทีสนใจ สอนกระบวนการและฝึ กปฏิบตั ิ
และมีการติดตามผลโดยนักวิจยั ชุมชนพีเลียง เพือให้ ข้อเสนอแนะในการนําไปปฏิบตั ิจริงทีโรงเรียน
หรือทีบ้ าน
2196177001
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“นอกจากเราจะมีฐานเรี ยนรู้แล้ว เรายังให้ความรู้แบบการเป็ นพีเลียงด้วย คืออย่างชาวบ้านเขา
สนใจปุ๋ ยมาขอเรี ยนรู้กบั เรา เขาก็มาหาเราก็ให้ความรู้ให้อปุ กรณ์เขาไปทําแล้วก็ตามไปดูทีบ้าน
อย่างของโรงเรี ยนก็เหมือนกัน หลังจากเด็กมาเรี ยนรู้กบั เราแล้วก็ให้อปุ กรณ์ เขาไปแล้วก็ตามไป
สอน ไปเป็ นพีเลียงให้ทีโรงเรี ยน ตอนนีเขาก็เอากลับไปทําทีบ้านด้วย...” (นักวิจยั ชุมชน1)
2) ส่งต่อความรู้ในฐานะห้ องเรี ยนมีชีวิต ศูนย์การเรีย นรู้ชุมชนทัง 3
แห่ง นอกจากจะเป็ นศูนย์การเรียนรู้ให้ ผ้ ทู ีสนใจได้ เข้ ามาเรี ยนรู้จากฐานการเรี ยนรู้ต่างๆ แล้ ว ยัง
เป็ นห้ องเรียนมีชีวิตสําหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ได้ มาเก็บข้ อมูล ทดลอง และฝึ กปฏิบัติ เช่น ใช้
เป็ นห้ องปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรับ นิ สิ ต ได้ ทํ า โครงการพั ฒ นาชุม ชน ห้ องเรี ย นสํ า หรับ นิ สิ ต ระดับ
บัณฑิตศึกษาในการฝึ กเก็บข้ อมูลชุมชนตามสาขาทีเรียน เป็ นต้ น
“มีนกั ศึกษา นักเรี ยนมาหาข้อมูลกับเราตลอด อย่างเขาสนใจเรื องสุขภาพเขาก็จะมา เราไม่เฉพาะ
ให้ความรู้แค่คนทีมาศึกษาดูงานอย่างเดียว แต่เราให้คนมาเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ด้าน
สุขภาพและอืนๆ ทีเขาสนใจ” (นักวิจยั ชุมชน15)
“อย่างอาจารย์เขาก็พานิ สิต ป.โท มาเก็บข้อมูลชุมชน ข้อมูลการทําเกษตรอิ นทรี ย์ เขามาให้เราทํา
ให้ดแู ล้วเขาก็เก็บข้อมูลไป...” (นักวิจยั ชุมชน4)
3) เชื อมโยงเครื อข่าย การเชื อมโยงเครื อข่ายเป็ น การดําเนิ น งานที
สะท้ อนให้ เห็นว่านักวิจัยชุมชนไม่ได้ เดินเพียงลําพัง ยังมีเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
ให้ ก ารสนับ สนุน และช่วยเหลือ ทังในการปฏิบัติและการเป็ น ที ปรึ ก ษา สนับ สนุน งบประมาณ
ทรัพยากร องค์ความรู้ และร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู้ ทังระดับ บุคคล ระดับกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน
หรือชุมชน เพือเกิดการทํางานร่วมกัน
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3.1) เครื อข่ายระดับบุคคล คือการขยายไปสูส่ มาชิกในชุมชนทัง
ระดับ การปฏิบัติ และการเข้ ามามีส่วนร่วมในฐานะนัก วิจัย โดยนักวิจัยชุมชนสามารถเชือมโยง
ชักชวนให้ สมาชิกในชุมชนทีสนใจเข้ ามาร่วมเป็ นนักวิจยั ชุมชนด้ วย
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“อย่างพีเพ็ญเมือก่อนแกก็ไม่ได้มาเป็ นวิ ทยากรนะ พีแมวจ้างมาช่วยงานแต่พอมาแกก็ทําปุ๋ ยหมัก
พอทําเป็ นก็ช่วยพีเวลามีคนมาดูงาน ไม่มีคนช่วยพี แกเห็นแกก็ทําตามและก็กลายมาเป็ นพูดเก่ง
เลย และก็เป็ นวิ ทยากรประจําฐานปุ๋ ยหมักไม่กลับกอง” (นักวิจยั ชุมชน1)
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“อย่างตาลนีก็มาใหม่ เมือก่อนไม่เป็ นเลยก็ดึงมาช่วยเรื อยๆ มาฝึ ก ตอนนี เริ มเป็ น เขาเป็ นคนรุ่น
ใหม่ก็จะได้มาทําต่อจากเรา...” (นักวิจยั ชุมชน2)
3.2) เครื อข่ายระดับ กลุ่ม เป็ น การเชื อมโยงเครื อข่ายของทัง 3
ศูนย์การเรี ยนรู้ทีมีเป้าหมายทีแตกต่างกัน แต่สามารถเชือมโยงการทํางานเพือเกือกูลกันได้ เช่น
เชือมโยงศูนย์การเรียนรู้กบั ผู้มาศึกษาดูงาน บอกเล่าความเป็ นเครือข่ายเพือให้ ผ้ เู ข้ ามาได้ รับทราบ
ข้ อมูลและอาจเกิดการเชือมโยงการเรียนรู้มาสูศ่ นู ย์การเรียนรู้อืน
“เวลามีคนมาดูงานทีเรานะผมก็จะบอกต่อว่ามีอีก 2 ทีใกล้ๆเรา เป็ นเรื องวัฒนธรรมอยู่เกาะหวาย
เรานีแหละ กับเกษตรอิ นทรี ย์อยูท่ ีหนองแสงไม่ไกล ถ้าเขาสนใจก็ไปดูได้” (นักวิจยั ชุมชน2)
3.3) เครือข่ายระดับองค์กร นักวิจยั ชุมชนมีการเชือมโยงเครือข่าย
ระดับองค์กรเพือให้ เข้ ามามีส่วนส่งเสริมสนับสนุนทังทาด้ านทรัพยากร องค์ความรู้ และเป็ นพีเลียง
สําหรับการปฏิบตั ิกิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู้ เช่น องค์การปกครองส่วนท้ องถิน ให้ การสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ องค์กรทีทําธุรกิจในชุมชน สนับสนุนการเป็ นพีให้ แก่การ
จัดกิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู้ สนับสนุนทังทรัพยากรและองค์ความรู้ หน่วยงานภาควิชาการ ที
เน้ นการสนับสนุนด้ านองค์ความรู้
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“ตอนนีเราก็มีเบทาโกร มีพฒ
ั นาทีดินจังหวัด ทีเข้ามาเป็ นเครื อข่ายกับเรา มาคอยช่วยเหลือเป็ นพี
เลียง มี มศว ทีดูแลเรามาตลอดนะคะ เราก็อาศัยเครื อข่ายนีแหละให้ช่วยเหลืออันไหนทีเรายังไม่มี
อย่างน้องโจ้เบทาโกรเขาก็จะมาเป็ นพีเลียงให้เวลามีกิจกรรมเขาก็เข้ามา...” (นักวิจยั ชุมชน1)
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“ตอนนีผมก็มีเครื อข่ายของท้องถิน โรงเรี ยนทีเวลาเราทําอะไรเขาก็จะถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหม
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3.3.4 เกิดการพัฒนาอย่ างยังยืน
จากผลลัพธ์การเปลียนแปลงทังมิติ มีความสามารถในการคิดอย่างมีพลัง มี
ความสามารถในการปฏิบัติ อย่ างมีส่วนร่วม และมีทัก ษะในการส่งต่อองค์ความรู้ สู่สาธารณะ
นําไปสู่การพัฒนาอย่างยังยืน โดยเป็ นความยังยืนในมิติของการพึงตนเองได้ และความยังยืนใน
มิติของการรวมกลุม่ อย่างมีพลัง ดังรายละเอียดต่อไปนี
1) ความยังยืนในมิติการพึงตนเองได้
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงทีนํามาสู่ความยังยืนในมิติของการพึงตนเองได้
นัก วิจัย ชุมชนสะท้ อนการพึงตนเอง ว่าคือการที นัก วิจัยชุมชนสามรถขับเคลือนการดําเนิน งาน
พัฒนาหรือแก้ ปัญหาของชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจยั ได้ ด้วยกลุม่ นักวิจยั ชุมชน มีความเข้ าใจ
ในหลักการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหา และสามารถดําเนินการได้ โดยลดการพึงพาจาก
ภายนอก เช่น มีความสามารถในการค้ นหาปั ญหา ระบุปัญหา วางแผนการดําเนินกิจกรรม สร้ าง
การมีส่วนร่วมในการดําเนิ นกิจกรรม การสะท้ อนผล และปรับปรุงการปฏิบัติ ซึงดําเนิน การโดย
นักวิจยั ชุมชน นําไปสูค่ วามสําเร็จในการแก้ ปัญหานันได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทัง
ในด้ านสังคมวัฒนธรรม ด้ านเศรษฐกิจ และด้ านสิงแวดล้ อม
“ทีเราได้พฒ
ั นาจนตอนนีศูนย์การเรี ยนรู้เราเป็ นทีรู้จกั ระดับหนึง ก็ทําให้เริ มคิ ดว่าสามารถทําได้
ด้วยตัวเอง พอมีปัญหาอืนเราก็ใช้กระบวนการวิจยั นี และเป็ นตัวเดิ นในการแก้ปัญหา” (นักวิจยั
ชุมชน3)
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“ตอนนีนักวิ จยั ชุมชนเราสามารถทําวิ จยั ได้แล้ว พัฒนาจนเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชน ทําให้ชีวิต
เราดีขึน มีวฒ
ั นธรรมทีเข้มแข็ง มีกลุ่มธนาคารขยะ มีการักษาสิ งแวดล้อมโดยใช้เกษตรอิ นทรี ย์...”
(นักวิจยั ชุมชน1)
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2) ความยังยืนในมิติการรวมกลุม่ อย่างมีพลัง
การรวมกลุม่ อย่างมีพลัง เป็ นสิงทีสะท้ อนความยังยืนจากการเสริ มสร้ าง
ศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชนประการหนึง เนื องจากนัก วิจัย ชุมชนเกิ ด การรวมกลุ่ม ได้ ด้ วยตนเอง
หลังจากทีเริมต้ นผู้วิจยั เป็ นผู้รวมกลุม่ คน แต่เมือได้ รับการเสริมสร้ างศักยภาพ ได้ รับการฝึ กฝนจนมี
ประสบการณ์ นักวิจัยชุมชนสามารถรวมกลุม่ คนทีเข้ ามาขับเคลือนได้ ด้วยตนเอง ซึงเป็ นกลุม่ ทีเข้ า
มาด้ วยความสมัค รใจและมีความปรารถนาในการพัฒ นาชุมชน ทํ าให้ เป็ น กลุ่มที มีพลังในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ซึงการรวมกลุ่ม ทีสะท้ อนความยังยืนนีมีทงกลุ
ั ่มภายในชุมชน กลุ่มระหว่าง
ชุมชน และองค์กร หน่วยงานภายนอกชุมชน ทีเข้ ามาหนุนเสริมการดําเนินงานของนักวิจยั ชุมชน
“เมือเรามีการดําเนิ นการก็ตอ้ งพยายามชวนคนทียังไม่เข้าร่วมเข้ามา เพือให้เกิ ดผูส้ ืบทอดและมี
เครื อข่าย อย่างธนาคารขยะก็พยายามดึงคนใหม่ๆเข้ามาทํางาน ให้ได้เรี ยนรู้และสืบทอดต่อไป...”
(นักวิจยั ชุมชน2)
“มองหาคนทีมีความคิ ดคล้ายๆกัน และดึงเขาเข้ามาช่วยงาน เริ มจากพูดให้เขาฟังถ้าเขาสนใจก็
ชวนมาดูเราทํา พอเขาเห็นก็อยากทําก็เข้ามามีส่วนร่วม ทีนีเวลาทําอะไรเขาก็จะมาช่วย” (นักวิจยั
ชุมชน4)
“หน่วยงานข้างนอกก็ตอ้ งให้ความสําคัญ ไปสร้างเครื อข่ายไว้ เชิ ญเขามาดูว่าเราทําอะไร หรื อเขา
มีงานให้เราช่วยก็ไป เวลาทีเราขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็มาให้...” (นักวิจยั ชุมชน13)
จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน จะเห็นได้
ว่ากระบวนการทัง 4 กระบวนการจากรูปแบบมีฐานมาจากชาวบ้ านทีมีพืนฐานของการทํางานวิจัย
ชุมชน หรือมีประสบการณ์ทีเกียวข้ องกับการวิจยั ชุมชน จึงทําให้ เกิดกระบวนการพัฒนาทีส่งผลให้
เกิดการเปลียนแปลงทังในระดับของการคิด การลงมือปฏิบัติ และการส่งต่อองค์คามรู้ ซึงนําไปสู่
ความยังยืน ดังนันรูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนีจึงเป็ นรูปแบบทีสามารถนําไป
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ประยุกต์ใช้ กบั ชาวบ้ านทีมีพืนฐานการวิจยั ชุมชน ภายใต้ บริบทและสถานการณ์ทีใกล้ เคียงกับพืนที
ดําเนินการวิจยั นี
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บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
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การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพือพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชนอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ครังนี ผู้วิจยั แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที 1
ศึกษาต้ นแบบการพัฒนานักวิจยั ชุมชน และระยะที 2 ระยะของการปฏิบตั ิการวิจัยแบบมีสว่ นร่วม
เพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
การนํ า เสนอในบทนี ผู้วิ จัย แบ่ ง การนํ า เสนอออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แก่ ส่ ว นที 1 สรุ ป
ผลการวิจยั ส่วนที 2 การอภิปรายผล ซึงแบ่งการอภิปรายออกเป็ น 2 ตอน ประกอบด้ วย ตอนที 1
กระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน และตอนที 2 ผลการ
สังเคราะห์รูป แบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัย ชุมชน ส่วนที 3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี
ส่ วนที 1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษาครังนีเป็ นการศึกษารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน โดยอาศัย
การวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชนประกอบด้ วย 4 กระบวนการ ได้ แก่ 1) ค้ นหาตนเอง โดยการสะท้ อนตัวตนในอุดมคติ และ
วิเคราะห์ตนเอง 2) การกําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ 3) ปฏิบัติซําและสะท้ อนผล และ4) ไม่ทําโดย
ลําพัง ค้ นหาเครื อข่าย และผลจากรูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ประกอบด้ วย 1)
มีความสามารถในการคิดอย่างมีพลัง 2) มีความสามารถในการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และ3) มี
ทักษะในการส่งต่อองค์ความรู้ อันจะนําไปสูค่ วามยังยืนทังในมิติการพึงตนเองได้ และการรวมกลุม่
อย่ า งมี พ ลัง ทังนี ผู้วิจัย ได้ นํ า เสนอข้ อ สรุ ป จากการวิ จัย 2 ประเด็น สํ า คัญ ประกอบด้ วย 1)
กระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน 2) ผลการสังเคราะห์
รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ดังนีรายละเอียดต่อไปนี
ตอนที 1 กระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน
การนําเสนอข้ อสรุปของกระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพ
นักวิจัยชุมชน ผู้วิจยั นําเสนอจากข้ อค้ นพบ 2 ส่วน ได้ แก่ 1) กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนจาก
พืนทีต้ นแบบ ซึงผู้วิจัยได้ นําข้ อค้ นพบจากการศึกษาพื นทีต้ นแบบไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
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ศักยภาพนักวิจยั ชุมชนในงานวิจัยนี โดยนําไปเป็ นส่วนหนึงของการวางแผนเพือพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยชุมชนในวงรอบที 1 ของการปฏิบัติการวิจัย และ2) กระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ผลการศึกษาปรากฏผลดังข้ อสรุปต่อไปนี
1.1 กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนจากพืนทีต้ นแบบ
จากการศึกษาพืนทีต้ นแบบทีมีการพัฒนานักวิจยั และใช้ กระบวนการวิจยั ในการ
แก้ ปั ญ หาหรื อ พัฒ นาชุม ชน โดยทํ าการศึก ษาทั งจากพื นที ปฐมภูมิ แ ละพื นที ทุ ติ ย ภูมิ เพื อ
ทําการศึกษากระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผลจากการพัฒนานักวิจยั ชุมชน และปัจจัยเงือนไข
ทีทําให้ สําเร็จ ข้ อค้ นพบจากการศึกษา ดังนี
1.1.1 กระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผลการศึกษากระบวนการพัฒนานักวิจยั
ชุมชนพบผล 9 ขันตอน ทังนีผู้วิจยั ได้ ทําการวิเคราะห์และจัดกลุม่ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ขัน ได้ แก่ 1)
ขันการเริมคิดอย่างมีพลัง ประกอบด้ วย รวมคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน เสริ มสร้ างความเชือมันใน
ศัก ยภาพ และปรั บ ความคิ ด งานวิ จั ย ไม่ ใ ช่ เ รื องยาก 2) ขันการลงมื อ ทํ า อย่ า งสร้ างสรรค์
ประกอบด้ วย สร้ างโจทย์ จ ากบริ บ ทอย่ างเหมาะสม เรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติ: ไปอย่ างมวยวัด
วิเคราะห์ตนเองหาพีเลียงมาเติมเต็ม และปฏิบัติซําทําอย่างมีหลักการและฐานคิด และ3) ขันการ
สังเคราะห์ผลและส่งต่อ ประกอบด้ วย ร่วมกันคิดประมวลผลข้ อมูลรวบยอด และนําเสนอเผยแพร่
สูส่ าธารณะ
1.1.2 ผลการพัฒนานักวิจัยชุมชน จากการศึกษาพบผลจากการพัฒนานักวิจัย
ชุมชน 2 ระดับ ได้ แก่ ผลระดับบุคคล และผลระดับชุมชน ดังต่อไปนี
1.1.2.1 ผลระดับ บุคคล คื อผลจากการพัฒ นานัก วิจัย ชุมชน ที เกิ ด กับ ตัว
บุคคลซึงเป็ นนักวิจัยชุมชน ได้ แก่ 1) เกิดความรู้ อันได้ แก่ ความรู้เกียวกับกระบวนการวิจัย รู้ว่า
งานวิจยั ใช้ แก้ ปัญหาได้ 2) เกิดการเปลียนแปลงด้ านอารมณ์ความรู้สกึ อันได้ แก่ ด้ านความคิด คือ
เชือมันในความสามารถของตนเอง คิดว่างานวิจัยไม่ใช่เรื องยาก คิดอยากแห้ ปัญ หาและพัฒนา
ชุมชน คิดใช้ เหตุและผลในการแก้ ปัญหา ด้ านความรู้สกึ อันได้ แก่ เกิดความรู้สกึ ดีตอ่ งานวิจยั รู้สึก
เห็ น คุณ ค่าของการวิจัย รู้ สึก ว่าตนเองเป็ น ส่วนหนึ งของชุม ชน รู้ สึก ภาคภูมิ ใ จที ได้ สร้ างการ
เปลียนแปลงให้ ชุมชน ด้ านความพร้ อมในการนําความรู้สกู่ ารปฏิบัติ อันได้ แก่ พร้ อมทีจะเสียสละ
เวลาเพือส่วนรวม พร้ อมทีจะรับฟั งอย่างใส่ใจ และปรับปรุงให้ ดีขนึ พร้ อมทีจะลงมือทําวิจัยอย่าง
จริงจัง 3) เกิดทักษะ อันได้ แก่ การฟัง การตังคําถาม การเขียน การสือสารถ่ายทอด
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1.1.2.2 ผลระดับ ชุมชน คือผลจากการพัฒนานักวิจัย ชุมชนทีส่งผลต่อการ
เปลี ยนแปลงระดับ ชุมชน ได้ แก่ 1) เกิ ดการเปลียนแปลงด้ านสังคมวัฒ นธรรม ประกอบด้ วย
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึน วัฒนธรรมชุมชนเข้ มแข็ง คนในชุม ชนมีส่วนร่วมในงานเพื อ
สังคมมากขึน 2) เกิดการเปลียนแปลงด้ านเศรษฐกิจ คือเกิดการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ แก่คนใน
ชุมชน และ 3) เกิด การเปลียนแปลงด้ านสิงแวดล้ อม คือ ปั ญหาสิงแวดล้ อมของชุมชนได้ รับการ
แก้ ปัญหาและเกิดการฟื นฟู อนุรักษ์ สิงแวดล้ อมชุมชน
1.1.3 ปัจจัยเงือนไขความสําเร็จ คือเหตุผลทีทําให้ การดําเนินการพัฒนานักวิจัย
ชุมชน หรือการใช้ กระบวนการวิจัยในการแก้ ปัญหาชุมชนประสบความสําเร็จ จากการศึกษาพบ
ปัจจัยเงือนไขทีนําไปสูค่ วามสําเร็จ 2 ประเด็น ได้ แก่ 1) ปั จจัยเงือนไขด้ านบุคคล ประกอบด้ วย มี
นักวิจยั ชุมชนผู้ร่วมอุดมการณ์ มีพีเลียงมาหนุนเสริม และมีความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน 2)
ปัจจัยเงือนไขด้ านสภาพแวดล้ อม ประกอบด้ วย มีพืนทีการแลกเปลียนเรียนรู้ ได้ รับการสนับสนุน
ด้ านงบประมาณ และมีการหนุนเสริมด้ านองค์ความรู้
1.2 กระบวนการสร้ า งและพัฒ นารู ป แบบการเสริม สร้ างศั ก ยภาพนั ก วิจั ย
ชุมชน
กระบวนการสร้ างและพัฒนานักวิจยั ชุมชน ผู้วิจยั อาศัยวงจรปฏิบตั ิการตามแนว
ทางการวิจัย เชิ งปฏิบัติ ก ารแบบมีส่วนร่วมเป็ น แนวทางในการศึก ษา ทังนี ผู้วิจัย ได้ ดําเนิ น การ
ดังต่อไปนี
1.2.1 ศึกษาผลจากกระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากพืนทีต้ นแบบ จากพืนที
ปฐมภูและพืนทีทุติยภูมิ เพือนํามาเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนานักวิจยั ชุมชน
1.2.2. ศึก ษาสถานการณ์ ก ารพัฒ นานัก วิจัย ชุมชนในพื นที เป้ าหมาย เพื อทํ า
ความเข้ าใจสถานการณ์ทีเป็ นอยู่ และความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจยั ชุมชน
1.2.3 ดําเนินการตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วม ดังนี
1.2.3.1 ขันการวางแผน ผู้วิจยั เริมการวางแผน โดยการนําเสนอผลการศึกษา
ความต้ องการในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยชุมชน และผลการศึกษาพืนทีต้ นแบบ แก่ผ้ รู ่วม
วิจยั เพือนํามาเป็ นแนวทางในการวางแผนและกําหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน
จากนันจึงร่วมกันกําหนดผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากประเด็นทีคาดหวัง ทังผลลัพธ์ระยะสันและ
ผลลัพธ์ระยะยาว จากนันจึงร่วมกันกําหนดกิจรรมทีจะนําไปสูก่ ารบรรลุผลลัพธ์ทีคาดหวัง
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1.2.3.2 ขันปฏิบัติการ การสังเกต และสะท้ อนผลการปฏิบัติ ในขันนี ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจัยดําเนิ นกิจกรรมตามทีได้ ร่วมกันกําหนดในขันวางแผน ผู้วิจัยทําการสังเกตการณ์
ปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรม เมือเสร็จแต่ละกิจกรรมผู้วิจยั และผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ เพือ
สะท้ อนผลความสําเร็จ สิงทีควรปรับปรุงแก้ ไข นําไปสู่การวางแผนและกําหนดกิจกรรมในวงรอบ
ถัดไป และเข้ าสูก่ ารปฏิบตั ิ การสังเกต และสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ในวงรอบถัดไป
1.2.4 ผลการศึกษากระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชน
จากกระบวนการสร้ างและพัฒ นารู ป แบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนักวิจัย
ชุมชน พบว่าทําให้ เกิด ผลลัพธ์การเปลียนแปลง 3 มิติ ได้ แก่ มิติความรู้ความเข้ าใจ มิติอารมณ์
ความรู้สกึ และมิติด้านพฤติกรรม ซึงผลการศึกษาแต่ละวงรอบ ปรากฏผลดังนี
1.2.4.1 วงรอบที 1 ได้ ดําเนิ น กิ จ กรรมเพื อนํ าไปสู่ผลลัพธ์ ที คาดหวัง ทัง 3
ผลลัพธ์ ด้ วยกิจกรรมดังนี
1) ทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน กิจกรรมเพือ
นําไปสูผ่ ลลัพธ์ทีคาดหวังนีมี 3 กิจกรรม ได้ แก่ กิจกรรมสร้ างแรงบันดาลใจในการแก้ ปัญหาชุมชน
กิจกรรมเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกียวกับงานวิจัยเพือชุมชน และกิจกรรมเรี ยนรู้ปัญหาและ
พัฒนาโครงการวิจัยอย่างมีพลัง โดยแต่ละกิจกรรมมีจุดเน้ นให้ เกิดการเปลียนแปลงทีต่างกัน ดังนี
1) กิ จกรรมสร้ างแรงบันดาลใจในการแก้ ปั ญ หาชุมชน เน้ น การเปลียนด้ านความรู้ความเข้ าใจ
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากกิจกรมนี คือการเปลียนด้ านความรู้ความเข้ าใจ คือมีความเข้ าใจใน
กระบวนการวิจัย มากขึน เปลียนอารมณ์ ความรู้สึก คือเกิดแรงบัน ดาลใจในการแก้ ปั ญ หาเพื อ
ชุมชน เปลียนด้ านพฤติกรรม คือมีความคิดเป็ นระบบ 2) กิจกรรมเสริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
เกียวกับงานวิจยั เพือชุมชน เน้ นการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากกิจกรรม
นี มิติความรู้ความเข้ าใจ คือมีความเข้ าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน ด้ านอารมณ์ความรู้สึก คือ
เจตคติทีดีตอ่ การทํางานเพือชุมชน และเจตคติทีดีตอ่ งานวิจยั 3) กิจกรรมเรียนรู้ปัญหาและพัฒนา
โครงการวิจยั อย่างมีพลัง กิจกรรมนีเน้ นการพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจยั ผลลัพธ์การเปลียนแปลง
จากกิจกรรมนี คือ มิติความรู้ความเข้ าใจ คือมีความเข้ าใจในกระบวนการวิจยั มากขึน ด้ านอารมณ์
ความรู้สึก คือเกิดความภาคภูมิใจ ด้ านพฤติกรรม คือคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ มีทกั ษะการเขียน
ข้ อเสนอโครงการ
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2) มีก ารทํ าโครงการวิจัย เพื อแก้ ปั ญ หาและพัฒ นาชุม ชนได้ อย่ างเป็ น
รูป ธรรม กิจกรรมเพื อนําไปสู่ผ ลลัพธ์ทีคาดหวังนี มี 2 กิจกรรม ได้ แก่ กิ จกรรมบทเรี ยนจากพืนที
ต้ นแบบสูก่ ารการมีส่วนร่วมของชุมชน และกิจกรรมสร้ างความเข้ าใจการ “การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
แบบมีสว่ นร่วม” และลงมือปฏิบตั ิการ โดยแต่ละกิจกรรมมีจดุ เน้ นให้ เกิดการเปลียนแปลงทีต่างกัน
ดังนี 1) กิจกรรมบทเรียนจากพืนทีต้ นแบบสูก่ ารการมีสว่ นร่วมของชุมชน กิจกรรมนีเน้ นการสร้ าง
ความรู้จากบทเรียนจากพืนทีต้นแบบ และการปฏิบตั ิตามวงจรปฏิบตั ิการ ผลลัพธ์การเปลียนแปลง
จากกิ จ กรรมนี มิติ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ คือมีความเข้ าใจในกระบวนการวิจัย มากขึน ด้ าน
อารมณ์ความรู้ สกึ คือเกิดเจตคติทีดีตอ่ การทําวิจัย ด้ านพฤติกรรม คือคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์
เกิดทักษะการฟัง การจดบันทึก สามารถกําหนดประเด็นปัญหา วางแผน และกําหนดกิจกรรมการ
แก้ ปัญ หา 2) กิจ กรรมสร้ างความเข้ าใจการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม” และลงมือ
ปฏิบัติการ กิจกรรมนีเน้ นการสร้ างความรู้ความเข้ าใจการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ
ฝึ กปฏิบัติ ผลลัพธ์การเปลียนแปลงจากกิจกรรมนี คือ มิติความรู้ความเข้ าใจ คือมีความเข้ าใจใน
กระบวนการวิจัยมากขึน ด้ านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติทีดีต่อการทําวิจยั ด้ านพฤติกรรม
คือคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ ปัญหา เกิดทักษะการฟัง ทักษะการถาม ทักษะการสังเกต
การจดบันทึก กําหนดประเด็น วางแผน กําหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบตั ิ สังเกตและสะท้ อนผล
3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของชุมชนโดยนักวิจัยชุมชน กิจกรรมเพื อ
นําไปสูผ่ ลลัพธ์ทีคาดหวังนี ได้ แก่ กิจกรรมชวนคิดอย่างมีสว่ นร่วม: ศูนย์การเรียนรู้ของฉัน กิจกรรม
นีเน้ นให้ เกิด การคิด การวางแผน และปฏิบัติการตามกระบวนการวิจัย ผ่านการพัฒนาศูนย์การ
เรี ย นรู้ชุมชน ผลลัพธ์ก ารเปลียนแปลงจากกิ จ กรรมนี คือ มิติความคิดรู้ความเข้ าใจ คือเข้ าใจ
ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ เข้ าใจในกระบวนการวิจยั มากขึน ด้ านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิด
เจตคติ ทีดี ต่อการทํ าวิจัย ด้ านพฤติก รรม คือ คิดเป็ น ระบบ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ ปั ญ หา เกิ ด
ทักษะการฟัง ทักษะการถาม ทักษะการสังเกต การจดบันทึก การกําหนดประเด็น วางแผน กําหนด
กิจกรรม ลงมือปฏิบตั ิ สังเกตและสะท้ อนผล เกิดการส่งต่อองค์ความรู้จากนักวิจยั ด้ วยกันเอง
1.2.4.2 วงรอบที 2 ได้ ดําเนินกิจกรรมทีเป็ นผลจากการสะท้ อนผลการปฏิบัติ
ในวงรอบที 1 ทีต้ องปรับปรุงเพือนําไปสูผ่ ลลัพธ์ทีคาดหวัง ด้ วยกิจกรรมดังนี
1) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ การเรี ยนรู้ส่กู ารถ่ายทอดองค์ความรู้ กิ จกรรมนี
เน้ นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ผ่า นศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ และการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ผลลัพ ธ์ ก าร
เปลียนแปลงจากกิจกรรมนี คือ มิติความรู้ความเข้ าใจ คือเข้ าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน ด้ าน

273

2196177001

SWU iThesis gs571150059 dissertation / recv: 18072562 18:59:39 / seq: 34

อารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติทีดีตอ่ การทําวิจัย ด้ านพฤติกรรม คือคิดเป็ นระบบ คิดวิ เคราะห์
และคิดแก้ ปัญหา เกิดทักษะ การฟั ง ทักษะการถาม ทักษะการสังเกต การจดบันทึก นําเสนอ การ
กําหนดประเด็น วางแผน กําหนดกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ สังเกตและสะท้ อนผล เกิดการส่งต่อองค์
ความรู้สสู่ มาชิกในชุมชนจากการจําลองการเปิ ดศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชน
2) กิ จ กรรมศึก ษาดูงานพื นที ต้ น แบบ กิ จ กรรมนี เน้ น ให้ เกิ ดการเรี ย นรู้
กระบวนการวิ จัย จากพื นที จริ ง และเกิ ด แรงบัน ดาลใจในการทํ างานเพื อชุม ชน ผลลัพ ธ์ ก าร
เปลียนแปลงจากกิจกรรมนี คือ มิติความรู้ความเข้ าใจ คือเข้ าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน ด้ าน
อารมณ์ความรู้สกึ คือเกิดเจตคติทีดีตอ่ การทําวิจัย เกิดแรงบันดาลใจในการทํางานเพือชุมชน ด้ าน
พฤติกรรม คือคิดเป็ นระบบ คิดแก้ ปัญหา เกิดทักษะการฟัง ทักษะการถาม ทักษะการสังเกต การ
จดบันทึก นําเสนอ และการส่งต่อองค์ความรู้ส่สู าธารณะจากการแลกเปลียนเรียนรู้กบั พืนทีศึกษา
ดูงาน
1.2.4.3 วงรอบที 3 ได้ ดําเนินกิจกรรมทีเป็ นผลจากการสะท้ อนผลการปฏิบัติ
ในวงรอบที 1 ทีต้ องปรับปรุงเพือนําไปสูผ่ ลลัพธ์ทีคาดหวัง ด้ วยกิจกรรมดังนี
1) กิจกรรมวิเคราะห์การเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งสู่การนํามาปฏิบัติ
กิจกรรมนีเน้ น ให้ เกิดการคิด วิเคราะห์ กระบวนการวิจัย จากบทเรี ยนจากพื นที จริ ง ผลลัพ ธ์การ
เปลียนแปลงจากกิจกรรมนี คือ มิติความรู้ความเข้ าใจ คือเข้ าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน ด้ าน
อารมณ์ ค วามรู้สึก คื อเกิ ด เจตคติที ดี ต่อการทํ าวิจัย ด้ านพฤติก รรม คื อคิดเป็ น ระบบ และคิ ด
แก้ ปัญหา เกิดทักษะการฟัง ทักษะการถาม ทักษะการสังเกต การจดบันทึก
2) กิจกรรมพัฒนาศูนย์ การเรี ย นรู้ส่กู ารเป็ น แหล่งเรี ยนรู้ชุมชนด้ านการ
วิจยั กิจกรรมนีมุง่ เน้ นการใช้ กระบวนการวิจยั ในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาผ่านศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนด้ านการวิจยั และการส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ ผลลัพธ์การเปลียนแปลงด้ านด้ านความรู้
ความเข้ าใจ ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ และการเปลียนแปลงการปฏิบตั ิ คือ มิติความรู้ความเข้ าใจ คือ
เข้ าใจในกระบวนการวิจัยมากขึน ด้ านอารมณ์ความรู้สึก คือเกิดเจตคติทีดีตอ่ การทําวิจัย เกิดแรง
บันดาลใจในการทํางานเพือชุมชน ด้ านพฤติกรรมคือคิดเป็ นระบบ คิดวิเคราะห์ และคิดแก้ ปัญหา
เกิ ด ทัก ษะการฟั ง ทัก ษะการถาม ทัก ษะการสังเกต การจดบัน ทึ ก นํ าเสนอ กํ าหนดประเด็น
วางแผน กําหนดกิ จกรรม ลงมือปฏิบัติ สังเกตและสะท้ อนผล รวมคนทํางานอย่างมีพลัง สร้ าง
เครือข่ายการทํางานภายในและภายนอกชุมชน และการส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะจากการเปิ ด
ศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั
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ตอนที 2 ผลการสังเคราะห์ รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
ผลการสังเคราะห์ รูป แบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนัก วิ จัย ชุม ชน ผู้วิ จัย ทํ า การ
สังเคราะห์ ผลจากกระบวนการสร้ างและพัฒ นารูป แบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน
ปรากฏผลดังนี
2.1 รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน อําเภอปาก
พลี จังหวัด นครนายก ประกอบด้ วย 4 กระบวนการสําคัญ ได้ แก่ 1) ค้ น หาอนาคต 2) กํ าหนด
เป้ าหมายการเรี ย นรู้ 3) ปฏิบัติ ซํ าและสะท้ อนผล 4) ไม่ทํ าโดยลําพังค้ น หาเครื อข่าย โดยทัง 4
กระบวนการจะมีอารมณ์ ความรู้สกึ เป็ นส่วนในการขับเคลือนกระบวนการ เช่น ความคิด ความเชือ
เกียวกับการวิจยั เจตคติทีดีตอ่ การทําวิจยั เป็ นต้ น ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ค้ น หาอนาคต คือการสะท้ อนตัวตนในอุดมคติ และวิเคราะห์ ตนเองของ
นักวิจยั ชุมชน โดยนักวิจยั ชุมชนแสดงภาพความต้ องการของตนเองเกียวกับการพัฒนาทีสามารถ
ไปถึงได้ โดยอาศัยกระบวนการวิจยั ซึงการค้ นหาอนาคตนีจะเป็ นพลังขับเคลือนของนักวิจยั ชุมชน
ให้ ไปสูก่ ารสร้ างการเปลียนแปลง เกิดความยึดมันในเป้าหมายของตนเอง จากนันนักวิจัยชุมชน
ทําการวิเคราะห์ตนเอง ทังจุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเองด้ วยความมีสติ ตระหนักรู้ เปิ ดใจ และเต็มใจ
ด้ วยความเชือมันว่าทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองได้
2. กําหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ เป็ นการกําหนดเป้าหมายและวางแผนในการที
จะไปสู่เป้ าหมายหรื อการเปลียนแปลงที ปรารถนา โดยการกําหนดเป้ าหมายในการเสริ มสร้ าง
ศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี ประกอบด้ วย 1) การพัฒนาการคิด ผ่านการเสริ มสร้ างทักษะการสร้ าง
ข้ อเสนอโครงการเพื อขอทุกนจากแหล่งทุน 2) พัฒนาการปฏิบัติ ผ่านการทํ าโครงการวิจัย เพื อ
แก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน และพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ ผ่านการมีแหล่งเรี ยนรู้ด้านการวิจัย
ของนักวิจยั ชุมชน จากนันจึงนําไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิซําและสะท้ อนผล
3. ลงมื อปฏิบั ติซํา และสะท้ อนผล เป็ น การสร้ างประสบการณ์ ก ารพัฒ นา
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชนด้ วยการปฏิบตั ซิ ําหลายๆ ครัง เพือให้ เกิดความต่อเนืองของการพัฒนา ทังนี
การเสริ มสร้ างศัก ยภาพนักวิจัย ชุมชนจากการปฏิบัติซํา เป็ น การปฏิบัติโดย 1) การเรี ยนรู้จ าก
ประสบการณ์ อันประกอบด้ วย ทีประสบการณ์ทีเกิดจากการนึกคิด และประสบการณ์ทีเกิดจาก
การเห็นอย่างเป็ นรูปธรรม 2) การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย การปฏิบัติซําและวิเคราะห์
ตนเอง และการปฏิบัติโดยมีพีเลียงคอยเติมเต็ม ซึงการปฏิบตั ิในแต่ละครังจะต้ องมีการสะท้ อนผล
การปฏิบตั ิ อันเป็ นการสะท้ อนผลทังจากตนเอง และผู้อืนเป็ นคนสะท้ อน
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4.ไม่ ทํา ตามลํา พั งหาเครื อข่ า ย เป็ น การสร้ างความสัมพัน ธ์กับ บุคคล กลุ่ม
องค์ก ร เพื อให้ เกิ ด ความร่ วมมือในการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน ซึงเครื อข่ายมีความ
เกียวข้ องทังในช่วงการปฏิบตั ิกิจกรรม และหลังการปฏิบตั ิกิจกรรม สําหรับการเชือมโยงเครือข่าย
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี มีทงเครื
ั อข่ายระดับบุคคล ได้ แก่ นักวิจยั ชุมชน ชาวบ้ านที
สนใจ เครื อข่ายระดับกลุ่ม ได้ แก่ เครื อข่ายจากกลุม่ นักวิจยั ชุมชนทีมีเป้าหมายทีแตกต่างกัน คือ
กลุม่ ศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนด้ านวัฒนธรรมไทยพวน กลุม่ ศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนด้ านเศรษฐกิจบนฐาน
สิงแวดล้ อม และกลุ่มศูนย์การเรี ยนรู้ด้านสิงแวดล้ อม ซึงความร่วมมือจากเครื อข่ายนันทังในมิติ
ของการร่วมปฏิบัติกิ จ กรรม แลกเปลียนประสบการณ์ และมุมมอง สนับ สนุน การดําเนิ น การที
จําเป็ น เช่น ด้ านทรัพยากร ด้ านงบประมาณ ด้ านองค์ความรู้ เป็ นต้ น ซึงในขันหากมีข้อเสนอแนะ
จากเครือข่ายทีสมเหตุสมผล นักวิจยั ชุมชนต้ องมีความยินดีทีจะรับฟังและนําไปปรับปรุงแผนการ
ต่างๆ เพือนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
2.2 ผลลัพธ์ จากรูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
ผลลัพธ์การเปลียนแปลงศักยภาพนักวิจัยชุมชนจากการใช้ รูปแบบการเสริมสร้ าง
ศักยภาพนักวิจัยชุมชน พบผลลัพธ์ก ารเปลียนแปลง 3 มิติ ได้ แก่ 1) มีความสามารถในการคิด
อย่างมีพลัง 2) มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และ3) มีทักษะในการส่งต่อ
องค์ความรู้สสู่ าธารณะ ดังต่อไปนี
2.2.1 มีความสามารถคิดอย่ างมีพลัง คือการทีนักวิจัยชุมชนได้ รับการพัฒนา
ศัก ยภาพแล้ วเกิ ด ความคิ ด ในเชิ งการคิดวิเคราะห์ คิดอย่ างเป็ น ระบบ และคิดแก้ ปั ญ หา การ
เปลียนแปลงในมิติของการคิดอย่างมีพลังของนักวิจยั ชุมชน ประกอบด้ วย 1) การคิดวิเคราะห์ คือ
การทีนักวิจัยชุมชนสามารถค้ นหาปัญหา คิดและแยกแยะได้ วา่ ปั ญหานันมีความสําคัญยังไง เพือ
นํามาวงแผนและกําหนดกิจกรรมการแก้ ปัญหาต่อไป 2) คิดอย่างเป็ นระบบ เป็ นการคิดวางแผน
เพื อดําเนิน การวิจัยเพือแก้ ปัญ หาและพัฒนาของกลุ่ม ทังนีนักวิ จัยชุมชนสามารถเชือมโยงการ
พัฒนาตังแต่การคิดโจทย์ การวางแผนและกําหนดกิจกรรม การปฏิบตั ิและสังเกต และการสะท้ อน
ผล 3) คิดแก้ ปัญหา นักวิจยั ชุมชนได้ เรียนรู้การคิดแก้ ปัญหาตังแต่การค้ นหาสาเหตุของปัญหาหรื อ
สิงทีปรารถนาจะพัฒนา วางแผนและค้ นหาวิธีการทีเหมาะสมในการแก้ ปัญหา มีการค้ นหาวิธีการ
แก้ ไขจากหลากหลายวิธีก่อนตัด สิน ใจเลือกวิธีก ารทีเหมาะสม เช่น เรี ยนรู้และสอบถามจากผู้ร้ ู
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ค้ นหาข้ อมูลจากเทคโนโลยี โดยการตัดสินใจเลือกอยู่บนพืนฐานความเป็ นไปได้ และภายใต้ บริบท
ของพืนที แล้ วจึงลงมือแก้ ปัญหาหรือพัฒนาตามวิธีการทีเลือกนัน
2.2.2 มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติอย่ างมีส่วนร่ วม คือการทีนักวิจัย
ชุมชนได้ ลงมือทํากิจกรรมเพือเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนด้ วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงขึนในชุมชน ประกอบด้ วย ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมลง
มือปฏิบัติ ร่วมสังเกต และร่วมสะท้ อนผล ได้ แก่การมีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพือแก้ ปัญหา
หรือพัฒนาชุมชนของกลุม่ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้ านการวิจัย นักวิจยั ชุมชนมี
ส่วนร่ วมในทุก ขันตอน ได้ แก่ การวิเคราะห์ปั ญ หาร่วมกัน และเลือกประเด็น การแก้ ปั ญ หาหรื อ
พัฒนา วางแผนและกําหนดกิจกรรมการแก้ ปัญหาร่วมกัน ดําเนินกิจกรรมแก้ ปัญหา ร่วมกันสังเกต
และสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ นอกจากนียังเกิดการรวมกันของคนทีมีเป้าหมายเดียวกัน เกิดการสร้ าง
รายได้ ให้ แก่ชมุ ชน
2.2.3 มีทัก ษะในการส่ งต่ อองค์ ความรู้ ส่ ูสาธารณะ คือ เสริ มสร้ างศักยภาพ
นัก วิจัยชุมชนจากกิจ กรรมต่างๆ จนเกิดองค์ความรู้ที เพี ยงพอสําหรับ การส่งต่อไปยังผู้อืน เพื อ
นําไปสูค่ วามยังยืน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนด้ านการวิจยั ของนักวิจยั โดยผู้ทําหน้ าทีในการส่งต่อ
ความรู้หรือวิทยากร คือนักวิจยั ชุมชน เพือส่งต่อไปยังผู้ต้องการเรียนรู้ทีมีอย่างหลากหลาย เช่น คน
ในชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึงองค์ความรู้ทีถ่ายทอดเป็ นเนือหาตาม
บริบทของศูนย์การเรี ยนรู้ และเนือหาเกียวกับกระบวนการวิจัย มีวิธีการถ่ายทอดโดยการบรรยาย
และการฝึ กปฏิบตั ิ นอกจากนียังมิติของการขยายผลสูค่ วามยังยืน โดยการส่งต่อความรู้สู่เด็กและ
เยาวชน และสมาชิกในชุมชน ส่งต่อความรู้ในฐานะห้ องเรียนมีชีวิต และการเชือมโยงเครือข่า ทัง
ระดับบุคคล ระดับกลุม่ องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน เพือเกิดการทํางานร่วมกัน
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ส่ วนที 2 การอภิปรายผล
การนําเสนอการอภิปรายผลสําหรับการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั แบ่งการนําเสนอออกเป็ น 2 ส่วน
ได้ แก่ 1) กระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน และ2) ผลการ
สังเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ผลการศึกษากระบวนการสร้ างและพัฒนารู ป แบบการเสริม สร้ างศั ก ยภาพ
นักวิจัยชุมชน
1.1 กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนจากพืนทีต้ นแบบ
จากการศึก ษาพบว่ากระบวนการพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชนจากพื นที ต้ น แบบ มี
กระบวนการดําเนินการ 9 ขันตอน โดยสามารถแบ่งกระบวนการได้ 3 ขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี
1.1.1 ขันการเริมคิดอย่างมีพลัง ประกอบด้ วย รวมคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน
เสริ มสร้ างความเชือมันในศักยภาพ และปรับความคิดงานวิจยั ไม่ใช่เรืองยาก เป็ นขันของการเน้ น
การสร้ างนักวิจัยชุมชนหรือผู้ทีจะนําพาการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยโดยการปรับที
กระบวนการคิดให้ แก่คนในชุมชนก่อน เริมจากการมองหาและสร้ างความสนใจให้ แก่คนทีมีความ
ต้ องการหรื อประสบปั ญหาเดียวกัน เป็ นการสร้ างความสนใจและค้ นหานักวิจัยชุมชนผู้ทีจะร่วม
เดิ น ไปด้ วยกัน ดังที สมพัน ธ์ เตชะอธิ ก และคนอืนๆ (2560) ได้ ก ล่าวถึ งกระบวนการพัฒ นา
ศักยภาพนักวิจยั ชุมชนจากสังเคราะห์กระบวนการวิจยั เพือแก้ ไขปัญหาของชุมชน ว่าเริมจากกการ
สร้ างความสนใจและค้ นหานักวิจยั ชุมชน ก่อนทีจะดําเนินการขันอืนๆ ต่อไป ทีมาจากความสมัคร
ใจ โดยทังนีขึนอยู่กบั บริบทและจุดเน้ นของแต่ละพืนที นอกจากนี ยังเทียบเคียงได้ กบั แนวคิดการ
พัฒนาชุมชนในการเสริ มสร้ างความเชือมันในศักยภาพ และปรับความคิดงานวิจัยไม่ใช่เรื องยาก
ด้ วยพืนฐานความเชือว่าคนในชุมชนมีความสามารถและมีศกั ยภาพในการแก้ ปัญหาและพัฒนา
ชุมชนของตนเอง เนื องจากเป็ น คนที รู้ ปั ญ หาดีที สุด แนวคิด พื นฐานของการพัฒ นาชุมชนให้
ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาของคนในชุมชน โดยเชือมันในศักยภาพคนในชุมชน มี
ความเชื อมันในพลังความสามารถของคนในชุมชนว่าจะสามารถนํ าศักยภาพที มีมาใช้ ในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองได้ (โกวิทย์ พวงงาม. 2553) นอกจากนียังเที ยบเคียงได้ กับแนวคิดการ
เปลียนแปลงด้ วยความตังใจ (Intentional Change Theory) ได้ กล่าวถึงระบบทีมีความซับซ้ อนใน
ระดับปั จเจกบุคคล (Individual level) และได้ อธิบายถึงองค์ประกอบสําคัญและกระบวนการของ
การออกแบบการเปลียนแปลงทีเกิดขึนภายในทังพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก และการรับรู้ใน
ระดับ บุคคลได้ อย่างยังยืน ทังนีการเปลียนแปลง (Change) อาจเกิดในการกระทํ าส่วนตัว นิสัย
หรือสมรรถนะ อาจเกิดเป็ นแรงบันดาลใจหรือเป็ นความรู้สึกภายในทีมีต่อสถานการณ์ หรือผู้คน
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รอบข้ าง หรืออาจเปลียนแปลงมุมมองในวิถีชีวิต ทังนีแนวคิดนีออกแบบเพือปรารถนาให้ บคุ คลเกิด
ความชอบ เชื อมันในบางอย่ างและจะคงไว้ ซึงความยั งยื นและยาวนาน (Boyatzis. 2006) ทังนี
กระบวนการเปลียนแปลงเริ มจากการจุดประกายความต้ องการการเปลียนแปลง เป็ น การสร้ าง
ความปรารถนาในการเปลียนแปลงให้ แก่นกั วิจยั ชุมชนด้ วยการค้ นหาตัวตนของตนเองในอุดมคติ
(Ideal self) ซึงเป็ นภาพความต้ องการหรือเป้าหมายทีคิดว่าตนเองสามารถไปถึงได้ เป็ นการสร้ าง
จินตนาการและวิสยั ทัศน์หรื อความคาดหวังของตนเอง ซึงอาจเกียวข้ องกับวิถีชี วิต สิงแวดล้ อม
ความสัมพันธ์กับบุคคลคนรอบข้ าง ซึงการมีความต้ องการในการเปลียนแปลงนีจะเป็ นสิงทีช่วย
ขับ เคลือนให้ เกิ ด กระบวนการเปลียนแปลง ซึงมาจากความพร้ อมในการเปลียนแปลงทีอาศัย
อารมณ์ ค วามรู้สึก ความชื นชอบเป็ น แรงขับ หรื อเป็ น พลังเพื อนํ าไปสู่ก ารเปลียนแปลงนันตาม
จิน ตนาการหรื อวิสัย ทัศ น์ ที ตนเองปรารถนา ซึงการรวมคนทีมีอุดมการณ์ เดีย วกัน สร้ างความ
เชือมันในศักยภาพ และปรับความคิดงานวิจยั ไม่ใช่เรืองยาก เป็ น ส่วนหนึงของการเริมต้ นการจุด
ประกายความต้ องการการเปลียนแปลงให้ แก่นักวิจัยชุมชน เพือนําไปสู่ขนการลงมื
ั
อปฏิบัติและ
สะท้ อนผลต่อไป
1.1.2 ขันการลงมือทําอย่างสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วย สร้ างโจทย์จากบริ บ ท
อย่างเหมาะสม เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ: ไปอย่างมวยวัด วิเคราะห์ตนเองหาพีเลียงมาเติมเต็ม และ
ปฏิบตั ิซําทําอย่างมีหลักการและฐานคิด ในขันนีเน้ นกระบวนการลงมือปฏิบตั ิ โดยเริมปฏิบตั ิตงแต่
ั
การพัฒนาโจทย์วิจยั ทีสอดคล้ องกับความต้ องการในการเปลียนแปลงและบริบทของชุมชน ก่อนที
จะเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิด้วยตนเอง สะท้ อนผลการปฏิบัติและหาพีเลียงมาเติมเต็ม และการลงมือ
ปฏิบตั ิซํา เพือให้ เกิดความชํานาญและสามารถดําเนินการได้ ด้วยตนเอง สามารถเทียบเคียงได้ กับ
แนวคิ ดงานวิจัยเพือชุมชนทีกล่าวถึ งหลักการทํางานวิจัยเพือท้ องถินว่าโจทย์ต้องมาจากความ
ต้ องการของชุมชน โดยชุมชนอาจเป็ นผู้คิดริเริมเอง หรือจะเป็ นการจุดประกายจากบุคคลภายนอก
แต่ท้ายทีสุดชุมชนจะต้ องตัดสินใจเองว่าโจทย์วิจยั นันเป็ นความต้ องการของชุมชนหรือไม่ หลักการ
มีสว่ นร่วม กระบวนการวิจัยจะถือเสมือนว่าการมีสว่ นร่วมจากทุกส่วนเข้ ามาเกียวข้ องกับงานวิจัย
นันเป็ นแรงผลักสําคัญให้ งานวิจยั ดําเนินต่อไปได้ การคิดกิจกรรมบนฐานข้ อมูล หลักการข้ อนีจะทํา
ให้ งานวิจัยเพือท้ องถินมีข้อแตกต่างจากวิถีชาวบ้ าน เนืองจากการค้ นคิดกิจกรรมนันไม่ได้ มาจาก
ความคิดเห็นเท่านัน แต่มีพืนฐานมาจากข้ อมูลทีผ่านการจัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ ว จึงเป็ น
การคิดกิจกรรมบนสภาพความเป็ นจริง และหลักความสัมพันธ์ระหว่างการคิดกับการลงมือทํา เพือ
แก้ ไขข้ อจํากัดของวิถีชาวบ้ านและวิถีของนักวิชาการ (กาญจนา แก้ วเทพ. 2553) และสามารถ
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เทียบเคียงได้ กับแนวคิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็ นกระบวนการ
สร้ างความรู้ ทักษะ และเจตคติด้วยการนําเอาประสบการณ์เดิมมาบูรณาการเพือสร้ างการเรี ยนรู้
ใหม่ ๆ ซึงกระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนในขันนีมีทงการเรี
ั
ยนรู้ในรูปแบบเอกนัย (Converging)
คือการได้ รับประสบการณ์จากการนึกจนกลายเป็ นแนวคิดและลงมือปฏิบัติ และรูปแบบการเรียนรู้
จากการปฏิบตั ิ (Accommodation) เป็ นวิธีการทีนักวิจยั ชุมชนได้ รับประสบการณ์เชิงรูปธรรมและ
แปลงประสบการณ์เป็ นความรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง นักวิจยั ชุมชนทีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ปฏิบัตินีจะเรียนรู้ได้ ดีจากการได้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การได้ ทดลองทําด้ วยตนเอง ชอบทํางาน
เป็ นกลุม่ ลองผิดลองถูก หาโอกาสใหม่ๆ สามารถปรับตัวได้ ดีต่อสถานการณ์ทีเปลียนแปลอย่าง
รวดเร็ว ตัดสิน ใจโดยใช้ การสอบถามข้ อมูลจากผู้ร้ ูและนํามาคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ (Kolb &
Kolb, 2008) นอกจากนียังเที ย บเคีย งได้ กับ แนวคิดระบบนิ เวศวิทยา (The Ecological System
Theory) เชือทีว่าการเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิงแวดล้ อมทีอยู่รอบตัว เริ มตังแต่บ้าน โรงเรี ยน ชุมชน จนถึงโครงสร้ างสังคมทีใหญ่ขนึ ซึงการ
เรี ยนรู้ในขันของการลงมือปฏิบัตินี เกิดจากความสัมพันธ์ทงในเชิ
ั
งของกระบวนการ บุคคล เวลา
และบริ บทแวดล้ อม โดยบริ บทแวดล้ อมทีเกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติและส่งผลให้ เกิดการ
เปลี ยนแปลง เกิ ด จากทังระบบจุล ภาค (Microsystem) คื อครอบครัว เพื อนบ้ าน ระบบกลาง
(Mesosystem) คื อ ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ งก ลุ่ ม นั ก วิ จั ย ชุ ม ช น กั บ ห น่ ว ย งา น ใน ชุ ม ช น
(Bronfenbrenner. 2005)
1.1.3 ขันการสังเคราะห์ผลและส่งต่อ ประกอบด้ วย ร่วมกันคิดประมวลผล
ข้ อมูลรวบยอด และนําเสนอเผยแพร่ส่สู าธารณะ ในขันนี เป็ นขันของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผล
การดํ าเนิ น การวิจัย โดยนัก วิ จัย ชุม ชนนํ าข้ อ มูล ที ได้ จ ากการปฏิ บัติ ในขันการลงมื อทํ าอย่ า ง
สร้ างสรรค์ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพือส่งต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ อันเป็ นการส่งต่อเพือนําไปสู่
การสร้ างความเข้ าใจ การดํ าเนิ นกิ จ กรรมพัฒ นา และการขยายองค์ความรู้ ดังที เสรี พงศ์พิศ.
(2551) ได้ กล่าวถึงขันตอนการทําวิจยั เพือชุมชนในขันตอนสุดท้ ายว่าเป็ นขันของการการวิเคราะห์
ข้ อมูลนําไปสูก่ ารจัดทําแผนปฏิบัติการ คือ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และยังสอดคล้ องกับที สม
พันธ์ เตชะอธิก และคนอืนๆ (2560) ได้ กล่าวถึงกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน ถึงขันตอนการ
ประมวลผลหลังจากดําเนินการเก็บข้ อมูลวิจยั มีการจัดเวทีประมวลผลข้ อมูลวิจยั จัดกิจกรรมแก้ ไข
ปัญหาชุมชน และจัดเวทีคืนข้ อมูลสูช่ มุ ชน เพือให้ คนในชุมชนทราบถึงผลการวิจยั ซึงเกิดจากการมี
ส่วนร่ วมของทุก คนในชุมชน นอกจากนี ยังเที ย บเคีย งได้ กับ งานวิจัย ของ ภาสกร บัวศรี และ
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ศักริ นทร์ ซาเสน (2560) ศึกษาเรื อง รูปแบบการพัฒนาความเข้ มแข็งกลไกชุมชนในการป้องกัน
ปัจจัยเสียงของเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลําภู ทีกล่าวถึงกระบวนการดําเนินการวิจยั ทีส่งผล
ให้ เกิดรูปแบบการทํางานกลไกทีสอดคล้ องกับพืนที จําเป็ นต้ องมีเวทีสรุปบทเรียนและเวทีนําเสนอ
ผลการวิจัยสู่สาธารณะ เพือสรุปผลการปฏิบัติและนําเสนอต่อผู้ทีเกียวข้ อง นํามาซึงความร่วมมือ
ในการดําเนินกิจกรรมอืนๆ ต่อไป นอกจากนีการสังเคราะห์ผลและส่งต่อยังเป็ นการสะท้ อนให้ เห็น
ถึงความสามารถของนักวิจัยชุมชน ในการพัฒนาตนเองจนสามารถสูข่ นของการวิ
ั
เคราะห์และส่ง
ต่อองค์ ค วามรู้ได้ อัน เป็ น การสร้ างความภาคภูมิใจให้ แก่ นัก วิจัย ชุมชนและแสดงถึ งการบรรลุ
ศักยภาพแห่งตน ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ในขันที 5 ทีกล่าวถึงการบรรลุศกั ยภาพ (Selfactualization) ว่ามนุษ ย์มีศกั ยภาพไม่เท่ากัน การบรรลุศักยภาพคือการได้ แสดงความสามารถ
เท่าทีตนมี (จิรภา เต็งไตรรัตน์ และคนอืนๆ. 2554)
1.2 ผลจากการพัฒนานักวิจัยชุมชน
จากการศึกษาจะเห็นได้ วา่ ผลจากการพัฒนานักวิจยั ชุมชนส่งผลทังระดับบุคคล
และระดับชุมชน โดยระดับบุคคลเกิดการเปลียนแปลงด้ านความรู้ ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ และเกิด
ทักษะ ทังนีการเปลียนแปลงด้ านความรู้ นักวิจยั ชุมชนเกิดความรู้เกียวกับกระบวนการวิจัย และรู้
ว่างานวิจัย ใช้ แก้ ปั ญ หาได้ เมือนักวิจั ย ชุมชนผ่านกระบวนการพัฒ นานักวิจัย ชุมชน ส่งผลต่อ
ความรู้เกียวกับการวิจัย เห็นภาพของกระบวนการวิจัยมากขึน รู้ว่ากระบวนการวิจยั ประกอบด้ วย
อะไรบ้ าง และรู้ว่างานวิจัยนันสามารถใช้ แก้ ปัญหาหรื อพัฒนาชุมชนได้ ทังนีกระบวนการพัฒนา
นักวิจัยชุมชนเป็ นเครื องมือที เน้ นให้ คนในชุมชนเข้ ามาร่วมเรี ยนรู้จากการปฏิบัติการจริ ง ทําให้
ชุมชนมีกระบวนการเรี ยนรู้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล และสามารถใช้ กระบวนการนีในการแก้ ปัญหาอืน
ๆ ในท้ องถิน งานวิจยั ท้ องถินเน้ นกระบวนการมากกว่าผลงานวิจยั มองงานวิจยั เป็ นกระบวนการใน
ฐานะเครืองมือทีจะเพิมพลังชุมชน เพือให้ ชมุ ชนได้ ร่วมกันจัดการชีวิตของตนเอง เป็ นทางหนึงทีจะ
นําไปสูก่ ารเสริมสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนได้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี , 2550) นอกจากนี
การเปลี ยนแปลงด้ านความรู้ อารมณ์ ค วามรู้ สึก และการเกิ ด ทัก ษะของนัก วิจัย ชุม ชนนี ยัง
เทียบเคียงได้ กับแนวคิดการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ กล่าวถึงสมรรถนะเฉพาะบุคคลในการ
ทํางานทีโดดเด่นหรื อสูงกว่ามาตรฐานตามแนวคิดของ Boyatzis ซึงประกอบด้ วยความสามารถ
ทางการคิด ความสามารถทางอารมณ์ ความสามารถทางสังคมแล้ ว Boyatzis (2006) ได้ เสนอถึง
หลักการเสริ มสร้ างสมรรถนะเฉพาะบุคคลไว้ ว่าเกิดจากการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ ซึงเป็ น
ความพยายามปรับเปลียนการคิด มุมมอง อารมณ์ร้ ูสกึ และพฤติกรรมให้ เป็ นไปอย่างยังยืน และยัง
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สอดคล้ องกับ กาญจนา ทองทัว (2552) ได้ กล่าวถึงงานวิจยั เพือท้ องถิน ว่าเป็ นการสร้ างตัวตนของ
คนในท้ องถิน เป็ นงานของคนท้ องถิน เพือคนท้ องถิน ทําให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทัง
คนนอกและคนใน คนนอกจะต้ องเข้ าไปเรียนรู้และเสริ มสร้ างสนับสนุนการวิจัยของคนใน ทําให้
เห็นความสัมพันธ์ของคนกับคน คนกับธรรมชาติ การคิดกิจกรรมบนฐานข้ อมูล หลักการข้ อนีจะทํา
ให้ งานวิจัยเพือท้ องถินมีข้อแตกต่างจากวิถีชาวบ้ าน เนืองจากการค้ นคิดกิจกรรมนันไม่ได้ มาจาก
ความคิดเห็นเท่านัน แต่มีพืนฐานมาจากข้ อมูลทีผ่านการจัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ ว จึงเป็ น
การคิ ดกิ จกรรมบนสภาพความเป็ น จริ ง เป็ น หลักความสัมพัน ธ์ระหว่างการคิดกับ การลงมือทํ า
(กาญจนา แก้ วเทพ. 2552)
สําหรับผลในระดับชุมชน ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงด้านสังคมวัฒนธรรม การ
เปลียนแปลงด้ านเศรษฐกิจ และการเปลียนแปลงด้ านสิงแวดล้ อม ทังนีจากกระบวนการพัฒนา
นักวิจัยชุมชนทําให้ คนในชุมชนทีเป็ นนักวิจยั สามรรถใช้ ศกั ยภาพทีมีในการสร้ างการเปลียนแปลง
ในระดับทีนอกเหนือจากตนเอง นันคือสร้ างการเปลียนแปลงในระดับชุมชน เช่น เกิดความสัมพันธ์
ทีดีของคนในชุมชน วิถีชีวิต เข้ มแข็ง คนในชุมชนมีส่วนร่วมในงานเพือส่วนรวมมากขึน เกิดการ
เปลี ยนแปลงเศรษฐกิ จ ชุมชน และเกิ ด การเปลียนแปลงด้ านสิงแวดล้ อม เป็ น การสะท้ อ นถึ ง
ศักยภาพอย่างหนึงของนักวิจยั ชุมชนทีสามารถสร้ างการเปลียนแปลงให้ เกิดขึน เทียบเคียงได้ กับ
แนวคิด เกี ยวกับ ศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน ที กล่าวถึ งบุคคลที มีศักยภาพที เชือมโยงถึ งโครงสร้ าง
สําคัญทางสังคม 4 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้ วย 1) ศักยภาพทางสังคมและประชากรศาสตร์
รวมทังจํานวนของประชากร เพศ ความสมดุล เงือนไขสุขภาพ วิถี ชีวิต และระดับการศึกษาของ
ประชากร 2) ศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึงหมายถึงในระดับของโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ
คุณภาพและความเชียวชาญของวิช าชีพ ลักษณะของเงือนไขแรงงาน มาตรฐานคุณ ภาพชี วิต
ระดับของอุปสงค์อปุ ทานและการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) ศักยภาพทางสติปัญญา ซึงว่าด้ วย
บทบาทด้ านนวัตกรรม และความคิดสร้ างสรรค์ของปั จเจก โอกาสที เอือให้ เกิดตามสถานการณ์
ความเป็ นจริ ง 4) ศัก ยภาพทางสัง คม-วัฒ นธรรม (socio-cultural) ซึ งขึนอยู่ก ารศึ ก ษา และ
วัฒนธรรม (Libanova.2007Cited to Revko,A. 2016) นอกจากนีการเปลียนแปลงระดับชุมชนยัง
เที ย บเคี ย งได้ กับ การศึก ษาของ จํ าปา ทองโสภา และคนอื น ๆ (2558) ศึก ษาเรื อง การเพิ ม
ประสิท ธิภาพการจัด การท่องเที ยวเชิงอนุรัก ษ์ หาดทรายสูงบ้ านลาดเจริ ญ ตําบลนาแวง อําเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยของ ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง และคนอืน ๆ (2558) ศึกษา
เรือง การบริหารจัดการนําเพือการเกษตรทีเหมาะสมกับพืชฤดูแล้ งโดยการมีสว่ นร่วมของเกษตรกร
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1.3 ผลจากกระบวนการสร้ างและพัฒ นารู ป แบบการเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพ
นักวิจัยชุมชน
จากกระบวนการสร้ างและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน
พบว่าทําให้ เกิดผลลัพธ์การเปลียนแปลง 3 มิติ ได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจ ด้ านอารมณ์ ความรู้สึก
และด้ านพฤติ ก รรม โดยกิ จ กรรมในแต่ละวงรอบก่ อให้ เกิ ด การเปลียนแปลงที แตกต่างกัน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี
จากการดําเนินกิจกรรมการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนทัง 3 วงรอบ ได้
ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงแก่นกั วิจัยชุมชนทังในมิติของความรู้ความเข้ าใจ คือ มีความรู้ความ
เข้ าใจกระบวนการวิจยั รู้ขนตอนการวิ
ั
จยั ว่ามีอะไรบ้ าง และเข้ าใจการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสวน
ร่วม อันเป็ นรูปแบบการวิจัยทีนักวิจยั ชุมชนเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถนํามาใช้ ในการ
แก้ ปัญ หาและพัฒนาชุมชนได้ เนืองจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมลักษณะ
สําคัญคือมีจุดเน้ นไปสูก่ ารนําไปปฏิบตั ิ การดําเนินการวิจัยมีการปฏิบัติร่วมกันด้ วยความร่วมมือ
ระหว่า งนั ก วิ จั ย และผู้ที เกี ยวข้ อ ง เป็ นกระบวนการที เป็ นพลวัติ ข องเกลี ยวปฏิ สัม พั น ธ์ ที มี
กระบวนการย้ อนกลับและนําไปสูก่ ารพัฒนาขันต่อไป จากผลสะท้ อนของสิงทีเป็ นปัญหา การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล และการปฏิบัติ การพัฒนาแผนการดําเนินงานต้ องสามารถนําไปปฏิบัติได้ และมี
การนํ าเสนอผลการวิจัย ต่อผู้เกี ยวข้ อง (Creswell. 2002) ซึงสอดคล้ องกับ กิ จ กรรมการวิจัย ที
นักวิจยั ชุมชนได้ ดําเนินการ นอกจากนี เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนโดยการพัฒนาการเรียนรู้
ทีเป็ นระบบให้ แก่นักวิจัยชุมชนจากการเริ มสร้ างความรู้ความเข้ าใจร่วมกันให้ เกิดขึนกับ นักวิจัย
ชุมชน ซึงเป็ นสิงสําคัญในการขับเคลือนการพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการวิจยั อย่างมีสว่ นร่วม เป็ น
ลักษณะสําคัญประการหนึงของงานวิจัยท้ องถินทีเน้ นการสร้ างความรู้ความเข้ าใจร่วมกันตลอด
กระบวนการ โดยมีกิจกรรมทีเน้ นการสร้ างความเข้ าใจร่วมกัน สําหรับผู้คนทุกกลุ่มทีเข้ ามามีสว่ น
ร่วมกับกระบวนการวิจยั (กาญจนา แก้ วเทพ. 2552)
ในมิติของการเปลียนแปลงอารมณ์ ความรู้สึก จากกระบวนการสร้ างและ
พัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี ได้ ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงด้ านอารมณ์
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ความรู้สกึ คือ เกิดแรงบันดาลใจ เกิดเจตคติทีดีต่อการทํางานเพือชุมชน เกิดเจตคติทีดีตอ่ งานวิจัย
และเกิ ดความภาคภูมิใจ ซึงกิ จกรรมทีก่ อให้ เกิ ดการเปลียนแปลงด้ านอารมณ์ ความรู้สึก นีมีทัง
กิจกรรมเป็ นในส่วนของการให้ ความรู้เกียวกับ การวิจัย การสร้ างแรงบัน ดาลใจจากการสะท้ อน
ภาพความสําเร็จของพืนทีต้ นแบบ การได้ เห็นพืนทีจริง และจากการได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมวิจัย
การสร้ างการเปลียนแปลงด้ านอารมณ์ความรู้สึกนีเป็ นการสะท้ อนถึงศักยภาพภายในของนักวิจัย
ชุม ชนที แสดงให้ เห็น ถึ งการมีค วามพร้ อมที จะแสดงศัก ยภาพนันออกมาเมือต้ องลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการวิจัยเพื อแก้ ปั ญ หาหรื อพัฒนาชุมชน ดังเช่น ผลจากการศึก ษาพื นที ต้ นแบบ พบว่า
กระบวนการพั ฒ นานั ก วิ จัย ชุ ม ชนที สํ า คั ญ ประการหนึ งคื อ ขันการเริ มคิ ด อย่ า งมี พ ลัง อัน
ประกอบด้ วย รวมคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน เสริมสร้ างความเชือมันในศักยภาพ และปรับความคิด
งานวิจัย ไม่ใ ช่เ รื องยาก นอกจากนี ยังเที ย บเคีย งได้ กับ อง๕ประกอบของศัก ยภาพที กล่าวถึ ง
ศักยภาพทีแฝงในตัวบุคคลในแง่ของความคิดความเชือแห่งตน (Self-concept) แรงขับจากภายใน
(Motives) และอุป นิ สัย (Traits) ที จะนํ าพาไปสู่ก ารพัฒ นาโดยอาศัย กระบวนการวิจัย ให้ เกิ ด
ความสํ า เร็ จ ได้ (McClelland. 1973; Chisholm & Ely. 1976) การที นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนเกิ ด การ
เปลียนแปลงด้ านอารมณ์ ค วามรู้สึก นีเป็ นการสะท้ อนให้ เ ห็นถึ งความพร้ อมในการแสดงออกซึง
ความสามารถในการนําพาการขับเคลือนการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยกระบวนการวิจยั
ในมิ ติ ข องการเปลี ยนแปลงด้ านการปฏิ บั ติ นั ก วิ จั ย ชุม ชนสะท้ อนการ
เปลียนแปลงทังการแสดงออกถึ งการคิดอย่างเป็ นระบบ การคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ ปัญหา
เกิดทักษะต่างๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการดําเนินการวิจยั ชุมชน เช่น ทักษะการเขียน การตัง
คํ า ถาม การฟั ง การจดบั น ทึ ก เป็ นต้ น และเกิ ด การส่ง ต่ อ องค์ ค วามรู้ สู่ส าธารณะ ซึ งการ
เปลียนแปลงนีเป็ นผลมาจากกิจกรรมการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนทีเน้ นให้ ผ้ รู ่วมวิจยั ได้ ลง
มือปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการพัฒนาข้ อเสนอโครงการวิจัย การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ของนักวิจัย
ชุมชนโดยใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็ นต้ น ทําให้ นักวิจัยชุมชนเกิดการเรียนรู้ซึง
เป็ นการเรียนรู้ทงจากการปฏิ
ั
บตั ิด้วยตนเอง การเห็นตัวอย่างแล้ วนํามาปฏิบตั ิ ทังนีนักวิจยั ชุมชนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทีมาจากหลากหลายวิธีการ เป็ นการเปลียนทีเกิดจากการได้ ลงมือปฏิบัติจน
เกิดการเรียนรู้ และจากการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์อย่างเป็ นรูปธรรมจากการศึกษาดูงานใน
พื นที ต้ น แบบ ดังแนวคิ ด การเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ (Experiential learning) (Kolb & Kolb.
2008) ทีเป็ นรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ (Accommodation) เป็ นวิธีการทีนักวิจยั ชุมชนได้ รับ
ประสบการณ์เชิงรูปธรรม (CE) และแปลงประสบการณ์เป็ นความรู้ด้วยการทดลองปฏิบตั ิจริง (AE)
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นักวิจยั ชุมชนทีมีรูปแบบการเรียนรู้แบบปฏิบัตินีจะเรี ยนรู้ได้ ดีจากการได้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
การได้ ทดลองทําด้ วยตนเอง ชอบทํางานเป็ นกลุม่ ลองผิดลองถูก หาโอกาสใหม่ๆ สามารถปรับตัว
ได้ ดีตอ่ สถานการณ์ทีเปลียนแปลอย่างรวดเร็ว ตัดสินใจโดยใช้ การสอบถามข้ อมูลจากผู้ร้ ูและนํามา
คิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ ดังทีนักวิจยั ชุมชนได้ นําประสบการณ์จากการเรียนรู้ในพืนทีต้ นแบบ ทัง
ในมิติของกิจกรรม เช่น การเลียงไส้ เดือน การเผาถ่าน เป็ นต้ น และในส่วนของกระบวนการวิจัย
เช่น การรวมคนทีมีอดุ มการณ์เดียวกัน วิเคราะห์ตนเองหาพีเลียงมาเติมเต็ม การปฏิบตั ิซําทําอย่าง
มีหลักการและฐานคิด ซึงเป็ นการเรียนรู้จากการได้ เ ห็น ได้ พูดคุย และแลกเปลียนประสบการณ์
จากพืนทีต้ นแบบ แล้ วนํามาปฏิบตั ิในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการวิจยั ของนักวิจยั ชุมชน ซึง
การฝึ กปฏิบัติเป็ น ไปอย่างมีส่วนร่วมของนักวิจัยชุมชน เป็ นการสะท้ อนการนําการเรี ยนรู้ทีได้ รับ
ประสบการณ์ อย่างเป็ นรูป ธรรมและแปลงประสบการณ์ เป็ น ความรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติด้วย
ตนเอง และรู ป แบบการเรี ย นรู้ แบบเอกนั ย (Converging) เป็ นวิ ธี ก ารที นัก วิ จัย ชุ ม ชนได้ รั บ
ประสบการณ์ จ ากการสร้ างแนวความคิด นามธรรม (AC) นึก คิด จนกลายเป็ น มโนทัศ น์ เป็ น
แนวความคิด และแปลงแนวความคิดทีเป็ น นามธรรมให้ เป็ น ประสบการณ์ เป็ นความรู้ด้วยการ
ทดลองปฏิบัติจริ ง (AE) นักวิจยั ชุมชนสามารถเรียนรู้จากการประยุกต์แนวคิดมาใช้ ในการปฏิบัติ
การแก้ ปัญหา และการตัดสินใจ สามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ ยินดีทีจะเผชิญกับงาน
และปั ญ หา เรี ยนรู้จากจําลองสถานการณ์ หรื อได้ ประยุกต์ใช้ ความรู้ทีเป็ นแนวคิดทฤษฎี ซึงการ
เรียนรู้ทีนําไปสู่การเปลียนแปลงการปฏิบัติของนักวิจัยชุมชนส่วนหนึงมาจากการทีนักวิจัยชุมชน
สร้ างแนวความคิดด้ วยตนเอง และทดลองลงมือปฏิบตั ิ เช่น การดําเนินการเกียวกับการจัดการขยะ
ของศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจบนฐานสิงแวดล้ อม
นอกจากนี จากการดําเนินกิจกรรมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนใน
วงรอบที 1 นี จะเห็นได้ วา่ ส่งผลให้ เกิดการเปลียนแปลงทังด้ านความรู้ อารมณ์ความรู้สกึ และเกิด
พฤติกรรม สามารถเทียบเคียงได้ กับแนวคิดการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ กล่าวถึงสมรรถนะ
เฉพาะบุคคลในการทํางานทีโดดเด่นหรือสูงกว่ามาตรฐานตามแนวคิดของ Boyatzis (2006) ซึง
ประกอบด้ วยความสามารถทางการคิด ความสามารถทางอารมณ์ ความสามารถทางสังคมแล้ ว
ได้ เสนอถึงหลักการเสริ มสร้ างสรมรรถนะเฉพาะบุคคลไว้ ว่าเกิดจากการเปลียนแปลงด้ วยความ
ตังใจ ซึงเป็ นความพยายามปรับเปลียนการคิด มุมมอง อารมณ์ร้ ู สึกและพฤติกรรมให้ เป็ นไปอย่าง
ยังยืน อีกทังยังสอดคล้ องกับองค์ประกอบของศักยภาพทีปรากฏให้ เห็นผ่านสมรรถนะ ซึงศักยภาพ
ของนัก วิจัย ชุมชนมี ทังศัก ยภาพที ปรากฏให้ เห็ น เด่น ชัด และที แฝงอยู่ โดยปรากฏให้ เห็น ผ่าน
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สมรรถนะ ในด้ านความรู้ เช่น ความรู้เรื องกระบวนการวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารแบบมีส่วนร่วม รู้ว่า
กระบวนการวิจัยสามารถใช้ แก้ ปัญหาชุมชน เป็ นต้ น ด้ านทักษะ เช่น ทักษะการเขียน ทักษะการ
จดบันทึก ทักษะการคิดต่างๆ เป็ นต้ น ด้ านอารมณ์ความรู้สกึ เช่น เกิดเจตคติทีดีตอ่ การวิจัย เกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจทีได้ ทําวิจัย เป็ นต้ น (McClelland. 1973; Chisholm & Ely. 1976) อีกทังยัง
เที ย บเคี ย งได้ กับ งานวิ จัย ของสุท ธิ พ งษ์ โพงจ่ าม และคนอืน ๆ. (2559) ศึก ษาการสืบ ทอด
วัฒนธรรมประเพณีการละเล่นของชุมชนต่อเด็กและเยาวชน ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ น
ร่วมกับชาวบ้ านในชุมชน โดยมีการสอดแทรกการให้ ความรู้เรืองการวิจยั ในแต่ละระยะของการวิจยั
เช่น การเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย เป็ นต้ น การเปลียนแปลงใน
ระดับของทีมวิจัย พบว่า ทีมวิจัยทีคิดอะไรเป็ นระบบขันตอนมากขึน หากเมือเทียบเมือก่อนการ
ทํางานเพือแก้ ไขก็จะยึดตามนโยบายส่วนกลางเป็ นสําคัญแต่เมือได้ เรี ยนรู้กระบวนการพบว่าสิง
สําคัญทีสุดก็คือคนในชุมชนต้ องเข้ าใจสถานการณ์ของชุมชนก่อน เข้ าใจบริบทของชุมชน มองหา
ทรัพยากร ศักยภาพของชุมชนทีสามารถนํามาใช้ เพือแก้ ไขปัญหาในชุมชน
2. ผลการสังเคราะห์ รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
2.1 รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
รู ป แบบการเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน คื อ ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่า ง
กระบวนการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนและผลลัพธ์การเปลียนแปลง จากการสังเคราะห์ผล
พบว่ า รู ป แบบการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน อํ า เภอปากพลี จั ง หวัด นครนายก
ประกอบด้ วย 4 กระบวนการสําคัญ ได้ แก่ 1) ค้ น หาตนเอง 2) กํ าหนดเป้ าหมายการเรี ย นรู้ 3)
ปฏิบตั ิซําและสะท้ อนผล 4) ไม่ทําโดยลําพังค้ นหาเครือข่าย
2.1.1 ค้ นหาตนเอง
การค้ นหาตนเอง เป็ น การสะท้ อนตัวตนในอุดมคติซึงนักวิจัยชุมชนสะท้ อน
ตัวตนในอุดมคติจากการทํ ากิจ กรรมกํ าหนดภาพอนาคตทีอยากเห็น โดยแสดงภาพอนาคตทัง
ลักษณะของนักวิจัยชุมชน และเป้าหมายผลผลิตทีเป็ นผลงานของนักวิจยั ชุมชนทีดําเนินการโดย
ใช้ กระบวนการวิจัย และเห็นว่าตนเองสามารถทําได้ จากนันนักวิจัยชุมชนทําการวิเคราะห์ตนเอง
ทังจุด แข็ง จุด อ่อน ของตนเอง โดยการประเมิน พื นฐานการเป็ น นัก วิจัย ชุม ชนเบื องต้ น ค้ น หา
ประวัติ ศ าสตร์ ก ารปฏิบัติ ห รื อสภาพที เป็ น อยู่ และการวิเคราะห์ บ ทเรี ย นจากพื นที ต้ น แบบเพื อ
เที ย บเคี ย งกั บ ตนเอง ค้ นหาแนวทางในการพั ฒ นาที จะนํ า ไปสู่เ ป้ า หมาย ดัง แนวคิ ด การ
เปลียนแปลงด้ วยความตังใจ (Intentional Change Theory) Boyatzis (2006) ทีกล่าวถึ งการจุด
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ประกายความปรารถนาในการเปลียนแปลง และการเผชิญหน้ ากับตัวตนทีแท้ จริง (Real self) เป็ น
การค้ นหาตัวตนในอุดมคติ (Ideal self) ซึงเป็ นภาพแห่งความต้ องการหรื อเป้าหมายทีบุคคลหนึง
จะสามารถไปถึ งหรื อเป็ น ได้ เปรี ย บเสมือ นความคาดหวังในเรื องนันๆ ซึงประกายของความ
ปรารถนานีจะเป็ นตัวขับเคลือนกระบวนการเปลียนแปลงทีไม่ควรมองข้ าม เนืองความพร้ อมในการ
เปลียนแปลงจําเป็ นต้ องอาศัยองค์ประกอบทางอารมณ์และความหลงใหล (Passion) เป็ นพลังให้
เกิดความยึดมันในเป้าหมายนัน และในส่วนของการเผชิญหน้ ากับตัวตนทีแท้ จริง (Real self) ด้ วย
การวิเคราะห์จุดแข็งทีต้ องการคงไว้ และวิเคราะห์จดุ อ่อนทีมีอยู่ภายในตนเองแบบองค์รวม โดย
การวิเคราะห์ค้นหาตัวตนทีแท้ จริ งนีต้ องอาศัยความมีสติ การตระหนักรู้ในตนเอง และความเต็มใจ
ในการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งและช่ องว่า งระหว่างจุดแข็งจุดอ่อนที มี อยู่ภ ายในกับ ความ
ปรารถนาหรือตัวตนในอุดมคติ รวมทังเปิ ดใจให้ กว้ างพอทีจะให้ โอกาสกับสิงใหม่ทีกําลังจะเข้ ามา
และเชื อว่าทุก คนสามารถพัฒ นาความสามารถของตนเองได้ นอกจากนี ในขันของการค้ น หา
ตนเอง ยังสะท้ อนศัก ยภาพของนัก วิจัย ชุมชนที แฝงอยู่โดยปรากฏให้ เห็น ผ่านสมรรถนะ ด้ าน
ความคิดความเชือแห่ งตน (Self-Concept) เป็ น ส่วนประกอบรวมของเจตคติ (Attitude) ค่านิ ยม
(Value) และความเป็ นตัวตนของนักวิจยั ชุมชน ในส่วนของสิงทีอยู่ภายในจิตใจ ซึงแสดงให้ เห็นถึง
ผลรวมทังหมดของลักษณะประจําตัวของนักวิจัยชุมชนแต่ละบุคคล เช่น คนทีทีความเชือมันใน
ตนเองก็จะแสดงให้ เห็นถึงความคิด ความเชือและเจตคติว่าเขาจะสามารถนําพาการพัฒนาโดย
อาศัยกระบวนการวิจัยให้ เกิดความสําเร็จได้ และแรงขับจากภายใน (Motives) เป็ นสิงทีนักวิจัย
ชุมชนชนมีความต้ องการให้ เกิดขึนอย่างสมําเสมอ ซึงเป็ นปัจจัยผลักดันให้ นกั วิจยั ชุมชนแสดงออก
ซึงพฤติ ก รรมอย่ างใดอย่ างหนึ งเพื อตอบสนองต่ อเป้ าหมายของตนเอง (McClelland. 1973;
Chisholm & Ely. 1976)
2.1.2 กําหนดเป้ าหมายการเรียนรู้
เป็ น การกํ าหนดเป้ าหมายและวางแผนในการที จะไปสู่เป้ าหมายหรื อการ
เปลียนแปลงที ปรารถนา โดยการกํ าหนดเป้ าหมายในการเสริ มสร้ างศักยภาพนัก วิจัย ชุมชนนี
ประกอบด้ วย 1) การพัฒนาการคิด ผ่านการเสริ มสร้ างทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุ
กนจากแหล่งทุน 2) พัฒนาการปฏิบัติ ผ่านการทําโครงการวิจัยเพือแก้ ปัญ หาและพัฒนาชุมชน
และ3) พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ ผ่านการมีแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจยั ของนักวิจยั ชุมชน จากนันจึง
นําไปสู่การลงมือปฏิบัติซําและสะท้ อนผล การกําหนดเป้าหมายแห่งการเรียนรู้นีเทียบเคียงได้ กับ
ประเด็น การสร้ างกําหนดการเรี ยนรู้สําหรับสิงใหม่ในอนาคต ตามแนวคิดการเปลียนแปลงด้ วย
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ความตังใจ (Intentional Change Theory) Boyatzis (2006) ทีกล่าวถึงการกําหนดเป้าหมายและ
วางแผนกิจกรรมทีจะนําไปสูก่ ารเปลียนแปลง ซึงอาจต้ องใช้ เวลาหลายเดือน และไม่สามารถทําได้
เพียงลําพัง อาจมีโค้ ชหรือมีพีเลียงทําหน้ าทีกระตุ้นและเสนอแนวทางจากประสบการณ์ทีเคยผ่าน
เช่นเดียวกับนักวิจยั ชุมชนทีมีการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ก่อนทีจะกําหนดแผนและกิจกรรมที
นําไปสูเ่ ป้าหมายนัน เช่น เป้ าหมายในการพัฒนาการคิด มีแนวทางการนําไปสูเ่ ป้าหมายผ่านการ
พัฒนาทักษะการสร้ างข้ อเสนอโครงการเพือขอทุนจากแหล่งทุน เป้าหมายเพือพัฒนาการปฏิบัติ
ผ่านการทําโครงการกิจกรรมเพือแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน เป็ นต้ น นอกจากนียังเทียบเคียงได้ กบั
ทฤษฎี วัฒ นธรรมทางสั ง คมของไวกอตสกี (Vygotsky’s Sociocultural Theory) ที เชื อว่ า
พัฒนาการและการเรียนรู้เป็ นกระบวนการทางสังคม ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้ด้วยตนเอง โดยให้
ความสําคัญกับบทบาทของสังคมต่อการพัฒนาทางปัญญาของผู้เรียน ไวกอตสกีได้ เสนอมโนทัศน์
ของ The Zone of Proximal Development หรื อ ZPD ซึงเป็ น การพัฒนาเชาวน์ปัญญาขันสูง คือ
ช่ ว งหรื อ ระยะห่ า งระหว่า งระดับ พั ฒ นาการทางปั ญ ญาที แท้ จริ ง (Actual Development) ที
พิจารณาได้ จากการทีบุคคลสามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองและระดับ ศักยภาพของพัฒนาการ
(Level of Potential Development) ซึ งพิ จ ารณ าได้ จากความสามารถที บุ ค คลจะสามารถ
แก้ ปัญ หาได้ เมือได้ รับคํ าแนะนําจากผู้ที มีศกั ยภาพมากกว่า (Vygotsky. 1978) การได้ รับความ
ช่วยเหลือจากผู้ที มีศกั ยภาพมากกว่าโดยผ่านปฏิสัมพัน ธ์ท างสังคม จะช่วยให้ ผ้ เู รี ย นสามารถ
ทํางานนันให้ สําเร็จได้ เช่นเดียวกับนักวิจยั ชุมชนเมือมีการกําหนดอนาคตและวิเคราะห์ตนเองแล้ ว
จะทําให้ เห็นว่าตนเองสามารถเรียนรู้ได้ ระดับใด การกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้จึงอาจนําประเด็น
ระดับการเรียนรู้มาพิจารณาร่วมด้ วย ทังในระดับกลุม่ และระดับบุคคล การปฏิสมั พันธ์นีเป็ นการให้
ความช่วยเหลือจากผู้ทีมีประสบการณ์ สงู กว่าไปยังผู้ทีมีป ระสบการณ์น้อยกว่า และเมือเกิดการ
เรี ย นรู้แล้ วการช่วยเหลือจะค่อยๆ ลดลงตามระดับ ของการเรี ย นรู้ ที ค่อยๆ เพิ มขึน (Raymond.
2000)
2.1.3 ลงมือปฏิบัติซาํ และสะท้ อนผล
เป็ นการสร้ างประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชนด้ วยการปฏิบัติ
ซําหลายๆ ครัง เพือให้ เกิดความต่อเนืองของการพัฒนา เทียบเคียงได้ กับการสร้ างประสบการณ์
ด้ วยการปฏิบัติซําแล้ วซําเล่า ตามแนวคิดการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ (Intentional Change
Theory) Boyatzis (2006) ที กล่าวถึ งการเปลียนแปลงที ยังยื น ต้ องอาศัย ความต่อเนื องในการ
พัฒนา และเป็ นการปฏิบัติทังในสภาพแวดล้ อมของงานและนอกเหนือจากงาน ทีสําคัญผู้ปฏิบัติ
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จะต้ องสะท้ อนคิด (Reflect) ถึงสิงทีเกิดขึนจากการปฏิบัติอย่างต่อเนือง และเปิ ดใจรับฟั งความ
คิดเห็นของเพือนสนิทหรื อพีเลียงในการให้ ข้อมูลป้อนกลับ ให้ ข้อเสนอแนะและมุมมองทีนาไปสู่
การปรับแผนการให้ เกิดประสิทธิผลมากทีสุด ทังนีการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนจากการ
ปฏิบัติซํา เป็ นการปฏิบตั ิโดย 1) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ อันประกอบด้ วย ทีประสบการณ์ ที
เกิดจากการนึกคิด และประสบการณ์ทีเกิดจากการเห็นอย่างเป็ นรูปธรรม 2) การเรี ยนรู้จากการ
ปฏิบัติ ประกอบด้ วย การปฏิบตั ิซําและวิเคราะห์ตนเอง และการปฏิบัติโดยมีพีเลียงคอยเติมเต็ม
ซึงการปฏิบตั ิในแต่ละครังจะต้ องมีการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิ ซึงเป็ นการสะท้ อนทังในระดับ อันเป็ น
การสะท้ อนผลทังจากตนเอง และผู้อืนเป็ นคนสะท้ อน ทังนีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักวิจยั
ชุมชนสามารถเทียบเคียงได้ กับแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทังรูปแบบการเรียนรู้แบบเอก
นัย (Converging) ทีนักวิจัยชุมชนได้ รับประสบการณ์จากการสร้ างแนวความคิดนามธรรม นึกคิด
จนกลายเป็ นมโนทั ศ น์ เป็ นแนวความคิ ด และแปลงแนวความคิ ด ที เป็ นนามธรรมให้ เป็ น
ประสบการณ์ เป็ น ความรู้ ด้ ว ยการทดลองปฏิ บัติจ ริ ง และรู ป แบบการเรี ย นรู้จ ากการปฏิ บัติ
(Accommodation) ทีนักวิจัยชุมชนได้ รับประสบการณ์เชิงรูปธรรม และแปลงประสบการณ์ เป็ น
ความรู้ด้วยการทดลองปฏิบตั ิจริง (Kolb & Kolb. 2008)
2.1.4 ไม่ ทาํ ตามลําพังหาเครือข่ าย
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั บุคคล กลุม่ องค์กร เพือให้ เกิดความร่วมมือใน
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน เทียบเคียงได้ กับแนวคิดการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ
(Intentional Change Theory) Boyatzis (2006) ทีกล่าวถึง การไม่พยายามเพียงลําพัง เพราะการ
เปลียนแปลงทีเกิดผลและยังยืนต้ องเกียวข้ องกับผู้คนหลายส่วน การเปลียนแปลงทีดําเนินไปใน
ลัก ษณะเครื อข่ายที มีค วามสัมพัน ธ์อัน ดี ต่อกัน พร้ อมที จะแลกเปลียนมุมมอง ช่วยตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าหรือการเปลียนแปลงตามทีกําหนดไว้ ในแผนการจึงเป็ นหัวใจสําคัญในทุกๆ ขันตอน
ของการเปลียนแปลง เช่นเดียวกับการเชือมโยงเครือข่ายการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนนี มี
ทังเครือข่ายระดับบุคคล ได้ แก่ นักวิจยั ชุมชน ชาวบ้ านทีสนใจ เครือข่ายระดับกลุม่ ได้ แก่ เครือข่าย
จากกลุ่มนักวิจัยชุมชนทีมีเป้ าหมายทีแตกต่างกัน คือ กลุ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้ านวัฒนธรรม
ไทยพวน กลุม่ ศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนด้ านเศรษฐกิจบนฐานสิงแวดล้ อม และกลุม่ ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
สิงแวดล้ อม ซึงความร่วมมือจากเครื อข่ายนันทังในมิติของการร่ วมปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลียน
ประสบการณ์และมุมมอง สนับสนุนการดําเนินการทีจําเป็ น เช่น ด้ านทรัพยากร ด้ านงบประมาณ
ด้ านองค์ความรู้ เป็ นต้ น ซึ งในขันหากมีข้อเสนอแนะจากเครื อข่ายทีสมเหตุสมผล นักวิจัยชุมชน
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ต้ องมีค วามยิ น ดี ที จะรับ ฟั งและนํ าไปปรับ ปรุ งแผนการต่างๆ เพื อนํ าไปสู่ก ารบรรลุเป้ าหมาย
นอกจากนียังเทียบเคียงได้ กบั ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (The Ecological System Theory) กล่าวถึง
ปัจจัยทีก่อให้ เกิดพฤติกรรม ถูกพัฒนาขึนโดย ยูรี บรอนเฟน เบรนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner)
(Bronfenbrenner, U. 2005) ได้ แบ่งระดับชันของสิงแวดล้ อมทีมีต่อพฤติกรรม ในส่วนของระบบ
จุลภาค (Microsystem) เป็ นระบบทีสิงแวดล้ อมมีความใกล้ ชิดและให้ ประสบการณ์กบั ตัวบุคคลได้
มากทีสุด ได้ แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพือนบ้ าน โดยบุคคลสามารถมีปฏิสมั พันธ์กับบุคคลในสังคม
และสิงแวดล้ อมใกล้ ต ัว ซึงจะส่งผลต่อการแสดงพฤติก รรมและตัวตนของบุค คลนัน ถึ งแม้ ว่า
ลักษณะของบุคคลจะขึนอยู่กับผลทางพันธุกรรม แต่บุคลิกภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ ยงั คง
ขึนอยู่กับ สิงแวดล้ อมในระบบนี เป็ น สําคัญ และระบบกลาง (Mesosystem) เป็ น การเชื อมโยง
สิงแวดล้ อมในระบบจุลภาคตังแต่ 2 ระบบเข้ าไว้ ด้วยกัน เช่น ความสัมพันธ์ระว่างเครื อญาติกับ
ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับโรงเรียน ความสัมพันธ์ในระบบนีจะเกียวข้ องกับการ
สร้ างประสบการณ์ ที จะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ซึงการที นัก วิจัยชุมชนมีก ารหาเครื อข่าย
สร้ างความสัมพันธ์เพือนํามาสู่ความร่วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ สิงแวดล้ อมระบบจุลภาค
จึงน่าจะมีสว่ นเกียวข้ อง
2.2 ผลลัพธ์ จากรูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน
จากการศึก ษา พบผลลัพธ์การเปลียนแปลง 3 มิติ ได้ แก่ 1) มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีพลัง 2) มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติแบบมีสว่ นร่วม และ3) มีทักษะในการส่ง
ต่อองค์ความรู้สสู่ าธารณะ
2.2.1 มีค วามสามารถในการคิดอย่างมีพลัง คือการที นักวิจัยชุมชนได้ รับ การ
พัฒนาศักยภาพแล้ วเกิดความคิดในเชิงการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็ นระบบ และคิดแก้ ปัญหา การ
เปลียนแปลงในมิติ ของการคิ ดอย่างมีพลังของนักวิจัยชุมชน ซึงการทีนักวิจัยชุมชนเกิดการคิด
อย่างมีพลังนีอาจมาจากกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ทีเสริมสร้ างให้ เกิดการคิดใน
ทุกๆ ขันตอนของกระบวนการ ตังแต่การค้ นหาตนเอง กําหนดเป้าหมายการเรี ยนรู้ ปฏิบัติซําและ
สะท้ อนผล และการไม่ทําโดยลําพังค้ นหาเครื อข่าย ทุกๆกระบวนการของรูป แบบซ่อนการคิดให้
นักวิจยั ชุมชนได้ ฝึก ซึงเทียบเทียงได้ กบั แนวคิดเกียวกับศักยภาพทีกล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญของ
ศักยภาพ 2 ส่วน ประกอบด้ วย 1) ศักยภาพทีปรากฏให้ เห็น (visible) และ 2) ศักยภาพทีแฝงอยู่
(Hidden) ได้ แก่ ลัก ษณะส่วนบุคคล (Personality) ซึงหมายถึงลัก ษณะเฉพาะของบุคคลในแง่
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ความคิดความเชือแห่งตน (Self-concept) แรงขับจากภายใน (Motives) และอุปนิสยั (Traits) โดย
ศักยภาพของนักวิจัยชุมชนสามารถมองได้ ทงศั
ั ก ยภาพส่วนทีปรากฏให้ เห็นและศักยภาพส่วนที
แฝงอยู่ ซึงการมีความสามารถในการคิดอย่างมีพลังเป็ นการแสดงออกในส่วนของทังศักยภาพที
แฝงอยู่และศักยภาพทีปรากฏให้ เห็น (Chen & Chang. 2010) อีกทังศักยภาพทีสะท้ อนผ่านการมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีพลังนียังสามารถเชือมโยงกับองค์ประกอบของศักยภาพทีเชือมโยง
กับโครงสร้ างสําคัญทางสังคม ได้ แก่ ศักยภาพทางสังคมและประชากรศาสตร์ ทีเป็ นเรืองของวิถี
ชีวิตของคนเข้ ามาเกียวข้ อง ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ทีสะท้ อนจากการคิดเชือมโยงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนบนฐานสิงแวดล้ อม ศักยภาพทางสติปัญญา ทีสะท้ อนจากกระบวนการคิดบน
ฐานการวิจัยและบริ บทของชุมชน และศักยภาพด้ านสังคม-วัฒนธรรม ทีสะท้ อนผ่านการพัฒนา
ชุมชนของนักวิจยั ชุมชนโดยอาศัยบริบททางสังคมวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลือนการ
พัฒนา (Revko. 2016)
2.2.2 มีความสามารถในการลงมือปฏิบัติอย่างมีสว่ นร่วม คือการทีนักวิจัยชุมชน
ได้ ลงมือทํากิจกรรมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่วมและส่งผลให้
เกิดการเปลียนแปลงขึนในชุมชน ประกอบด้ วย ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบตั ิ
ร่วมสังเกต และร่วมสะท้ อนผล เที ย บเคีย งได้ กับ แนวคิดเกียวกับงานวิจัยเพื อชุมชน ที กล่าวถึ ง
ลักษณะของงานวิจยั เพือชุมชนว่าเป็ นการเรี ยนรู้ทีเป็ นระบบของคน เป็ นกระบวนการสร้ างและใช้
ความรู้โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพือแก้ ปั ญ หาหรื อส่งเสริ มศัก ยภาพของชุมชน และ
ก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงทีดีขนึ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 2550) สอดคล้ องกับ ดวงพร
รังรองรจิ ต ภูมิ (2552) ได้ ก ล่าวถึ งงานวิจัยเพื อชุมชนที เป็ นเครื องมือหนึงที เน้ น การให้ “คน” ใน
ชุมชนเข้ ามาร่วมในกระบวนการวิจัย ตังแต่ก ารเริ มคิด การตังคําถาม การวางแผน และค้ น หา
คําตอบอย่ างเป็ น ระบบ โดยมีก ารเรี ยนรู้จากการปฏิบัติ จริ ง (Action Research) ทํ าให้ ชุมชนได้
เรี ยนรู้ผลงานและเก่งขึนในการแก้ ปัญ หาของตนเอง ตลอดจนยกระดับ การแก้ ปัญ หาให้ มีความ
น่าเชือถือสูงและสามารถใช้ กระบวนการนีในการแก้ ไขปัญหาอืน ๆ ในท้ องถิน มีกระบวนการศึกษา
เรี ย นรู้ อย่ า งเป็ น เหตุเ ป็ น ผล ดัง นันการลงมื อ ปฏิ บั ติ แ บบ มี ส่ว นร่ ว มจึ ง เป็ นสิ งที สะท้ อนการ
เปลี ยนแปลงจากการใช้ กระบวนการวิจัย ในการแก้ ปั ญ หาของนัก วิจัย ชุม ชน นอกจากนี ยัง
เทียบเคียงได้ กบั แนวคิดการเปลียนแปลงด้ วยความตังใจ (Intentional Change Theory) Boyatzis
(2006) ที กล่าวถึ งการไม่พยายามเพี ย งลําพัง เพราะการเปลียนแปลงที เกิ ดผลและยังยื น ต้ อง
เกียวข้ องกับผู้คนหลายส่วน ทังผู้คนทีเกียวข้ องในช่วงการปฏิบตั ิและภายหลังจากการเปลียนแปลง
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โดยผู้คนเหล่านีเป็ นดังเครื องชีวัดและให้ ค่านิยมว่าสิงที ถูกต้ องเหมาะสมเป็ นอย่างไร ดังนันการ
เปลียนแปลงทีดําเนินไปในลักษณะเครือข่ายที มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน พร้ อมทีจะแลกเปลียน
มุมมอง ช่วยตรวจสอบความก้ าวหน้ าหรือการเปลียนแปลงตามทีกําหนดไว้ ในแผนการจึงเป็ นหัวใจ
สําคัญในทุกๆ ขันตอนของการเปลียนแปลง และในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ต้องยอมรับฟั งความ
คิดเห็นของผู้อืน ซือสัตย์ตอ่ ความจริงทีปรากฏ และยินดีทีจะปรับปรุงแผนการต่างๆ เพือการบรรลุ
เป้าหมาย
2.2.3 มี ทัก ษะในการส่ง ต่อองค์ ค วามรู้ สู่ส าธารณะ คื อ เสริ ม สร้ างศัก ยภาพ
นัก วิจัยชุมชนจากกิจ กรรมต่างๆ จนเกิดองค์ความรู้ที เพี ยงพอสําหรับ การส่งต่อไปยังผู้อืน เพื อ
นํ าไปสู่ค วามยังยื น ผ่า นศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุม ชนด้ า นการวิจัย ของนัก วิ จัย การส่งต่อ ความรู้ สู่
สาธารณะนีเป็ นผลการเปลียนแปลงทีนําไปสู่ความยังยืน เพราะมีความเกียวข้ องกับผู้คนหลาย
ส่วน และองค์ค วามรู้ทงประเด็
ั
นกระบวนการวิจัย และองค์ความรู้จากบริ บทพื นที ของศูนย์ การ
เรียนรู้ถกู ส่งต่อ ถ่ายทอดไปสู่ผ้ อู ืน ซึงนักวิจยั ชุมชนทีผ่านการเสริมสร้ างศักยภาพเมือมาถึงจุดทีจะ
ส่งต่อองค์ความรู้ เป็ น การทีนักวิจัยชุมชนได้ แสดงความสามารถอย่าหนึงเท่าทีตนเองมี ซึงสร้ าง
ความภาคภูมิใจให้ แก่นกั วิจัยชุมชนและเป็ นการแสดงถึงการบรรลุศกั ยภาพแห่งตนประการหนึง
ดังทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ในขันที 5 ทีกล่าวถึ งการบรรลุศกั ยภาพ (Self-actualization) ว่า
คนเราทุกคนมีศกั ยภาพ แม้ วา่ จะไม่ได้ มีความเสมอภาคทางยีนส์และพรสวรรค์ การบรรลุศกั ยภาพ
คือการได้ แสดงความสามารถเท่าทีตนมี (จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคนอืน ๆ. 2554) นอกจากนีใน
การทําหน้ าทีส่งต่อองค์ค วามรู้ส่สู าธารณะหรื อวิทยากรผู้ส่งต่อความรู้ คือนักวิจยั ชุมชน ซึงแต่ละ
คนมีศกั ยภาพไม่เท่ากัน การนํามาซึงผลลัพธ์การเปลียนแปลงในการส่งต่อองค์ความรู้ อาจมาจาก
การทีนักวิจัยชุมชนได้ รับการฝึ กฝน ประสบการณ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพทีแตกต่างกัน ตาม
พืนฐานความสามารถของแต่ละคน ดังเช่น ผู้ทีมีพืนฐานการผ่านเวทีการนําเสนอ มีประสบการณ์
การเป็ นวิทยากร หรื อมีประสบการณ์การทําวิจยั ต้ นทุนการถ่ายทอดความรู้ย่อมมากกว่าผู้ทีไม่มี
ประสบการณ์ ดังนันการฝึ กฝนทีผู้วิจัยใช้ ในกระบวนการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชนจึงไม่
เท่ ากัน นํ ามาซึงความสามรถในการพัฒ นาศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชนที สามารถเป็ น ผู้ส่งต่อองค์
ความรู้ได้ อย่างนักวิจยั ดังทีวีกอตสกี ได้ เสนอมโนทัศน์ของ The Zone of Proximal Development
หรือ ZPD ซึงเป็ นการพัฒนาเชาวน์ปัญญาขันสูง คือช่วงหรือระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการทาง
ปัญญาทีแท้ จริ ง (Actual Development) ทีพิจารณาได้ จากการทีบุคคลสามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วย
ตนเองและระดับศักยภาพของพัฒนาการ (Level of Potential Development) ซึงพิจารณาได้ จาก
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ความสามารถที บุคคลจะสามารถแก้ ปั ญ หาได้ เมือได้ รับ คําแนะนําจากผู้ทีมีศักยภาพมากกว่า
(Vygotsky. 1978) การได้ รับความช่วยเหลือจากผู้ทีมีศกั ยภาพมากกว่าโดยผ่านปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม จะช่วยให้ ผ้ เู รียนสามารถทํางานนันให้ สําเร็จได้ การปฏิสมั พันธ์นีเป็ นการให้ ความช่วยเหลือ
จากผู้ที มีป ระสบการณ์ สงู กว่าไปยังผู้ทีมีประสบการณ์ น้ อยกว่า และเมือเกิดการเรี ยนรู้แล้ วการ
Scaffolding จะค่อยๆ ลดลงตามระดับของการเรียนรู้ทีค่อยๆ เพิมขึน (Raymond. 2000)
2196177001
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ส่ วนที 3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ผู้วิจยั มี
ข้ อเสนอแนะจากข้ อค้ นพบ ดังต่อไปนี
ข้ อเสนอแนะเพือการปฏิบัติ
1. จากข้ อ ค้ น พบจากการศึก ษาพื นที ต้ น แบบการพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชน นํ า ไปสู่
ข้ อเสนอแนะ ดังนี
1.1 ข้ อเสนอแนะสําหรับนักวิจยั ในชุมชน จากข้ อค้ นพบทีได้ จากการถอดบทเรียน
จากพืนทีต้ นแบบ พบกระบวนการในการพัฒนานักวิจยั ชุมชนทีกระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชน
ทัง 9 ขันตอน ซึงแบ่ งออกเป็ น 3 ขัน ได้ แ ก่ ขันการเริ มคิ ด อย่ างมี พ ลัง ขันการลงมื อ ทํ าอย่ า ง
สร้ างสรรค์ และขันการสังเคราะห์ ผลและส่งต่อ อัน นํ าไปสู่ก ารเสริ มสร้ างนัก วิจัย ชุมชนในการ
ขับเคลือนการแก้ ปัญหาและพัฒนาชุมชน โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เหล่านี สามารถนํามาเป็ น
แนวทางในการพัฒนานักวิจยั ชุมชนใน 2 ส่วน ได้ แก่
1) ข้ อเสนอแนะสําหรับผู้ทีจะเข้ ามาเป็ นนักวิจยั ชุมชน สิงทีจะต้ องพัฒนา
ลําดับ แรกเลยคื อ ต้ อ งส่งเสริ ม ด้ านการคิด โดยให้ เ กิ ด การคิด อย่ างมีพ ลัง เช่น การรวมคนที มี
อุดมการณ์เดียวกัน สร้ างความเชือมันในศักยภาพ ปรับความคิดงานวิจยั ไม่ใช่เรืองยาก จากนันจึง
ค่อยดําเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ของการเป็ นนักวิจยั ชุมชน
2) ข้ อเสนอแนะสําหรับผู้ทีมีพืนฐานการวิจยั จากข้ อค้ นพบจากกระบวน
พัฒ นานัก วิจัย ชุม ชน สามารถนํ ามาเป็ น แนวทางในการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนัก วิจัย ชุม ชนให้
สามารถพัฒ นาศัก ยภาพจนไปสู่ก ารบรรลุเป้ าหมายความสํ าเร็ จ ได้ ขันแรกคือ ต้ องวิเคราะห์
ศักยภาพหรื อต้ นทุนเดิมของตนเองก่อน เพือให้ สามารถเสริ มสร้ างศักยภาพได้ อย่างตรงประเด็น
จากนันหาพีเลียงมาเติมเต็มศักยภาพ ก่อนนําไปปฏิบตั ิซําหลังการเติมเต็ม ฝึ กคิดประมวลผลรวบ
ยอด และฝึ กการนําเสนอสูส่ าธารณะ
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2. ข้ อค้ น พบจากกระบวนการสร้ างและพัฒ นานัก วิจัย ชุม ชน ที พบว่าการดําเนิ น
กิจกรรมเพือเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนในการศึกษาครังนี เริมต้ นจากการให้ นกั วิจัยชุมชน
ลงมือปฏิบัติก่อนทีจะได้ เรี ยนรู้จากการศึกษาดูงานจากพืนทีต้ นแบบ ทําให้ นักวิจัยชุมชนเกิดการ
เรียนรู้ทีเป็ นการเรียนรู้แบบเอกนัย คือได้ รับประสบการณ์จากการนึกคิด และนําไปทดลองปฏิบัติ
จากนันจึงได้ เสริมสร้ างศักยภาพโดยการเรียนรู้จากพืนทีจริง ทําให้ นกั วิจยั ชุมชนมีประสบการณ์ที
จะไปแลกเปลียนเรียนรู้กบั พืนทีต้ นแบบ และสามารถเทียบเคียงประสบการณ์ทีตนเองเคยประสบ
กับประสบการณ์จากพืนที นํามาสู่การนํามาประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมีหลักการมากขึน ดังนันหากจะ
ดําเนินการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนในส่วนของการสร้ างประสบการณ์การเรียนรู้ ควรเริ ม
จากให้ ได้ ลงมือปฏิบัติเพื อให้ เกิ ดประสบการณ์ ด้วยตนเองก่อน แล้ วจึงเรี ย นรู้จ ากพื นที ต้ น แบบ
เพือให้ เกิดการแลกเปลียนและเทียบเคียงประสบการณ์ นํามาสูก่ ารปฏิบตั ิทีมีแนวทางมากยิงขึน
3. จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน ประกอบด้ วย
4 ขันตอน ได้ แก่ ค้ นหาตนเอง กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ปฏิบตั ิซําและสะท้ อนผล และไม่ทําโดย
ทําพังค้ นหาเครือข่าย ผู้วิจยั นําไปสูข่ ้ อเสนอแนะดังนี
3.1 จากผลการสังเคราะห์รูปแบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพนักวิจัย ชุมชน ทัง 4
ขันตอนมีความต่อเนืองเชือมโยงกัน ดังนันนักวิจัยชุมชนหรือหน่วยงานทีจะนํารูปแบบดังกล่าวไป
ปรับใช้ จึงควรตระหนักและดําเนินการทัง 4 ขันตอน เพือนําไปสู่การเสริ มสร้ างศักยภาพนักวิจัย
ชุมชน โดยดูทีละขันตอนโดยพิจารณาจากกิจกรรมหรื อการปฏิบัติทีงานวิจยั นีได้ ดําเนินการ โดย
ปรับให้ เข้ ากับบริบทของตนเอง
3.2 จากข้ อค้ นพบรูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจัยชุมชน ในกระบวนการ
ปฏิบตั ิซําและสะท้ อนผล พบว่าเป็ นส่วนสําคัญทีทําให้ นกั วิจยั ชุมชนได้ เพิมพูนศักยภาพ เนืองจาก
การได้ ทํ าซํ าๆ และสะท้ อนผลช่วยให้ เกิ ดความเชี ยวชาญ เห็น ช่องว่างของการปฏิบัติจ ากการ
สะท้ อนผลและนํามาปรับปรุงด้ วยการปฏิบัติซํา ดังนันแนวทางในการเสริมสร้ างศักยภาพทีสําคัญ
ประการหนึงทีหน่วยงานหรื อนักวิจัยชุมชนจะนําไปปฏิบัติคือการปฏิบัติ ซําๆ และสะท้ อนผลการ
ปฏิบตั ิ
3.3 ข้ อเสนอแนะสํ า หรับ หน่ ว ยงานที ต้ องการเสริ ม สร้ างให้ บุ ค ลากร หรื อ
หน่วยงานในชุมชนท้ องถินมีศกั ยภาพในการพึงตนเอง ลดการพึงพิงจากรัฐ สามารถนําผลจากการ
พัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างศัก ยภาพทัง 4 กระบวนการนี มาใช้ เป็ น แนวทางในการส่งเสริ มให้
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บุคลากรสามารถใช้ กระบวนการวิจยั ในการแก้ ปัญหาได้ ได้ แก่ การค้ นหาตนเอง กําหนดเป้าหมาย
การเรียนรู้ ปฏิบตั ิซําและสะท้ อนผล และไม่ทําโดยทําพังค้ นหาเครือข่าย
4. จากการศึกษาพบกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ชุมชน พบว่าการทีบุคคลได้
ทํา เรี ย นรู้จ ากการปฏิบัติ และได้ สะท้ อนผลการปฏิบัติ จะช่วยให้ เกิ ดการพัฒนาและการนําไป
ปรับปรุง ดังนันการสะท้ อนผลการปฏิบัติจึงเป็ นกระบวนการทีสําคัญ คนทีจะมาเป็ นนักวิจัย หรื อ
หน่วยงานทีจะสร้ างหรือพัฒนานักวิจยั ต้ องให้ ความสําคัญกับกระบวนการสะท้ อนผล
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ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากข้ อค้ นพบกระบวนการพัฒนานักวิจยั ชุมชนจากพืนทีต้ นแบบ ทัง 3 ขัน ได้ แก่
ขันการเริ มคิดอย่างมีพลัง ขันการลงมือทําอย่างสร้ างสรรค์ และขันการสังเคราะห์ผลและส่งต่อ
หน่ วยงานที เกี ยวข้ องกับ การพัฒ นาชุม ชนหรื อพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคลในชุมชน สามารถนํ า
กระบวนการพัฒนานักวิจัยชุมชนนี ไปบรรจุในแผนพัฒนาของหน่วยงาน กําหนดแผนการดําเนิน
กิจกรรม และผู้ร่วมกิจกรรมทีชัดเจน เช่น กิจกรรมสําหรับผู้ทีเริ มต้ นหรื อยังไม่เคยมีประสบการณ์
การทําวิจัยชุมชน ควรเริมทีขันแรก คือ กิจกรรมทีส่งเสริ มการคิดอย่างมีพลัง สําหรับกลุ่มคนที มี
ประสบการณ์ ก ารทําวิจัย ชุมชนแล้ ว อาจเริ มที ขันที 2 คือ กิจ กรรมที ส่งเสริ มการลงมือทํ าอย่าง
สร้ างสรรค์ และไปสู่ขันการสัง เคราะห์ ผ ลและส่ง ต่ อ ทั งนี ควรคํ า นึ งถึ ง พื นฐานความรู้ และ
ประสบการณ์ของผู้ทีจะเข้ าร่วมการพัฒนา เพือให้ เกิดการนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิในระดับชุมชนต่อไป
2. จากข้ อค้ นพบรูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน หน่วยงานทีเกียวข้ อง
กับการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถนํารูปแบบนีไปกําหนดเป็ นนโยบาย
หรื อบรรจุในแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โดยประยุกต์ใช้ กระบวนการวิจัยจาก
ข้ อค้ นพบนีอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริ บทของพืนที ทังนีควรกําหนดกิจกรรมทีนําไปสู่
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับคนในชุมชนแต่ละกลุม่ ทีจะพัฒนา เช่น กลุม่ คนทีมีพืนฐานการวิจัย
ชุมชน สามารถดําเนินการตามรูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนนีได้ เลย โดยเริมจาก
กระบวนการค้ นหาตนเอง กําหนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้ ปฏิบัติซําและสะท้ อนผล และไม่ทําตาม
ลําพังค้ น หาเครื อข่าย สําหรับ กลุ่มคนทียังไม่เคยมีประสบการณ์ การทําวิจัยชุมชน อาจกําหนด
กิจกรรมการพัฒนานักวิจยั ชุมชนเพือสร้ างประสบการณ์ และความรู้พืนฐานการวิจยั แล้ วจึงเข้ าสู่
การเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชนตามรูปแบบจากข้ อค้ นพบนี
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่ อไป
1. การวิจยั ครังนี ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ จึงทําให้ เกิดช่องว่างของการส่งต่อ
กระบวนการและองค์ความรู้ ดังนันการวิจยั ครังต่อไปจึงควรทําในกลุม่ ทีหลากหลาย เช่น กลุม่ เด็ก
และเยาวชน กลุม่ วัยทํางาน เพือให้ เกิดการสานต่อทังทางด้ านกระบวนการ และการพัฒนาชุมชน
2. การวิจยั ครังนีได้ รูปแบบการเสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน การศึกษาครังต่อไป
อาจศึก ษาผลการใช้ รูป แบบการเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพนัก วิจัย ชุมชน และพัฒ นาเป็ น คู่มือ การ
เสริมสร้ างศักยภาพนักวิจยั ชุมชน เพือให้ หน่วยงานอืนนําไปใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป
3. การวิจัยครังนีมีทําการประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้ การสะท้ อนผลการปฏิบัติทัง
สะท้ อนรายบุคคลและสะท้ อนเป็ นกลุ่ม ซึงผลการเปลียนแปลงจึงมาจากข้ อมูลเชิงคุณ ภาพด้ าน
เดียว ดังนันหากจะเสริ มความเข้ มแข็งให้ ข้อมูลจากข้ อค้ นพบ การศึกษาในครังต่อไปอาจทําการ
ประเมิน ผลทังเชิ งปริ มาณและเชิงคุณ ภาพ เช่น ใช้ ก าระสะท้ อนผลควบคู่กับ แบบประเมิน เชิ ง
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